Északi öröm Baden-Baden-ben
A Baden-Baden-i „Nagy hét” a német galoppsport talán
legnagyobb ünnepe évrõl évre. Az augusztus végén megrendezésre kerülõ, egy hetes meeting-en a régió legjobbjai mellett Európa számos országából érkeznek a kiváló telivérek. A
Gr. I-es Grosser Preis von Baden (2400 m) és a Gr II-es besorolású Darley Oettingen Rennen (1600 m) mellett a Gr.
II-es, 1200 méteres Goldene Peitsche a leginkább várt futam. A közelmúltban mi is többször vártuk nagy izgalommal a
sprintfutamot, melyet Overdose is megnyert, majd a veretlenségét is itt veszítette el. Ebben az évben némi meglepetésre
norvég gyõzelmet hozott a futam, hiszen a Rune Haugen által trenírozott Giant Sandman biztosan, három hosszal verte
a másodfavorit, francia Gammarth-ot és a szélsõ esélyû, hazai Namera-t, akik mögött csak negyedikként ért célba a legnagyobb kedvenc, Amarillo.

Sandman-re, illetve trénerére, Rune Haugen-nek volt oka a
mosolyra vasárnap, hiszen néhány perccel korábban
Probably (Danehill Dancer) révén odahaza megnyerte a Norvég Derby-t Övrevollban.
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fotók: Horpácsi Emília

Polish Vulcano (W. Panov) gyõzelme Gr. III-ban a nyitónapon

Giant Sandman (fotó: internet)
A 6 éves, Footstepsinthesand ivadékot a dán Lennart
Hammer-Hansen
lovagolta,
aki
szerdán,
a
Zukunfts-Rennen-ben (Gr. III.) kis híján (fejhossz) duplázni
tudott a Figge idomítás Magic Artist révén. Visszatérve Giant

Piotr Krowicki Antaro-val gyõzött egy népes mezõnyben

KOZMA FERENC
letételig. A szabadságharc bukása után bujdosnia kellett,
mert távollétében halálra ítélték. Elõször Léván húzódott
meg, majd 1850-ben Baracskára került.
Itt ismerte meg késõbbi feleségét, Domonkos Juditot, akinek párszáz holdas birtokán átvette a gazdálkodást.
A kiegyezést követõen, 1867-ben Deák Ferenc személyes
kérésére állami szolgálatba lépett, miniszteri tanácsosként a
magyar lótenyésztés ügyeit intézte. Kozma Ferencnek õrök
érdemei vannak a magyar lótenyésztés minõségi fellendítésében, különösen sokat ért el Mezõhegyes, Bábolna és Kisbér fejlesztésében, de kiválóan szervezte meg a népies lótenyésztést is. Mint az Állami Ménesbirtok vezetõje, nagy sikereket aratott itthon és külföldön, ami alapján I. Ferenc József
Az 1826-ban, a Somogy megyei Sörnyepusztán született
császár miniszteri tanácsossá léptette elõ.
majdani neves szakember gimnáziumi évei után kadetiskoláAz 1878-as Párizsi világkiállításon, az általa vezetett Meba került, katonai pályára készült. Édesanyját korán elveszítzõhegyes
egyedülálló rangot vívott ki, nagy sikereket érnek
ve, szigorú, kemény gondolkodású, de haladó szellemiségû
el
a
kiállításokon
és a lovasversenyek különbözõ szakágaiédesapja nevelte, aki a kadétiskolát elvégzõ fiát Somogy várban.
A
sok
munka
aláásta egészségét, 1892. július 6-án agymegye nemesi lovastestõrségébe ajánlotta. Itt a fiatal katovérzés
következtében
rosszul lett, majd meghalt. Baracskán
natiszt, Kozma Ferenc rövidesen alhadnagyi rangot kapott.
temették el, de szellemiségét és munkásságát példaképként
Az 1848-as év forrongásba hozta a fiatal lovastestõrtisztet,
tisztelõ tanítványai, követõi, segítségébõl Mezõhegyes is
aki Pesten jelentkezett a magyar hadügyminiszternél és véméltó emlékmûvet emelhetett nagy tudósának emlékül.
gigharcolta a szabadságharcot, egészen a világosi fegyver-
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