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Köszöntő 
Tisztelt Tagok és Támogatók! 

 

Mindig jó érzés fog el, mikor kimegyek Fótra, és látom, hogy sérüléssel élő gyermekek 

jókedvűen lovagolnak intézetünkben. Ugyanakkor rosszkedvű vagyok, amikor látom, 

hogyan kínlódik a lovasterápiás szakma. Nincs, aki fizesse a terápiát, a családok többsége 

szegény, és az állam, az OEP nem járul hozzá a költségekhez. Már legalább 15 éve 

küszködöm ezzel a problémával, de eddig mindig falakba ütköztem.  

Most viszont felcsillant egy reménysugár. 15 éves kínlódásom, és egyben Gabi 

segítségének az eredménye. 

A Magyar Közlöny legfrissebb (129.) számában megjelent a Kormány 1521/2017. (VIII. 

14.) sz. határozata a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat 

kialakításának támogatásáról.  

„A Kormány  

1. a Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott célokkal összhangban 

egyetért a hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő gyermekek, fiatal felnőttek számára 

preventív, hiánypótló egészségfejlesztő célú Lovas-terápiás Központ és országos 

szolgáltatási hálózat létrehozásának (a továbbiakban: fejlesztési program) 

szükségességével;  

2. felhívja ez emberi erőforrások miniszterét, hogy készítsen előterjesztést a Kormány 

részére a Lovas-terápiás Központ és országos szolgáltatási hálózat kialakításához 

szükséges beruházáshoz kacsolódó feladatokról, valamint a beruházás részletes 

költség- és ütemtervéről, 2017. október 31-ei határidővel.” 

 

Tehát valami megmozdult, és hogy mi jön ki belőle, majd meglátjuk. A program 

kidolgozásában Gabi és én részt veszünk.  

Kérek mindenkit, aki lovasterápiával foglalkozik, és van valamilyen ötlete a terápiával 

vagy a finanszírozással kapcsolatban, írja meg nekem vagy Gabinak.   

Ezzel a kis reménysugárral kívánok mindenkinek kellemes maradék 2017-et, megkésve 

bár, de törve nem. 

Dr. Edvi Péter 

elnök 

 

 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

Budapest, 1066 Teréz krt 24. 

Telefon: +36-27-539-375 

Fax:+36-27-539-376 

E-mail: mltsz@gyermekmento.hu  

mailto:mltsz@gyermekmento.hu
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A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban sem 

unatkoztunk, hiszen rengeteg oktatási és 

egyéb program szervezésében vett részt a 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. 

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

gyógypedagógus-terapeuta mesterképzésének 

nappali és levelező tagozatos hallgatói a 

tavaszi szemeszterben rendszeresen jöttek a 

fóti Lovasterápiás Központba, hogy a 

gyakorlatban is megismerkedjenek a 

lovasterápiás tevékenységgel. A Bárczis 

hallgatók mellett a Testnevelési Egyetem 

Lovaskultúra oktató szakirányú képzés 

hallgatói is a fóti központban töltöttek egy 

napot, ahol Németh Klára, Auth Zsófia és 

Bozori Gabriella vezetésével tekinthettek bele 

a lovasterápia alapjaiba. 

Február 26-28. között került sor a 

lovasterapeuta képzésben tanuló 

gyógypedagógus és gyógytornász hallgatók 

számára a futószáras és hosszúszáras vizsgára. 

Március 7-11. között került sor a 

„Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakág” 2014-es 

évfolyama számára a GYP-1 szakmai elméleti 

modul oktatására. 

Ugyanennek az évfolyamnak a hippoterápia 

szakágon tanuló hallgatói április 4-9. között 

vettek részt Fóton a HT-1 szakmai elméleti 

modul oktatásán. 

A 2014-es évfolyamban tanuló leendő 

gyógypedagógus-lovasterapeuták április 8-án 

vizsgáztak a GYP-1 modul ismeretanyagából. 

A „Fogyatékos személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei” című képzés 2014-es 

évfolyamának hallgatói április 15-17. között 

teljesítették Fóton a C modul hospitálás és 

saját élmény gyakorlati részét. 

Május első hetében szerveztük meg a fóti 

Lovasterápiás Központban a gyógypedagógus 

hallgatók számára a GYP-2 modul első 

gyakorlati blokkját, melynek során a 

hallgatók lovasterápiás foglalkozásokon 

hospitáltak, illetve saját élményű gyakorlaton 

vettek részt. 

Május 20-án tartotta a Magyar Lovasterápia 

Szövetség Alapítvány éves Kuratóriumi 

Ülését, ahol áttekintette a 2015-ös év 

eseményeit és az Alapítvány tevékenységét. 

Május 21-én szervezte meg az Aranyossy 

Ágoston Általános Iskola Alapítványa, az 

Aranyossy Ágoston Református Óvoda és 

Általános Iskola, a Dél-Alföldi Lovasudvar és 

a FODISZ támogatásával a XVI. Országos 

Gyermek Terápiás Lovas Fesztivált 

Hódmezővásárhelyen, ahol a versenyigazgató 

Kissné Hatvani Erika volt. 

Május 21-22-én a „Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei” című 

képzés 2014-es évfolyamának hallgatói 

teljesítették a C modul utolsó gyakorlati 

részét, ahol végzett parasport edzők, oktatók 

irányítása mellett ők tartottak edzéseket, 

edzőtábort sérült lovasoknak. 

Május végén a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat Városligeti Gyermeknapi 

rendezvényére készült az MLTSZ is. 

Lovakkal, lovasterápiás bemutatókkal, a 

látogató gyerekek számára kézműves és 

sportfoglalkozásokkal készültünk. 

Május 30. és június 3. között került sor a 

GYP-2 gyakorlati modulra, melynek 

keretében a résztvevő gyógypedagógus 

hallgatók gyógypedagógus-lovasterapeuta 

szupervíziója mellett már önállóan tartottak 

lovasterápiás foglalkozásokat a terápiára járó 

gyerekeknek. A hét programja pénteken a 

házi versennyel zárult, ahol különböző 

versenyszámokban megmérkőzhettek azok a 

gyerekek, akik a fóti Lovasterápiás 

Központban részesülnek fejlesztésben. 

Június második hetében szerveztük a 2016-

ban induló lovasterapeuta képzéseinkre 

jelentkező hallgatóink számára a lovas 

felvételi vizsgákat. 

Június 18-án, szombaton, Balatonkenesén 15 

sérült kisgyerekkel részt vehettünk a 

számukra szervezett jótékonysági eseményen, 

 
Beszámoló a Magyar 

Lovasterápia Szövetség 
Alapítvány  

2016. évi tevékenységéről 
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a LáriFári Regattán, mely emlékezetes élmény 

volt mindannyiunk számára. 

Június 21-én volt az első oktatási nap a 

„Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakág” és a 

„Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakág” 

hallgatói számára. 

2016. június 27. és július 22. között 

szerveztük a fóti Lovasterápiás Központban a 

MOL Új Európa Alapítvány 

Gyermekgyógyító Programjának 

támogatásával a négyszer egyhetes komplex 

élményterápiás lovastáborainkat.  

Július 23-án Nico Rosberg a Mercedes csapat 

Forma 1-es pilótája látogatott el 

központunkba, és az érdeklődő gyerekeknek 

sajtótájékoztatót tartott. 

Hagyományainkhoz híven szeptember utolsó 

hétvégéjén rendeztük meg a XI. Hazai és 

Nemzetközi Díjlovas és Lovasterápiás 

Versenyt. 

Szeptember hónaptól a verseny rendezésével 

egyidejűleg hozzáláttunk a sarlóspusztai 

kéthetes képzés, MLTSZ szakmai 

konferencia, lovasvizsgák, képzések, 

oktatások megszervezéséhez. 

Október 6-án a lovasterápiás foglalkozásokra 

járó gyerekek közül 15 fővel részt vettünk az 

Oracle Hungary Kft. Mikulás Ünnepségén, 

ahová évek óta meghívják kis csapatunkat. 

Ezúton is köszönjük nagylelkűségüket. 

December 9-én került sor a „Fogyatékos 

személyek szabadidős- és lovassport oktatója 

- Fogyatékos személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei” című képzés 2016-os 

évfolyamának A modul első oktatási napjára, 

valamint a „Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

szakág” és a „Lovasterapeuta képzés 

hippoterápia szakág” A moduljának szóbeli és 

írásbeli vizsgájára. 

2016. december 16-án tartotta az MLTSZ 

szokásos Oktatási és Elnökségi Ülését, majd 

ezt követte a szponzoraink és önkénteseink 

tiszteletére adott karácsonyi fogadás. 

A 2016-os évben ismét számos alkalommal 

segítettek nekünk különböző cégek abban, 

hogy a fóti Lovasterápiás Központ méltó 

módon fogadhassa a hozzánk terápiára járó 

gyerekeket, valamint a képzéseinken és a 

programjainkon résztvevő hallgatókat, 

látogatókat. Az önkéntes napok keretében 

festési, területrendezési, karbantartási, 

kertészkedési munkálatokat végeztek a 

résztvevő cégek munkatársai. Külön 

köszönjük a Hewlett-Packard a Morgen 

Stanley és a Mercedes-Benz munkatársainak, 

akik a tavalyi évben több alkalommal is 

segítettek nekünk. 

Számos televíziós és rádiós műsorban 

népszerűsítettük a lovasterápiás 

tevékenységet. Szerepeltünk a TV2 

Propaganda című műsorában, több 

alkalommal a Duna TV-ben, az ECHO TV-

ben, a Családbarát Magazinban, a Ma 

Reggelben, de számos rádióműsorban 

(Kossuth Rádió, Civil Rádió, Lánchíd Rádió, 

Karc FM Rádió, Jazzy Rádió, Hit Rádió, 

Katolikus Rádió) valamint újságban és 

folyóiratban (Orvosok Magazinja, Szabad 

Föld, Fanny Magazin, stb.) bemutattuk a 

lovasterápia által nyújtott fejlesztési 

lehetőségeket. 

 

 
 

 
 

Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Magyar Lovasterápia Szövetség  

 

 

 

A programok tervezett időpontjai 
módosulhatnak, az esetleges 

változásokat a www.lovasterapia.hu  
oldalon, a Hírekben találja meg. 

 

 

 

2017. évi programok és 
oktatások tervezett időzítése 

 

http://www.lovasterapia.hu/
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2017. évi programok és oktatások tervezett 

időzítése 

 

 

Január 

 

01.20(péntek) Budapest Teréz krt. 24 

- Oktatási bizottsági ülés a (HT és 

GYP) új akkreditációjával 

kapcsolatban  

 

Február 

 

02.04.-05. (szombat - vasárnap) Fót 

- B modul elméleti órák  

Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna szakágon valamint 

Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon + halasztók 

 

02.18.-19. (szombat-vasárnap) Fót 

- Fogyatékos személyek szabadidős és 

lovassport oktatója- Fogyatékos 

személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei: A modul 

elméleti órák 

 

Március 

 

03.03-04.-05.  (péntek- szombat-vasárnap) 

Fót  

- B modul futószáras- hosszúszáras 

hétvége Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna szakágon valamint 

Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon + halasztók 

 

03.07.08.-09. (kedd-szerda-csütörtök) 

Budapest 

Fogyatékos személyek szabadidős és 

lovassport oktatója- Fogyatékos 

személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei: A modul 

hospitálások fogyatékos személyeket 

foglalkoztató intézményekben  

 

Március vége előzetes megállapodás 

szerinti időpontban 

- A modul vizsga  a Fogyatékos 

személyek szabadidős és lovassport 

oktatója- Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei 

c. képzés résztvevői számára 

 

Április 

 

04.07.-08.-09. (péntek- szombat-vasárnap) 

Fót  

Fogyatékos személyek szabadidős és 

lovassport oktatója- Fogyatékos 

személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei: B modul 

elméleti órák 

 

04.16.-17. Húsvét 

 

Május 

 

05.08-09.  (hétfő-kedd) Fót 

Fogyatékos személyek szabadidős és 

lovassport oktatója- Fogyatékos 

személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei: B modul 

elméleti órák 

 

05.20. (szombat) Hódmezővásárhely 
- XVII. Országos Gyermek Terápiás 

Lovas Fesztivál  

 

 

05.28. (vasárnap) Budapest Városliget 

- gyermeknap  

 

Május vége  
- MLTSZ kuratóriumi ülés- Budapest 

 

 

05.30-31.- 06.01  (kedd- szerda-

csütörtök)Fót 

Fogyatékos személyek szabadidős és 

lovassport oktatója- Fogyatékos 

személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei: B modul 

hospitálások 

 

 

05.28. (vasárnap) Budapest Városliget 
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- Gyermeknap  

 

Június 

 

Június 04.-05. Pünkösd 

 

Június előzetes megállapodás szerinti 

időpontban 

- B modul vizsga 

  

 

Június-Július 

 

Június-Július  Fót 

- 4 hét nyári tábor- MOL Új Európa 

Alapítvány támogatásával 

 

 

Szeptember 

  

09.22.- 24. Fót 

- XIII. Nemzetközi és Hazai Díjlovas 

Verseny (CDI***/CDN) és 

Lovasterápiás Verseny 

- Fogyatékos személyek szabadidős és 

lovassport oktatója- Fogyatékos 

személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei: C modul, 

segítőként közreműködés a fóti 

lovasterápiás versenyen 

 

Október 

 

10.15.-10.29.  Sarlóspusztai programok 

 

10.22.-23.  MLTSZ 20 éves születésnapi 

szakmai konferenciája 

 

10.20-21.  

- Lovasvizsgák a képzéseinkben 

résztvevő hallgatóinknak 

 

-     Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

szakágon (halasztók) 

- záróvizsga 

- szakdolgozatvédés 

- RA4.-as lovas vizsga 

 

-  Lovasterapeuta képzés 

hippoterápia szakágon (halasztók) 

- záróvizsga 

- szakdolgozatvédés 

- RA4.-as lovas vizsga 

 

-  Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei 
(2016) 

- RA4.-as lovas vizsga 

- halasztóknak záróvizsga 

 

10.23.-10.29. 

- Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna szakágon (2017) 

A modul oktatása (tervezett) 

 

-  Lovasterapeuta képzés hippoterápia 

szakágon (2017) 

A modul oktatása (tervezett) 

 

Lovasterapeuta képzés pszichológiai 

lovasterápia szakágon 

A modul oktatása (tervezett) 

 

           - Segítő tanfolyam (tervezett) 

 

 

December 

 

December folyamán Budapest 

- MLTSZ elnökségi és oktatási 

bizottsági ülés 

 

 

 

A MOL Gyermekgyógyító program által 

támogatott táborok során 4 hét alatt összesen 

48 fő különböző típusú sérüléssel bíró 

gyermek vett részt. A gyermekek életkora 3 és 

18 év között változott, többségük iskolás- 

kisiskolás korú volt. 

Bozori Gabriella -  

Szakmai beszámoló a 2016 
nyarán a MOL 

gyermekgyógyító 

programjának támogatásával 

megvalósult táborokról 

 



 

Oldal 7 

 

-   10 fő tanulásban akadályozott 

gyermek 

-   13 fő autizmussal élő gyermek 

-   6 fő értelmileg akadályozott gyermek 

-   2 fő részképesség probléma 

-   7 fő pszichés fejlődés zavarai 

-   2 fő hiperaktív, figyelemzavaros 

magatartás problémás, szorongó 

gyermek 

-   4 fő halmozottan sérült 

-   3 fő súlyos magatartás probléma 

-   1 fő szenzoros ingerfeldolgozás 

zavarai 

 

A táborokban összesen 20 fő vett részt 

önkéntes segítőként. A gyermekek 

fejlesztéséről 3 fő gyógypedagógus-

lovasterapeuta, 1 fő fejlesztő pedagógus, 1 fő 

hidroterapeuta, 2 fő kézműves- finommozgás 

fejlesztő, 1 fő logopédus, 1 fő gyógytornász-

hippoterapeuta gondoskodott. Munkánkat 

segítette 1 fő lovas oktató és 1 fő 

lovasterápiás 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 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 MOL Új 

Európa Alapítvány Gyermekgyógyító 

programjának támogatását, hiszen a pályázati 

összeg segítségével egy olyan komplex, 

tartalmas, élményterápiás programot tudtunk 

megvalósítani a résztvevő gyermekek 

számára, amire saját erőnkből nem lett volna 

lehetőség. Ezek a táborok évek óta nagyon jól 

kiegészítik az év közben végzett lovasterápiás 

munkánkat. 

 

"Éljünk egész-ségesen" tábor (2016. június 

27-július 01.) 

 

táborvezető: Bozori Gabriella 

 

Az utóbbi években gyakran tapasztalom azt, 

mint gyógypedagógus-lovasterapeuta, hogy a 

gyerekek nagyon keveset mozognak, rengeteg 

időt töltenek el a lakásban ülve a TV és a 

számítógép monitorok előtt ahelyett, hogy 

kint lennének a levegőn, mozognának, 

számtalan szenzoros tapasztalatot gyűjtve a 

való világról. Ebben a mesterséges, izolált 

környezetben nincs lehetőségük arra, hogy a 

nagy és finommozgásaik koordináltá 

váljanak, hiszen ez csak a gyakorlás által 

valósul meg. Gyenge a fizikai erőnlétük, 

alacsony a terhelhetőségük, mozgástervezési, 

utánzási, kivitelezési problémákkal küzdenek. 

Mindezt gyakran súlyosbítja a helytelen 

táplálkozás és sok esetben az az egészségtelen 

életmód, melyet a családi környezetben 

látnak, élnek meg. Még súlyosabb a helyzet, 

ha a fogyatékkal élő gyermekek, fiatalok 

helyzetét vizsgáljuk, hiszen nekik még 

kevesebb speciális mozgási lehetőséget 

biztosít jelen társadalmunk. A hozzánk 

lovasterápiás foglalkozásra járó sérült, 

fogyatékos gyermekek 60-70%-a túlsúlyos, 

mozgásszegény életmódot folytat, rengeteg 

egészségtelen rágcsálnivalót, édességet, 

cukros üdítő italt, élelmiszert fogyaszt. Sokuk 

számára az étkezés marad az egyetlen 

örömforrás.  

Jelen táborunk célja volt, hogy a sérült, 

fogyatékos gyermekek számára a 

lovasterápiás foglalkozások mellett a lehető 

legtöbb mozgásos foglalkozást biztosítsuk 

képzett szakemberek (gyógytornászok, 

szomatopedagógusok) vezetésével. Emellett 

kiemelt szerepet kapott a táborunkban az 

egészséges táplálkozás és az egészséges 

életmód. Szakember segítségével állítottuk 

össze célzottan a gyerekek számára az 

egészséges, de finom ételekből álló étlapot. A 

gyerekeket is bevontuk a zöldségekből, 

gyümölcsökből elkészíthető képek, nyomdák, 

csokrok, kosarak, tálak, saláták elkészítésébe. 

Megtapasztalhatták azt, hogy a zöldségek és 

gyümölcsök nemcsak ehetőek, hanem játszani 

is lehet velük, alkotni is lehet belőlük. Ebben 
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a munkában is nagy segítségünkre voltak a 

lovak, hiszen ők abszolút jó példát mutatnak, 

akár az egészséges táplálkozás, akár a 

mozgás, akár az egészséges életmód területén. 

A hét programjához meghívtunk olyan 

sportolókat (Zsivóczky Attila – világbajnok és 

Európa bajnok tízpróbázót és Partics Katalin 

– olimpikon öttusázót), akik közös sportolásra 

hívták, és új mozgásformákkal ismertették 

meg a gyerekeket.  

Hagyományainkhoz híven a tábor programját 

kiegészítettük külsős terapeuták 

foglalkozásaival is, akik szintén az egészséges 

életmód jegyében, változatos módon 

szerveztek a gyerekeknek mozgásos 

foglalkozásokat: tornatermi mozgásfejlesztést, 

sorversenyeket, lovas csapatváltó 

versenyeket, egyéni mozgásfejlesztő 

foglalkozásokat, vízi tornát, aerobicot, de 

használhatták a gyerekek a lovasterápiás 

központ területén lévő akadálypályát, 

kalandparkot, mászóvárat, trambulint, 

megismerhették az öttusa és a strand röplabda 

alapjait. 

 

 

. 
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NAPOK LOVASTERÁPIÁS 

FOGLALKOZÁSOK 
NAPI AKTUÁLIS 
ÖKISZOLGÁLÁSI 
FELADATOK  

KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁS 
FOGLALKOZÁSOK 
CSOPORTBONTÁSBAN 

SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉG 

1. NAP Ügyességi feladatok 
vezetett lovon előre 
felépített 
akadálypályán, melyek 
a nagy és 
finommozgások 
koordinációját az 
egyensúlyt a figyelmet 
és a szem-kéz 
koordináció 
fejlesztését szolgálják.  
 
 
 

 
1) naposok: terítés, 

mosogatás, 

szemetesek 

2) jurta rendrakás 

3) ház rendrakás: 

söprés, porszívózás 

felmosás 

4) önálló öltözködés, 

ruhák rendben tartása 

Csizmadia Orsolya: 
mozgásfejlesztés, egyensúly, 
ügyesség, gyorsaság, figyelem, 
mozgékonyság, cselekvéstervezés 
fejlesztés 
csoportbontásban 
 

 
túra a tóhoz 

 
fürdés 
 
Rókavadászat: 
elrejtett jelek 
megkeresése, 
összegyűjtése 
 
beszélgetés és 
játék az 
egészséges 
életmódról, 
egészséges 
tápanyagokról 

2. NAP Tereplovaglás: lovas 
túra körben a 
területen: egyensúly, 
mozgáskoordináció, 
figyelem fejlesztése 
 
 
 

 
 

Ferenczi Éva, Szarka Éva- kézműves 
foglalkozás: 
Kapd el a méhecskét és teknős persely 
készítése- finommotorika fejlesztése 
csoportbontásban- anyagok 
újrahasznosításának lehetősége 
 

Kalandpark játékainak használata: 
egyensúly és mozgáskoordináció 
fejlesztés csoportbontásban 

 
fürdés 
 
színes, festet 
kövek 
összegyűjtése a 
patakból 
 
trambulinozás 

3. NAP Lovaglás vezetett 
lovon a szenzoros 
parkban: vizuális, 
akusztikus, taktilis, 
proprioceptív területek 
fejlesztése, a 
szenzoros integráció 
tréningje lóháton 
 

 
 

Bakos Ildikó: kognitív fejlesztés 
csoportbontásban: Gyűjtsd a 
zöldségeket a salátás tálba 
 

 
 
fürdés  
 
Beszélgetés és 
játékok a lovak 
tápanyagairól, 
életmódjáról, a 
mozgás 
fontosságáról. 
 
 

Zsivóczky Attila – világbajnok és 

Európa bajnok tízpróbázó atlétikai és 

ügyességi játékai 

 

4. NAP Közös lóápolás 
Gyógypedagógiai 
lovastorna: 
egyensúlyt, 
mozgáskoordinációt, 
cselekvéstervezést, 
figyelmet igénylő 
gyakorlatok futószáron 
haladó lovon 
 

 
 

Katona Enikő: szárazföldi és vízi 
torna, mozgáskoordináció ás 
egyensúlyfejlesztés csoportbontásban 
 

 
traktorozás 
 
mászóvár- 
homokozó csúszda 
 

Krumpli és zöldség nyomda- faragás, 
festés, nyomdázás csoportbontásban 

5. NAP 
 

Közös lóápolás 
Önálló lovaglás 
alapjai 
szártartás, segítségek 
 

-  Gyümölcssaláta, gyümölcsnyárs, 
zöldségcsokor, gyümölcs és zöldségtál 
készítés- ismeret, figyelem, 
finommozgás koordináció fejlesztése 
csoportbontásban 
 

 
Fürdés 
lovas kocsizás 
 
Közös, 
egészséges 
uzsonna a 
szülőkkel  
 
 

Partics Katalin – olimpikon öttusázó 

vezetésével ismerekedés az öttusa 

versenyszámaival, „mini öttusa 

verseny” szervezése 
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" Ókori Olümpiától a Riói Olimpiáig- 

Lovasterápiás projekttábor " (2016. július 

4.-július 08.) 

 

táborvezető: Kissné Hatvani Erika 

  

Résztvevők: 

Hódmezővásárhely Aranyossy Ágoston 

Református Óvoda és Általános Iskola 

tanulói, valamint az Aranyossy Ágoston 

Általános Iskola Alapítványának versenyzői 

(13 fő). A táborlakók összetétele rendkívül 

heterogén volt az életkor és a fogyatékosság 

mértékének tekintetében. (Életkor: 10-18 év. 

Enyhe értelmi fogyatékosság: 8 fő tanulásban 

akadályozott, 1 fő értelmileg akadályozott és 

4 fő pszichés fejlődési zavar.) 

A gyermekek a lovasterápiás héten 

megismerkedtek az ókori és az újkori 

olimpiákkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó 

sportágakkal.  

Minden tevékenység az ókori és újkori 

olimpia megelevenítését szolgálta. A 

táborlakóknak az volt a feladatuk, hogy a 

rendelkezésükre álló forrásokból, 

eszközökből, szerzett sajátélményből 

létrehozzanak egy olimpiai hangulatot, egy 

projektzáró előadást a „Fóti Olimpiát”. 

2016 a Riói olimpia éve volt, mindenki nagy 

izgalommal várta a rangos sporteseményt. Ki 

ne képzelte volna már oda magát egy percre a 

célba érkezéskor vagy a dobogó legfelső 

fokára? 

Talán a sérüléssel élő gyermekek és a 

fiatalok… Sajnos manapság ennek az egyre 

növekvő rétegnek igen korlátozottak a 

lehetőségeik a szabadidős sport területén, a 

versenysportról nem is beszélve.  

A szocializáció fontos része az énkép, a 

testkép kialakulása, ahhoz hogy a gyerekek 

képet alkossanak önmagukról kortársaikhoz 

mérik magukat minden téren. A pozitív 

önértékelés szempontjából jelentős hátrány, 

ha egy gyermek érdemben nem tud részt 

venni az iskolai kötelező testnevelés órán 

sem, de a mozgásos szabadidős 

tevékenységekben sem.  

A problémát súlyosbítja, hogy ha a szülők a 

meglévő lehetőségekről sem tudnak, így még 

kevesebben sportolnak a sérüléssel élő 

gyerekek, és nem csak a testedzés marad ki az 

életükből, de mindaz a szellemiség is, amit a 

sport adhat számukra.  

Táborunkban először is szerettük volna a 

sportolást, mint eszmét bemutatni a 

gyerekeknek. Visszamenni az időben az ókori 

majd az újkori olimpiák kezdetéhez. 

Megvizsgálni, hogy anno miért született ez a 

hagyomány, melyek a legrégebbi sportágak, 

kik vehettek részt a játékokon és milyen 

dicsőséggel járt, ha valaki olimpikon volt. Az 

újkori olimpiák rendszeréről és eszméjéről 

sem feledkeztünk el, főként mivel 1948-ban 

ennek keretén belül került megrendezésre az 

első paralimpia.  

A hét másik nagy célja volt, hogy a 

gyerekeknek megadjuk a választás élményét, 

hogy megtapasztalhassák nekik is van 

lehetőségük a saját személyiségükhöz illő 

sportágat űzni.  

Célunk volt, hogy a gyerekek szabadidejének 

minőségbeli javításával elősegítsünk egy 

pozitívabb énkép kialakulását. A programban 

szerepeltek a sportfoglalkozásokon kívül 

kerekasztal beszélgetések olimpiai 

versenyzőkkel, sportolókkal. Játékos 

készülődés: korabeli sporteszközök készítése 

(pajzs saját címerrel, kard, diszkosz...), a 

korabeli versenyszámokra való felkészülés 

(diszkoszvetés, "fogat verseny", íjászat...) .  

A lovaglás már adott mindegyikőjük életében, 

de sajnos hetente csak egy alkalmat tudunk 

számukra biztosítani. A tábor jellegéből 

adódóan egy sokkal intenzívebb élményt 

nyújtott számukra, ahol nincs a mindennapok 

rohanása, sokkal mélyebben bele tudtak 

merülni a lovaglás rejtelmeibe, célokat tudtak 

megfogalmazni maguk számara, és mint egy 

valódi "olimpiai faluban", a készülődés és az 

edzés tehette ki a mindennapjaikat.   

A fóti Lovasterápiás Központ kiváló 

sportolási lehetőségekkel rendelkezik a 

lovagláson kívül is: hatalma füves területek, 

homokos röplabda pálya, tornaterem, 
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trambulin, asztalitenisz, medence. Ezenfelül a 

sporteszközök terén sem szenvedtünk hiányt.  

Pár szóban a tábor napirendjéről: 

- 7.30-8.00 gyerekek érkezése, gyülekező 

- 8.00-8.30 reggeli 

- 8.30-9.30 nap sportágainak prezentálása, 

felkészülés mikéntjének ismertetése 

- 9.30-10.00: lovaglás előkészületei, lovak 

előkészítése, lóápolás, szerszámozás, istálló 

munka közösen  

- 10.00-11.30: terápiás lovaglás tematikusan 

(voltizs, díjlovaglás, távlovaglás, 

akadálypálya, forgószínpadszerűen  

- 11.30-12.00 lovak leszerszámozása, 

felszerelések rendberakása, lovak fürdetése, 

legeltetése 

- 12.30-13.00: ebéd 

- 13.00-13.30 csendes pihenő: beszélgetés 

- 13.30-15.00. 1. nap: ókori olimpia; 2. nap: 

újkori olimpiai játékok; 3. nap: Speciális 

olimpia és paralimpia 4. nap: napjaink hősei; 

5. nap: nagy sportágválasztó 

- 15.00-15.30. szünet /uzsonna  

- 15.00-16.30 csoportos 

lovas/sportfoglalkozások, (külsős terapeuták 

részvételével). Jelenetek elkészítése a tábor 

végi bemutatóra, video és fotómontázs 

készítés, állomásos feladatok, kalandtúra, 

mandalafestés, saját címer/szimbólum 

elkészítése, zene-tánc 

-16.30-17.00: rendrakás, elpakolás 
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„Kalandozások a LÓ-perenciás 

tengeren innen és túl” (2016. július 

11-július 15.) 

 

táborvezető: Bozori Gabriella 

 

Résztvevők:  

 13 fő tanulásban és értelmileg 

akadályozott, autizmussal élő, tanulási 

problémákkal küzdő, halmozottan 

sérült óvodás, illetve kisiskolás 

gyermek, (4-13 éves kor között) 

 7 fő önkéntes segítő, 

………Hol volt, hol nem volt, a LÓ-perenciás 

tengeren is túl, élt egy király, akinek annyi 

gyereke volt, mint a szitán a lyuk, vagy még 

talán eggyel több. Mivel nagy szegénységben 

éltek, a gyermekei útnak indultak, hogy 

megkeressék az ezüstszőrű, aranysörényű 

paripát, melynek meg kell szerezniük egy-egy 

sörényszálát, különböző próbatételek, 

feladatok megoldásával. Az arany 

sörényszálakat összegyűjtve indulnak haza a 

király fiai és lányai apjukhoz, hogy kimentsék 

országukat a nagy bajból……….. 

A tábor programjához a fenti mese bővített 

kerettörténetét használtuk fel, ahol a résztvevő 

gyerekeknek a hét folyamán számtalan 

próbatétellel kellett megküzdeni, melyek 

egyrészt mozgásos feladatok, másrészt téri 

tájékozódást, megfigyelést, 

cselekvéstervezést, vizuális, akusztikus és 

taktilis észlelést fejlesztő játékok, gyakorlatok 

voltak, melyeket lóháton vagy anélkül 

végeztek. A sikeresen teljesített próbákért 

jutalomban részesültek a gyerekek, mely 

egyrészt az azonnali megerősítést, másrészt a 

hosszú távú motivációt szolgálta. A sikeres 

feladatmegoldásokat „fabatkákkal” 

jutalmaztuk. A hét végén összeszámoltuk, 

hogy ki gyűjtötte a legtöbb fabatkát, tehát ki 

teljesített a hét folyamán a legjobban.  

A tábor fő eleme a gyógypedagógiai lovaglás 

és lovastorna, de természetesen a 

lovasterápiás foglalkozásokat kiegészítették 

kézműves foglalkozások (palást-, korona-, 

pajzs-, ékszerkészítés, gyöngyfűzés), 

kiegészítő terápiás foglalkozások (motoros és 

orientációs képességek fejlesztése, nagy- és 

finommozgások összehangolása, szerialitás 

fejlesztés, testkép, testséma, testtudat, 

térérzékelés fejlesztés, kognitív területek 

fejlesztése: figyelem, emlékezet, 

gondolkodás, beszéd). 

A hét folyamán a mese történetét végigjátszva 

jutottunk el az élményterápiás elemek révén a 

komplex személyiségfejlesztéshez. A 

táborban fontos szerepet kapott a képzelet, a 

beleélés, a kreativitás, a sikerélményekhez 

való juttatás, a pozitív megerősítés, a 

sikeresen megoldott feladatok végrehajtása 

révén. Ebbe a táborba is meghívtunk külsős 

terapeutákat, akik az adott kiegészítő terápiás 

foglalkozásaikat a mese kerettörténetéhez 

kapcsolódva tervezték meg.  

A tábor utolsó napján a gyerekek 

szereplésével egy kis mini színdarabban 

foglaltuk össze a hét eseményeit és a mese 

főbb fordulópontjait. Természetesen ehhez a 

színdarabhoz közösen készítettük el a 

díszleteket, jelmezeket. 
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NAPOK LOVASTERÁPIÁS 
FOGLALKOZÁSOK 

NAPI AKTUÁLIS 
ÖKISZOLGÁLÁSI 
FELADATOK  

KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁS 
FOGLALKOZÁSOK 
CSOPORTBONTÁSBAN 

SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉG 

1. NAP  1. napi próbatétel: 
ügyességi feladatok 
vezetett lovon előre 
felépített 
akadálypályán, melyek 
a nagy és 
finommozgások 
koordinációját az 
egyensúlyt a figyelmet 
és a szem-kéz 
koordináció fejlesztését 
szolgálják.  
  
 
 

 

5) naposok: terítés, 

mosogatás, 

szemetesek 

6) jurta rendrakás 

7) ház rendrakás. 

söprés, porszívózás 

felmosás 

8) önálló öltözködés 

mindenkinek, ruhák 

rendben tartása 

 
Csizmadia Orsolya: „labdás 
próbatételek”- mozgás-, és 
vizuomotoros koordináció fejlesztés 
csoportbontásban 
 

 
kézműves foglalkozás: gyöngyfűzés, 
királyi ékszerek készítése 
csoportbontásban 
 

 
 
Fürdés 
 
 
játszótéri játékok 
 

2. NAP 2. napi próbatétel: túra 
körben a területen a 
Ló-perenciás tengeren 
túlra- az aranysörényű 
paripa sörényszálainak 
keresése, nyomok 
követése 
 
 
 

 

 

 
Ferenczi Éva, Szarka Éva- kézműves 
foglalkozás királyi palástok, ruhák, 
koronák, fejdíszek készítése 
csoportbontásban 
 

Próbatétel a kalandparkban- a 
királyfiaknak és királylányoknak át 
kell kelniük a veszélyes mocsár 
felett kifeszített függőhidakon 
egyensúly és mozgáskoordináció 
fejlesztés csoportbontásban 

 
 
 
Fürdés 
 
trambulin 
 
 

3. NAP 3. napi próbatétel: Ki 
mit tud a lovakról?- 
feladatok a szenzoros 
parkban: testfelépítés, 
érzékszervek, érzékelés, 
a ló táplálkozása, 
tápanyagok, lóápolás, 
lovas felszerelések 
 

 
 

 
Bakos Ildikó: kognitív fejlesztés 
csoportbontásban: társasjáték, 
melynek keretében a mese 
szereplőknek el kell jutni a 
varázskastélyba és út közben minél 
több aranytallért kell gyűjteniük 
 

 
 
Fürdés  
 
traktorozás 
 
 
 

mászóvár 
gyógynövények gyűjtése- varázstea 
készítés 

4. NAP 4. napi próbatétel: 
lovagi torna 
csoportbontásban 
forgószínpad szerűen  

- lóápolás, 
- egyéni voltizs 

vezetett lovon  
- csoportos 

voltizs 

 

 

 
kézműves foglalkozás: pajzsok 
készítése, festése 
 

Próbatétel a tornapályán- nagy és 
finommozgások, valamint az egyensúly 
fejlesztése  

 
 
közös uzsonna a 
szülőkkel 
szalonna sütés, 
grillezés  
 

5. NAP 
 

5. próbatétel: a 
királylányoknak, 
fiúknak a nyomokat 
követve meg kell 
találniuk az arany 
sörényű paripát, melyet 
haza visznek az öreg 
király palotájába 

  
Bakos Ildi a mese tábor lezárása 
drámapedagógiai és zeneterápiás 
eszközökkel a tábor keretét biztosító 
mese feldolgozása, eljátszása, 
bábozás 
 
 
 

 
Fürdés 
lovas kocsizás 
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„A tér és én” – Az orientációs 

képességek fejlesztése a 

lovasterápiás élményeken keresztül 

(2016. július 18-július 22.) 

 

táborvezető: Bozori Gabriella 

 

Résztvevők:  

 11 fő tanulásban akadályozott, 

autizmussal élő, tanulási problémákkal 

küzdő, halmozottan sérült, hiperaktív, 

figyelemzavaros, magatartás 

problémás gyermek, (8-14 éves kor 

között) 

 4 fő önkéntes segítő, 

Napjainkra jelentősen megváltozott az 

életmód és a kultúra. Csak néhány egyszerű 

mindennapi példát említenék, sokkal 

egyszerűbb a csecsemők pelenkázása, hiszen 

a tépőzáras darabok felhelyezéséhez nem kell 

a gyerekeket ide-oda forgatni, emelgetni, ez 

ugyan kényelmesebb, de lassítja a testséma 

kialakulását, hiszen kevesebb szenzoros és 

mozgásos tapasztalathoz jutnak a gyerekek. A 

szülők és a gyerekek életében kevesebb az 

együtt töltött mozgásos játék, sok esetben 

elmarad a birkózás, a hintáztatás, a ringatás, 

ez által az egyensúlyi rendszer ingerlése is 

csökken - ez is hátráltatja a testséma 

fejlődését. A gyerekek nem vesznek részt 

háztartási és ház körüli munkákban, ahol nem 

csak a térben kellene tájékozódni, hanem sok 

célirányos, pontos mozgásra is szükség van. 

Megváltoztak a kedvelt játéktevékenységek 

is, a gyerekek többet ülnek a számítógép és a 

televízió képernyője előtt. 

Mindennapi munkánk során sok olyan 

gyermekkel találkozunk, aki a téri tájékozódás 

problémáival küzd, de ezek a problémák 

gyakran a legkülönbözőbb tünetekben 

mutatkoznak meg: nem tud jól utánozni; nem 

tud megfelelően öltözni, szétesik a 

mozgástervezés, az időbeli és térbeli sorrend; 

az írás során a jól leírt betűket helytelenül 

kapcsolja össze; helytelen irányú a betű 

alakítás; hibásan vezeti a sorokat; nem 

érzékeli a margót; a betűket hibás sorrendben 

írja le; nem tud minta alapján építeni; nem 

képes saját teste jobb és bal oldalát 

megkülönböztetni; nem alakul ki a szilárd 

testséma; nem tudja merre van a fent, a lent, 

az előre, a hátra, a jobbra, és a balra; 

topográfiai memóriája gyenge. 

Ha a térben való orientáció mégsem 

automatizálódik, kudarcok érik a gyereket 

bizonyos feladatok megoldásában, 

nehézségek jelentkeznek az egyes tantárgyak, 

mint matematika, földrajz, történelem 

tanulásában.  

A lovasterápiás (gyógypedagógiai lovaglás és 

lovastorna) foglalkozások számos alkalmat 

teremtenek az orientációs képességek 

fejlesztésére. A lovak körül végzett ápolási, 

szerszámozási feladatok, istálló körüli munka, 

a lóháton végzett gyakorlatok és lovastorna 

elemek, a ló körül végzett mozgásos játékok, 

feladatok, a földi munka, mind-mind segítik a 

gyermekeknél a testkép, testfogalom, 

testséma kialakulását, mely stabil alapját, 

bázisát képezi a téri tájékozódás további 

fejlődésének. Amint a gyermek megtanult 

saját testén tájékozódni, ezeket az ismereteket 

lassan kiterjeszti a környezet tárgyaira, 

személyeire, megtanulja megkülönböztetni az 

irányokat, észleli a térbeli és síkbeli 

helyzeteket, viszonylatokat, képes lesz a 

térérzékelésre: a mozgás, a sebesség és az 

irány együttes érzékelésére. 

A tábor folyamán számtalan orientációs 

feladatot, játékot játszottunk, (a lovarda 

területén adott tárgyakat kellett megkeresni, 

azonosítani, adott útvonalat követni lovon 

vagy anélkül, akadálypályákon történő 

lovaglás, lóvezetés előre felépített pályán, 

meghatározott útvonal alapján, közlekedés 

lóháton). 

A táborba meghívott külsős terapeuták is úgy 

építették fel mozgásfejlesztő, kognitív 

képességeket fejlesztő foglalkozásaikat, hogy 

azokban is a térben és időben való 

tájékozódásé volt a főszerep.   

Accredolo kutatásai bebizonyították, hogy a 

téri tanulásban az emocionális aspektusoknak 

kiemelkedő szerepe van. A pozitív kötődés a 

lóhoz, a lovaglási helyzethez, a pozitív 

érzelmi tényezők elősegítik, hogy a téri 

tanulás a lovas környezetben egyszerűbb, 

könnyebb és szórakoztatóbb legyen.  
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NAPOK LOVASTERÁPIÁS 
FOGLALKOZÁSOK 

NAPI AKTUÁLIS 
ÖKISZOLGÁLÁSI 
FELADATOK  

KIEGÉSZÍTŐ TERÁPIÁS 
FOGLALKOZÁSOK 
CSOPORTBONTÁSBAN 

SZABADIDŐS 
TEVÉKENYSÉG 

1. NAP - lovaglás futószáron 
nyeregben: 
ülésjavítás, 
ülésbiztonság 
fejlesztése, jármódok, 
átmenetek gyakorlása  
- gyógypedagógiai 
lovastorna elemek 
gyakorlása 

 
1) naposok: terítés, 

mosogatás, 
szemetesek 

2) jurta rendrakás 
3) ház rendrakás. 

söprés, porszívózás 
felmosás 

4) önálló öltözködés 

mindenkinek, ruhák 

rendben tartása 

Csizmadia Orsolya: 
mozgásfejlesztés, egyensúly, és téri 
tájékozódásfejlesztés 
csoportbontásban 
 

 
 
kézműves foglalkozás: kőfestés 
temperával 

 
 
játszótér 
 
 
trambulin 
 

2. NAP Önálló lovaglás-
lovas túra a 
területen- téri 
tájékozódás 
fejlesztése, útkeresés- 
vizuális 
észlelésfejlesztés 
 
 
 

 
 

 
Ferenczi Éva, Szarka Éva- kézműves 
foglalkozás: Gyöngy ékszerek –
homlokpánt, fülönfüggő, nyaklánc, 
karkötő készítése természetes 
anyagokból” 

 

Kalandpark: tájékozódás a térben, 
irányok, tempó, sebesség észlelése 

 
mászóvár 
 
trambulin 
 
Lovas activity: 
mozgásos rajzos 
és kommunikációt 
fejlesztő 
feladatokkal 

3. NAP Önálló lovaglás 
akadálypályán, 
ügyességi feladatokkal 
ügetés, lépés 
jármódban 
 

 
 

 
Bakos Ildikó: kognitív fejlesztés 
csoportbontásban: társasjáték 
keretében, élő bábúként kell eljutni a 
játék egyes állomásaihoz, ahol 
mozgásos és egyéb téri tájékozódást 
fejlesztő feladatokat kell megoldaniuk 
 

 
 
mesehősök- 
mesék, mesefilmek 
dalainak 
azonosítása, 
éneklése 
 
Vetélkedő a 
lovardai 
szabályokból 

Lovas Kvíz kérdések- vetélkedő a 
lovakról- lovas elméleti ismeretek 
bővítése 

4. NAP - Lovaglás 
futószáron,  
ülésjavítás 
- Csapatváltó 
verseny 
 

 
 

Katona Enikő: mozgásfejlesztő 
foglalkozás akadályverseny, 
tájékozódás tájolóval - térkép 
rajzolása a területről 
 
 

Hol található a területen? - téri 
tájékozódás fejlesztése- kép alapján az 
adott helyszín, tárgy megkeresése a 
területen,  
 

 
traktorozás 
 
a lovak 
érzelmeinek 
felismerése- 
vetélkedő 
 
Amerikából jöttem 
két betűt hoztam, 
mesterségem 
címere 

5. NAP 
 

- Díjlovas programok 
gyakorlása 
- Lovaglás 
futószáron 
könnyűügetés- 
tanügetés 

  
Bakos Ildi: A gyermekek téri 
tájékozódásának fejlesztése, a 
szenzoros integráció erősítése. 
Változó feladatokból álló, térbeli 
akadálypályák teljesítése 

 
Fürdés 
 
lovas kocsizás 
 
közös táborzáró 
uzsonna szülőkkel  
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Az Aranyossy Ágoston Általános Iskola 

Alapítványa, a Dél-Alföldi Lovasudvar 

támogatásával 2016 tavaszán XVI. 

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: 

Almási István polgármester, Bán Csaba 

lelkipásztor és Gálné Bánfi Katalin 

Hódmezővásárhely Dél-Alföldi Lovasudvar 

tulajdonosa volt. 

A fesztiválra négy intézmény, alapítvány 

nevezett be az ország számos pontjáról. 

Hódmezővásárhelyről, Békéscsabáról, 

Mezőhegyesről, Szentesről egy-egy 

intézmény, alapítvány 39 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, 

Molnárné Kecskeméti Rita és Cseri Tamás 

önkormányzati települési képviselő, valamint 

Bán Csaba lelkipásztor 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 

- Papp Jánosné gyógypedagógus, az 

Aranyossy Ágoston Általános Iskola 

Alapítványának volt elnöke 

- Bujdosóné Stefán Adrienn a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány elnökségi 

tagja, lovas parasport oktató 

 

Ezen a szép napon 28 aranyérem, 18 ezüst és 

13 bronzérem talált boldog gazdára. 

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 is részt vett. 

Köszönet mindenkinek a munkájáért. 

 

KISSNÉ HATVANI ERIKA 

 
Beszámoló a XVI. Országos 

Gyermek Terápiás Lovas 
Fesztiválról - 

Hódmezővásárhely, 2016. 
május 21. 
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Remélem, hogy minden kedves versenyzővel, 

felkészítővel, a versenyzők szüleivel, a lelkes 

szurkolókkal jövőre találkozunk 

Hódmezővásárhelyen. 

Várunk mindenkit nagy szeretettel a XVII. 

Országos Gyermek Terápiás Lovas 

Fesztiválon 2017. május 20-án. 

 

Hódmezővásárhely, 2017. április 20. 

 

 
 

Kissné Hatvani Erika 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Hódmezővásárhely, Aranyossy Ágoston 

Általános Iskola Alapítvány 

 

A fesztivál képekben: 
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A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

védnökségével és támogatásával 2016. 

szeptember 23-25. között immár 12. 

alkalommal rendezte meg nemzetközi és 

hazai Díjlovas és Lovasterápiás versenyét. 

A rendezvény fő támogatója az OTP Bank 

Nyrt., kiemelt támogatója az ELMŰ Nyrt., és 

a Mercedes-Benz Hungária Kft. volt.  

A Gyermekmentő Szolgálat fóti 

Lovasterápiás Központjában három napon 

keresztül egymás mellett, sőt egy játékos és 

látványos versenyszám erejéig egymással is 

versenyeztek az élsportoló lovasok és a 

fogyatékkal élő gyerekek. Sokszor felmerül az 

a kérdés, hogy lehet a lovasterápia és a 

versenyzés fogalmát egymással 

összekapcsolni. Be kell vallanom, hogy az 

elmúlt évek alatt a Magyar Lovasterápia 

Szövetség Alapítvány elnökségében is sok-

sok beszélgetés folyt erről a témáról. 

Szeretném hangsúlyozni és kiemelni, hogy az 

említett versenyeken nem arról van szó, hogy 

a gyerekek a lovasterápiában versenyeznének 

egymással, hanem inkább csak arról, hogy a 

lovasterápiás foglalkozásokon 

(gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, 

pszichológiai lovasterápia) sokszor a terápiás 

céljainkat különféle játékokon, ügyességi 

feladatokon keresztül tudjuk megvalósítani a 

gyerekekkel. Ne felejtsük el, hogy a 

gyermekek számára a játék kiemelkedő 

szerepű a tanulásban és az ismeretszerzésben. 

Játék közben a gyerekek nyitottak, 

érdeklődőek, motiváltak, élvezik az adott 

helyzetet, szituációt, ez jó alapot teremt 

számukra a tanuláshoz, a fejlődéshez. Ezeket 

az említett játékokat, gyakorlatokat pedig 

nemcsak egyénileg, hanem csoportban, akár 

egymással vetélkedve is lehet játszani. 

Ez a három napos rendezvény különleges 

helyet foglal el minden évben a résztvevő 

gyermekek életében. Azonban szeretném 

kihangsúlyozni, hogy ez a három napos 

program határozottan elkülönül a résztvevő 

gyerekek lovasterápiás foglalkozásaitól, a 

fejlesztés céljaitól és a terápiás folyamattól. 

Ez egy olyan egyedi és rendkívüli alkalom, 

amikor az ország minden részéből ide érkező 

gyerekeknek lehetőségük van arra, hogy 

megmutassák maguknak és másoknak, hogy 

mi mindent tanultak az elmúlt évben, hiszen a 

lovasterápiás foglalkozások során bizony 

észrevétlenül, indirekt módon is fejlődnek a 

lovaglási képességeik, és a lovakkal való 

bánni tudásuk. Az elmúlt 12 év tapasztalatai 

és az évről-évre egyre nagyobb számú 

érdeklődő, résztvevő azt mutatja, hogy 

elgondolásunk nem volt téves. A gyerekek 

számára igen is fontos ez az alkalom, hiszen 

megmutathatják, hogy mit tudnak, sikereket 

érhetnek el, ezáltal énképük pozitívabbá válik, 

önértékelésük fejlődik. Természetesen a 

verseny szervezői nagy figyelmet fordítanak 

arra, hogy a megrendezésre kerülő 

versenyszámok olyan játékokat, feladatokat 

határozzanak meg, és olyan kategóriákat, 

korcsoportokat írjanak ki, melyben minden 

résztvevő életkorának, képességeinek 

megfelelő szinten versenyezhet. Emellett 

kiemelném azt is, hogy minden esetben az 

adott gyermekkel foglalkozó lovasterapeuta 

kompetencia körébe tartozik annak eldöntése, 

hogy javasolja-e a versenyen való részvételt 

az egyes lovasoknak. Természetesen ezt a 

döntést minden esetben megelőzi a szülőkkel 

történő konzultáció, ahol közösen mérlegelik, 

hogy az adott gyermek életében mennyi 

pozitívumot jelenthet egy ilyen versenyen 

való részvétel. 

A szervezők oldaláról mi pedig mindent 

megteszünk annak érdekében, hogy ez a 

program minden résztvevő gyermek számára 

értékes és emlékezetes élményt jelentsen. 

Azon kívül, hogy számtalan játékos 

versenyszámban vehetnek részt a gyerekek, 

rengeteg érdekes kiegészítő programot 

Bozori Gabriella – 

„Játszani csak komolyan 
érdemes.” (Díjlovas és 

Lovasterápiás Verseny Fót 
2016) 
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szervezünk számukra, mely tartalmassá teszi 

az itt eltöltött három napot. 

A gyerekeket lufihajtogató, buborékfújó, 

arcfestő és különböző animátorok 

foglalkoztatják, de kipróbálhatják az 

Elevenpark Játszóház játékait, a Mercedes 

Mobil Kids programját, melynek keretében 

játékos formában sajátíthatják el a 

biztonságos közlekedés szabályait, 

ugyanakkor megtekinthetik a meghívott 

művészek fotókiállítását, este részt vehetnek 

az Amadinda Ütőegyüttes koncertjén, 

rendelkezésükre áll a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat fogorvosi és 

nőgyógyászati szűrőkamionja, ahol 

állapotfelmérést és tanácsadást végeznek a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

önkéntes orvosai. Az idelátogató gyerekeknek 

nagy élményt jelent a fóti Lovasterápiás 

Központ területén lévő játékok, játszóterek 

kipróbálása is, van itt trambulin, mászóvár, 

kalandpark, szenzoros park, játéksziget és sok 

egyéb érdekesség. 

A három napos rendezvény egy közös 

eredményhirdetéssel zárul, ahol a résztvevő 

csapatokat a szervező komoly pénzjutalomban 

részesíti, melyet a csapatok általában a 

következő évi lovasterápiás munkájuk 

finanszírozására fordítanak. A pénzdíj mellett 

persze a gyermekek számára sokkal fontosabb 

az a sok ajándék, amihez a Gyermekmentő 

Szolgálat szponzorainak, támogatóinak 

segítségével jutnak. Úgy gondolom, hogy 

egy-egy ilyen program végeztével mindenki 

ajándékokkal és élményekkel telve tér haza. 

Nagyon sok terapeutától hallom azt, hogy a 

gyerekek már a hazafelé vezető úton azt 

kérdezik, hogy ugye a következő évi 

versenyre is eljöhetnek.  

REMÉLJÜK IGEN 

  
 
 

 Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány 

 

 

 

 

2016-ban a hagyományoknak megfelelően 

megrendeztük a díjlovagló versenyeket. A 

nemzetközi megmérettetésen az eddigieknél 

több nemzet képviseltette magát. Ezért 

különösen örömteli volt, hogy legtöbbször a 

magyar himnusz köszöntötte a győztes lovast. 

A háromcsillagos nemzetközi verseny 

versenyszámai a Szent György díj, az 

Intermediate I, a Intermediate I.Kűr, az 

Intermediate II., a Nagydíj és a nagydíjban 

legjobbak részére a GP Special vagy a GP 

Kűr voltak.  Emellett a póni lovasok, a 

juniorok és a fiatal lovasok  is 

versenyezhettek nemzetközi szinten.  A 

versenybírók a legmagasabb szintű 

díjlovaglóbírók voltak szerte a világból.  

 

Eredmények: 

Szent György díj: 

1. Garai Máté            Royal Flesh                 

 HUN 

 

2. Denisa Valentova    Beau van de 

Zelm        SVK 

 

3. Szeicz Erika                  Son of 

Glory OLD        Hun 

Intermediate I: 

1. Garai Máté                  Royal Flesh                

 HUN 

 

2. Denisa Valentova   Beau van de 

Zelm      SVK 

 

 

3. Szeicz Erika                 Son of 

Glory OLD       Hun 

 

Intermediate I. Kűr: 

1. Garai Máté                   Royal 

Flesh                  HUN 

 

Kövy András 

Nemzetközi (CDI***) és Nemzeti 

(CDNA) Díjlovagló verseny 
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2. Denisa Valentova Beau van de 

Zelm        SVK 

 

 

3. Szeicz Erika                  

 Son of Glory OLD         

Hun 

Intermediaire II: 

1. Nicole Hinkelmann    Lucky von 

Heslegard GER 

 

2. Szalai Nikolett  Willy 

The Hit  HUN 

 

 

3. Bálint Tamás  Comico XIV 

 HUN 

 

Nagy Díj: 

1. Szalai Nikolett  Willy 

The Hit  HUN 

 

2. Timna Zach  Quantico 

 AUT 

 

 

3. Timna Zach  Simply Red 8 

 AUT 

Nagy Díj Kűr: 

1. Szalai Nikolett  Willy 

The Hit  HUN 

 

2. Timna Zach  Simply Red 8 

 AUT 

 

 

3. Nicole Hinkelmann    Lucky von 

Heslegard GER 

 

Nagy Díj Special: 

1. Alina Röchricht  Atlantis

   GER 

 

2. Bottani Patricia 

 Paroschka  SUI 

 

 

3. Németh Gábor  Le Baldi

   HUN 

A póni lovasoknál két harmadik és egy 

második helyezésével Yom-Tov Jázmin és 

Jazzo volt a legeredményesebb magyar páros. 

A nemzetközi junior mezőnyben Pachl 

Benedek Donna Friderikával és Patik Csenge 

Kata  Zander van Beekhof-al képviselte a 

hazai színeket. A fiatal lovasok között Zengő 

Réka Ronaldinho nyergében két győzelemnek 

és a kűrben elért 2. helyezésének 

köszönhetően a legeredményesebb 

versenyzőnk volt. 

A hazai vagyis a nemzeti verseny a 

könnyűosztálytól az Intermediate I. szintig 

zajlott. A már megszokott módon ezt a 

versenyt is a nemzetközi bírók pontozták.  A 

könnyűosztályban Jakab Dalma a junior 

kategóriában Yom-Tov Jázmin, a 

Intermediate I szinten Dallos Zsófia 

jeleskedett. 

A legnagyobb közönségsikert ismét a 

díjlovasok és fogyatékos gyerekek közös 

játékos versenyszáma hozta. 

A verseny mellett a fóti hagyományoknak 

megfelelően egyéb programokat is kínáltunk a 

résztvevőknek. Leif Törnblad nemzetközi 5-

ös bíró tartott érdekes előadást a bírói 

szemlélet változásairól és a bírók és 

stewardok felelősségéről. A Pannon teremben 

Kovács Petronella lovas fotós kiállítása volt 

látogatható. Továbbá az elmaradhatatlan 

fáklyás Amadinda koncert ismét felejthetetlen 

élményt nyújtott. 

A verseny gördülékeny lebonyolítását a 

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

munkatársai, tagjai és számtalan önkéntes 

segítették sikerre. 

 

 

 

 

Kövy András  
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Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar 

Lovasterápia Szövetség Alapítvány az idén is 

megtartotta lovasterápiás továbbképzését 

Sarlóspusztán, 2016. október 17. és október 

29. között. 

Az első héten lovasvizsgákra felkészítő 

kurzust tartottunk a lovasterapeuta képzésben 

részt vevő hallgatóknak, akik a hétvégén 

elméleti és gyakorlati lovastudásukról adtak 

számot.  

A bázisvizsgát 5 fő, az RA5-ös szintű 

lovasvizsgát 3 fő teljesítette sikeresen. Az 

RA4-es szinten 8 fő közül 4 fő tett sikeres 

lovasvizsgát. Az idei évben 1 fő teljesítette az 

RA3-as szintű lovasvizsgát. 

A vizsgabiztosok Laura Wolf és Kurt 

Lehmann, a Német Lovas Szövetség hivatalos 

vizsgáztatói voltak. A két külföldi oktató 

Hollandiából (Willem van Lieshout lovas 

pszichoterapeuta), illetve Németországból 

(Peter Holzmüller, a hippoterápiás 

munkacsoport vezetője) érkezett.  

A kéthetes továbbképzés résztvevői között 

voltak hazai, valamint Erdélyből és 

Kárpátaljáról érkező szakemberek. 

A 2014-es évfolyam „Lovasterapeuta képzés 

gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna 

szakág” hallgatói közül 5 fő, a 

„Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakág” 

hallgatói közül 1 fő tett sikeres záróvizsgát. 

A „Fogyatékos személyek lovassportjának 

kiegészítő ismeretei” című képzés 2014-es 

évfolyamának hallgatói közül 6-an 

teljesítették sikeresen a képzés feltételeit, 

reméljük, hogy a közeljövőben megkezdik 

tevékenységüket a fogyatékos személyek 

szabadidős lovagoltatása és versenyre való 

felkészítése terén. 

A továbbképzés második hetében került sor a 

„Lovasterapeuta képzés gyógypedagógiai 

lovaglás és lovastorna szakág”, valamint a 

„Lovasterapeuta képzés hippoterápia szakág” 

2016-os évfolyam hallgatóinak oktatására. 

Ebben az oktatási blokkban a résztvevők a 

lovasterápia alapismereteit sajátíthatták el 

elméleti és gyakorlati órák keretében. 

A 2016-ban 19 éves Magyar Lovasterápia 

Szövetség Alapítvány ismét megszervezte 

hagyományos egynapos szakmai 

konferenciáját október 23-án. Összesen 14 

előadást tartottak a meghívott előadók a 

lovasterápia szinte minden területéhez, 

ágához kapcsolódóan. 

Bízunk benne, hogy az elmúlt 19 év értékeit 

megőrizve, magas szakmai színvonalon és 

megújult lendülettel jövőre is 

megszervezhetjük Sarlóspusztán a képzéseket, 

továbbképzéseket.  

 
 

 

Bozori Gabriella 

gyógypedagógus-lovasterapeuta 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 

Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány 

 

 

 

 

 

 

Bozori Gabriella 

 

Továbbképzések 

Sarlóspusztán, 2016. 10. 17-29. 

Rövid híreink 

GYEREKNAP 
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Május utolsó vasárnapja mindig a gyerekeké, 

ennek megfelelően 2016-ban is megrendezte a 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a 

Városligeti Gyermeknapot. A rengeteg színes 

ingyenesen látogatható program között 

természetesen voltak lovasterápiás bemutatók 

is. 

2016-ban Muki, Robi és Escudo utazott el a 

városligetbe, hogy az arra járók 

megcsodálhassák őket és a rajtuk bemutatózó 

gyerekeket. Eljöttek a hódmezővásárhelyi 

Aranyossy Ágoston Általános Iskola tanulói 

is, hogy lovastorna bemutatóval kápráztassák 

el a közönséget, illetve a Magyar 

Lovasterápia Szövetség kis lovasai adtak 

ízelítőt a lovas foglalkozások izgalmaiból. 

Eközben hangosított kommentár segített a 

nézőknek elképzelni, hogy az egyes 

feladatoknak mik a nehézségei és milyen 

képességek fejleszthetők ezek által. A 

bemutatók szünetében lovas szélforgót 

készíthettek a gyerekek a kaposvári Korona 

Lovas Klub munkatársai segítségével. 

Mindenkinek köszönjük a részvételt, 

reméljük, hogy a látogatók is jól érezték 

magukat! 

 

 

 

 

 

 
 

2016-ban június elején rendeztük meg 

tanévzáró Háziversenyünket. Az esemény 

szuper hangulatban és kellemes időben 

zajlott. Lovasaink a következő 

versenyszámokban tehették próbára 

tudásukat: Önálló lovaglás akadálypályán, 

Díjlovaglás lépés program, Díjlovaglás ügetés 

program, Lovastorna Kezdő-Középhaladó-

Haladó kategóriában, Óvodások ügyességi 

versenyszáma, Csapat váltóverseny. 

Voltak, akik több számban is indultak, 

mindenki nagyon koncentrált, azt láttuk, hogy 

a versenyzők a legtöbbet hozták ki magukból, 

szépen versenyeztek. Természetesen a 

jutalom sem maradt le. A verseny 

lebonyolítását tapasztalt önkénteseink 

segítették. 

Ezúton is köszönjük nekik a segítséget! 

 

 

 

 

 

 

A fóti központ működéséhez 2016-ban is sok 

segítséget kaptunk, mind vállalati mind 

magán úton.  A HP Magyarország 

munkatársai májusban, a Morgan Stanley 

munkatársai júniusban, szeptemberben pedig 

a Mercedes-Benz Hungary Kft. és a HP 

Magyarország munkatársai is segítették 

központunk szépítését, csinosítását 

csapatépítő tréning keretében. Választhattak a 

résztvevők, hogy melyik feladat áll a 

legközelebb a szívükhöz. Volt festő, kőszedő, 

kertészcsoport. 

Segítségükkel, munkájukkal óriási segítséget 

jelentettek kis létszámú állandó 

munkatársainknak! 

Köszönjük mindenkinek! 

 

Ezúton is, ebben az évben is szeretnénk 

megköszönni azoknak a segítőinknek a 

munkáját, akik rendszeresen, hétről-hétre, 

vagy csak rendezvényeinken, de újra és újra 

jönnek és segítségünkre vannak! 

 

HÁZIVERSENY 

ÖNKÉNTESSÉG 
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(Fotó: Gordon Eszter) 

 

A Mercedes-Benz nem mindennapi 

sajtótájékoztatót tartott a szombati időmérő 

edzést követően, ahol a profi újságírók helyett 

ezúttal a kisgyermekek ragadhattak mikrofont 

és kérdezhettek a Mercedes AMG Petronas 

Formula One Team pilótájától. Így a 

korábban már sokszor ismételt témakörök 

helyett igazán meglepő információkat és 

személyes történeteket is megtudhattunk a 

német pilótáról. 

 

Nico a gyerekek olykor-olykor meglepő 

kérdéseit is profiként állta - így derült ki, 

hogy édesanyja valójában teniszezőnek 

szánta, és hatalmas felelősségnek és 

kihívásnak tartja az apaszerepet. Néhány 

komolyabb kérdéssel is szembe kellett néznie 

a versenyzőnek, mint például, hogy miért 

újította meg szerződését a jelenlegi 

csapatával, vagy, hogy kit tekint a 

példaképének. A pilóta az utóbbi kérdésre 

válaszolva elmondta, hogy a hétszeres 

Formula 1 világbajnok, Michael Schumacher 

a legnagyobb példaképe. 

A kicsik kérdéseinek hála a rendhagyó 

sajtótájékoztatón arra is fény derült, hogy a 

német versenyző szabadidejében gyakran 

szokott F1-es videojátékkal játszani, ahol 

mindig a Nico Rosberg nevet viselő virtuális 

pilótát választja, mert elmondása szerint ő a 

legjobb. Végül arra a kérdésre, mely szerint 

tud-e egy Formula 1-es autó hátramenetben 

menni, Nico elmondta, hogy bár erre is 

képesek ezek az autók, de bízik benne, hogy a 

Magyar Nagydíjon ez nem történik majd meg. 

Az esemény zárásaként a pilóta átadta saját, 

aláírt versenykesztyűjét az NGYSZ 

képviselőjének, melyet később jótékony célra 

használhat majd fel a szervezet, mely egy 

egyedi érmével köszönte meg a versenyző 

részvételét. Meglepetésként ezután Nico 

rögtönzött kerékpárversenyen vett részt a 

gyermekek számára felállított Mobile Kids 

közlekedésbiztonsági tesztpályán. 

 
 

 

 

 

 

 

Litkey Farkas meghívása alapján 2016. június 

18-án egy csodás napot töltöttünk 20 

gyermekkel Balatonkenesén, ahol egy 

fantasztikus vitorlázáson, izgalmas 

játékokban és szórakoztató műsoron vettünk 

részt. 

Minden kis és nagy résztvevő nevében 

nagyon köszönjük Litkey Farkasnak, a GCT 

Holdingnak, a LáriFári Alapítványnak és 

minden helyszíni segítőnek a felejthetetlen 

élményt és kedves vendéglátást! 

 

NICO ROSBERG – 

GYERMEK 

SAJTÓTÉJÉKOZTATÓ 

 

VITORLÁZÁS 
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Az Oracle Hungary Kft. munkatársainak 

köszönhetően 2016-ban is lehetőségünk volt 

14 gyermekkel részt venni december 6-án 

ezen a színes és változatos programon. 

Voltak gyerekek, akik már 2015-ben is 

eljöhettek velünk, voltak, akiket tavaly 

vittünk először, de egyaránt mindenkire igaz 

volt, hogy igyekezett nagyon jól viselkedni, 

hogy részt vehessen a programon. 

A gyerekeket kézműves foglalkozások és 

arcfestés várta, homokszórással képeket 

alkothattak, búzafüvet ültethettek, mikulás 

ajándékokat készíthettek. 

2016-ban a Kolompos együttes zenés-táncos 

műsora volt a tombolát megelőző főprogram, 

ahol a gyerekek még a színpadon a 

hangszereket is kipróbálhatták. 

Természetesen a finom falatok és italok sem 

maradtak el! 

Nagyon köszönjük a lehetőséget! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUVALSZKY KATALIN 

 

Jelenleg megbízásos szerződéssel dolgozom a 

ceglédi Losontzi István EGYMI Diákotthon 

és Gyermekotthon tanulóival. Az autizmussal 

élők 1. osztályos csoportja jár hozzám heti 7 

órában fejlesztésre. Egy hónapja vettem egy 

csikót, aki nagy reménységünk, Berkenye 

jelenleg 2 éves, megkezdtük a képzését. 

Hárman vagyunk itt a környéken 

lovasterapeuták (illetve egy közülünk tanuló 

még), mind a három szakterületet lefedve. 

Folyamatosan konzultálunk, és terveink 

között szerepel több közös projekt, illetve egy 

olyan érdekvédelmi szervezet létrehozása, 

ami a végzettséggel nem rendelkező 

"terapeuták" és a szakemberek közötti 

különbségekre hívja fel a figyelmet. 

 
 

Auvalszky Katalin 

 

GYŐRI-KARÁDI RÉKA 

Végzettségeim: Lovas szakedző, testnevelő és 

egészségtan tanár, mezőgazdász, Ph.D 

fokozat megszerzése folyamatban. 

Elvégeztem a Magyar Lovasterápia Szövetség 

Alapítvány „Fogyatékos személyek 

lovassportjának kiegészítő ismeretei” című 

képzését. 

Jászberényi lovardában végzem lovasoktatói 

tevékenységem épek és fogyatékkal élők 

körében egyaránt.   

A fogyatékkal élőket és a többségi társadalom 

tagjai számára integrált lovardai környezetet 

biztosítunk, de a foglalkozások szegregáltan, 

egyéni képességeknek megfelelő módon 

zajlanak lovardánkban. Lovardánkban - 

AZ MLTSZ KÉPZÉSEIN 

VÉGZETT TERAPEUTÁK 

BEMUTATKOZÁSA 

ORACLE MIKULÁS PARTI 
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szükség szerint - gyógypedagógus is 

tevékenykedik.  

Lovardánk fedett lovaspályával rendelkezik, 

mely közel egész éves lovaglási lehetőséget 

biztosít. 

 

Győri-Karádi Réka 

 

MAROSVÁRI EDINA 

 

A Rider’s Club Sportegyesület Pestmegyében 

Tökön a Patkó Csárda lovarda területén 

található. Fő tevékenységünk lovas oktatás, 

hobby- és versenyszinten, díjugratás 

szakágban, valamint parasport oktatás és 

terápiás lovas foglalkozások. Előre egyeztetett 

időpontban, a hét minden napján szakképzett 

lovas edzők, jól felkészült lovakkal állnak 

rendelkezésre egészen a kezdőtől a versenyzői 

szintig. 

A lovarda jól felszerelt, több pályával és 

fedeles lovardával is rendelkezik. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

A terápiás foglalkozásokon különböző típusú 

sérültekkel dolgozunk, vannak: Down 

szindrómás, ADHD-s, Autista tanítványaink 

is. Szükség szerint egyéni foglalkozásokat 

tartunk, fejlesztő gyakorlatokat végzünk, 

fejlődésüktől függően a későbbiekben 

lehetőség van a normál oktatási rendszerbe 

való áttérésre. 

A Sportegyesület elnöke, lovas edző és 

parasport oktató Marosvári Edina (+36 20 572 

2377). 

Bővebb információ az egyesület honlapján 

található: www.ridersclub.hu 

 

 

Marosvári Edina 

 

 

  

http://www.ridersclub.hu/


 

Oldal 26 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

 

 

 

 A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 2017. október 21-23. között 

Sarlóspusztán tartja 20 éves születésnapja alkalmából szervezett Szakmai 

Konferenciáját. 

 

A kétnapos szakmai programra külföldi és hazai előadókat, oktatókat is meghívott a 

szövetség. 

 

A Konferencia pontos programjáról bővebb információt 2017. szeptember 10. után a 

www.lovasterapia.hu oldalon, a „Sarlóspusztai képzés 2017” címszó alatt 

olvashatnak majd az érdeklődők. 

 

A programra minden tagot és érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

  
 
 
 
 
 
 

HETI 16. Nemzetközi Lovasterápiás Konferencia – Dublin 2018 

 

 

Az érdeklődők további információt a HETI honlapján angolul az alábbi linken találhatnak: 

www.heti2018.org 

  

http://www.lovasterapia.hu/
http://www.heti2018.org/
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Részletes információk: www.lovasterapia.hu 

 

e-mail: mltsz@gyermekmento.hu  
 

Kérjük, támogasson bennünket 
adója 1%-ának felajánlásával!  

 
 
 

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Alapítvány   
  Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány 

 
 

 

A MAGYAR LOVASTERÁPIA SZÖVETSÉG ALAPÍTVÁNY 

2017-BEN INDULÓ KÉPZÉSEI 

http://www.lovasterapia.hu/
mailto:mltsz@gyermekmento.hu

