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Vannak évek, amelyek rosszul kezdődnek, a 2020-as is ilyen. Először is a Kormány átalakította 

az egész magyar felnőtt továbbképzési rendszert. Még nem tudni pontosan a részleteket, sem 

azt, hogy ennek milyen hatása lesz a lovasterápiás képzésre. Egyelőre minden hivatal mást 

mond. Azt gondolom, hogy ősz lesz, mire tisztán látunk. Egy dolog azonban biztos: az 

átszervezés a 2020/2021-es képzéseket nem érinti. 

 

Ez év elején kaptuk a koronavírus-borzalmat is. Amit az újságírók csinálnak a koronavírussal 

kapcsolatos hírekkel, az szerintem emberiség ellen elkövetett bűncselekmény, mert csak a 

félelmet kelti. Tény, hogy az új koronavírus-mutáns működését még nem ismerjük, és vakcina 

sincs ellene. Minden valószínűség szerint még egy-két évre lesz szüksége a kutatóknak szerte 

a világban, hogy a legfontosabb kérdéseket megválaszolják, és a vakcinát ne csak felfedezzék, 

hanem nagyüzemileg gyártani is kezdjék. Most óvatosnak kell lenni, fertőtleníteni kell, és 

lehetőleg otthon kell maradni. A fertőzést szinte mindenki meg fogja kapni, de az esetek 90 

százalékában tünetmentes, vagy enyhe lefolyású lesz a betegség. A vírus főleg az idősekre és 

legyengült immunrendszerű, beteg emberekre veszélyes, és egy kicsit megnyugtató hír, hogy 

gyerekekre, fiatalokra egyelőre nem tűnik ártalmasnak. 

 

De hogy egy jó hírrel fejezzem be, idén is szeretnénk megrendezni a sérüléssel élő gyerekek és 

a díjlovasok közös versenyét, amely minden évben nagy siker. Idén 2020. szeptember 25-27. 

között lesz a verseny, melyre mindenkit szeretettel várunk. (Legalábbis, ha a járványhelyzet 

szeptemberre elmúlik.) 

 

Kívánom mindannyiunknak, hogy az év második fele jobb legyen, mint az első 6 hónap. 

 

 

Dr. Edvi Péter 
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Az igazat megvallva minden évben 

abban reménykedem, hogy a következő 

év könnyebb lesz, mint az előző. Sajnos 

azonban általában csalódnom kell, mert 

ez nem így van… és várhatóan ez az idén 

sem lesz másképp. 

 

2020. január 1-én életbe lépett a 2013. 

évi LXXVII. felnőttképzési törvény 

módosítása, mely gyökerestül 

megváltoztatja életünket. A törvényi 

változások alapvetően azt a két 

képzésünket érintik, amelyek az Fktv. 

hatálya alatt kerültek engedélyezésre, 

nem is olyan régen, 2014-ben. Akkor az 

új   törvénynek megfelelően 

programkövetelményeket készítettünk, 

ezeket engedélyeztettük, képzési 

programokat írtunk, ezeket 

minősíttettük, majd az engedélyeztetési 

folyamat keretében bizonyítottuk a 

Hatóságnak, hogy rendelkezünk azokkal 

a személyi és tárgyi feltételekkel, 

amelyek szükségesek az oktatásaink 

folytatásához. A 2014-es változás utáni 

néhány év azzal telt, hogy próbáltunk 

eligazodni a törvény és a hozzá tartozó 

kormányrendelet különböző értelmezési 

lehetőségeinek útvesztőjében, mindent 

megtéve azért, hogy megfeleljünk a 

törvényi, rendeleti előírásoknak és 

képzéseinket a lehető legszabályosabban 

folytassuk. Az elmúlt öt év alatt átestünk 

különböző ellenőrzéseken, (külső 

értékelés, hatósági ellenőrzés, stb.) és a 

precíz oktatásszervezőnknek és a 

felnőttképzésben jártas barátaink és 

ismerőseink tanácsainak köszönhetően 

sikeresen vettük az akadályokat és a Pest 

Megyei Kormányhivatal ellenőrzését 

megúsztuk büntetés nélkül. Ez nagy szó, 

ugyanis a képző intézmények jelentős 

részére szintén jelentős összegű 

bírságokat szabtak ki az enyhébb és 

súlyosabb mulasztások miatt a 

hatóságok. 

 

Végre azt hittük, hogy sínen vagyunk, 

tudjuk, hogy mit várnak tőlünk és meg is 

tudunk felelni az elvárásoknak.  

 

Az idei év januárjától azonban újabb 

kihívások elé néz a Magyar Lovasterápia 

Szövetség Alapítvány, hiszen a 2013. évi 

LXXVII. felnőttképzési törvény 

módosítása és a végrehajtásához 

kapcsolódó 11/2020. (II. 7.) 

kormányrendelet alapján az említett 

képzéseinkhez új 

programkövetelményeket kell 

benyújtanunk, képzési programokat kell 

készítenünk, majd ezeket szakértővel kell 

minősíttetni. Akkreditáltatni kell 

magunkat, mint képző intézmény és 

végül ahhoz, hogy a saját résztvevőinket 

záró vizsgáztathassuk, akkreditált 

vizsgaközponttá is kell válnunk. A 

fentiekből is látszik, hogy ez három-négy 

külön eljárási folyamat keretében fog 

megvalósulni, nem kevés munka árán. 

 

Az átmeneti rendelkezések szerint ugyan 

még az idei évben tudunk a korábban 

megszerzett engedély alapján képzéseket 

indítani, de 2020. július 1-től már be lehet 

adni az új rendszer szerinti 

programkövetelményeket is. 

 

Ezzel azonban a 2020 évi változások 

még nem érnek véget, hiszen a 2014-ben 

bevezetett német RA 

BOZORI GABRIELLA  

 
2020 a változások éve lesz 
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lovasvizsgarendszer is több új elemmel 

bővül. Ebből talán a legjelentősebb 

változás az, hogy a Német Lovas 

Szövetség minden lovas és lótartó 

számára kötelezővé teszi az úgynevezett 

„lovas jogosítvány” megszerzését. Mivel 

hosszú évek óta a Német Lovas 

Szövetség vizsgarendszere szerint 

vizsgáztatjuk a képzéseinken résztvevő 

leendő szakembereket, így ez a változás 

természetesen minket is érint.  

Az egyik régi vizsgáztatónk Isabelle von 

Neumann-Cosel írta meg a lovas 

jogosítvány megszerzésével kapcsolatos 

új könyvet a Német Lovas Szövetség 

számára, és vállalta azt is, hogy május 

végén Magyarországra jön és a fóti 

Központban elméleti és gyakorlati 

felkészítést tart az oktatóknak és az 

érdeklődő hallgatóknak arról, hogy 

milyen változásokra kell számítani az 

októberi lovasvizsgákon.  

Már csak nagyon halkan merem 

kimondani és remélni azt, hogy talán 

ezzel befejeződnek a 2020-as évet érintő 

változások.  

 

De hát ki tudja, mi történik még az év 

hátralévő részében, hiszen még csak 

februárt írunk… 

 

Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány 

ügyvezető igazgatója 

 

Bizonyára sokan vannak olyanok, akik 

rendszeresen olvassák az MLTSZ 

honlapján vagy Facebook oldalán 

megjelent írásokat. Szeretnénk az 

érdeklődők figyelmébe ajánlani három 

olyan szakmai jellegű írást, melyekben 

az MLTSZ Elnöksége és Oktatási 

Bizottsága szakmai állásfoglalását, 

véleményét fejti ki egyes 

„lovasterápiával” kapcsolatos kérdések 

és képzések tekintetében. 

 

Felhívás a lovasterápia és a 

lovasterapeuta képzések iránt 

érdeklődőknek 

 

Nagyon gyakran találkozunk különböző 

internetes felületeken olyan 

„lovasterápiás lehetőségeket és 

képzéseket” hirdető anyagokkal, 

amelyek nélkülöznek mindenfajta 

szakmaiságot e területen, ezért 

fogalmaztuk meg felhívásunkat 

mindazoknak, akik érdeklődnek  a 

lovasterápia és a lovas terapeuta 

képzések iránt. 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms543

82/Felhivas.pdf   

 

A Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány állásfoglalásai a 

babalovaglással és a minilovakkal 

végzett lovasterápiával kapcsolatban: 

 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms543

60/MLTSZ_velemeny_babalovaglasveg

leges_honlapra.pdf  

http://www.lovasterapia.hu/data/cms543

61/MLTSZ_velemeny_minilo.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FELHÍVÁS 

http://www.lovasterapia.hu/data/cms54382/Felhivas.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54382/Felhivas.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54360/MLTSZ_velemeny_babalovaglasvegleges_honlapra.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54360/MLTSZ_velemeny_babalovaglasvegleges_honlapra.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54360/MLTSZ_velemeny_babalovaglasvegleges_honlapra.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54361/MLTSZ_velemeny_minilo.pdf
http://www.lovasterapia.hu/data/cms54361/MLTSZ_velemeny_minilo.pdf
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A tervezett időpontok 03.16-tól 05.31-

ig felfüggesztés alatt állnak 

 

 

Jelölések:    

 
piros  Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

szakágon (575-48/2017) 2020-as évfolyam  

 

lila Alapozó ismeretek a 

lovasterápiáról (575-47/2017) 2019-es 

évfolyam 

 

narancs  Lovasterapeuta pszichológiai 

lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta 

képzés pszichológiai lovasterápia 

szakágon – SzPk-00067-16-01 6 02 4/1 (E-

000793/2014/B002) 2019-es évfolyam 

 

zöld Fogyatékos személyek 

szabadidős- és  

lovassport oktatója – Fogyatékos 

személyek lovassportjának kiegészítő 

ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 (E-

000793/2014/B003) 2020-as évfolyam 

 

kék általános program 

 

Oktatási helyszín: Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány, 

Fót 

 

02.21.-02.23. (péntek - vasárnap) 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról 

2019. (B modul - elméleti és gyakorlati 

oktatás)  

 

02.21.-02.23. (péntek - vasárnap) 

Lovasterapeuta pszichológiai 

lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta 

képzés pszichológiai lovasterápia 

szakágon (1. modul - elméleti és 

gyakorlati oktatás 

03.02.-03.07. (hétfő - szombat) 

Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna (GYP1 modul – 

elméleti oktatás) 

 

03.06.-03.08. (péntek - vasárnap) 

Lovasterapeuta pszichológiai 

lovasterápia szakágon – Lovasterapeuta 

képzés pszichológiai lovasterápia 

szakágon (1. modul - gyakorlati oktatás: 

futószár – hosszúszár hétvége) 

 

03.12.-03.14. (csütörtök - szombat) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és 

lovassport oktatója – Fogyatékos 

személyek lovassportjának kiegészítő 

ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 

(1. modul – elméleti oktatás)  

 

03.16. (hétfő) 

Új töltő állomás átadása - Fót 

 

04.03.-04.05. (péntek - vasárnap) 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról (B 

modul – futószár gyakorlat)  

 

04.20.-04.24. (hétfő - péntek) 

Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakágon (GYP2 

modul - hospitálás, saját élmény) 

 

04.21.-04.24. (kedd - péntek) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és 

lovassport oktatója – Fogyatékos 

személyek lovassportjának kiegészítő 

ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 

(1. modul – hospitálás intézményeknél, 

elméleti oktatás – HELYSZÍN: 

kihelyezett)  
 

05.16. szombat) 

XX. Országos Gyermekterápiás Lovas 

Fesztivál - Hódmezővásárhely 

 

05.16.-05.17. (szombat-vasárnap) 

Alapozó ismeretek a lovasterápiáról (B 

modul – hosszúszár gyakorlat)  

 

05.22.-05.24. (péntek - vasárnap) 

2020. évi programok és 

oktatások tervezett 

időzítése 
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Fogyatékos személyek szabadidős- és 

lovassport oktatója – Fogyatékos 

személyek lovassportjának kiegészítő 

ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 

(2. modul – elméleti oktatás)  

 

05.22.-05.24. (péntek - vasárnap) 

Isabelle von Neumann Cosel ülésjavító 

kurzusa díjlovasok részére, és oktatás 

lovasterapeuták részére - Fót 

 

05.25. 

Házi verseny - Fót 

 

05.25.-05.29. (hétfő - péntek) 

Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakágon (GYP2 

modul – szakmai gyakorlat) 

 

06.02.-06.04. (kedd - csütörtök) 

Fogyatékos személyek szabadidős- és 

lovassport oktatója – Fogyatékos 

személyek lovassportjának kiegészítő 

ismeretei – SzPk-00066-16-03 4 03 3/1 

(2. modul – elméleti és gyakorlati 

oktatás: hospitálás lovasterápiás 

foglalkozásokon, futószáras munka és 

földi munka)  

 

06.29.-07.31. (hétfő - péntek) 

Intenzív komplex élményterápiás nyári 

táborok a MOL Alapítvány 

támogatásával - Fót 

 

09.25.-09.27. (péntek - vasárnap) 

CDI-W, CDI***, CDIJ, CDIY, CDIP 

Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és 

Lovasterápiás Verseny -Fót 

 

10.12.-10.18. (hétfő – vasárnap) 

Lovas felkészítő hét, lovas vizsgák, 

záróvizsgák - Fót 

 

10.19.-10.24. (hétfő – szombat) 

Záróvizsgák, új képzések indulása 

(akkreditált lovasterapeuta képzés, 

segítő tanfolyam), szakmai konferencia 

– Fót 

 

 

 

A 2019-es év is eseményekben és 

programokban gazdag volt a Szövetség 

számára.  

 

Február első hétvégéjén került sor az 

„Alapozó ismeretek a lovasterápiáról” 

elnevezésű képzés 2018-as 

évfolyamában tanuló hallgatók elméleti 

oktatására. Ezen a hétvégén a 

lovasterápiához tartozó kiegészítő 

ismeretekkel kapcsolatban hallhattak 

előadásokat.  

 

Február 14-én a Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesülete szakmai 

konferenciát tartott, melyen a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítványt 

Bozori Gabriella képviselte, és a 

lovasterápia hazai rendszerét és 

szabályozását mutatta be a 

résztvevőknek.  

 

Február utolsó hetében került sor a fóti 

Lovasterápiás és Oktató Központban a 

„Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

szakágon” elnevezésű képzés GYP1 

szakmai elméletei moduljának 

oktatására.  

 

Március 5-8-ig a „Lovasterapeuta 

képzés pszichológiai lovasterápia 

szakágon” elnevezésű képzés résztvevői 

 

BOZORI GABRIELLA  

 

Beszámoló a Magyar 

Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány 2019. évi 

tevékenységéről 
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sajátították el a pszichológiai 

lovasterápia elméleti alapjait.  

 

Március 20-25. között a 

„Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon” című képzés résztvevői a H1, 

hippoterápia elméleti ismereteit 

sajátították el a fóti Központban.  

 

Március 26-án adtak számot elméleti 

tudásukról a leendő gyógypedagógus 

lovasterapeuták.  

 

Április 2-5. között ugyanez a csoport 

GYP2 gyakorlati modult teljesítette, 

melynek során hospitáltak 

gyógypedagógiai lovaglás és lovas- 

torna foglalkozásokon, valamint saját 

élményű gyakorláson vettek részt. 

 

Április 5-7-ig az „Alapozó ismeretek a 

lovasterápiáról” elnevezésű képzés 

résztvevői futószáras hétvégén vettek 

részt, ahol az oktatók irányításával a 

futószárazás elméleti és gyakorlati 

alapjait ismerhették meg. 

 

Április 12-14. között a pszichológusok a 

3. képzési modul elméleti ismereteinek 

oktatásán vettek részt. Ezen az oktatási 

blokkon Willem van Lieshout a 

pszichológus csoport vezetője is részt 

vett és tájékoztatta a hallgatókat a képzés 

további menetéről, a gyakorlatok 

teljesítésének feltételeiről is.  

 

Évek óta szoros szakmai kapcsolatban 

állunk a Testnevelési Egyetemmel. A 

Lovaskultúra oktató szakirányú képzés 

hallgatói április 26-án a fóti 

Központban töltöttek egy napot, ahol 

Németh Klára és Bozori Gabriella 

vezetésével tekinthettek be a 

lovasterápia alapismereteibe.  

Május 3-6. között szintén a fóti 

Központban szerveztük meg a leendő 

hippoterapeutáknak a H2 gyakorlati 

modul első részét, melynek során részt 

vettek kiscsoportos gyakorláson, 

hospitálásokon és saját élményű 

gyakorlatokon is. 

  

Május második hétvégéjén folytatódott 

a pszichológus csoport oktatása a 

pszichológiai lovasterápia gyakorlati 

ismereteivel, valamint a lovasterápiás 

foglalkozásokon való hospitálásokkal.  

 

Május 11-én került sor a 

hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston 

Általános Iskola Alapítványa, az 

Aranyossy Ágoston Református Óvoda 

és Általános Iskola, valamint a Dél-

Alföldi Lovasudvar szervezésében a 19. 

Országos Gyermek Terápiás Lovas 

Fesztiválra. Ezen a programon az 

MLTSZ több tagja is képviseltette 

magát. 

 

Május 13-ra szerveztük a fóti 

Központban az immár hagyományos 

tanévzáró házi versenyünket, azoknak a 

gyerekeknek, akik évközben 

lovasterápiás fejlesztésen vesznek részt.    

Ezen a programon a gyerekek játékos 

formában mutatták be a lovastudásukat a 

szülők és barátok nagy örömére. 

 

Május 13-17-ig tartott a leendő 

gyógypedagógiai lovasterapeuták 

gyakorlati oktatásának utolsó blokkja. A 

résztvevők végzett terapeuta 

szupervíziója mellett tartottak 

lovasterápiás foglalkozásokat és 

teljesítették szakmai gyakorlatukat.  

 

Május 18-19-én az „Alapozó ismeretek 

a lovasterápiáról” elnevezésű képzés 
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hallgatói Gelley Csenge vezetésével a 

hosszúszáras gyakorlati hétvégén vettek 

részt.  

 

A leendő pszichológiai 

lovasterapeutáknak május 26. és 

szeptember 30. között volt lehetőségük 

arra, hogy az MLTSZ által kijelölt 

gyakorló helyeken teljesítsék 

lovasterápiás szakmai gyakorlatukat.  

 

Május 24-én a MOL munkatársai 

önkéntes nap keretében kertészkedési, 

parkgondozási feladatokat végeztek a 

fóti Központban, segítve minket abban, 

hogy szép és rendezett környezetben 

fogadhassuk a hozzánk érkező 

pácienseket és vendégeket.  

 

Hagyományainkhoz híven május utolsó 

vasárnapján az MLTSZ tagjai közül 

többen is részt vettek az Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat által szervezett 

Városligeti Gyermeknapi rendezvényen. 

Kollegáink és az önkéteseink 

részvételével lovasterápiás bemutatókat, 

valamint az odalátogató gyermekek 

számára kézműves- és sportfoglalkozást 

tartottunk. Külön köszönjük, hogy a 

hódmezővásárhelyi gyerekek ezen a 

programon is részt vettek és színvonalas 

bemutatót tartottak Kissné Hatvani Erika 

vezetésével.  

 

Május 27-én tartotta az MLTSZ az éves  

Kuratóriumi Ülését, valamint aktuális 

oktatási megbeszélését.  

 

Május 31. és június 2. között Isabelle 

von Neumann-Cosel a díjlovasoknak 

ülésjavító edzőtábort, a terapeutáknak 

futószárazó továbbképzést tartott a fóti 

Központban.  

Mindkét programot nagy érdeklődés 

övezte. 

 

Június 3-án, 14-én és 25-én a Morgan 

Stanley összesen 180 munkatársa 

önkéntes napok keretében 

tevékenykedett és segített nekünk a fóti 

Központban. Kertészkedtek, festettek, 

karbantartási munkákat végeztek. 

Ezúton is köszönjük évek óta tartó 

támogatásukat és segítségüket. 

Munkájuknak köszönhetően szép 

környezetben fogadhattuk a nyári  

lovasterápiás táborokba hozzánk érkező 

gyermekeket. 

 

Június 3-án a gyógypedagógus és 

gyógytornász hallgatóink futószáras 

vizsgát tettek.  

A Vakok Általános Iskolájába és 

Óvodájába járó gyermekek június 17-

24-ig táboroztak a fóti Központban. 

 

A „Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon” hallgatói június 21-24. között 

teljesítették a H2 modul szakmai 

gyakorlati részét.  

 

A Magyar Gyógypedagógusok 

Egyesülete június 28-án Gárdonyban 

tartotta Országos Szakmai 

Konferenciáját, melyen az MLTSZ 

tagjai közül Bozori Gabriella tartott 

előadást. Prezentációjában bemutatta, 

hogy mi mindent tanulhatunk a lovaktól 

és a lovak által, a velük végzett 

tevékenységek során.  

 

A MOL Alapítvány Gyermekgyógyító 

Programja évek óta támogatja 

élményterápiás nyári táborainkat.  

Július 1-5-ig Bozori Gabriella 

vezetésével került sor az első táboros 

hétre. A tábor címe „Bátorság tábor” - 
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élmények gyűjtése 

magatartásproblémás, szorongó és az 

érzelmi, indulati élet zavaraival küzdő 

gyerekeknek.  

 

A Vodafone 30 munkatársa július 5-én 

önkéntes nap keretében varázsolta újjá a 

fóti Központban a játszóteret és a hozzá 

tartozó parkot. Ezúton is köszönjük 

munkájukat.  

 

Július második hetében Kövesi Eszter 

pszichológus-lovasterapeuta vezetésével 

került sor az „Ismerd meg 

környezetedet” című táborra, melyen 

főleg pszichés zavarokkal küzdő 

kamaszok vettek részt.  

 

Július harmadik hetében a 

hódmezővásárhelyi Aranyossy Ágoston 

Általános Iskola tanulói táboroztak 

nálunk. „Lóháton az iskolába” címmel 

szerveztük meg számukra a komplex 

intenzív nyári tábort Kissné Hatvani 

Erika irányításával.  

 

Július utolsó hetében a „Mese-mese 

mátka” című tábor résztevevői a 

„népmesék világába látogattak el”, 

természetesen a lovak 

közreműködésével. A tábort Bozori 

Gabriella gyógypedagógus-

lovasterapeuta vezette.  

 

Szeptember 9-én került sor az „Alapozó 

ismeretek a lovasterápiáról” elnevezésű 

képzés 2019-es évfolyam leendő 

hallgatóinak lovasfelvételi vizsgájára. 

 

Szeptember 26-án a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat fóti 

Lovasterápiás Központjában 

sajtótájékoztatóra került sor, melynek 

keretében tájékoztattuk a média 

képviselőit a versennyel kapcsolatos 

információkról, illetve arról az örömteli 

eseményről, hogy a fóti Központban 

átadásra került egy új vizes 

háromdimenziós játszótér a 

gyerekeknek, mely beruházás az Auchan 

az Ifjúságért Alapítvány támogatásával 

valósult meg. 

 

Szeptember utolsó hétvégéjén 26-29. 

között rendezte meg a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

támogatásával 15. alkalommal a 

Nemzeti és Nemzetközi Díjlovas és 

Lovasterápiás Versenyt. 2018 óta a 

Nemzetközi Verseny egyben Világkupa 

forduló is. 

 

Október 14-én kezdődött a 

képzéseinkben résztvevő hallgatók 

számára a lovasfelkészítő hét. A 

lovasvizsgákra október 17-19. között 

került sor.  

 

Október 20-án Isabelle von Neumann-

Cosel ülésjavítással foglalkozó 

mesterkurzust tartott díjlovasok 

számára. 

 

Október 21-én került sor az „Alapozó 

ismeretek a lovasterápiáról” című képzés 

résztvevőinek a záróvizsgájára, de 

ugyanezen a napon adtak számot 

tudásukról a lovasterapeuta képzéseket 

befejező gyógypedagógusok és 

gyógytornászok is.  

 

Október 21-25. között szerveztük meg 

az „Alapozó ismeretek a lovasterápiáról” 

2019-es évfolyam résztvevői számára az 

első képzési blokkot és szintén 

ugyanebben az időpontban került sor a 

segítő tanfolyamra, melyre olyan 
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jelentkezőket vártunk, akik egy 

lovasterápiás teamben segítőként 

szeretnének dolgozni. 

 

Október 25-én zajlott le a végzős 

pszichológus lovasterapeuták 

záróvizsgája, illetve a segítő 

tanfolyamon résztvevők elméletben és 

gyakorlatban adtak számot a hét 

folyamán megszerzett tudásukról. 

 

A kéthetes őszi képzési blokk október 

26-27-én Nemzetközi Konferenciával 

zárult, melyen összesen 27 hazai és 

külföldi előadó és 67 résztvevő látogatott 

el hozzánk. 

 

 

 
 

 

November 7-én a Testnevelési Egyetem 

„Inkluzív sportoktató” szakirányú 

továbbképzés hallgatói látogattak el a 

fóti Központba és ismerkedtek a 

lovasterápia elméleti és gyakorlati 

alapjaival. 

 

December 5-én a fóti Lovasterápiás 

Központba terápiára járó gyerekek egy 

csoportját a korábbi évekhez hasonlóan 

az idén is meghívta az Oracle Hungary 

Kft. a Mikulás Partijára az Öbölház 

Rendezvényközpontba. 

 

December 13-án tartotta az MLTSZ az 

év végi Oktatási és Elnökségi Ülését, 

valamint ezen a napon tettek elméleti és 

gyakorlati vizsgát az A modul 

ismeretanyagából az „Alapozó ismeretek 

a lovasterápiáról” elnevezésű képzés 

résztvevői. 

 

A 2019-es évben is igyekezett a 

Szövetség népszerűsíteni és 

megismertetni az érdeklődőkkel a 

lovasterápiában rejlő fejlesztési 

lehetőségeket, ennek érdekében több 

alkalommal is szerepeltünk a médiában 

(MTVA, Rákosmente TV, Bónum TV, 

Katolikus Rádió, Kossuth Rádió, Infó 

Rádió, Civil Rádió, Manna Rádió, 

KarcFM). 

 

Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány 

ügyvezető igazgatója 

 

A Fóton május 31. és június 2. között 

megtartott edzőtábor vagy inkább mester  

kurzus ismét bebizonyította, hogy a 

lovas ülése, egyensúlya milyen 

bámulatos hatással van a ló belső és 

külső egyensúlyára. A szokásos 

segédeszközök, a speciális labdák, 

pálcikák, stb. természetesen ismét 

előkerültek. Isabell kiváló érzékkel 

ismeri fel, hogy mivel segíthet leginkább 

az adott lovasnak és lónak. Az edzések 

fókuszában a lovas és a ló egyensúlya, a 

független ülés és a jól összehangolt 

KÖVY ANDRÁS 
 

Isabelle von Neumann-Cosel 

tavaszi felkészítő tábor 

beszámoló - 

Külső és belső egyensúly 
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segítségadás állt. Emellett fontos a 

lovasok és lovak mentális állapota. A 

kiváló lovaglótanárnő erről sem 

feledkezett meg. Az edzéseket végig a jó 

hangulat jellemezte. 

 

Kövy András 

 
XIX. Országos Gyermek Terápiás 

Lovas Fesztivál 

Hódmezővásárhely, 2019. június 9. 

 

Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola 

Alapítványa, a Dél-Alföldi Lovasudvar 

támogatásával 2019. tavaszán XIX. 

alkalommal rendezte meg az Országos 

Gyermek Terápiás Lovas Fesztivált. A 

rendezvény fővédnöke Dr. Edvi Péter, a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Alapítvány elnöke, a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

elnöke. Védnökök: Bán Csaba 

lelkipásztor és Gálné Bánfi Katalin 

Hódmezővásárhely Dél-Alföldi 

Lovasudvar tulajdonosa volt.  

A fesztiválra 7 intézmény, alapítvány 

nevezett be az ország számos pontjáról. 

Bodrogról, Hódmezővásárhelyről, 

Békéscsabáról, Mezőhegyesről, 

Szentesről, Mosonmagyaróvárról, 

Székesfehérvárról, egy-egy intézmény, 

alapítvány 45 sajátos nevelési igényű 

gyermeke és fiatalja versengett, valamint 

versenyen kívül bemutatót tartott a Dél-

Alföldi Lovasudvar lovastorna csapata. 

   Reggel 9 órakor az ünnepélyes 

megnyitón Kissné Hatvani Erika 

intézményvezető és Bán Csaba lelkész 

az intézmény fenntartójának képviselője 

köszöntötte a versenyzőket, 

felkészítőiket, szülőket és a szurkolókat. 

Ezután a lovasoké, valamint a lovaké 

volt a főszerep. 

   A fesztivál programja a 

hagyományokhoz híven 4 kategóriában 

került lebonyolításra a nap folyamán: 

 -A kategória (Önálló lovaglás.) 

     -B kategória (Vezetett lovon való 

lovaglás. Eszköz nélküli feladatsor.) 

     -C kategória (Futószáron lépés 

jármódban haladó lovon való lovaglás. 

Eszközzel végzett feladatsor.) 

-D kategória (Futószáron lépés 

jármódban haladó lovon lovastorna 

elemek bemutatása.) 

A verseny nagyon jó hangulatban zajlott. 

A versenyzők szabadidejükben 

játszhattak a lovardában újonnan 

kialakított csodálatos játszótéren, de    

kézműves tevékenységek közül is 

válogathattak, vagy társasjátékozhattak. 

A verseny bírái, akik a nap folyamán 

értékelték a versenyzők lovas 

teljesítményét: 

- Bozori Gabriella a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

ügyvezető alelnöke, gyógypedagógus, 

lovasterapeuta 

- Bujdosóné Stefán Adrienn a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

KISSNÉ HATVANI ERIKA 
 

Országos Gyermek Terápiás 

Lovas Fesztivál 

Hódmezővásárhely 
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elnökségi tagja, lovas edző, lovas 

parasport oktató 

- Pap Jánosné gyógypedagógus 

alapítványunk volt elnöke 

Ezen a szép napon 34 aranyérem, 22 

ezüst és 11 bronzérem talált boldog 

gazdára. 

A verseny programját a Dél-Alföldi 

Lovasudvar lovastorna csapatának 

bemutatója zárta. 

A fesztivál megszervezésben nem csak 

az intézmény pedagógusai vettek részt, 

rengeteg önkéntes is segítette a munkát, 

valamint támogatást kaptunk a 

Fogyatékkal Élők Csongrád Megyei 

Szervezetétől. A versenyen az iskola 

alapítványának lován kívül a Dél-

Alföldi Lovasudvar három patása és egy 

Mezőhegyesi ló is részt vett. Köszönet 

mindenkinek a munkájáért. 

Remélem, hogy minden kedves 

versenyzővel, felkészítővel a 

versenyzők szüleivel, a lelkes 

szurkolókkal találkozunk 2020. május 

16.-án a XX. Országos Gyermek 

Terápiás Lovas Fesztiválon!  

 

Kissné Hatvani Erika 

Hódmezővásárhely, Aranyossy 

Ágoston Általános Iskola Alapítvány 

 

 Résztvevők: 
 

  A MOL Gyermekgyógyító Program 

által támogatott élményterápiás 

táborokban a 4 hét alatt összesen 57 fő 

különböző típusú sérüléssel bíró 

gyermek vett részt. A gyermekek 

életkora 5 és 19 év között változott, 

többségük iskolás- kisiskolás korú volt.   

A vezető tünetek  alapján az alábbi 

problémákkal küzdő gyermekek 

táboroztak nálunk: 

-  9 fő tanulásban akadályozott 

gyermek 

-  10 fő autizmussal élő gyermek 

-  2 fő értelmileg akadályozott 

gyermek 

-  7 fő hiperaktivitás, 

figyelemzavar 

-  3 fő hallássérült 

-  10 fő szorongás és egyéb 

emocionális zavar 

-  6 fő pszichés fejlődési zavar 

-  1 fő mutizmus 

-  4 fő magatartás zavar 

-  5 fő tanulási zavar 

57 fő összesen 

 

Egyéb résztvevők: 

 

A táborokban összesen 26 fő vett részt 

önkéntes segítőként. A gyermekek 

fejlesztéséről összesen 23 terapeuta 

gondoskodott. Munkánkat segítette 1 fő 

rendezvényszervező és 2 fő állandó 

lovasterápiás segítő. (összesen. 29 

segítő) 

 

A négy hét élményterápiás tábort a 

résztvevő gyermekek sajátosságainak, 

életkorának megfelelően, különböző 

vezérfonalra fűzve, más-más 

tematikával terveztük meg, ezáltal is 

segítve a terápiás céljaink elérését. A 

tematikák kialakításába a korábbi évek 

élményterápiás tapasztalatait is 

beépítettük, továbbá figyelembe vettük 

alapítványunk különleges adottságait. A 

táborok a Magyar Lovasterápia 

 

Beszámoló a 2019 nyarán a 

MOL Gyermekgyógyító 

Programjának támogatásával 

megvalósult táborokról 
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Szövetség fóti lovasterápiás 

központjában valósultak meg. Mind a 

négy tábor fő eleme a ló és a lovaglás 

nyújtotta élmények és tapasztalatok 

voltak. 

Ezúton is nagyon köszönjük a 

támogatást, hiszen a pályázati összeg 

segítségével egy olyan komplex, 

tartalmas, élményterápiás programot 

tudtunk megvalósítani a résztvevő 

gyermekek számára, amire saját 

erőnkből nem lett volna lehetőségünk. 

Ezek a táborok évek óta nagyon jól 

kiegészítik az év közben végzett 

lovasterápiás munkánkat. Ezúton is 

köszönjük a MOL Alapítvány 

Gyermekgyógyító Programjának 

támogatását a 2019 évi intenzív, 

komplex élményterápiás nyári táboraink 

megvalósításához. 

 

Részletes beszámolók az egyes 

táborokról 

 

Résztvevők:  

− 15 fő szorongásos, figyelem és 

magatartási zavarral, tanulási és értelmi 

problémákkal küzdő és autizmussal élő 

gyermek 

− 6 fő önkéntes segítő 

 

Terapeuták: 

- Bozori Gabriella gyógypedagógus-

lovasterapeuta, táborvezető 

- Csizmadia Orsolya, 

szomatopedagógus-hippoterapeuta 

- Ferenczi Éva, gyógypedagógus-

lovasterapeuta 

- Csuhanicsné Bakos Ildikó, 

gyógypedagógus-fejlesztőpedagógus 

- Krausz Kornélia szomatopedagógus-

hippoterapeuta, hidroterapeuta 

 

Segítők 

- 3 fő önkéntes segítő 

- 2 fő lovasterápiás segítő 

- 1 fő rendezvényszervező 

 

Tábor célja 

A hozzánk évközben lovasterápiás 

foglalkozásokra járó gyermekek 

jelentős része önértékelési 

problémákkal küzd. Sokuknak a negatív 

élmények és az átélt iskolai kudarcok 

hatására az énképe is negatív. Jó 

néhányan vannak közöttük, akik kerülik 

a kihívásokat, feladatokat, abban a 

reményben, hogy így a kudarcokat is 

elkerülhetik. Más gyermekek viszont 

éppen ellenkezőleg, sokszor irreálisan 

túlértékelik képességeiket és emiatt sok 

esetben veszélyes helyzeteket 

teremtenek. Célunk volt, hogy a tábor 

során, biztonságos és kontrollált 

környezetben állítsuk a gyermekeket 

olyan teljesíthető kihívások elé, melyek 

révén önbizalmuk, önértékelésük nő, 

átélhetik a kompetencia érzést és 

énképük pozitívabbá válik. 

A tábor során a gyerekeknek számos 

kalandot, próbát kellett teljesíteni, akár 

lovakkal vagy akár lovak nélkül: 

BOZORI GABRIELLA 

 

 „Bátorság tábor” – 

élmények gyűjtése 

magatartásproblémás, 

szorongó és az érzelmi 

indulati élet zavaraival 

küzdő gyermekeknek 

(2019. 07.01-05.) 
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- Csapatváltó verseny lóval és 

gyalogosan 

- Mozgásos ügyességi vetélkedők 

- Szellemi és fizikai erőpróbák 

- Akadályverseny 

- „Ki miben tehetséges?” vetélkedő 

- Tájékozódási verseny 

- Gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna verseny 

- Kincskeresés 

- Vizes játékok 

A résztvevő gyerekek minden sikeresen 

teljesített feladatért lovas matricát 

kaptak, majd oklevéllel jutalmaztuk az 

egész heti teljesítményt. A gyerekeknek 

lehetőségük volt az egyéni vetélkedésre, 

de közösen a csapatokban történő 

megmérettetésre is. Ebbe a táborba is 

meghívtunk olyan külsős 

szakembereket, akik segítettek nekünk a 

sok-sok mozgásos feladat és vetélkedő 

lebonyolításában. Központunk 

adottságai, tárgyi feltételei is számos 

lehetőséget adtak a különböző 

kalandok, próbák teljesítésére: 

szenzoros park, kalandpark, mászó vár, 

játszótéri játékok, strandröplabda pálya 

és különböző mozgást, egyensúly, 

mozgáskoordinációt fejlesztő játékok és 

eszközök.  

 

A tábor részletes napi- és heti rendje 

- 7.30-8.00: gyerekek érkezése, 

gyülekező, reggeli előkészítése 

- 8.00-8.30: reggeli, elpakolás, 

átöltözés lovagláshoz 

- 8.30-9.30: közös játékok 

- 9.30-10.00: lovak előkészítése, 

lóápolás, szerszámozás  

- 10.00-11.30: lovasterápiás 

foglalkozások csoportbontásban  

- 11.30-11.45: a lovak 

leszerszámozása, felszerelések 

rendberakása, lovak fürdetése, 

legeltetése 

- 11.45-12.30: fürdés, szabadidős 

programok 

- 12.30.-13.00: ebéd 

- 13.00-13.30: csendes pihenő: 

beszélgetés, közös játékok, alkotás   

- 13.30-15.00: terápiás foglalkozások 

csoportbontásban külsős terapeuták 

vezetésével 

- 15.00-16.00: közös játékok 

- 16.00-16.30: uzsonna 

- 16.30-17.00: rendrakás, elpakolás 

 

1. nap HÉTFŐ: a „Tájékozódás” napja. 

 

Reggel:  

- játszótér, trambulin, homokozó 

 

Lovas program:  

- Közös lóápolás 

- Tájékozódás a szenzoros parkban, rajz 

alapján helyek megkeresése, vezetett 

lovon, vagy önállóan lovagolva 

 

Fürdés, lovas kocsizás 

Ebéd 

Lovas activity: mondd, rajzold, 

mutogasd!!! - vetélkedő csapatokban 

 

Délutáni foglalkozások: 

- Csizmadia Orsolya mozgásfejlesztés 

- „Fedezd fel a területet!” túra a területen, 

a fényképeken ábrázolt tereptárgyak 

megkeresése és azonosítása 

csoportokban menetlevél alapján 
 

 

2. nap KEDD: a „Próbatételek” napja. 

 

Reggel:  

- trambulinozás, játszótér, homokozó, 

vizes játékok 
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Lovas program:  

- Közös lóápolás 

- Ügyességi feladatok vezetett lovon: 

előre felépített akadálypályán, melyek a 

nagy és finommozgások koordinációját, 

az egyensúlyt, a figyelmet és a szem-kéz 

koordináció fejlesztését szolgálják. A 

feladatok teljesítése menetlevél alapján 

történik   

 

Fürdés 

Ebéd 

Vetélkedő: Kvíz kérdések a lovakról 

 

Délutáni foglalkozások: 

-  Ferenczi Éva - kézműves foglalkozás 

- Akadályverseny 

1. gyógynövény spirál: fényképek 

alapján meghatározott gyógynövények 

és fűszernövények gyűjtése 

2. patkódobás, lasszózás, horgászat 

3. színes festett kövek megkeresése a 

patakban 

4. kalandpark elemeinek a teljesítése 

5. mászóvár elemeinek teljesítése 

6. a gyűjtött növények felragasztása, 

információk gyűjtése a növényről, mire 

használjuk stb. 
 

 

3. nap SZERDA: a „Kincskeresés” 

napja. 

 

Reggel:  

- trambulinozás, játszótér, homokozó, 

mászóvár 

 

Lovas program: 

- Közös lóápolás 

- Önálló lovaglás ügyességi pályán 

szlalom, rudak, labirintus, kapuk, 

cavalettik, útkereszteződések 

- Önálló lovaglás díjlovas négyszögben 

 

Fürdés, traktorozás 

Ebéd 

Ki mit tud?- vetélkedő 

 

Délutáni foglalkozások: 

- Csuhanicsné Bakos Ildikó: kognitív 

fejlesztés 

- Kincskereső túra: titkosírás 

megfejtetése, a megadott üzenet „üzenet 

a palackban” az instrukciók követése, 

helyek megtalálása, feladatok 

megoldása, elrejtett kincsek 

összegyűjtése, megkeresése 

 
 

4. nap CSÜTÖRTÖK: Mozdulj! 
 

Reggel:  

- trambulinozás, játszótér, homokozó 

 

Lovas program: 

- Közös lóápolás 

- Csapatváltóverseny feladatai 

 

Fürdés és szabadidős játékok 

Ebéd 

Rajzverseny: a hét legjobb programja 

címmel 

 

Délutáni foglalkozások: 

- Krausz Kornélia- hidroterápia- 

vízijátékok 

- Sorverseny gyalogosan  

- Agility pálya teljesítése 

 

Közös uzsonna szülőkkel 

 

 

5. nap PÉNTEK: a „Bátorság” napja 
 

Reggel:  

- trambulinozás, játszótér, homokozó, 

 

Lovas program: 

- Közös lóápolás 

- Gyógypedagógiai lovastorna: egyéni és 

csoportos gyakorlatok: egyensúlyt, 
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mozgáskoordinációt, 

cselekvéstervezést, figyelmet igénylő 

gyakorlatok futószáron haladó lovon 

 

Fürdés, vagy szabadidős játék 

Ebéd 

 

A hét lezárása, eredményhirdetés, 

jutalmak 

 

 
 

 
 

Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

 

 

Résztvevők:  

− 13 fő szorongásos, figyelem és 

magatartási zavarral, tanulási 

problémákkal küzdő és autizmussal élő, 

illetve mozgáskoordinációs 

problémákkal küzdő gyermek 

− 1 fő táborvezető, pszichológus 

− 4 fő önkéntes segítő pszichológus 

− 4 egyéni és 2 csoportos foglalkozás 

vezető 

 

Terapeuták, foglalkozás vezetők: 

- Kövesi Eszter, pszichológus-

lovasterapeuta, táborvezető 

- Auth Zsófia, pszichológus-

lovasterapeuta, gyógynövény kertész 

- Tóth Bettina, lovas szakíró, lovas tanár 

- György Gabriella, művészetpedagógus 

- a Varázslatos Magyarország 

természetfotós csapata 

- a Református Szeretetszolgálat 

mentőkutyás csapata 

 

A foglalkozások számának összesítése 

 

Szakmai foglalkozások a lovarda 

területén: 

- 4 szakember által tartott 8 

foglalkozás összesen 16 órában: 

- Kövesi Eszter: lóismeret, kincskeresés 

környezetünkben 

- Auth Zsófia: növény és gyógynövény 

ismeret 

- Tóth Bettina: ló-etológia, lovas 

szabadidomítás 

- György Gabriella: művészet a 

természetben  

- 2 intézmény által vezetett 2 

foglalkozás összesen 4 órában: 

- Varázslatos Magyarország: lovas 

fotózás workshop 

Református Szeretetszolgálat: 

mentőkutyás bemutató 

 

Tábor céljai és eredményei 

 

Napjainkban, amikor a globális 

felmelegedés, és a világot elözönlő 

KÖVESI ESZTER 
  

„Ismerd meg 

környezetedet!” 

Lovasterápiás tábor pszichés 

zavarokkal küzdő 

kamaszoknak  

(2019.07.08-12.) 
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hulladék problémája egyre égetőbbé 

válik, a természet védelme kiemelt 

jelentőséggel bír. Ahhoz azonban, hogy 

tartós megoldást találjunk és ezt fenn is 

tartsuk, hatalmas jelentősége van a 

felnövekvő generációnak, a Föld sorsa 

az ő kezükben van. Az, hogy 

környezettudatos, a természet állat és 

növényvilágát védő felnőtteket 

neveljünk gyermekeinkből a mi 

felelősségünk. Táborunk „Ismerd meg 

környezeted” címet kapta, hiszen ezen 

problémák feldolgozásával, és a 

gyermekek figyelmének felhívásával 

dolgoztunk. A tábor résztvevői jórészt 

pszichés zavarokkal küzdő 

kiskamaszokból állt, akik gondolkodása 

már terelhető az egészséges érdeklődés 

és környezettudatosság felé.  

A tábor hete alatt a gyerekekkel 

kifejezetten a minket körülvevő 

környezetünkkel, a növény- és állatvilág 

ismeretével foglalkoztunk, és a 

foglalkozások alatt próbáltuk a 

gyermekek ezek iránti felelősségérzetét 

érzékenyíteni.  

A gyermekek rendkívüli érdeklődést 

mutattak ezen témák iránt, és hatalmas 

lelkesedéssel és motivációval vettek 

részt a feladatokban. Sokakban, 

utólagos visszajelzéseik alapján, 

megfogalmazódott saját, egyéni 

felelősségük környezetünk iránt. 

 

A tábor részletes napi- és heti 

programja 

 

 

Általános napirend: 

8:00 - 9:30 - gyülekező és reggeli 

9:30 - 11:30 - foglalkozás 

11:30 - 13:00 - ebéd, pihenés, fürdés 

13:00 - 15:00 - foglalkozás 

15:00 - 16:00 - uzsonna és pihenés 

16:00 - vége a napnak 

 

Terápiás foglalkozások tematikái 

napokra lebontva 

 

Hétfő:  

Lóismeret (Kövesi Eszter, 

pszichológus-lovasterapeuta) 

A foglalkozáson a gyermekek a 

lovakkal kapcsolatos általános és 

specifikusabb tudását gazdagítottuk. 

Foglalkoztunk a lovak háziasításának 

történetével, a lovak küllemi jegyeivel, 

ló egészséggel és az előforduló 

betegségekkel, a lovak tartásával és 

takarmányozásával. A foglalkozás első, 

elméleti fele vetélkedőszerűen zajlott, a 

második felében pedig a csoportoknak a 

lovardát körbe járva kellett bizonyos 

információk birtokába jutnia, majd 

ezzel visszatérnie. A helyes megszerzett 

információkért cserébe répát kaptak, 

amit kedvenc lovaik között 

szétoszthattak.  

 

Gyógynövényismeret (Auth Zsófia, 

pszichológus-lovasterapeuta, 

gyógynövény kertész)  

Ebben a foglalkozásban a 

növényvilágon volt a hangsúly, a 

gyerekek megismerkedhettek a 

különböző gyógynövényekkel és azok 

gyógyító erejével. A lovarda területén 

előforduló egyszerűbb növényeket és 

különlegesebb gyógynövényeket kellett 

felkutatniuk, majd szaglás alapján 

megkülönböztetniük. 

Megismerkedhettek a szakszerű 

palántázással, és saját palántákat 

ültethettek, amikről a hét folyamán 

gondoskodtak, majd a tábor zárásával 

haza is vihettek. Végül pedig 

megkóstolhatták a különböző 
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gyógynövényekből készült teákat és 

szörpöket. 

 

Kedd: 

Ló-etológia (Tóth Bettina, lovas 

szakíró, lovas tanár) 

Ezen a délelőttön a lovak természetével, 

jellemrajzával, egymás közötti szociális 

viszonyaikkal és szociális 

szükségleteikkel ismerkedhettek meg a 

gyerekek. A lovakat megfigyelve 

vehették észre az egymás közötti finom 

kommunikáció jelzéseit, majd „lóvá 

válva”, a ménesben elvegyülve 

válhattak annak teljes jogú tagjaivá. A 

lovak között, a lovak társas életének 

szabályait betartva még a legaktívabb 

gyerekeknek is sikerült 

elcsendesedniük, és 

metakommunikációval társalogni a 

négylábú barátaikkal. 

 

Szabadidomítás a természetes 

lókiképzés módszerével (Tóth Bettina, 

lovas szakíró, lovas tanár)  

Délután ezzel a tudással felvértezve a 

fedeles lovardában építettek maguknak 

egy képzeletbeli világot a gyerekek, 

melyen a lovakat a szabadidomítás 

módszereivel, azaz csak testi 

kommunikációval kellett végig 

vezetniük. A gyereknek nemcsak 

egymásra és a lovakra kellett 

odafigyelniük, de saját verbális és 

metakommunikációs jelzéseikre is a 

sikeres feladatmegoldás érdekében.  

 

Szerda: 

A lovas fotózás rejtelmei és 

gyakorlata (Kövesi Eszter és a 

Varázslatos Magyarország 

természetfotós csapata) 

Egy elméleti előkészítés után a 

gyerekek különböző témákat 

feldolgozva járták körbe a lovardát és 

fotós szakemberek és profi kamerák 

segítségével készítettek gyönyörű lovas 

fotókat. Készítettünk portrékat, 

megragadtuk a részleteikben rejlő 

szépségeket, és társas életüket vagy 

mozgásukat megfigyelve megállítottuk 

a pillanatokat.  

A gyerekek a lovakra és természetre 

fókuszálva, a fotózás rejtelmein 

keresztül figyelhettek fel az őket 

körülvevő környezeti értékekre, a 

lovakban rejlő szépségre. 

 

Felelős állattartás (Kövesi Eszter, 

pszichológus-lovasterapeuta) 

Buszos kirándulást tettünk Őrbottyánba 

és meglátogattuk a Bottyán Equus 

Hungária Ló és Kutyaotthon beteg, 

sérült és öreg állatait. A menhely 

vezetője, Rédei Éva mesélt a menhely 

lakóinak sorsáról, és a szívbemarkoló 

történeteken keresztül mutatta be a 

gyermekeknek a felelős állattartás 

kiemelkedő fontosságát. 

Megismerhettük a nemrég hozzájuk 

került nagyon rossz állapotban lévő 

csikókat, majd pedig megcsodálhattuk a 

már a legelőkön vágtázó, felépült 

lovakat. A gyermekek ezeken a 

párhuzamokon keresztül láthatták, 

milyen nagy nyomot tud hagyni az 

ember keze negatív és pozitív 

értelemben is.  

 

Csütörtök: 

Művészet a természetben (György 

Gabriella, művészetpedagógus) 

A természet helyi adottságait 

kihasználva készíthettek a gyerekek 

közös műalkotásokat, a fákra kifeszített 

vászonra lőve a festéket, vagy az árokba 

lefutó papírtekercsen leguruló festékes 

labdával. Ezekhez természetes 
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anyagokból (levelek, ágak, egyéb 

növények) készített ecsetekkel 

hozzáfestve véglegesítették 

műalkotásukat. 

A foglalkozáson a természet adottságait 

kihasználva, minimális mesterséges 

anyagokkal dolgoztak a gyerekek.   

 

Mentőkutyák (Református 

Szeretetszolgálat mentőkutyás csapata) 

A gyerekek egy rövid elméleti 

előadásban megismerkedhettek a 

mentőkutyák küldetésével, 

megtudhatták, hogyan mentenek 

életeket az ember „legjobb barátai”.  A 

minket meglátogató kedves 

menőkutyák gyakorlatban is bemutatták 

a nyomolvasás és nyom nélküli 

emberkeresés tudományát, és az elbújt 

gyerekek nyomára bukkantak.   

 

Péntek: 

Kincskeresés (Kövesi Eszter, 

pszichológus-lovasterapeuta)  

A hét megkoronázásaként a gyerekek 

lóhátra ülve, térképet kezükbe ragadva 

titkos helyeken elhelyezett nyomokat 

olvasva csoportban kereshették meg a 

nekik előre kikészített kincseket, 1-1 

lovas szobrocskát. A gyerekek az utolsó 

napra teljes kohézióban, 

együttműködve olvasták a környezet 

jeleit, és legnagyobb örömükre 

bukkantak rá a kincsre. 

Ezt követően még traktorra szállva 

körbe pöföghették a lovardát, és arcukra 

különböző állatokat festethettek.  

 

Kiállítás megnyitó ünnepség 

A gyermekek a szerdai lovas fotózáson 

készült legjobb képeiből egy kiállítást 

rendeztünk dísztermünkbe, ahová egy 

kis megnyitó és fogadás keretében a 

szülőknek és hozzátartozóknak 

bemutathatták szépséges fotóikat. A 

tábor zárásával a gyerekek a 

kinyomtatott, kasírozott alkotásaikat a 

falról leszedve hazavihették. 

 

Kövesi Eszter 

pszichológus-lovasterapeuta 

 

 
 

 

 

A tábor résztvevői:  

Hódmezővásárhely Aranyossy Ágoston 

Református Óvoda és Általános Iskola 

tanulói, valamint az Aranyossy Ágoston 

Általános Iskola Alapítványának 

versenyzői (15 fő). A táborlakók 

összetétele rendkívül heterogén életkor 

és fogyatékosság mértékének 

KISSNÉ HATVANI ERIKA 

 

„Lóháton az iskolába”- 

Aranyossy Lovas Iskola 

Lovasterápiás projekttábor 

beszámoló 

(2019. 07.15-19.) 
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tekintetében. (Életkor: 9-16 év. Értelmi 

fogyatékosság: 7 fő tanulásban 

akadályozott, 1 fő értelmileg 

akadályozott, 1 fő autista és 6 fő 

pszichés fejlődési zavar.) 

 

Lovasterapeuták: 

• Kissné Hatvani Erika lovasterapeuta 

• Bozori Gabriella lovasterapeuta 

 

Asszisztensek: 

• Nagy Lászlóné gyógypedagógiai 

asszisztens 

• Nagy Krisztina gyógypedagógiai 

főiskolai hallgató 

• Székely Brigitta önkéntes segítő 

• 3 fő lovasterápiás segítő 

 

Tábor célja 

Jelen táborunk egyik legfontosabb célja, 

volt, hogy fejlesszük a tanuláshoz 

szükséges képességeket a ló a lovaglás 

és a lóval való tevékenységeken 

keresztül, hogy a „lovas iskolások” 

minél több ismeretet szerezzenek a 

lovakról, lovaglásról, valamint a 

megismert tevékenységek gyakorlatban 

történő megvalósításáról. A gyermekek 

megismerkedtek a táborhelyen a Fóti 

Lovasterápiás Központ lovarda és a 

környékben lévő Károlyi Lovarda 

lovaival. A táborlakók gyakorlatban 

sajátították el a lovak helyes 

gondozását. A mindennapi lovaglás 

során a gyerekek díjlovagoltak, lovas 

tornáztak (egyéni és páros gyakorlatok), 

akadálypályán lovagoltak, valamint a 

szenzoros parkban megismerkedtek a 

Lovas tanösvényen a lovakról szóló 

oktatótáblákkal. 

Ezen tevékenységekhez kapcsolódó 

elméleti ismeretek, valamint a játékos 

gyakorlati megvalósítás rengeteg új 

élményt jelentett a gyermekeknek. Az 

élmények mellett fontos kiemelni, hogy 

az új információk szerzésével és 

gyakorlati megvalósításával bővültek a 

lovakkal kapcsolatos ismereteik, 

fejlődött a lovak körüli helyes 

bánásmód készsége, számos biztonsági 

szabályt és előírást is megismertek a 

lovasok, fejlődött problémamegoldó 

gondolkodásuk, mozgáskoordinációjuk, 

egyensúlyuk, beszédkészségük és 

kognitív funkciójuk, magatartás és 

viselkedés szabályozásuk. Játékos 

formában pszichésen és fizikailag is fel 

tudtak készülni a tevékenységekre, 

kiemelten a lovaglásra, lovas tornára és 

a ló ápolására.  

 

A tábor fő elemét a lovakkal kapcsolatos 

ismeretek alkották, melyet 

kiegészítettek szervezett fejlesztő 

foglalkozások. 

 

Kiemelendőek még az önkiszolgálással 

kapcsolatos tevékenységek, valamint a 

szabadidős tevékenységek (takarítás, 

mosogatás, kirándulás, szalonnasütés, 

játszótéri tevékenységek: hintázás, 

labdázás, trambulin, stb.). 

 

A tábor részletes napi- és heti rendje  

8.00: Ébresztő. 

8.00-8.30: Fogmosás, mosakodás, 

öltözködés, készülődés a reggelihez. 

8.30-9.30: Reggeli. 

9.30-10.00: Játék a játszótéren. 

10.00-12.00: Lóápolás, lovak 

felszerszámozása, lovaglás. 

 

Lovasterápiás program napokra bontva 

Kedd: Díjlovaglás, lovastorna (egyéni 

és páros gyakorlatok), akadálypálya 

lovaglás. 
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Szerda: Díjlovaglás, lovastorna (egyéni 

és páros gyakorlatok), akadálypálya 

lovaglás, lovas oktatótáblák 

segítségével ismeretszerzés, 

feldolgozás, felidézés, alkalmazás a 

gyakorlatban. 

Csütörtök: Akadálypálya lovaglás 

(elméleti ismeretekről számadás - ló 

ápolása, ló táplálkozása, ló testrészei, ló 

érzékszervei, mesterségek a lovak 

körül, lovak viselkedése). 

Péntek: Projektzáró: „Aranyossy Lovas 

Iskola” lovaglás, díjlovas négyszögben 

patanyom figurák lovaglása, egyéni és 

páros lovastorna gyakorlatok, 

akadálypályán sor került a hét folyamán 

tanult új ismeretekről történő 

beszámolásra játékos formában 

(házikókban elhelyezett kérdések, 

oktató táblák). A projektzárón minden 

lovas iskolás bizonyítványt kapott. 

 

12.00-13.00: Lovak leszerelése, 

ápolása, eszközök elpakolása. 

Készülődés az ebédhez (terítés). 

13.00-14.00: Ebéd, mosogatás, pakolás. 

14.00-16.00: Délutáni foglalkozások. 

 

Délutáni foglalkozások napokra 

bontva: 

Hétfő: Utazás Hódmezővásárhelyről 

Fótra vonattal.  

Szállás elfoglalása, ismerkedés a 

táborhellyel. Ismerkedés a mi lovas 

iskolánkkal, az „Aranyossy Lovas 

Iskolával”. Napirend, szabályok 

felelősök közösen történő kialakítása. 

Kedd: Kézműves munkák a 

„Aranyossy Lovas iskolánkban”. 

(lovaspóló festése, projektzáró plakát, 

lovaknak névtábla készítése, stb.) 

Szerda: A lovak nyomában. Mindent a 

lovakról. Lovak élőhelye, táplálkozása, 

gondozása a lovas iskolában. 

Csütörtök: Kitekintés a lovas 

iskolánkból, más lovardák 

megtekintése, (Károlyi Lovarda), 

fogatozás. 

Péntek: haza utazás 

 

16.00-18.00: Uzsonna, játszótér, 

focizás. 

18.00-19.00: Terítés a vacsorához, 

vacsora, mosogatás. 

19.00-21.00: Kötetlen játék a 

játszótéren. Napi események rögzítése 

az „Aranyossy Lovas Iskola 

kisokosba”. 

21.00-22.00: Fürdés, készülődés a 

lefekvéshez. 

22.00: Villanyoltás. 

 

 
 

 
 

Kissné Hatvani Erika 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 
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Résztvevők:  

− 14 fő szorongásos, figyelem és 

magatartási zavarral, tanulási és értelmi 

problémákkal küzdő és autizmussal élő 

gyermek 

− 9 fő segítő 

 

Terapeuták: 

- Bozori Gabriella, gyógypedagógus-

lovasterapeuta, táborvezető 

- Csizmadia Orsolya, 

szomatopedagógus-hippoterapeuta 

- Ferenczi Éva, gyógypedagógus-

lovasterapeuta 

- Schlaffer Csilla, gyógypedagógus 

- Illés István, gyógypedagógus-

zeneterapeuta 

- Krausz Kornélia szomatopedagógus-

hippoterapeuta, hidroterapeuta 

 

Segítők 

- 6 fő önkéntes segítő 

- 2 fő lovasterápiás segítő 

- 1 fő rendezvényszervező 

 

Táborunk célja volt, hogy a mesék 

világán, a mesék feldolgozásán, 

dramatizálásán és a lovasterápiás és 

lovas foglalkozásokon keresztül a 

gyerekeket élményekhez juttassuk. 

A mese kiemelkedő jelentőségű a 

gyerekek képzeleti működésében, 

ismereteket, bölcsességeket, 

tanulságokat, igazságot közvetít. A 

gyerekek a hét folyamán örömmel 

helyezkedtek bele a történetekbe, 

motiváltan készítették a jelmezeket, 

díszleteket, kellékeket és készültek a 

hétvégi színházi előadásra, melynek 

keretében a szülőknek is bemutathatták, 

hogy mi mindent tanultak a táboros hét 

folyamán. 

A táboros hét programjához olyan 

népmeséket választottunk, melyekben 

fontos szerepet kapott ló. Minden nap 

egy-egy mesét dolgoztunk fel 

különböző módokon: lovas 

helyzetekben, rajzos-grafikus, 

dramatizált formában. A tábor 

programjának megvalósítása során 

ismét külsős szakemberek segítségét 

vettük igénybe annak érdekében, hogy 

minél változatosabb módokon 

kerülhessen sor a mesék feldolgozására. 

A fejlesztőpedagógus a mesékhez 

kapcsolódó társasjátékkal, 

vetélkedőkkel, a gyógytornász, 

szomatopedagógus kollega mozgásos 

szárazföldi és vizes játékokkal készült a 

program megvalósítására, de volt a 

gyerekeknek lovasterápiás, zeneterápiás 

foglalkozás és számtalan szabadidős 

program is. 

 

A tábor részletes napi- és heti rendje 

- 7.30-8.00: gyerekek érkezése, 

gyülekező, reggeli előkészítése 

- 8.00-8.30: reggeli, elpakolás,  

- 8.30-9.00: ismerkedés az adott 

mesével, szereplők, tanulság, csattanó 

- 9.00-9.30: közös játékok 

- 9.30-10.00: lovak előkészítése, 

lóápolás, szerszámozás  

- 10.00-11.30: lovasterápiás 

foglalkozások csoportbontásban, 

közben az adott mese feldolgozása, 

ismétlése szereplők kiválasztása, 

eljátszása  

BOZORI GABRIELLA 

 

  „Mese, mese mátka” – 

Mátyás király meséi 

lovasterápiás tábor 

(2019.07.22-26.) 
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- 11.30-11.45: a lovak 

leszerszámozása, felszerelések 

rendberakása, lovak fürdetése, 

legeltetése 

- 11.45-12.30: fürdés, szabadidős 

programok 

- 12.30-13.00: ebéd 

- 13.00-13.30 csendes pihenő: 

beszélgetés, közös játékok, alkotás: 

mese illusztrációk, jelmezek, díszletek 

készítése 

- 13.30-14.00 mesék feldolgozása, 

dramatizálása   

- 14.00-15.30: terápiás foglalkozások 

csoportbontásban külsős terapeuták 

vezetésével 

- 15.30-16.00 közös játékok 

- 16.00-16.30 uzsonna  

-16.30 elpakolás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAPOK LOVASTERÁPIÁS 

FOGLALKOZÁSOK 
NAPI TÉMAKÖRÖK KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁS 

FOGLALKOZÁSOK 
CSOPORTBONTÁSBAN 

SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉG 

1. NAP  Közös lóápolás 
 
Forgószínpad 
szerűen 
 
Lovaglás vezetett 
lovon, vagy 
önállóan a 
szenzoros 
parkban:  
A lovas tanösvény 
táblái, lovardai 
foglalkozások, a 
lóérzékelése, 
lóápoló eszközök 
 
Ismerkedés a 
mesével a mese 
feldolgozása, 
szereplők 
 
 

 

Hogyan lett 
meg Mátyás 
lova a Fakó?  
 

 

 
Csizmadia Orsolya: 
„mozgásnevelés óra 
 

 
„Fedezd fel a területet!” 
túra a területen, a fényképeken 
ábrázolt tereptárgyak 
megkeresése és azonosítása 
csoportokban menetlevél alapján 

 
trambulinozás, 
játszótér, homokozó, 
fürdés 
 
 
 
 
Illusztráció készítése a 
meséhez 
a mese eljátszása 
 
 
 
 
 

2. NAP  Forgószínpad 
szerűen 
 
Közös lóápolás 
 
Ügyességi 
feladatok vezetett 
lovon előre felépített 
akadálypályán, 
melyek a nagy és 
finommozgások 
koordinációját, az 
egyensúlyt, a 
figyelmet és a szem-
kéz koordináció 
fejlesztését 
szolgálják. 
 
Ismerkedés a 
mesével a mese 
feldolgozása, 
szereplők 
 
 

 
 
 

A ló, a kakas, 
a bárány, a 
kisnyúl meg a 
farkas 
 

 
 
Ferenczi Éva - kézműves 
foglalkozás: jelmezek, díszletek 
készítése a mesékhez 
    
 

 
 
Akadályverseny 

 
 
 
trambulinozás, 
játszótér, homokozó 
vizes játékok 
 
fürdés 
 
lovas kocsizás 
 
Kvíz kérdések az 
eddigi mesékről 
 
Illusztráció készítése a 
meséhez 
a mese eljátszása 
 
 



24 
 

3. NAP  Forgószínpad 
szerűen 
 
Közös lóápolás 
 
Önálló lovaglás 
ügyességi pályán 
szlalom, rudak, 
labirintus, kapuk, 
cavalettik, 
útkereszteződések 
Önálló lovaglás 
díjlovas 
négyszögben 
 
Ismerkedés a 
mesével a mese 
feldolgozása, 
szereplők 
 
 

 
 
 
 

A szúnyog, 
meg a ló 

 
Bakos Ildikó: kognitív fejlesztés 
csoportbontásban, zenés 
foglalkozás  

 
trambulinozás, 
játszótér, homokozó, 
mászóvár 
fürdés 
  
traktorozás 
 
Illusztráció, kellékek 
készítése a meséhez 
a mese eljátszása 
 
 

 
 
Kalandpark 

4. NAP  Forgószínpad 
szerűen 
 
Közös lóápolás 
 
csapat 
váltóverseny 
feladatai lovon 
 
Ismerkedés a 
mesével a mese 
feldolgozása, 
szereplők 
 
 

 

 

A tök és a 

csikó 

 

 
Krausz Kornélia- vízi játékok, 
hidroterápia 
 

 
trambulinozás, 
játszótér, homokozó, 
 
Találd ki melyik 
szereplőről van szó 

 
Illusztráció, jelmezek 
készítése a meséhez 
a mese eljátszása 
 
 

 
Sorverseny gyalogosan 
 

5. NAP 
 

 
Forgószínpad 
szerűen 
 
Közös lóápolás 
 
Gyógypedagógiai 
lovastorna:  
egyéni és csoportos 
gyakorlatok: 
egyensúlyt, 
mozgáskoordinációt, 
cselekvéstervezést, 
figyelmet igénylő 
gyakorlatok 
futószáron haladó 
lovon 
 
a mesék eljátszása, 
próba 

Lovas 

színház: a 

hét 

meséinek 

bemutatása, 

a szülők 

meghívása 

egy színházi 

előadásra 

 
a mesék eljátszása, próba 
jelmezekkel, díszletekkel 
 
 

 
trambulinozás, 
játszótér, homokozó, 
fürdés 
 
 
 
A hét lezárása, 
eredményhirdetés, 
jutalmak 

 

             

 Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta
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Ha szeptember, akkor „Fót”, ha Fót, 

akkor újra lovasverseny!  

 

Évről évre minden szeptember utolsó 

hétvégéjén szeretettel várják a lovasokat a 

fóti Lovasterápiás Központban. Immár 15. 

alkalommal került megrendezésre a 

Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas Verseny 

CDI-W/CDI3*/CDIJ/CDIY/CDIP és 

Lovasterápiás Verseny. A 3 helyszínen 

zajló versenyek legszínesebb, legvidámabb 

helyszíne a „füves” pálya, ahol idén 23 

csapat mutathatta meg tudását. A három nap 

alatt több versenyszámban, és azokon belül 

különböző kategóriában mérhették össze 

tudásukat a gyermekek. 

 

Péntek délelőtt a parasport 

versenyszámokat tekinthettük meg, idén 6 

résztvevővel. Lépés, ügetés és vágtás 

program is kiírásra került. Az évek óta 

megrendezésre kerülő versenysorozat 

lehetővé tette, hogy egyre több induló 

legyen ebben a versenyszámban. A kettes 

számú pályán láthattunk díjlovaglásban már 

rutinosabb versenyzőket is, de olyan 

lovasok is indultak, akik „kinőtték” a 

lovasterápiás versenyszámokat, és fejlődő 

lovastudásukat már a legnagyobbak között 

is megmutathatták. A lovasokat Anne Prain 

bíró bírálta, aki 4 csillagos nemzetközi bíró. 

A lovasokat az esélyegyenlőség jegyében 

külön kategóriában értékelték, így 

mindenkit kupával és pénznyereménnyel is 

díjaztak. 

 

Péntek délben a füves pályán már nagy volt 

készülődés. Bevonultak a csapatok, 

(összesen 178 gyermek vett részt a három 

nap alatt) a szervezők szeretettel 

köszöntöttek mindenkit, sok sikert, 

emlékezetes hétvégét kívántak az izgatott 

gyermekeknek, szülőknek, barátoknak. 

Legelőször a láttássérült gyermekeknek 

kiírt versenyszámokat, és a díjlovaglás 

versenyszámait izgulhattuk végig, majd 

következett még a lovastorna értelmi 

sérültek, tanulásban akadályozottak és 

hiperaktív gyermekek számára. 

 

Szombat délelőtt került megrendezésre a 

kisebbeknek kiírt népszerű ügyességi 

versenyszám, melyben 48 gyermek 

feladatát láthattuk. Sokaknak ez volt az első 

szereplésük, versenyzési lehetőségük, ezért 

nagy izgalommal, mindemellett nagy 

örömmel mutatták be a bíróknak a 

feladatokat. A nagy létszám ellenére 

senkinek sem kellett megijednie, mert a 

szervezők több korcsoportban hirdettek 

eredményt, így sok-sok jó helyezéssel 

büszkélkedhettek a legkisebbek. A pálya 

másik részén a már önállóan lovagolni tudó 

versenyzők szerepeltek. Büszkén és nagyon 

csinosan, mint az igazi nagy lovasok, 

ingben, zakóban, fehér kesztyűben, 

kobakban irányították lovaikat az 

akadálypályán.  

Délután a legizgalmasabb versenyszám, a 

Jámbor Vilmos Emlékverseny három 

fordulóját izgulhattuk végig. A szülők igazi 

szurkolótábort alkottak, ami remekül 

fokozta a jó hangulatot. Itt is köszönetet 

érdemelnek, hogy évek óta támogatásukkal, 

biztatásukkal segítőként vagy épp 

szurkolóként aktívan részt vesznek ebben a 

programban, mely nemcsak a 

versenyzésről, hanem az együttműködésről, 

csapatmunkáról is egyaránt szól. A 

szombati nap ezzel nem ért véget, hiszen 

BAUMHAKL ÉVA 

 
Fóti Lovasterápiás Verseny 

beszámoló 
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lovastorna gyakorlatokat és önálló 

lovaglásokat mutattak be a versenyzők, 

tanulásban akadályozott, értelmi sérült, 

mozgássérült és látássérült kategóriákban.  

 

Vasárnap délelőtt ismét több kategóriában 

folytatódott a verseny a lovastornával és az 

önálló lovaglással. Ebéd után a népes 

szurkolótábor a nagy díjlovas pályán 

izgulhatott tovább, ahol a gyermekek és a 

díjlovasok közös csapatának ügyességi 

versenye következett. A vidám program 

végén minden résztvevő büszkén 

fényképezkedett a házigazdákkal és az 

ajándékplakettekkel. A füves pályán 

kedves, látványos programokkal 

folytatódott a délután. Köszönet Kórodi 

Nórának és Szabó Zoénak, mert egész 

hétvégén tartó önkéntes munkájuk mellett 

már több éve ügyes díjlovas karüsszellel is 

készülnek a látogatók számára. 

Bemutatójuk után tekinthettük meg a Mádl 

Ferenc Emlékverseny keretében bemutatott 

meseelőadásokat, melyekben a főszereplő 

természetesen a ló. Évek óta mindig 

számíthatunk a Magyar Lovasterápia 

Szövetség, a Korona Póniklub és a Motivál-

ló Alapítvány csapatának színes, vicces, 

kedves előadására. Idén életre kelt a „A ló, 

a kakas, a bárány, a nyúl meg a farkas” 

meséje, „A tök és a csikó” története, és a 

„Don quiLote” szerelmi kalandja. 

Köszönjük a csapatoknak, felkészítőknek, 

és nagy köszönet a szülőknek, hogy erre 

ilyen lelkiismeretesen készülnek, 

jelmezeket készítenek, vagyis mindenben 

aktívan támogatják a gyermekeket! Már 

van, aki 2020-ra is kitalálta a következő 

mesét, amit kíváncsian várunk! ☺  

 

     Nem szabad elfelejteni, hogy a hétvége 

nemcsak a versenyzésről szólt. Mindhárom 

nap számos programon vehettek részt a 

gyermekek és a szülők. Köszönjük, hogy 

idén is volt lufihajtogatás, és sok gyermeket 

felvidítottak a vidám lufifigurák! Volt 

ugrálóvár, fogászati busz, nőgyógyászati 

szűrőkamion, kiállítás, arcfestés, 

buborékfújás, zene, vagy akár kellemes 

játszási lehetőség a játszótéren. 

Mindemellett a MOKI idén is mindenkit 

segített, tanított!  

 

A vasárnap délutánt sokan nem várták, hisz 

az azt jelentette, hogy vége a hétvégének, 

sajnos haza kell menni, de sokan már alig 

tudták kivárni a végső, összesített 

eredményhirdetést.  A nagyon izgalmas, 

eseménydús hétvége után minden 

versenyző boldogan vette át az 

ajándékcsomagokat. Minden csapat 

átvehette a pénzdíjat is, hiszen a Magyar 

Lovasterápia Szövetség a verseny 

megrendezésével nemcsak élményt nyújt, 

hanem támogatja az egyesületek, 

alapítványok lovasterápiás munkáját. Az 

összdíjazás 2019-ben 5.170.000 forint volt.  

Ahhoz, hogy ilyen remek, színvonalas, 

vidám program megvalósuljon, nagyon sok 

mindenkinek kell köszönetet mondanunk. 

Nem tudom, ez lehetséges-e egyáltalán. 

Köszönjük az MLTSZ-nek, minden 

munkatársnak a lehetőséget, a szervezést! 

Köszönjük a bírók munkáját, akik 

szakértelmükkel, türelmükkel nemcsak 

pontoznak, hanem ha kell, bíztatnak, 

tanítanak is! Köszönet a sok önkéntesnek, 

akik vidáman segítik, hogy minden 

gördülékenyen menjen! Köszönet az 

edzőknek a felkészítésért, az összefogásért! 

Köszönet a szülőknek, hogy támogatják a 

gyermekeket, és hogy igazi közösséggé 

varázsolják a csapatokat! Nagyon nagy 

köszönet a LOVAK-nak a türelemért, 

bizalomért, szeretetért!  

Találkozunk 2020. szeptember 25-én! ;) 
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Baumhakl Éva 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

 

A Magyar Lovasterápia Szövetség a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

védnökségével és támogatásával 15. 

alkalommal rendezett nemzetközi 

díjlovagló versenyt és második alkalommal 

díjlovagló világkupa fordulót. Az idei 

verseny szervezése is úgy indult, ahogyan 

eddig mindig, vagyis egy évvel a verseny 

előtt. Aztán néhány héttel a start előtt 

megbolydult minden. Hirtelen a 

szokásosnál sokkal többen neveztek. Aztán 

még a nevezési határidő lejárta után is 

folytatódott a roham. Mint rendezők a 

korábbi években sokat tettünk azért, hogy a 

versenyt a nemzetközi élmezőny számára is 

vonzóvá tegyük. A fáradozások gyümölcse 

most beérni látszik. A világkupa forduló 

nagydíj számában végül 21 lovas lovagolt a 

négyszögbe. A színvonalra jellemző, hogy 

az első 10 helyezett lovas 70% feletti 

eredményt ért el.  A legjobban a svéd 

színekben versenyző félig svéd félig 

magyar Patrik Kittel teljesített, aki 

Delaunay nevű lovát kitűnően lovagolva 

75%-al nyerte a számot. Alig lemaradva 

74,630%-ot lovagolva lett második a német 

válogatott kiválósága, Jessica von Bredow-

Werndl Zaireval. Testvére Benjamin 

Famosoval 73,109%-al a harmadik lett. A 

szám egyetlen magyar résztvevője Nébel 

Viktória Quite Right nyergében a 20. helyen 

végzett 64,326%-ot lovagolva. A nagydíj 

eredményei alapján 15 lovas minősült a 

világkupa pontokat adó vasárnapi nagydíj 

zenés kűrre. Az izgalmas és rendkívül 

látványos verseny végén a közönség ismét 

Patrik Kittelt ünnepelte győztesként. 

Másodikként ismét a friss csapat 

európabajnok Jessica von Bredow-Werndl 

lovagolhatott az eredményhirdetésre. A 

harmadik a francia Morgan Barbancon lett 

Sir Donnerhall II. nevű lovával. Ebben a 

versenyszámban az első 12 lovas végzett 

70% feletti eredménnyel. A háromcsillagos 

CDI nagydíj számában 10 lovas állt 

starthoz. A győzelmet 73,152%-ot elérő 

Patrik Kittel szerezte meg Eddieni 

nyergében. Második az osztrák Ulrike 

Prunthaller Ducco, harmadik a luxemburgi 

Nicolas Wagner Quater Back Junior páros. 

A magyar Schmitt Anita Limitlessel a 

kilencedik helyen zárt. Másnap a nagydíj 

speciál programját lovagolták a versenyzők. 

A kitűnő formában versenyző Wagner 

72,489%-ot elérve maga mögé utasította a 

remek lovasokat és lovakat felvonultató 

mezőnyt. Schmidt Anita előrébb lépve a 

nagydíj speciálban 66,319%-al az ötödik 

helyezést érte el. A fiatal lovasok számaiban 

mindössze hét lovas állt starthoz. Köztük 

KÖVY ANDRÁS 

 
Fóti Díjlovagló Verseny és 

Világkupa beszámoló 
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csupán egyetlen magyar versenyzőként 

Gyorsok Luca lovagolt Ayrton Senna nevű 

lován. 

A legtöbb hazai versenyzőt a juniorok 

versenyében láthattunk. Mi több, sikeresek 

is voltak fiataljaink. Lázár Zsófia és Borza 

Dominik tiszteletére többször is felcsendült 

a magyar Himnusz. Bíztató, hogy 

nemzetközi mezőnyben rangos bírók előtt 

70% körüli eredményeket képesek elérni. 

A póni lovasok között 3 magyar és 2 cseh 

lovas szerepelt. A legjobb eredményt 

Hoffer Hanna érte el Macciatoval. 

Összességében elmondhatjuk, hogy 

létszámában és minőségében is 

várakozásainkon felüli kiváló versenyt 

követhetett figyelemmel a közönség. 

A nemzeti díjlovagló verseny (CDN-A) 

elsősorban az utánpótlás lovasok és az 

utánpótlás lovak versenye. Ezekben a 

versenyszámokban is nemzetközi bírók 

pontozták a lovasokat. A három 

versenyszámban naponta 32 ló és lovas 

mérte össze tudását. A Magyar 

Lovasterápia Szövetség versenyzője 

Németh Gábor Don Thatch nyergében az 

FEI Junior csapatfeladatban és a Junior 

egyéni feladatban is az értékes 3. helyezést 

érte el. Ortegaval a Szent György díjban 3. 

az Intermediate I-ben 5. és a zenés kűrben 

szintén 5. helyezett lett. 

A könnyűosztályú számokban a szintén 

MLTSZ versenyző Koszta Botond 

Bicolorral egy győzelmet és 

helyezéseket ért el. 

      

Jól sikerült nemzetközi és nemzeti 

díjlovagló versenyünk elnyerte az ”ÉV 

DÍJLOVAS VERSENYE” megtisztelő 

címet.  

 

Kövy András 

 

 

 

2019. október 14. és október 27. között 

került sor az immár hagyományosnak 

mondható őszi programsorozatra, amely 

alatt találkozhattunk képzésüket befejező, 

vagy éppen a tanulmányaikat kezdő 

résztvevőkkel, olyan barátokkal, kedves 

ismerősökkel, oktatókkal, akik az év ezen 

időszakában látogatnak el hozzánk, de a 

szakmai konferencia alkalmat adott új 

szakemberek megismerésére is. A két hetes 

programsorozat első napjaiban a lovas 

vizsgák gyakorlati és elméleti részére 

készültek fel a leendő lovasterapeuták 

Németh Gábor lovasedző segítségével. A 

sikeres vizsgához az adott vizsgaszintnek 

megfelelő díjlovasprogramot és ugrópályát 

kellett teljesíteni a résztvevőknek, valamint 

bizonyítaniuk kellett elméleti 

felkészültségüket is. A lovasvizsgákra 

október 17. és 19. között került sor. A 

hivatalos vizsgáztatók régi ismerősök már, 

a Német Lovas Szövetségtől érkezett 

Isabelle von Neumann-Cosel és Laura 

Wolf. A bázisvizsgát 5 fő, az RA5-ös 

lovasvizsgát 4 fő, az RA4-es lovasvizsgát 8 

fő teljesítette sikeresen. 

Ezt követően Isabelle von Neumann-Cosel 

egynapos Mesterkurzust tartott díjlovasok 

részére, amelynek célja a lovasok ülésének 

javítása volt. 

Október 21-én megkezdődött az „Alapozó 

ismeretek a lovasterápiáról” elnevezésű 

képzés első moduljának oktatása 13 fővel, 

valamint a „Lovasterapeuta pszichológiai 

BOZORI GABRIELLA 

 
Továbbképzések Fóton 2019. 

október 14-27. 
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lovasterápia szakágon - Lovasterapeuta 

képzés pszichológiai lovasterápia szakágon 

- SzPk-00067-01 6 02 4/1” c. képzés 7 

résztvevővel. A segítő tanfolyamra idén 3 fő 

jelentkezett, akik mindannyian sikeres 

elméleti és gyakorlati vizsgát tettek a hét 

végén. 

Oktatásaink első napján, október 21-én 

került sor több csoportunk záróvizsgájára is: 

a „Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakágon” 

elnevezésű képzés 3 résztvevője tett sikeres 

záróvizsgát, míg a 2018-ban indított 

„Alapozó ismeretek a lovasterápiáról” 

elnevezésű képzés résztvevői közül ketten 

kaphatták meg tanúsítványukat. Ezzel 

azonban nem ért véget a záróvizsgák sora, 

hiszen október 25-én 5 pszichológusunk 

bizonyíthatta tudását a vizsgáztatók előtt.  

Leendő hippoterapeutáink a 

záróvizsgájukat a pácienseik vizsgálatával 

kezdték, majd egy próbaterápiával zárták a 

napot, másnap pedig gyakorlati és elméleti 

záróvizsgát tettek. 

Ezévi programsorozatunkat a 22. 

alkalommal megrendezett nemzetközi 

szakmai konferencia zárta, amelyre 

összesen 10 országból látogattak el hozzánk 

szakemberek. Hallhattunk előadásokat 

pszichológiai lovasterápia, 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, 

hippoterápia témakörökben, bemutatkoztak 

lovasterápiával foglalkozó intézmények, de 

különféle kutatásokról, mérésekről is 

tájékozódhattunk, és nem utolsó sorban szó 

esett a terápiás lovak kiképzéséről is. 

 

Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány 

ügyvezető igazgatója 

 

 

 

Elekes Almiréna  
 

Elekes  Almiréna vagyok, pszichológus-

lovasterapeuta, alkalmazott 

egészségpszichológiai szakpszichológus 

jelölt, aktív analitikus tanácsadó, lovasedző. 

Az ELTE PPK Pszichológiai Doktori 

Iskolájának  doktorandusz hallgatójaként is 

a pszichológiai lovasterápia 

tudományterületét kutatom. 

Szakterületeim: pszichológiai lovasterápia 

kötődésspecifikus és pszichoszomatikus 

vonatkozásai. 

Munkámban elsősorban felnőttekkel 

foglalkozom Budapest vonzáskörzetében, 

és a Velencei- tó körül. 

 

Elérhetőségem: 

elekesalmirena@gmail.com 

70/3378990 

 

 
 

 

 

Az MLTSZ képzésein 

végzett új  szakemberek 

bemutatkozása 

mailto:elekesalmirena@gmail.com
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Tóth-Czudar Orsolya 

 

Egy álom megvalósulását élem épp, hiszen 

olyan munkát végezhetek, melyet szívből 

szeretek: a lovasterápiát. Számomra ez 

nem más, mint emberek és állatok közös 

nyelvén alapuló tiszta valóság, melyben 

megérthetjük önmagunkat és a 

környezetünket, fejlődhetünk, 

kiteljesedhetünk. 

Tóth-Czudar Orsolya vagyok, 

pszichológus és most már lovasterapeuta. 

Jelenleg Verőcén dolgozom nevelési 

tanácsadóban (Ref. Egymi), illetve a 

Kapcsolat Lovasterápia Központban 

lovasterapeutaként. 

Pár szót a történetemről. Gyerekként 

legtöbb időmet a szabadban, kutyák, 

macskák és lovak közt töltöttem, a 

családban kissé különcként. Sokáig 

állatorvosi vagy agrár irányba szerettem 

volna tovább tanulni, de a kamaszkor 

hullámai a pszichológia felé tereltek és 

végül azt választottam. Sokáig úgy 

gondoltam, talán pályát tévesztettem, mert 

olykor elvesztem az emberi világ 

labirintusában, melyből gyakran az állatok 

közelségébe igyekeztem, abban találtam 

megnyugvást. Érthetőbbnek, 

szerethetőbbnek és élhetőbbnek éreztem az 

állatok nyelvét, mint a sajátomat. De 

félreértés ne essék, nagyon szeretem az 

embereket, a barátságot és szerelmet, a 

művészeteket és a tudományt, melyek 

egyedülállóan emberiek. Sok mindent 

megértettem az emberről a pszichológia 

tanulmányozásával, és rájöttem, hogy az 

még bonyolultabb, mint gondoltam, viszont 

meg lehet fejteni, ami rettentően érdekelt. 

De még mindig nem találtam azt az irányt, 

amiben úgy éreztem, jól tudnék működni. 

Egészen addig, amíg a lovasterápiával nem 

találkoztam. Három év várakozás után, 

2017-ben végre új lovasterapeuta képzés 

indult, melyet nemrég, 2019-ben sikerült el 

is végeznem pszichológiai lovasterápia 

szakágon.  

A képzés realizálta és érthetővé tette 

számomra, ami érzés szintjén mindig is 

bennem volt: a ló tanítását. Mindeközben 

családot alapítottunk szeretett férjemmel, 

elköltöztünk és most életemben először úgy 

érzem, a jó úton járok. Jelenleg Szokolyán 

lovagolok a Szent György Lovasudvarban, 

ahol azon dolgozom, hogy a közeljövőben 

önálló lovasterápiás praxist indíthassak. 

Hosszútávú tervem pedig, hogy 

TERMÉSZETTERÁPIÁS központot hozzak 

létre, otthont adva az állat asszisztált 

terápiáknak és a gyógyászat megannyi 

irányzatának.  
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Gyetvai Titanilla  

 

14 évesen kezdtem lovagolni, majd a 

gimnázium vége felé már tudtam, hogy a 

későbbiekben olyan szakmával szeretnék 

foglalkozni, aminek köze van a lovakhoz. 

Ekkor találtam rá a lovasterápiára. 

Számomra fontos volt, hogy a főiskolai 

éveket a lakhelyemhez közel tudjam 

elvégezni, így jelentkeztem a PTE ETK 

karára, gyógytornász szakra. Az iskola 

elvégzése után az PTE KK Idegsebészeti 

Klinikán kezdtem el dolgozni, majd 2 év 

múlva (2017-ben) jelentkeztem a 

lovasterapeuta képzésre. Mindeközben 

jártam lovagolni kisebb-nagyobb 

kihagyásokkal, lovarda váltással. Óriási 

szerencsének tekintem, hogy ameddig én 

vártam a jelentkezéssel Szajkon megépült 

egy lovarda, ahol olyan lovas oktatott, aki 

Fóton töltött jó pár évet. 2017 őszén 

találkoztunk is, majd oda kezdtem el járni 

lovagolni, kifejezetten a lovas vizsgáimra 

készülve. Ez a lovarda minden szempontból 

megfelelő lovasterápiára. Gyönyörű, tágas 

fedelessel rendelkezik, mozgássérült 

mosdóval és zuhanyzóval felszerelt, a 

közösségi helyiség alkalmas lehet 

betegvizsgálatra, tesztek elvégzésére is, 

illetve minden helyiség akadálymentesített. 

2018 tavaszán elvégeztem egy lovasoktatói 

képzést is, azóta lovasoktatóként dolgozom 

a lovardában. 2019 őszén sikeres vizsgát 

tettem és ezzel befejeztem tanulmányaimat 

Fóton. A közeljövőben szeretném elkezdeni 

a hippoterápiás munkát a lovardánkban az 

iskolalovakkal. Remélhetőleg tavasz során 

több lovunk is terápiás vizsgát tesz. A lovak 

kiképzése közösen az edzőm segítéségével 

történik, akadémista módszer szerint. 

Páciensek szempontjából szívesebben 

dolgoznék gyermekekkel, de alapvetően 

mindenre nyitott vagyok. 

 

Papp Orsolya 

 

A lovak és a velük való foglalkozás már 

gyerekkorom óta legfőbb célom és vágyam 

volt, így gimnázium végére eldöntöttem, 

hogy valami olyan szakmát szeretnék, ami 

összeköthető a lovakkal, lovaglással.  Ekkor 

jött a döntés, hogy gyógytornász leszek, 

amit önmagában is nagyon inspiráló 

hivatásnak tartottam, amellyel szívesen 

foglalkoznék. Tudtam, hogy ezzel később 

hippoterapeutának tanulhatok, így ez egy 

nagyon jó lehetőség volt, hogy összekössem 

a leendő szakmámat a hobbimmal. Már 

egyetem alatt is tudatosan igyekeztem 

fejleszteni a lovastudásomat, elvégeztem a 

lovas oktatói képzést is. Szakdolgozatomat 

is hippoterápiás témából írtam Rétháti 

Györgyinél, aki mellett egy évet dolgoztam 

önkéntesként. Ekkor varázsolt el maga a 

lovasterápia, mint terápiás eljárás, biztos 

lettem benne, hogy mindenképpen el 

szeretném végezni a képzést. 2015-ben 

végeztem gyógytornászként, ekkor pedig 

már Andrejkovics  Andrea hippoterapeuta 

mellett voltam önkéntes segítő a Fóti 

Terápiás Központban, amiből nagyon sokat 

tanulhattam, és megismerhettem, hogyan 

zajlik az itteni terápiás munka.  2019 őszén 

végeztem hippoterapeutaként Fóton.  

Jelenleg a gyógytornász vállalkozásomat 

igyekszem fejleszteni, páciensek 

otthonában végzek rehabilitációs, 

prevenciós célú fejlesztést. Foglalkozom 

ezen kívül egészséges sportlovasok 

gyógytornájával is, hosszú távú célom 

ennek népszerűsítése a lovasok körében. 

Jelenleg még nem dolgozom aktívan 

terapeutaként, de idővel mindenképpen 

szeretném beilleszteni a tevékenységeim 

közé. Nagy álmom lenne együtt dolgozni 

más területen tevékenykedő terapeutákkal, 

hogy minél komplexebb, átfogóbb kezelést 

nyújthassunk a gyerekeknek, pácienseknek.  
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Ezen kívül örülnék, ha sikerülne tovább 

népszerűsíteni itthon a hippoterápiát felnőtt 

betegek neuro-rehabilitációjában. Nagyon 

remélem, hogy idővel és belefektetett 

munkával nyílik majd erre lehetőségem. 

 

 

 

Kaczagány Rita  

Kaczagány Rita vagyok gyógypedagógus, 

lovasterapeuta és terápiáskutya felvezető. 

Én azért lettem gyógypedagógus, hogy állat 

asszisztált terápiával tudjak foglalkozni, 

hívatásommá váljon ez a csodálatos terápiás 

módszer!  Elképzeltem magamnak egy 

olyan pedagógiai módszert, ami nagyon 

hiányzott a mi gyermekkorunkból, ami 

sokat tudott volna segíteni akkor is a 

tanulási nehézségekben. Gyógypedagógiai 

tanulmányaimat TAP szakon végeztem és 

habilitációs órák keretében  tartok 

foglalkozásokat, terápiát állataim 

segítségével.  

Állatmentéssel is foglalkozom, ezért 

négylábú csapatom tagjai leginkább mentett 

állatok, de nem csak lovaim, kutyáim 

vannak, hanem vadászgörényekkel, 

nyuszikkal, tengerimalacokkal,  

törpesünnel és mentett vad ragadozó 

madarakkal is dolgozom. Azért, hogy 

minnél hatékonyabban tudjak dolgozni, 

barátaimmal együtt létre hoztunk egy 

alapítványt. 

Teljes név: Bársony és "Handicap" 

Alapítvány Lóháton a Hátrányos 

Helyzetűekért.  

Alapítványunk kiemelt célja, hogy állat-

asszisztált terápiás foglalkozásokat 

biztosítson rászoruló gyermekeknek és 

felnőtteknek.  

Főbb tevékenységeinket Szigetváron és 

vonzáskörében végezzük. Lovasterápia 

mellett alkalmazunk társállat-asszisztált 

terápiát is, pl. kutyás terápia, egyéb 

kisállatokkal végzett terápia. Iskolákban, 

óvodákban tartunk felelős állattartás 

előadásokat, órákat a gyermekek és állatok 

aktív részvételével. Habilitációs órák 

keretében lovasterápiás foglalkozásokat is 

tudunk tartani az arra alkalmas iskolák 

területén (Szentlőrinc EGYMI, 

Magyarszéki Általános Iskola (SNI tanulók 

részére), a szigetvári kórházban is heti kettő 

alkalommal tartunk foglalkozásokat, 

terápiát. Lovasterápiás tevékenységeinket 

leginkább a Szigetvári várban és 

telephelyünkön végezzük, de minden 

eszközünk, feltételeink megvannak ahhoz, 

hogy  szinte bárhová el tudunk menni az 

összes állatainkkal együtt. Nyári időben 

rendszeresen részt veszünk Erzsébet 

táborokban, illetve saját tábort szervezünk a 

Szigetvári várban. Nagy gyermek- 

csoportoknak élmény lovaglást szoktunk 

tartan, illetve bemutatókat az állatainkkal, 

ami tartalmazza a kutyás sportok 

megismerését stb. Élménydús  vetélkedőket 

szoktunk tartani állataink bevonásával. Úgy 

gondolom, hogy alapítványunk sikeres 
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működésével az álmom valóra válik és 

igyekszem mindezt tovább fejleszteni. 

Tervem, hogy Szigetváron a 

telephelyünkön létrehozni egy terápiás 

komplexumot, ahol még több terapeutával, 

orvosokkal együtt csapatban dolgozva meg 

tudunk felelni szinte minden igénynek.  

 

 

Kavin Margit  

 

Családomnak köszönhetően lovak között 

nőttem fel. Azt gondolom, ez alapvetően 

meghatározta személyiségemet és későbbi 

hivatásomat, hisz a lótartással járó 

felelősséget és örömet már egészen kicsi 

korom óta tapasztalhattam. Az állatok 

között töltött idő számomra a töltekezés 

ideje, ahol mindig megtapasztalhatom a 

kölcsönös szeretetet, elfogadást, fejlődést és 

megnyugvást. Mindamellett, hogy 

gyerekkorom óta lovakkal szerettem volna 

dolgozni, vonzott a gyermekekkel való 

foglalkozás is. Gimnáziumi éveim alatt 

betekintést nyerhettem a gyógypedagógia 

világába, és ekkor értettem meg, hogy 

ennek a két különleges világnak (lovak és 

sérült gyerekek) találkozása az a hivatás, 

aminek útján szeretnék elindulni. Mikor 

pályaválasztásra került a sor, nem is volt 

kérdés számomra, hogy, gyógypedagógus 

szeretnék lenni és azt követően 

lovasterapeuta. 2017-ben a Kaposvári 

Egyetemen végeztem tanulásban 

akadályozottak szakirányon, majd 2019 

őszén lovasterápiás tanulmányaimat is 

sikeresen lezártam, amellyel egy nagy 

álmom vált valóra. 

Jelenleg a Gödöllői Montágh Imre 

Általános Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskolában dolgozom 

gyógypedagógusként immár harmadik éve, 

és idén januárban Fóton kezdhettem meg 

terápiás tevékenységeimet. Csodálatos látni 

azt, ahogyan a lovak jelenléte, érzékeny 

természete hatással van a sérült 

gyermekekre, fiatalokra, és nagy öröm 

számomra, hogy ennek én is részese 

lehetek.  

 

 

 
 

 

Kovács Kriszta  

 
Kovács Kriszta vagyok gyógypedagógus, 

lovasterapeuta. Lovak iránti érdeklődésem 

kiskoromban kezdődött, és mai napig tart. 

Középiskolában döntöttem el, hogy 

lovasterapeuta szeretnék lenni. Ehhez 

alapdiplomának a gyógypedagógiát 

választottam. Gyógypedagógiai 

tanulmányaimat a Kaposvári Egyetemen 

végeztem, ahol 2017-ben szereztem 

diplomát. Ezt követően kezdtem el Fóton a 

Magyar Lovasterápia Szövetségnél a 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

szakágon tanulni, amit 2019-ben fejeztem 

be, és váltam lovasterapeutává. Első 

munkahelyem Budapesten a Kőbányai 

Komplex Óvoda, Általános Iskola, 

Készségfejlesztő Szakiskola és EGYMI 

volt, ahol 2 évig dolgoztam, majd 

hazaköltöztem a Bakonyba, ahol jelenleg 

utazó gyógypedagógusként dolgozom 

Veszprém környékén. Emellett elkezdtem 
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lovasterapeutaként is tevékenykedni dr. 

Wagner Kingánál Mosonmagyaróváron, a 

Daniló Sportegyesületben. Jövőbeli terveim 

közé tartozik, hogy egyéni vállalkozás 

keretein belül saját lovaimmal 

lovasterápiázzak, lehetőséget nyújtva ezzel 

a környékben élő gyermekek számára. 

Mivel a lovak gyerekkorom óta barátaim, jó 

érzés, szakmai kihívás, s egyben életcél is, 

hogy minél több gyermeket hozzásegítsek 

ennek az érzésnek a megtapasztalásához. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Önkéntes napok 

 

A tavasz beköszöntével a terület rendben 

tartásával kapcsolatos munkamennyiség is 

megnőtt, így a Morgan Stanley 

Magyarország Elemző Kft., a MOL 

Alapítvány, vagy a Vodafone 

Magyarország Alapítvány lelkes dolgozói 

egy-egy önkéntes nap keretében a 

virágágyásaink rendbe tételével, az istálló 

körüli elhúzódó feladatok elvégzésével, 

fűnyírással, vagy épp játszó tereink 

felújításával voltak nagy segítségünkre.  

 
    (Fotó forrása: Vodafone Magyarország Alapítvány) 

 

 

        
       (Fotó forrása: MOL Alapítvány) 

 

Házi verseny 

 

A tavalyi évben kissé szomorkás időben 

fogadtuk kis versenyzőinket és az őket 

kísérő szülőket, barátokat. Voltak itt 

kisebbek és nagyobbak, így mindenki a 

korának és képességeinek megfelelő 

ügyességi versenyszámokban, illetve 

gyógypedagógiai lovastorna feladatokban 

mérhette össze tudását és mutatta be, hogy 

mennyit ügyesedett, fejlődött. 

Természetesen a csapatváltó verseny sem 

maradt ki a délután programjából.  

 

 

Rövid híreink – Hajdú 

Márta 
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2019-ben is számíthattunk a Horze 

Lovasáruház támogatására, így a 

megérdemelt oklevél, érem és díjszalag 

mellett sok-sok ajándékkal, és lovas 

felszereléssel is megajándékozhattuk kis 

versenyzőinket. 

 

 

 
(Fotó forrása: Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány) 

 

 

Városligeti Gyereknap 

 

2019. május 26-án részt vettünk a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgált által 

megrendezett Városligeti Gyermeknapon, 

ahol a hódmezővásárhelyi Aranyossy 

Ágoston Általános Iskolában tanuló és a fóti 

Lovasterápiás Központban járó gyerekek 

bemelegítő gyakorlatokat, lovastorna 

elemeket, és ügyességi játékokat mutattak 

be a közönségnek. A kommentátor eközben 

pedig mesélt a látottakról, és magáról a 

lovasterápiáról. A bemutatók közötti 

szünetekre elmét és testet is megmozgató 

feladatokkal, játékokkal és díjlovas 

bemutatóval készültünk.  

 

 
(Fotó forrása: Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány) 

 

Terápiás lovak alkalmassági vizsgája 

 

Augusztusban tartottunk lovaink 

alkalmassági vizsgáját, amely során olyan 

feladatokat kellett teljesíteniük, amelyek 

alatt a vizsgáztató megfigyelhette 

viselkedésüket, engedelmességüket, vagy 

épp stressztűrő képességüket. 

Munkatársaink és segítőink felkészítésének 

köszönhetően mind a 7 lovunk ügyesen 

vette az akadályokat, és sikeres vizsgát tett.  

 

 
(Fotó forrása: Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány) 

 

 

Isabelle von Neumann-Cosel által 

vezetett képzések 

 

A  2019-es év során Isabelle Neumann-

Coselt kétszer üdvözölhettük Fóton és mint 

mindig, ezen alkalmak alatt is lelkesen 

tanította a résztevő lovasokat arra, hogy 

ülésük javítása, vagy akárcsak egy-egy 

testrész tartásának változtatása mit 

eredményez a lovak mozgásában. 
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A tavalyi évben először a terapeutáknak 

tartott egy külön tréninget arról, hogy a 

különböző kikötési módok alkalmazásával 

hogyan tudjuk a terápiában dolgozó lovak 

futószáras munkáját javítani. 

 

Tervezetten 2020-ban újra vendégül 

láthatjuk őt a fóti központban, amikor 

folytatja majd a munkát mind a 

díjlovasokkal, mind a terapeutákkal. 

 

            
(Fotó forrása: Magyar Lovasterápia Szövetség    

Alapítvány) 

 

 

Oracle Mikulás ünnepség 

 

Az Oracle Hungary Kft-től minden évben 

meghívást kapunk az általuk szervezett 

Mikulás ünnepségre, így tavaly is egy 

fantasztikus délutánt tölthettünk el a 10 

kiválasztott gyerkőccel az Öbölház 

Rendezvényközpontban. A Mikulás 

rénszarvasai és manói az ajándékok mellett 

nagyon szuper kézműves és fejlesztő 

foglalkozásokkal várták a gyerekeket, akik 

a sürgés forgás után finom falatokkal és 

habos kakaóval töltekezhettek újra. 

Köszönjük az élményekkel teli délutánt az 

Oracle Hungary Kft-nek!  

 

 
(Fotó forrása: Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány) 

 

 

 

A HETI (Horses in Education and Therapy 

International) honlapján számos érdekes 

cikket, információt találhatnak az 

érdeklődők a nemzetközi szervezet 

működésével, tevékenységével, 

programjaival kapcsolatban. 

https://hetifederation.org/ 

 

 

 

           
 

 

 

 

Ajánlás – HETI 

https://hetifederation.org/
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A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 2020-ban 

induló képzései, hirdetések 
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