
 

Némedi Noémi beszámolója 

Némedi Noémi vagyok, 17 éves és Békéscsabán élek. 12 éve kezdtem el lovagolni 

a Pegazus Lovasiskolában, ahol az első edzőm Marik Máté volt. 

Ezután a Békéscasabai Nimród Lovas Egyesületbe kerültem, itt  Ardelean János és 

Gajdács Bettina volt az edzőm. Az első lovam Baba, egy idős sárga kanca volt, akit 

hosszabb ideig lovagoltam. Megyei gyerekügyességi versenyeken voltizs, 

ügyességi, díjlovaglás és ugró kategóriában versenyeztem közel 7 évig, minden 

évben szintet lépve a versenyszámok között. Többször voltam dobogós helyezett 

és bajnok is különböző kategóriákban.  

Majd megkaptam Signot, egy nehéz lovaglású pej kancát, aki sok mindenre 

megtanított, a legtöbb sikeres eredményemet neki és edzőimnek köszönhetem, 

akik nagy segítségemre voltak a folyamatos fejlődésben. 2018 tavaszán 

vizsgáztam díjugratás szakágban. Nyitott 90 cm-en és kezdő lovas 100 cm-en szép 

eredményeket értem el Signoval, majd a következő évben néhány 110 cm-es 

pályával is próbálkoztunk.  Nagy hatással volt rám Rezgő Zoltán, Göttler Vilmos, 

akik a példaképeim.  

Jelenleg úgy alakult az életünk, hogy a saját lovammal nincs lehetőségem 

versenyezni. Most egy fiatal, könnyű lovaglású, élénk természetű szürke kancát 

Callgirlt és egy kis sárga heréltet, Ohiot lovagolom. Tavaly Callgirlel versenyeztem 

90 cm-en, melyek az ő első pályái voltak. A legbüszkébb utolsó pályánkra vagyok, 

mert nagyon sokat fejlődött néhány hónap alatt. Számomra az a fontos, hogy 



összhangban legyek a lovakkal. Büszke vagyok minden helyezésemre az elsőtől az 

utolsóig, hiszen minden egyes megtett pályával fejlődünk, tanulunk és minden 

percért hálás vagyok, amit a lovakkal tölthetek. Mostani példaképem Marcus 

Ehning, aki elképesztő módon tud fordulni az akadályokra, tiszteli a lovakat és 

gyönyörű a stílusa.  

A közeljövőben díjugratásban szeretném Callgirlt és Ohiot fejleszteni és néhány 

versenyen indulni, melyben Kékegyi András nagy segítségem. A távolabbi jövőben 

versenyzésre nincs lehetőségem. Elsősorban a tanulmányaim szerepelnek az első 

helyen, de mindenképpen a saját lovammal szeretnék hobbi szinten lovagolni és 

természetesen lehetőségeim szerint aktívan részt venni a lovas életben.  

Mindenkinek, aki ezt a sportot választja, azt tanácsolom, hogy legyenek alázatosak 

és kitartóak, mert vannak nehéz pillanatok, nehéz időszakok.  

Csak akkor van igazi eredmény, ha nem a győzelemért küzdünk és dolgozunk, 

hanem a lovakkal töltött örömteli pillanatokért.    


