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A program szervezésének célja, hogy az érdeklődők számára megismertessük a magyarság lovas 
múltját és a nemzet lovaskultúráját. Valamint fontos célunk az utánpótlás nevelése, hogy a lovas múlt 
fennmaradjon a társadalomban.  
Ezzel a 2 napos programmal szeretnénk hozzájárulni a zempléni fiatalok, lovasok szakmai tudásának 
fejlődéshez.  
A szervező a Zempléni Lovas Egyesület, a tagok önkéntes szerveződése által, fontos társadalmi és 
kulturális szükségleteket és igényeket elégít ki. Tagjaink nemcsak felnőttek, hanem fiatalkorúak, akik 
részt vesznek munkánkban, tevékenységeinkben, sőt életkori sajátságaiknak megfelelően tisztségeket 
is betöltenek. A sárospataki szervezetben való tagsági vagy önkéntes munka számos pozitív hatással 
van az egyénre és társadalomra nézve is. Mind felnőtt, mind fiatal korban olyan viselkedésmódok, 
elsajátítására, illetve gyakorlására adnak lehetőséget, amelyek feltétlenül szükségesek az öntudatos, 
aktív polgárokon alapuló demokratikus társadalom kialakításához. A sárospataki fiatalok szervezetünk 
munkásságába való bekapcsolódása révén olyan ismeretekre tesznek szert, élményekkel, 
információkkal gazdagodnak, amelyek szocializációs szempontból alapvetően meghatározóak lehetnek 
arra nézve, hogy későbbi életükben milyen állampolgár válik belőlük. Az egyesület életébe való aktív 
részvétel segít kialakítani bennük az úgynevezett civil tudatosságot, a mások megsegítésére való 
hajlandóságot, az önkéntesség igényét, ami napjainkban egyre fontosabb társadalmi törekvés. 
 
Október első hétvégéjén, október 3-4-én kerül megrendezésre egy szakmai nap a Zempléni Lovas 
Egyesület szervezésében a Betyár lovasközpontban, amelyre Zerinváry Szilárd lovasedző és lókiképzőt 
hívtuk meg.  
Zerinváry Szilárd a Nemzeti Lovas Akadémia oktatója, lókiképző. Életét Kiskunmajsa és Csólyospálos 
között tölti, az ágasegyházi tanyavilágban. A majsai Nyargaló Lovas Hagyományőrző Egyesület 
alapítója, melyben célja a magyar lovas kultúra hagyományainak tovább éltetése. 
Körkarámos bemutatójából megtanulhatjuk, hogyan tudunk kommunikálni a lovakkal a testbeszédünket 
használva.  
Majd előre bejelentkezett lovasaink számára lovasedzéseket vezet, amely szigorú beosztás szerint 
kerül lebonyolításra. 
A programunk nyitott, nézőként részt lehet venni az edzéseken is, ahol szakmai segítséget kapnak a 
lovasok, az érdeklődők pedig élményeket szerezhetnek a lovas világról. 
Az este folyamán egy baráti szakmai beszélgetésen Szilárdnak feltehetjük a nap folyamán bennünk 
megfogalmazott kérdéseket.  

 
A program a Sárospatak város által kiírt Terület- és Településfejlesztési Operatív Program CLLD 
HELYI FELHÍVÁS keretében meghirdetésre került, Közösség-Építők című TOP-7.1.1-16-H-083-9 
kódszámú helyi felhívásnak keretében a Zempléni Lovas Egyesület által benyújtott  
„Zemplén Lóhátról” megnevezésű projekt valósul meg. 
A támogatás összege: 3 537 784 Ft 
 
 



 

 
„A projektről bővebb információt a Betyártanya 
lovasközpont facebook  oldalon olvashatnak.” 
 
További információ kérhető: 
 
Elérhetőség: Lívják Emília, +36309982528,  

        Deák-Egri Ella +36308605559 


