
Hısnı helyett Raviola indul a Nemzeti Vágtán 

Egy héttel a Nemzeti Vágta rajtja elıtt lovat váltott Szentes és Csongrád: a túl 
eredményes Hısnı helyett Raviola fut a versenyen. A 4 éves sötétpej kanca 
nyergében Hegyi Zsolt ül majd, aki tavaly Vásárhely színeiben indult a vágtán. Az 
új szerzemény a hetedik elıfutamban indul, szentesi gazdája szerint van esély a 
továbbjutásra. 

Lóhalálában kellett paripát váltania a Nemzeti Vágtára 
közösen nevezı Szentesnek és Csongrádnak. A két város 
a szőkös anyagi lehetıségek miatt döntött úgy, hogy 
együtt indul a versenyen. A nevezési díjnak a felét állta 
a két szomszédvár, a fennmaradó részt a vágta egyik 
szponzora vállalta. Az Andrássy úton kialakított korzón 
is közös pavilonban mutatkozik be Szentes és Csongrád. 
 
Sokáig úgy volt, hogy a Pest megyei Alagról származó 
Hısnı fut a vágtán a két város színeiben, ám az angol 
telivér túl jól versenyzett két hete. A versenykiírás 
szerint ugyanis csak olyan ló nevezhetı, amelyik az 
elmúlt három évben a hivatalos magyar generál skálán 65 handicap számnál 
magasabb értéket nem ért el. Ezt a limitet haladta meg Hısnı eredménylistája, ezért 
gyors kutakodásba kezdtek a szentesi–csongrádi istálló vezetıi. A befutó váltótárs 
Raviola, egy 4 éves sötétpej kanca lett. 
 

 
– Hétvégén még egy amatır galoppversenyen rajthoz állt Raviola, de most már 
minden idegszálunkkal a vágtára készülünk – mondta a csapat vezetıje, Horváth 
Csaba. A külsıleg Hısnıre hasonlító telivér zsokéja, Hegyi Zsolt szerint gyors hátas, 
és az is növeli esélyeit, hogy csak a hetedik elıfutamban indul. Így legalább meg 
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Hegyi Zsolt szerint Raviola elég gyors, akár tovább is juthatnak az elıfutamból.  
Fotó: Tésik Attila
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tudják majd nézni, az ellenfelek hogyan helyezkednek a Hısök terén kialakított 
pályán. A 36 éves lovas tavaly Vásárhely színeiben versenyzett a vágtán. Akkor 
lecsúszott a továbbjutásról, de idén futamonként az elsı két ló jut a középdöntıbe, s 
ez Raviolának is kedvez. Külön trenírozni ugyan nem tudják erre a speciális 
versenyre, de lesz egy elımelegítı verseny a fıvárosban, ahol szokhatják majd a 
különleges környezetet. 
 
– Tíz perc gondolkodás kellett, hogy rábólintsak a felkérésre – mondta Raviola 
szentesi tulajdonosa, Kiss Attila, aki néhány éve hobbiból kezdett lótartásba. A gazda 
szerint is van esély a továbbjutásra, ezért lehet, hogy személyesen is megnézi a 
vágtát, ahol Gyöngyös, Balatonkenese, İriszentpéter, Petıfibánya és Esztergom 
lovaival méri össze gyorsaságát Raviola.  
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