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Lakitelek Önkormányzat
Képviselőtestülete
részére
Tárgy: II. Tőserdei Lovasnap beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A tavalyi évben, 2011. évi I. Tőserdei Lovasnapot követően megszületett a döntés, miszerint a
rendezvény egy hagyományteremtés kezdete, amely minden évben visszatérően
megrendezésre kerül Lakiteleken. Mielőtt azonban a rendezvény részteleiről számot adnánk,
engedjék meg, hogy a rendezvény fontosságára is rámutatva előbb rövid helyzetelemzés
adjunk, és felvázoljuk településünk saját „lovas stratégiáját”.
Lovas élet községünkben – helyzetelemzés
A gyakorlati tapasztalat szerint a lovas sportok és lovas hagyományok ápolása országszerte
kibontakozóban van, a lakosság nagy része vonzódik e nemes állathoz, amely nemzeti
hagyományaink egyik jelképe. Az Országgyűlés ez év tavaszán elfogadta hazánk lovas
stratégiáját, a Kincsem - Nemzeti Lovas Programot. A lovaglás széles körű népszerűsítése
mellett, a gyermekek iskolai lovagoltatásának biztosítását is tervezik bevezetni.
Nemzeti hagyományaink ápolása, a rendszeres testmozgás és sportolás elősegítése
mindannyiunk közös érdeke, mindemellett azonban az ország „lovas vérkeringésébe” való
bekapcsolódás a községünk hosszú távú fejlesztését elősegítő lehetőségeket is magában rejti.
A lovas turizmus szempontjából komoly távlati lehetőségek nyílhatnak meg Lakitelek
számára, amelyek nyilvánvalóan a falu bevételeinek növelésére is alkalmat adhatnak.
Bár Lakitelek lóállománya – különösen a hátasló állomány – és a lótartók száma az elmúlt 2-3
évben érezhetően növekedett, az ország lovas életébe való bekapcsolódás kezdeti nehézségei
mégis kézzel foghatóak, mivel községünk nem rendelkezik lovas infrastruktúrával.
Ezt azonban kiválóan ellensúlyozta az utóbbi időben a lakosság körében indult civil
kezdeményezés, amelynek hatására 2010. év végétől napjainkig a helyi lovas gazdák mintegy
80 %-a csatlakozott a helyi polgárőr egyesülethez, míg a maradék lovas gazda nemcsak
szimpatizál velük, de kívülről bedolgozva aktívan támogatja is e közösséget.
E közösség célul tűzte ki, hogy konstruktív kapcsolatot épít ki a környező települések –
nemzetünk kultúráját ápoló, hagyományőrző – lovas közösségeivel, képviselteti magát a helyi
és környékbeli rendezvényeken, segítséget ad helyi lovas rendezvények megszervezéséhez,
bemutatókat szervez, támogatja a lovas turizmust, a túralovaglást és a gyermekek
lovasoktatását.
Ahhoz, hogy Lakiteleken is meghonosodhasson a lovak és a lovaglás szeretete, maga az
önkormányzati képviselő-testület is jelentősen hozzájárult azzal, hogy a szárnyait bontogató
helyi lovas közösség számára rendelkezésre bocsátotta ingyenes használatra a Buzogány,
Zalán és Nyíl utcák által övezett területet lovas pálya létesítése céljából.
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A lovas pálya kiépítése és rendbehozatala folyamatosan zajlik, amelyet az egyesületi tagok
társadalmi munkában végeznek, anyagi lehetőségeihez mérten. 2011. évben fásítottak a
szélárnyékolás érdekében, valamint körkarámot építettek. Ez évben – helyi vállalkozók
támogatásával – a talaj minőségét, egyenletességét rendezték, illetve az Országos Polgárőr
Szövetségtől kapott 300.000,- forint céltámogatás felhasználásával megkezdték a kerítés
felújítását, a terület zárhatóvá tételét.
Községünk lovas életét érintő rövidtávú célok:
-

lovas rendezvényeknek rendszeresen helyet adni, a lovas sportok és lovas
hagyományok népszerűsítése érdekében – e körben pályázati forrásokat célozni,
a gyermekek iskolai lovagoltatásának bevezetése, e körben csatlakozás a Kincsem –
Nemzeti Lovas Programhoz,
a helyi közbiztonság biztosításában történő szervezett részvétel, lovas polgárőrség
további erősítése, - e körben is csatlakozás a Kincsem – Nemzeti Lovas Programhoz,
az OPSZ Lovas Tagozat földrajzi központjának otthont adni, a lovas polgárőrök
központi képzését beindítani - e körben is csatlakozás a Kincsem – Nemzeti Lovas
Programhoz.

Községünk lovas életét érintő távlati célok:
-

-

-

fenti célokhoz megfelelő, egy kézben és helyszínen összpontosuló, gazdaságosan –
akár társszervekkel közösen üzemeltetett – lovas infrastruktúra telepítése, lovas pálya
fejlesztése,
a Holt-Tisza valamely szakaszán ló-úsztatásra alkalmas hely kijelölése, amely
feltehetően hatalmas vonzerővel bírna a lovas túrázók részére, mivel Magyarországon
rendkívül kevés alkalmas hely van a lovak úsztatására, (Ez nyilvánvalóan élénkítően
hatna Lakitelek turisztikai forgalmára.)
az országos bajnoki sorozatba bekapcsolódó nívós, tömegeket vonzó lovas
sportrendezvények szervezése,
az alakuló lovas túra útvonalakhoz való csatlakozás, az országos/nemzetközi lovas
túra útvonalak részeként lakiteleki útvonalak és lovas bázis(ok) kijelölése/létrehozása,
biztonságos lovas átkelés biztosítása a 44-es számú főúton, illetve a majdan megépülő
M44-es gyorsforgalmi úton,
lovas átkelőhely kialakítása a Tiszán.

A fenti célok megvalósítása párhuzamosan több lépésben megkezdődött.
Helyi lovas közösségünk sikereket ért el a lovas polgárőrség szervezésében, ennek kapcsán az
Országos Polgárőr Szövetség is felfigyelt településünkre, így az OPSZ Lovas Tagozatának
földrajzi központja községünk lett, az ehhez szükséges lovas infrastruktúra létesítésére jó
eséllyel pályázhatunk.
A helyi lovas közösségi élet összefogását jelzi továbbá az is, hogy az iskolai lovas oktatás
beindításához a helyi lovas polgárőrök ingyenes használatra bocsátottak 5 hátas lovat és pónit.
A Lakiteleki Népfőiskolán kialakításra kerültek a gyermekek iskolai lovagoltatásának tárgyi
és személyi feltételei, szeptember elsejétől pedig az oktatás is kezdetét veheti.
Mindezek alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy van már lovas élet községünkben. A helyi lovas
közösség aktivitása máris olyan mértéket öltött, hogy nemcsak a helyi rendezvények állandó
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szereplői lettek, de jó együttműködést alakítottak ki a környező települések lovasaival is,
valamint hosszú túráik során (Ópusztaszeri Nyeregszemle 2011. és 2012., Kurultáj – Bugac –
2010. és 2012.) Lakitelek jó hírét is magukkal vitték.
Amint a tavalyi év folyamán, idén is a lovas sportok és lovas hagyományok népszerűsítése
érdekében került megrendezésre lovas rendezvényként a Tőserdei Lovasnap, amelynek
szervezésében a helyi lovas közösség – a tavalyi ígéretéhez híven – aktívan részt vett. Sőt! A
II. Tőserdei Lovasnap szervezése kapcsán országszerte ismertté vált községünk lovas
aktivitása, amint erre lentebb ki fogunk térni.
Mindezeket azért tartottuk fontosnak a beszámoló bevezetőjében megemlíteni, hogy
rávilágítsunk, a Tőserdei Lovasnap, mint rendezvény nem önmagában álló elszigetelt
esemény, hanem bizton állíthatjuk, hogy településünk kibontakozó lovas stratégiájának
szerves része.
A II. Tőserdei Lovasnap
Tekintettel arra, hogy községünk jelenleg nem rendelkezik lovas infraskrutúrával – így ún.
„állandó időjárású talajjal” bíró és azonos talajminőségű bemelegítő pályát is magába foglaló
lovas pályával, fedeles lovardával, a vendég lovak biztonságos elhelyezését szolgáló
létesítménnyel, stb... – szakágtól függetlenül, az országos bajnokságokba beszámító verseny
rendezésének nincsenek meg a tárgyi feltételei. Fontos megjegyezni, hogy a lovas sportban
eredményesen teljesítő ló egyedek nem ritkán igen jelentős – akár több millió forintos –
értékkel bírnak, ezért tulajdonosaik a sérülésveszély miatt mindenkor megválogatják azt, hogy
milyen talajú pályán engedik őket szerepelni, illetve figyelemmel vannak arra is, hogy a
versenyszámok között a lovak számára milyen körülmények között biztosított az elhelyezés.
Fentiekre tekintettel, valamint a környező települések lovas sportokhoz viszonyított helyzetét
és igényeit is figyelembe véve, az amatőr szabadidős lovas verseny az a kategória, amelynek
a rendezvénysorozat egyelőre helyt adhat, a lovas sport több szakágát is bemutatva. Ez jó
alkalom egyúttal együttműködést kialakítani más településekkel, amelynek keretében akár
szabadidős versenysorozat is alapítható különböző települési házigazdákkal.
Az eseményt a TÖLGY Alapítvány és a Tőserdő Turisztikai Kft. rendezte.
A főszervező Czinege Orsolya, a Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetője, akit a lakiteleki
lovasok segítettek. Mivel a helyi lovasok 80%-a egyúttal lovas polgárőr, a személyi átfedések
miatt ez folyamatos közvetlen kapcsolatot jelentett a munkálatok során a helyi polgárőr
egyesület Lovas Tagozatával is, amely részéről a kapcsolattartók és szervezők Dobecz Éva és
Rácz Adrienn voltak.
A rendezvénnyel kapcsolatos első intézkedés tavaly őszén történt, amikor II. Tőserdei
Lovasnap témakörében LEADER pályázatot nyújtottunk be a TÖLGY alapítvány
segítségével. A pályázható támogatás összege 250.000 Ft volt, melyet sikeresen elnyertünk.
A rendezvénnyel kapcsolatos szervezési feladatok már 2012. januárjában megkezdődtek, így
a főszervező és segítői személyesen egyeztettek a tervezett helyszínen a Magyar Póni Klub
Szövetség titkárával, Kovács Eszterrel. Az előzetes egyeztetés alapján futószáras
ülésszépségverseny, díjlovaglás, díjugratás és gyermek ügyességi versenyek kiírása került
látókörbe.
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2012. január hó 19. napján Lezsák Sándort, az országgyűlés alelnökét felkértük, hogy
legyen az rendezvény fővédnöke, aki a felkérést elfogadta, és azonnal biztosította a helyi
lovasokat arról, hogy hathatós segítséget fog adni a rendezvény megszervezéséhez.
A rendezvény időpontja eredetileg 2012. augusztus 11-e lett volna, azonban tekintettel arra,
hogy azonos időben a közeli Bugac puszta adott otthont a „Kurultáj” lovas rendezvénynek,
amelynek fővédnöke szintén Lezsák Sándor alelnöke úr volt, így javaslatára az időpontot –
célszerűségi okokból – 2012. augusztus hó 18. napjára módosítottuk. Mivel azonban ez az
időpont a nemzetközi hírű bösztörpusztai hagyományőrző rendezvénnyel esett egybe, így ez
negatívan hatott az ide látogatók létszámára. Ehelyütt szeretnénk azonban rámutatni, hogy
mindezek ellenére a II. Tőserdei Lovasnap látogatottsága – bár objektív mérésre nem volt
lehetőség – szemmel láthatóan elérte a tavalyi rendezvény látogatottságát.
2012. áprilisában id. Zerinváry Szilárd, a tahitótfalusi Zablakert Lovarda vezetője elfogadta
Rácz Adrienn felkérését, hogy támogassa a rendezvényt és kedvezményes áron tartson lovas
bemutatót Lakiteleken a II. Tőserdei Lovasnapon.
Még ugyanezen hónapban a Népfőiskola jelezte, hogy lovas előadókkal támogatja a
rendezvényt, így Lezsák Levente lovas kaszkadőr szabadidomítási és trükk-lovaglási
bemutatót, míg Dallos Gyula mesteredző, a díjlovaglás örökös magyar bajnoka, magas szintű
zenés kűrt fog bemutatni. Utóbb Dallos Gyula mesteredző sajnos lemondta a szereplését,
mivel adott időpontban egy jelentős díjlovas sporteseményen nélkülözhetetlen volt jelenléte.
A rendezvény előtt 10 nappal azonban Kassai Lajos lovas íjász jelezte, hogy mégis eleget tud
tenni a korábbi felkérésnek és elfogadja a Népfőiskola meghívását. Így az ő világhírű
bemutatójával egészült ki a lovas nap programja.
Mindeközben az eredeti tervek szerint folyt a gyermekeknek meghirdetetett lovas játszóház és
a felnőtteknek kiírt főzőverseny szervezése is. A felnőttek főzőversenye azonban a tűzgyújtási
tilalom miatt nem valósulhatott meg.
Végül a tavalyi évben tervként megfogalmazottakhoz képest, a párhuzamos rendezéshez
szükséges területi nagyság hiányában, illetve szűkös anyagi keretek miatt a gyermek
ügyességi verseny, valamint – a hosszú időn át kitartó nagy szárazságra tekintettel – a pálya
talajának keménysége miatt a gyermek és felnőtt díjugrató szabadidős lovasversenyek nem
kerülhettek megrendezésre.
Ugyanakkor az eredeti tervnek megfelelően a Magyar Póni Klub Szövetség kiírta a futószáras
ülés szépségversenyt FSZ 1 és FSZ 2 kategóriákban, valamint a díjlovaglást gyermek és
ifjúsági korosztályok részére C1, D1 és B1 kategóriákban.
A délelőtt folyamán a Magyar Póni Klub Szövetség szervezésében megtartott gyermek
versenyeken 31 start volt.
Külön öröm volt, hogy olyan helybeli idős lovas személyek, akiknek a mindennapi munkához
nélkülözhetetlen társa volt a ló, így Kerekesné Juliska néni, Révész Laci bácsi, id. Vári István,
Gálig Mihály bácsi, Hajagos Feri bácsi és Holló Laci bácsi személyesen is megjelentek a
rendezvényen és a jövő ifjú lovas generációja találkozhatott velük. Dr. Repkényi István
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nyugalmazott főállatorvos sajnos egészségi állapota miatt nem tudott személyesen
megjelenni.
A felnőtt ügyességi lovas verseny esetében már a kezdetektől tervezték a helyi lovas
polgárőrök azt, hogy más települések lovas polgárőreit is invitálni fogják a felnőtt ügyességi
versenyre.
Időközben azonban a helyi lovas polgárőrség olyan jó kapcsolatokat épített ki az Országos
Polgárőr Szövetséggel, hogy kezdeményezésüket elfogadva, az becsatlakozott a rendezvény
támogatói körébe. Így 2012. május hó 17. napján – a Lakiteleki Népfőiskolán megtartott
találkozón – elvi megállapodás született arról, hogy az OPSZ a II. Tőserdei Lovasnap
keretében szervezi meg elsőként a lovas polgárőrök találkozóját, I. Országos Lovas Polgárőr
Szemle, Toborzó és Ügyességi Verseny elnevezéssel. A rendezvény fővédnöke, Lezsák
Sándor, az országgyűlés alelnöke, védnökei: dr. Túrós András, az OPSZ elnöke, dr. Hatala
József országos rendőrfőkapitány és Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke
lettek.
Bár 2012. augusztus hó 18. napján dr. Hatala József országos rendőrfőkapitány személyesen
nem lehetett jelen, az általa delegált dr. Balogh János r. dandártábornok együttműködést
erősítő és a rendőrség iránti közbizalmat formáló köszöntője, a Készenléti Rendőrség
lovasainak közönségsikert arató zászlós bevonulása és lovas bemutatója, valamint Farkas
József r. alezredes hozzáértő szakmai közreműködése nagyban emelte a rendezvény
színvonalát.
Sajnálatosan Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke sem tudott személyesen
megjelenni a rendezvényen, azonban előzetesen közbenjárt a lovas áruházaknál a rendezvény
tárgyjutalmai érdekében, a gyermekek részére pedig maga is személyes felajánlást tett.
A programok közül az nem kétséges, hogy a világhírű Kassai Lajos lovas íjász, a nemzetközi
szinten is elismert Lezsák Levente kaszkadőr és id. Zerinváry Szilárd különleges kutyás-lovas
produkciója, valamint a Készenléti Rendőrség színvonalas zenés lovas karüsszele osztatlan
sikert aratott.
A délután 14 órától megrendezett lovas programot – már 2012. május havától – az OPSZ
Lovas Tagozata folyamatosan szervezte, invitálva arra az ország különböző területein működő
lovas polgárőröket.
Az OPSZ elnökségi ülése 2012. július hó végén 580.000,- forint céltámogatást szavazott meg
a rendezvényhez, amely összeg azonban magába foglalta a rendezvényre érkező lovas
polgárőrök üzemanyag költségét és lószállító-futóbérléseit is.
2012. augusztus elején jelölte ki az OPSZ a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetséget a
céltámogatás pénzügyi felügyeletére.
Augusztus 04-én a rendezvény helyszínén a katasztrófavédelemi tervet és a rendezvény
biztosítását egyeztette a főszervező Czinege Orsolya és a lovasok részéről Dobecz Éva, a
helyi polgárőr egyesülettől Török Nándorral és a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület részéről
Varga Róberttel.
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Augusztus 08-án az OPSZ Lovas Tagozata tartott a rendezvénnyel kapcsolatban egyeztető
ülés és terepszemlét, amelyen az OPSZ elnöke és más vezető tisztségviselői, lovas szakértői is
megjelentek, valamint az önkormányzat, a Tőserdő Turisztikai Kft., a Készenléti Rendőrség, a
Bács-Kiskun Megyei Polgárőr Szövetség, a helyi polgárőr egyesület, a helyi Önkéntes
Tűzoltó Egyesület is képviseltette magát.
Ekkor dr. Túrós András az OPSZ elnökének felvetésére a meghívott vendégek köre jóval
szélesebbé vált, mint ahogyan eredetileg azt a szervezők tervezték. Felföldi Zoltán
polgármester úr ismét megerősítette korábbi felajánlását, hogy a rendezvényre érkező
protokoll vendégeket, a versenyzőket és az ide látogató polgárőröket családtagjaikkal
Lakitelek Önkormányzata vendégül látja ebédre.
Ezt követően augusztus 14-én az önkormányzat tartott a rendezvénnyel kapcsolatban végső,
részletező ülést, amelyen a polgármester úr meghívására részt vett az OPSZ Lovas tagozat
elnöke és titkára, a Tőserdő Turisztikai Kft. ügyvezetője, a Bács-Kiskun Megyei Polgárőr
Szövetség elnöke és könyvelője, a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, a Laki-konyha
Kft. és Laki-Gazda Kft. képviselői, a lakitelekma.hu oldal szerkesztője.
Időközben dr. Rácz Adrienn és Dobecz Éva az OPSZ Lovas Tagozatának vezetőiként
felvették a kapcsolatot a Tiszakécskei Polgárőr Egyesülettel és Tiszakécskei Lovas
Egyesülettel, hogy csatlakozzanak a rendezvényhez. Kapcsolatfelvétel sikeres volt, a
Tiszakécskei Lovas Egyesület hathatósan támogatta a rendezvényt, így a védnökök és a
protokoll vendégek az általuk kiállított 9 fogattal, huszár és dáma lovas kísérettel érkeztek a
rendezvény helyszínére. Ezen felül további 2 fogat vett részt a rendezvényen, így összesen 11
fogat színesítette a délutáni ünnepélyes nyitó felvonulást és tett fogadalmat, kifejezve ezzel az
OPSZ Lovas Tagozathoz történő csatlakozási szándékát.
A helyi Polgárőr Egyesület is kiemelkedő támogatást nyújtott, így 20 gyalogos és 23 lovas
polgárőr vett részt a rendezvény előkészítésében, lebonyolításában és biztosításában, ezen
felül őket 2 helyi civil lovas is segítette. E körben fontos kiemelni, hogy a helyi lovasok
készítették el önerőből az ügyességi verseny összes akadályát, szerezték be lovas kapcsolataik
révén ingyenesen a díjlovagló négyszöget, oldották meg annak Kunszállásról történő odavissza szállítását (maguk kalapoztak ehhez benzintámogatást lovas ismerősüktől), ezzel is
csökkentve a rendezvény költségeit. A polgárőrség részéről jelenlévők aktívan részt vettek a
pályák felépítésében és lebontásában is.
Emellett a helyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is nagy fokban segítette a rendezvény sikerét,
nemcsak a katasztrófavédelmi feladatok ellátására álltak készenlétben, de az ünnepélyes
zászlóátadáskor és az ügyességi verseny alatt is mindvégig aktívan részt vettek a
rendezvényen.
Szeretnénk kiemelni a Laki-Gazda Kft. alkalmazottait, akik az előkészületi és bontási
munkálatokban segítettek, illetve a Laki-Konyha Kft. alkalmazottait, akik az ebéd
elkészítésében segítették a rendezvényt.
A fenti civil szervezetek nélkül a II. Tőserdei Lovasnap bizonyosan nem lett volna ilyen
színvonalasan megszervezhető, ezért e szervezetek támogatását külön köszönjük.
Délután az ünnepélyes zászlós lovas felvonulást követően 90 fő tett polgárőr fogadalmat,
kifejezve ezzel csatlakozási szándékát az OPSZ Lovas Tagozatához, egyúttal 10 polgárőr
egyesület, 3 megyei polgárőr szervezet és 2 lovas egyesület is csatlakozott a tagozathoz. Ezt
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követően összesen 44 lovas szállt nyeregbe az ügyességi versenyen. A rendezvényen egész
nap 82 ló vett részt.
Az ügyességi versenyben az előzetesen közzé tett játékszabályzat alapján a lovasok
teljesítményét egy négytagú zsűri értékelte. A zsűri elnöke Szabó Mihály, a Bács-Kiskun
Megyei Polgárőr Szövetség elnöke volt, míg tagjai a Lovas Tagozat felügyeletére kijelölt
OPSZ alelnök, Zámbó Péter, a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának vezetője Farkas
József r.alezredes és a Lovas Tagozat elnökségi tagja, Dénes Péter lovas szakértő voltak.
Bizton állíthatjuk, hogy Lakitelek otthont adott egy országos lovas összefogás
kezdeményezésének. Ezzel tettünk egy lépést távlati célunk felé, azaz afelé, hogy a jövőben
községünk valóban a gyakorlatban is betölthesse az OPSZ Lovas Tagozat földrajzi
központjának szerepét.
Örömünkre szolgált, hogy az ide látogató lovasok valamennyien azt jelezték vissza, hogy jól
érezték magukat, szívesen jönnek máskor is.
A rendezvény fontosságát is jelzi, hogy Lakitelekre figyelt az ország az Országos Lovas
Polgárőr Szemle kapcsán, ami kuriózumnak számít, hiszen ez volt hazánkban az első olyan
rendezvény, ahol a helyi lovas közösség ötlete és összefogása révén olyan rendezvény jött
létre, amilyet máshol még sosem csináltak!
Engedjék meg azonban, hogy ráirányítsam a figyelmet – az általában méltatlanul kezelt –
gyermekverseny fontosságára. Egyedül e délelőtti program kapcsán jutott vissza hozzám
olyan hír, miszerint a közönség azt unalmasnak találta.
A díjlovaglás – különösen a kisgyermekek esetében – valóban nem egy laikus közönséget
felrázó esemény. Ugyanakkor nem is ez a célja, nem ezért került be a lovasnap programjába.
A lovas kultúra elsajátítását – mint ahogy sok minden mást is – gyermekkorban célszerű
elkezdeni. A lovakkal való együttműködés egyben egy sajátos életformát is jelent, rendkívül
szerteágazó tudásanyaggal, amely kihat a gyermekek nemcsak testi, de szellemi fejlődésére is.
A lóval való kapcsolat – az önfegyelmezés, a küzdeni tudás, a problémamegoldó és kritikus
gondolkodás, valamint a kreativitás fejlesztésével – pozitív irányba befolyásolja a
személyiségfejlődést, segíti a környezettudatos és az egészséges életmódra történő nevelést,
az öntevékeny testedzést. Mindez nélkülözhetetlen olyan készségek megalapozásához és
fejlesztéséhez, mint a kötelességtudat, a mértéktartás, a kapcsolatteremtés, az együttműködés,
a siker és kudarc feldolgozása, az együttérzés, az alkalmazkodás, a konfliktuskezelés, a
segítőkészség és a tisztelet, amely kihat a gyermekek egész felnőtt életére és elősegíti
helytállásukat a munka világában is.
Röviden szólva, a lovaglás és a lovakkal való rendszeres érintkezés segít a gyermekeknek
legyőzni félelmeiket, előmozdítja a testi és lelki egészségüket, képessé teszi őket a lelki
egyensúlyuk megóvására. A rendszeresen lovagló gyermekek könnyebben elviselik a stresszt,
a fizikai, lelki és szellemi terheléseket, stabilabban képesek követni a szabályokat,
kiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtanak az iskolai feladataik teljesítésében is.
A lóval való korrekt bánásmódot tanulni kell. Sajnos a közelmúlt történelmi eseményei miatt
a hagyomány átadása, megélése megszakadt hazánkban, így az idős generáció ma már nem
adhatja át tudását közvetlenül családokon belül, a mindennapokban a mai gyerekeknek.
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Napjainkban az emberek többsége a természetes környezettől elszakadva él. Nem ritka a
gyermekek között az olyan, akit alig lehet elszakítani a televízió, internet és „play station”
virtuális világától, hogy elkezdjen „valóban élni”.
Mindezekért őszintén örülünk, hogy mind az önkormányzat, mind a polgárőrség – helyi,
egyesületi, megyei és országos szövetségi szinten egyaránt – kiemelten fontosnak tartja a
gyermekek szakszerű lovagolás oktatásának felkarolását.
Hazánkban a Magyar Lovassport Szövetség és a Magyar Póni Klub Szövetség képviseli azt az
igényes irányvonalat, amelynél a "jól képzett lovas" és a "jól képzett ló" a kitűzött cél. A
Magyar Póni Klub Szövetség programja a fejlett európai lovaskultúra hagyományait követi a
gyermek és ifjúsági lovasok nevelésében.
Ezért kapott, és reméljük a későbbiekben is helyet fog kapni – gyermek díjugrató
versenyekkel bővítve – a Magyar Póni Klub Szövetség versenye községünkben.
Mivel szeptembertől a helyi iskolai oktatásban is megszervezésre kerül a 3. osztályokban a
lovas oktatás, párhuzamosan az úszásoktatással, őszintén reméljük, hogy jövő évben már
helyi gyermekeknek is szurkolhatunk a Magyar Póni Klub Szövetség versenyén Tőserdőben,
a Holt-Tisza partján.
Végezetül azt szükséges elismernünk, hogy a rendezvény szervezés kapcsán bizonyosan van
mit fejleszteni, csiszolni.
Az vitathatatlan, hogy a Blues Bell koncertjének közönséglétszáma elmaradt a várakozástól.
Ezért a jövőben megfontolandó a koncert létjogosultsága, esetleg annak kezdési időpontjának
előrehozatala. Másrészről felvethető, hogy a rendezvénytől független célcsoportra alapozva
kellene koncertet szervezni.
Reméljük, hogy nem szakad meg azon kezdeményezés, hogy minden évben megrendezésre
kerülhessen a Tőserdei Lovasnap, így az évek múlásával egyre tapasztaltabbak leszünk, és az
első rendezvényünk kapcsán ejtett hibáinkból tanulva a jövőben ezek kiküszöbölhetőek.
A sok pozitív visszajelzés bátorít bennünket arra, hogy a jövőben is vállalkozzunk e
rendezvény megszervezésére.
Álláspontunk szerint, Lakitelek Nagyközség – mint az OPSZ Lovas Tagozat földrajzi
központjának helyet adó település – Önkormányzatának megfontolás tárgyává kell tennie,
hogy bejelentse kizárólagos igényét az Országos Lovas Polgárőr Szemlék és Ügyességi
versenyek megrendezésére.
Lakitelek, 2012. augusztus 29.

Czinege Orsolya
főszervező

dr. Rácz Adrienn
OPSZ Lovas Tagozat elnöke
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