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A Nemzeti Vágtán való részvétel már 
önmagában dicsőség. Magyarország, sőt 
lassan Európa legrangosabb lovas ren-

dezvényén nem csak önmagukért, az ál-
taluk képviselt közösségért, településért 
is küzdenek a lovasok. 

2015 - A bemutatkozás éve
Csemő település először 2015-ben jelentkezett a 
Nemzeti Vágtára.
Lovasa PETRIK TAMÁS volt, a ló neve: Bá-
jos. Tamás és Csemő szerencsés találkozását 
Hegedűs Ágotának Cegléd város alpolgármes-
terének köszönhetjük. 
A Ceglédi Elővágtán álltak először rajthoz, 
amelyet sikerült megnyernie Tamásnak - ezzel 
rögtön az első évben a Hősök Terén rendezett 
nagydöntőben is érintett volt Csemő.  
Az országos nagydöntőben Tamás az előfuta-
mában 4. helyen végzett, így nem jutott tovább, 
az összesített időeredmény alapján a 19. helyen 
zárt, ami bemutatkozásként rendkívül dicsére-
tes volt.   
 

2016 - A sikerek éve
  
Az első év tapasztalatain és eredményein felbuz-
dulva még nagyobb lelkesedéssel vetette bele ma-
gát Tamás a felkészülésbe. A cél egyértelmű volt 
- az országos döntőbe kell jutni!
Tamás “lovat cserélt” 2016-ra, egy saját tenyész-
tésű angol-arab telivérrel indult, a ló neve: Vicces.
Az előző évhez hasonlóan elővágtán kellett ki-
vívni a nagydöntőben való részvétel jogát.
Az elővágta helyszíne ismét Cegléd volt, ahol Ta-
másnak és Viccesnek imponáló magabiztossággal 
sikerült az előfutamában és a ceglédi döntőben is 
rajt-cél versenyzéssel győznie.

A sikerek a Hősök Terén is folytatódtak!

Tamás és Vicces mellett Csemő érdekelt volt a 
gyermekek és pónik versenyében is. A Kishuszár 
Vágtán HRUBOS BORÓKA, Ragyogó nevű 
pónija nyergében vívta ki a döntőbéli szereplés 
jogát.
Boróka az előfutamából továbbjutott, így Kishu-
szár Vágta országos döntőjében versenyezhetett, 
ahol becsülettel küzdve a 6. helyen végzett.  
Tamás és Vicces az országos döntőben ott foly-
tatták, ahol Cegléden abbahagyták…



Tamás rajt-cél győzelmet aratva nyerte az elő- és 
középfutamát is, így magabiztosan jutott a nagy-
döntőbe!

Arra is nagyon büszkék lehetünk, hogy CSE-
MŐ volt az egyetlen település, amelynek lovasai 
a Kishuszár Vágta és a Nemzeti Vágta nagydön-
tőjében szerepeltek!   

Petrik Tamás a döntőben azonnal az élre állt és 
egészen az utolsó körig őrizte vezető helyét. A fu-
tam közben egy lovasát elhagyó szabad ló kicsit 
akadályozta a versenyzőnket, ezzel együtt a fu-
tam végén a parádés 2. helyen intették le Csemő 
lovasát!  

2017 - A győzelem éve  
Amíg tavaly azzal kezdtük a mondatokat, hogy 
mi lett volna, ha a szabad ló nem zavarja Tamást 
a döntőben…., addig idén már arról beszéltünk, 
hogy az edzéseknek köszönhetően mennyit  erő-
södött Vicces… 

A – hagyományoknak megfelelően – a Ceglédi 
Elővágtán indult volna a „páros”, hogy kvalifi-
káljanak az országos döntőre, ám a verseny he-
tében Vicces patája megsérült, le kellett mondani 
az indulást. 

Nem maradtunk csemői siker nélkül Cegléden, 
hiszen Hrubos Boróka Fantom nevű pónija nyer-
gében megnyerte a kishuszárok elővágtáját, ezzel 
bejutott az országos döntőbe! 
Mire Vicces felépült és formába került, addigra 
augusztust mutatott a naptár. Tamás az augusz-
tus 20-i, Festetics Vágtát választotta az elmaradt 
ceglédi előfutam pótlására, melyet Gyenesdiáson 
rendeztek. A nap eredménye: két futam, két rajt-
cél győzelem, magabiztos versenyzéssel. A me-
zőny erős volt, hiszen döntőbeli ellenfél volt Tata 
városa, aki 2016-ban az országos vágta nagydön-
tőjében is részt vett és 5. helyezést ért el. 

Közben Boróka is sikert- sikerre halmozott: ahol 
elindult versenyen, azt megnyerte; köztük az I. 
Magyar Póni Derbyt, a Kincsem Parkban. 
Ilyen kitűnő előzmények és eredmények után ön-
bizalommal telve, és reális célokat magunk elé 
tűzve(mindkét versenyzőnk jusson döntőbe….), 
bizakodóan vártuk az országos döntőt. 

… és elérkezett szeptember 3. hétvégéje. 
Boróka kezdte meg a szereplést szombaton kora 
délután. A döntőbe jutáshoz a futama első két he-
lyén kellett volna végeznie. Nem sikerült a rajtja, 
csak az 5 . helyen fordult rá az első kanyarra, és 
bár két lovast még sikerült megelőznie, a 3. hely 
nem volt elég a döntőhöz. Ez nap nem sikerült.  
ÓRIÁSI KÖSZÖNET JÁR BORÓKÁNAK 
és az ŐT FELKÉSZÍTŐ MAJNÁR ANITÁ-
NAK AZ EGÉSZ ÉVES MUNKÁJUKÉRT, 
AZ EREDMÉNYEKÉRT! 

Szombaton késő délután már Tamásért és Vicce-
sért izgulhattunk, hogy sikeresen vegyék az elő-
futamukat. Papírforma szerint futamuk esélyesei 
voltak, és biztosan hozták is a futamgyőzelmet. 
Estére az is kiderült, hogy a középfutamban egy 
végső győzelemre is esélyes  ellenfelünk lesz: 
Szentkirály. 

Vasárnap már az időjárás miatt is izgulhattunk, 
mert a szombat esti felhőszakadás feláztatta a pá-
lyát, és a délelőtt folyamán is többször esett, mint 
nem…

Késéssel ugyan, és egy település visszalépése 
után 4 indulóval rajtolt el a középdöntő, ahol Ta-
más még magabiztosabb győzelmet aratva beju-
tott a döntőbe! 



 

A döntő futam volt hátra, közben újra szakadni 
kezdett az eső! Lehetett fogadni a futamra, tét-
re, helyre, befutóra. Tavaly a legnagyobb nye-

reményt csemői győztes tippel lehetett szerezni, 
az idén már – Füzér, a 2016-os győztes után – a 
második legtöbb fogadó Csemő és Petrik Tamás 
győzelmére játszott! És jól tippeltek!  
Tamás és Vicces újabb rajt-cél pályát ment, fel-
tették a koronát az egész éves szereplésükre! 

A 2017-es nemzeti vágta nyertese: Petrik Tamás, 
aki Vicces nevű lovával Csemő dicsőségére vágtázott!  
Gratulálunk és köszönjük!


