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Gróf Széchenyi István, miután meghonosította a lóversenyt, így jövendölt a folytatásról: „minden valószínűség 
szerint az hazánkban nemcsak fennmaradni, hanem mind jobban terjedni és aránylag nagy hasznot is hajtani fog.” 
A legnagyobb magyar vallotta, hogy „a versenyfutás a lótenyésztésnek és a nemesítésnek a legfőbb eszköze.”

Mi, magyarok mindig is csodálattal tekintettünk a lovakra, büszkék voltunk híres méneseinkre, lenyűgöző teljesít-
ményű és elegáns küllemű lovainkra. Életünknek messzi korok óta részesei voltak ezek a nemes állatok. 
Mondják, hogy a magyar lóra született. Széchenyi szavai könnyen értő fülekre találtak. Ezért is történhetett úgy, 
hogy alig ért véget az első világégés, alig szűnt meg a derbyk helyszínét évtizedeken át Bécsnek fenntartó 
Monarchia, a közösségi élményre vágyó, sportszerető magyarok már 1921. június 29-én egy különleges ünnepre 
látogathattak ki: elstartolt az első Magyar Derby.

Bő évszázada, hogy a sportág legrangosabb versenye megtalálta otthonát Magyarországon. Ma, a Kincsem Park-
ban eljött a történelmi pillanat: a Magyar Derbyk centenáriumának alkalmából ismét starthoz állnak a legjobb 
istállók versenylovai és a legtehetségesebb zsokék. Minősített élmény, hogy részesei lehetünk ennek a megismé-
telhetetlen viadalnak. Ló és lovasa ma is csak együtt lehetnek győztesek.

Nekünk, magyaroknak nem kell sok, hogy lelkesedni tudjunk, különösen, ha sportversenyekről van szó. 
Ezért is köszönöm a szervezőknek, hogy a Derby igazi családbarát ünnep lett, ahol minden nemzedék, kisgyer-
mekek, szülők és nagyszülők is részesei lehetnek ennek a magával ragadó hangulatnak. Bízom benne, hogy újult 
erővel tehetjük vonzóvá a derbyket, a lósportokat, a lovak és ezzel együtt a természet tiszteletét.

Novák Katalin
köztársasági elnök

Csodálatos volt ennyi év után visszatérni, gyerekkoromban is jártam a Kincsem Parkban. 
Elképesztő, hogy a 100. Magyar Derby ilyen körülmények között, ennyi ember előtt, ilyen 

csodálatosan megvalósulhatott. Nagyon büszke vagyok a szervezésre és a hősre, Presidentre, 
aki megnyerte a versenyt. Semmiben nem különbözik ez a rendezvény a nagymúltú Royal 

Ascottól. Két évvel ezelőtt voltam az angliai versenyen még a covid előtt. 
Ugyanazt láttam, elképesztő, gratulálok! 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter



Ünnepi centenárium
Sorsfordító nap!?

A 100. Magyar Derby előtt a Nemzeti Sportnak a Derby élményekről nyilatkozva
a következőkkel zártam a mondandómat. „…Ritkán fordul velem elő, de a 2000-
es Rodrigo- Akito Derby nap végén elégedetten értékeltem a versenynapot”.
2022-ben a Szerencsejáték Zrt. - 100. Magyar Derby napja után hasonlóan
nyilatkoztam, sőt… Úgy gondolom az elmúlt ötven évben Overdose 2009-es
pesti fellépése után másodszor voltunk részesei történelmi versenynapnak a
Kincsem Parkban. Anno a lóverseny túléléséért küzdöttünk, ezúttal pedig olyan
erősdemonstrációt tartott a sportág, amely véleményem szerint
meghatározhatja a következő évtizedet és újabb lendületet adhat a
fejlődésnek. Mert legyünk őszinték, a július 3-i megasiker egy évek óta tartó
menetelés csúcspontja volt. Azért tudtuk tökéletesen megünnepelni a
centenáriumot, mert az elmúlt években a lóversenycsaláddal közösen leraktuk
az alapokat egy világszínvonalú esemény megrendezéséhez.

Nem én illettem ezzel a jelzővel a Derby napot, hanem Novák Katalin
köztársasági elnök asszony, akinek jelenléte több volt, mint szimbolikus. Nem
titok, felhőtlen jókedvéhez nagyban hozzájárult, hogy President nevű ló ért
haza minden idők egyik leglátványosabb klasszikus futamában. Mondanom sem
kell, természetesen az elnök asszony is megjátszotta Tétre, azaz nyerőnek. Mit
is játszott volna, azok után, hogy a honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky
Kristóf jelenlétében aznap már volt egy Százados úr és egy Tábornagy nevű nyerőnk?

A miniszter úr is elégedetten konstatálta a látottakat, olyannyira, hogy egyenesen a világ egyik legnagyobb lóversenyeseményéhez, a Royal 
Ascot-hoz hasonlította az élményeit. Ez is rendkívül megtisztelő és bíztató, különösen annyak fényében, hogy a közelmúltban került a Kincsem 
Nemzeti Kft. a közvetlen felügyelete alá.

Vissza a Magyar Derby napjára, már a beharangozókban többször, sok helyen jeleztem, hogy a valaha volt leglátványosabb, legszínvonalasabb 
lóverseny napra számíthatnak a látogatók a Kincsem Parkban, mindezt olyan média felhajtással előadva, ami garantálta a teltházat. A zsúfolt 
tribünt nem csak mi, hanem a legnagobb partnerünk, a Szerencsejáték Zrt. marketing igazgatója, Bánhegyi Zsófia is örömmel nyugtázta.

Az ünnepi vasárnapon aztán minden úgy sikerült, ahogy megterveztük. Látványos futamok, szobor és emlékmű avatás, Derby-hősök ünneplése,
felejthetetlen 99 gyereket felvonultató póni felvonulás a nemzeti színeket szimbolizálva, színvonalas koncertek, mazsorettek, divatbemutatók,
kalapverseny, különleges és eddig a régióban nem látott zsoké bemutató és parádé a Derby előtt, extra ünnepélyesség a díjátadáson. 
Ezek után már csak hab a tortán, hogy 17 év után megdőlt a Derby futam fogadási rekordja, mindjárt közel 50%-al és a Derby napi összforgalom is.

Köszönet minden kollégámnak, a versenyzőknek és persze a közönségnek, akik közül a legtöbben már az öltözködésükkel jelezték, hogy méltón 
szeretnék megünnepelni a 100. Magyar Derby-t. Olyan felemelő, ünnepi, felejthetetlen hangulat uralkodott egész nap a Kincsem Parkban, amire 
talán még soha nemvolt példa korábban.

Lóverseny mindörökké!

Pécsi István
Kincsem Nemzeti Kft. és a Magyar Lóverseny-fogadást Szervező Kft. ügyvezető igazgatója.



A centenáriumi klasszikus futamot, a Szerencsejáték Zrt. - 100. Magyar Derbyt 
a német tenyésztésű President (Tai Chi – Pazzia) nyerte Stanislav Georgiev 
idomárlovassal a nyergében. President már kétévesen is a legjobbak közé 
tartozott, idén pedig a csúcsra ért.
A győztes telivér nyakába a babérkoszorút Novák Katalin köztársasági elnök 
és Pécsi István a Kincsem Park ügyvezető igazgatója tette fel.
A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. által készített tiszteletdíjakat Novák 
Katalin és Pécsi István mellett, Bánhegyi Zsófia a Szerencsejáték Zrt. marke-
ting igazgatója és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter adta át.













Novák Katalin köztársasági elnök személyes jelenléte több volt, mint 
szimbolikus a magyar lóversenysport legnagyobb ünnepén a Kincsem Parkban. 
„Minősített élmény, hogy részesei lehetünk ennek a megismételhetetlen viadalnak. 
Ló és lovasa ma is csak együtt lehetnek győztesek.”

A lovak, a lovassport és a lóversenysport nagy barátja, Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf honvédelmi miniszter minden percét élvezte az események.
 „Elképesztő, hogy a 100. Magyar Derby ilyen körülmények között, 
ennyi ember előtt, ilyen csodálatosan megvalósulhatott.”









Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Gróf Széchenyi 
István örökérvényű szavait igazolták a gyerekek. 99 ifjú lovas és 99 
póni, látványos és megható felvonulással emlékezett meg az eddigi 
99 Magyar Derby hőseiről.









A 100. Magyar Derby lovasainak ünnepélyes bemutatása. Új köntösben és a 
régióban eddig még nem látott show keretében mutattuk be a futam tizenhat 
lovasát.  A parádét a Készenléti Rendőrség lovas alosztálya, a Honvéd Huszár 
Díszalegység, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség Váci 
Huszár és Hagyományőrző Bandériuma, valamint az Országos Polgárőr 
Szövetség Lovas Tagozata vezette fel.





Hajnalka Tórizs  Head Couture szervezésében, minden eddiginél látványosabb 
divatbemutatót láthatott a közönség. Az esemény rangjához és múltjához illő 
kalapok, fejdíszek, alkalmi ruhák színes kavalkádja a kifutón. A Magyar Derby 
hazánk legelegánsabb szabadtéri rendezvénye. A Miss Health and Beauty 
Szépségverseny döntőjének is a Kincsem Park adott otthont.









Dallos Gyula örökös magyar bajnok és miniszteri biztos 
felavatta hazánk egyik legsikeresebb és legismertebb 
versenylovasának, Kállai Pálnak a mellszobrát. „Zsokénak 
született”. Engler András szobrászművész alkotása mel-
lett került felállításra a Bajnokok Fala, melyen az eddigi 
Magyar Derby győztesek neve olvasható. A centenárium 
alkalmával köszöntöttük a korábbi bajnokainkat.





Zene felsőfokon. Horváth Apor Boldizsár zongoraművész, a Műegyetem Szimfonikus 
Zenekara és a Magyar Derby háziasszonya, Tóth Gabi énekesnő adott koncertet a 
versenynapon a futamok közötti szünetekben. Felcsendül az alkalomra írt 100. 
Magyar Derby Ünnepi Nyitány és Tóth Gabi Derby Himnusza.





Látványos színes programban nem volt hiány. Az ünnepélyességet fokozta a 
pesterzsébeti BGSZC Technikum Holdviola Mazsorett Csoportjának előadásai. 
A Kincsem Parkban otthonra találó Nemzeti Lovas Színház vezetője, Pintér Ti-
bor nyitotta meg a napot az előadásával.  A gyerekek a versenyekben is komoly 
szerepet kaptak. A Connolly’s RED MILLS – Magyar Póni Derby győzteseinek 
Balogh Levente a szentkirályi ásványvíz alapítója, a Szentkirályi Magyarország 
Kft. elnöke adta át.





Kaszás Gergő Jászai Mari díjas színművész sajáttenyésztésű lova, Csak a szél 
(Ken Warkentin – Naná) nyerte a 108. Magyar Ügetőderbyt. A klasszis ló tréne-
re az élő legenda, a jelenkor legeredményesebb ügető szakembere Fazekas 
Imre, Hajtóként a hatodik, trénerként a hetedik kék szalag győzelmét aratta. 
A tiszteletdíjakat dr. Balogh Attila az Ügető Tenyésztők Egyesületének elnöke, 
Pécsi István a Kincsem Park ügyvezető igazgatója és Száraz György a Magyar 
Lovaregylet elnöke adta át.









A Kincsem Park legfiatalabb szakágában a 8. Kincsem Park – Agár Derbyt rendeztük 
meg. A 480 méteres versenyt Reggie (Ballymac Best – Monleek Dawn) nyerte. 
A futamot a legújabb versenyterünkön, a Nemzeti Agárstadionban rendeztük meg, mely 
már volt Öttusa Világbajnokság, Maccabi Játékok, Négyesfogathajtó Európa-bajnokság 
és Rögbi válogatott mérkőzések otthona is.





Albertirsai út 2-4. Budapest 1101
www.kincsempark.hu

Büszkék lehetünk rá, hogy olyan világszínvonalú rendezvényen vehettünk 
részt, amely méltó a magyar lósport gazdag történelméhez.

Köszönjük!

Novák Katalin
köztársasági elnök

„
„ A 100. Magyar Derby méltó volt lovas hagyományainkhoz.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter

Fotó: Antal Zsuzsanna, Balogh Zoltán, Feith Sándor, Kelemen Gergő, Kincsem Park,
Mérges Enikő, Nagy Gábor, Péter Réka, Vonczem Gabriella,  ZL fotó


