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mozgásukban akadályozott gyerekek, fiatalok és fiatal felnőttek

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ
A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is nemzetközi keretek között került megrendezésre
Fóton, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség
Alapítvány központjában a Díjlovas és Lovasterápiás Verseny, melynek díjlovas
versenyszámaira összességében közel 120 lóval neveztek be a hazai és külföldi lovasok, míg a
Lovasterápiás kategóriában több, mint 20, gyermekekből álló csapat vett részt. A háromnapos
Díjlovas Verseny résztvevői nehéz osztályú, közép osztályú és könnyű osztályú
díjlovas feladatokban mérték össze a tudásukat, míg a Lovasterápiás Versenyen ügyességi
pályán, önálló lovaglásban hiperaktív, tanulásban-, illetve értelmileg akadályozott gyerekek
szerepeltek. A látássérült gyermekek számára külön versenyszámokat hirdettek meg, illetve
megrendezésre került az egészséges és sérült lovasok közös, játékos versenyszáma is, mely
igen nagy érdeklődésre tartott számot.
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A versenyek szervezője, a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat támogatásával, azzal a céllal működik, hogy sikeresen összefogja és
koordinálja az országban működő lovas terápiával foglalkozó szervezeteket és intézményeket,
megteremtse a tevékenység szakmai és jogi kereteit, valamint a szervezetek, illetve azok
szolgáltatásait igénybe vevő fogyatékos személyek számára érdekvédelmet biztosítson.
Emellett a szövetség aktívan részt vállal a lovasterápiás szakma oktatásában más
társintézményekkel együttműködve. A szövetségnek jelenleg mintegy 60 intézmény és 400
magánszemély tagja van, rendkívül nyitott és aktív szerepet tölt be a Magyarországon élő
fogyatékos személyek és problémákkal küzdő gyermekek terápiás kezelésében.
A fóti versenyekkel a szervezők célja a lovassport erősítésén és népszerűsítésén, illetve a
fogyatékkal élőknek nyújtott élményen túl, a problémákkal küzdő gyermekek és családjaik
támogatása és terápiás keretek között a „közös versenyzés” fontosságának hangsúlyozása volt.
A rendezvény további célja a szövetség munkáján keresztül a lovasterápia és a lovassport
minden ágának népszerűsítése, a versenyzési lehetőség megteremtése sérült gyermekek és
fiatalok számára, valamint a lovasterápia, mint kiegészítő terápiás eljárás népszerűsítése, és a
benne rejlő fejlesztési lehetőségek kiaknázása. A Magyar Lovasterápia Szövetség fontosnak
tartja, hogy az egészséges és a lovasterápiában résztvevő sérült gyermekek együtt,
párhuzamosan tudjanak szerepelni, versenyezni.
A verseny megrendezése évről-évre komoly kihívás elé állítja a szervezőket, azonban kiváló
kapcsolati tőkéjüknek, illetve partnerviszonyainak köszönhetően a versenyt mindig nagy
sikerrel bonyolítják le. A versenyt fenyegető legnagyobb veszély a rossz időjárás alakulása,
azonban az még csak egyszer húzta keresztbe a szervezők számításait.
A Magyar Lovasterápia Szövetség az égisze alá tartozó szervezeteken és intézményeken
keresztül könnyedén el tudja érni a lovasterápiás versenyre potenciálisan nevező
gyermekeket, ráadásul azzal a szabállyal, hogy csak szakképzett lovasterapeuta vezetésével
lehet csapatot nevezni a versenyre, gyakorlatilag a szövetség keretein belül indított
képzéseken tanult lovasterápiás oktatókat kell csupán elérni. A verseny ezen része
máskülönben minden szempontból ingyenes a résztvevő gyermekek számára, és óriási
vonzerővel bír a közös versenyzés és közös élmények lehetősége. Nem véletlen, hogy a
résztvevő csapatok száma meghaladja a húszat.
A díjlovas verseny szintén igen népszerű a magyar lovasok között, elsősorban a verseny
magas nívója miatt. A külföldi résztvevők száma is évről-évre egyre magasabb, a versenynek
díjlovas körökben is komoly hagyománya kezd kialakulni.
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A Nemzetközi Gyermekmenő Szolgálat, illetve a szövetség vezetője Dr. Edvi Péter, igen
kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkezik, így rendkívül sok beszállító és szponzor jelenik
meg a versenyen, segíti és támogatja a lebonyolítást. Ez lehetővé teszi azt is, hogy mind a
díjlovas, mind pedig a lovasterápiás verseny győztesei és helyezettjei pénzdíjban
részesüljenek, illetve, hogy egy résztvevő gyermek se menjen haza üres kézzel.
Kiemelendő az önkéntesek szerepvállalása is. Szerencsére a sport minden területe, de talán a
lovassport, illetve a fogyatékosokat is megmozgató sport olyan terület, ahol rendkívül
elkötelezett emberek dolgoznak, illetve hajlandóak önkéntesen, teljesen ingyen segítséget
nyújtani ahol szükséges, így a verseny lebonyolításában is.
A rendezvény pozitív hatásai közül kiemelendő az, hogy a lovasterápiás csapatverseny
győztese olyan mértékű pénzdíjban részesül, mely nagyban le tudja fedni a csapat
munkájának következő évi működési költségeit. Emellett a verseny nagyban hozzájárul a
lovasterápiás szakma, és munka népszerűsítéséhez, emlékezetes élményt nyújt a
résztvevőknek és kísérőinek, és erősíti a magyar lovassport nemzetközi imázsát is.
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A PROJEKTGAZDA BEMUTATÁSA
Magyar Lovasterápia Szövetség és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
A Hannoverben megalakuló Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete Dr.
Edvi Péter alapító elnöknek köszönhetően, 1990 májusában jött létre, és 12 program keretén
belül nyújt konkrét segítséget a hozzáfordulóknak. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
célja a fizikailag, értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek
felkarolása, életkörülményeik javítása, gyermekintézmények segítése.
A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (MLTSZ) történeti szálai a Nemzetközi
Gyerekmentő Szolgálat (NGYSZ) irodájába vezetnek vissza, ahol a legkülönbözőbb
problémák orvoslásának reményében egyre több család és gyermekintézmény érdeklődött a
90-es évek közepétől a lovasterápia iránt. Az ezt követő kutatómunka során kiderült, hogy
Magyarországon még nincsenek olyan helyszínek, ahol képzett szakemberek, képzett terápiás
lovakkal végeznék ezt az Európa szerte egyre népszerűbb tevékenységet.
A felmerülő igények láttán az NGYSZ megszervezte az első lovasterápiás szakember képző
tanfolyamot, amihez szakmai segítséget Angliából kért. Így került sor 1997 novemberében,
Hortobágyon az első tanfolyam megrendezésére, ahol az Angol Lovasterápia Egyesület által
ajánlott és képzett szakemberek tartottak elméleti és gyakorlati oktatást.
A 35 résztvevő között

rehabilitációs

szakemberek

és

lovasok

egyaránt

voltak.

A tanfolyam végén megalakult a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány, melynek
elnökségét egy évre választották a jelenlévők. Az elnök Dr. Edvi Péter (NGYSZ ügyvezető
alelnöke) lett, aki ígéretet tett, hogy az általa vezetett szervezet három éven keresztül aktív
segítséget nyújt a szövetség munkájához.
Jelenleg az MLTSZ Alapítvány vezetősége 14 főből áll, az elnökség tagjai között van orvos,
lovasedző, gyógytornász, gyógypedagógus és pszichológus szakember is, akiknek
lovasterápiás végzettségük és sokéves tapasztalatuk van. A Magyar Lovasterápia Szövetség
Alapítvány célja a lovasterápiával foglalkozó intézmények és személyek országos szintű
összefogása, érdekeinek védelme, továbbá a tevékenység szakmai és jogi kereteinek
megteremtése. A szövetség nyitott, közel 400 magánszemély és több mint 60 intézmény a
tagja.
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A célkitűzések között elsődleges helyet foglal el a lovasterápiával foglalkozó, különböző
előképzettségű szakemberek folyamatos képzése, továbbképzése, hiszen mint kiderült, sokan,
sok helyen, igen eltérő megközelítéssel és eltérő színvonalon végzik ezt a tevékenységet. A
szakemberek képzésének érdekében az MLTSZ 1997 óta évente minden ősszel 2 hetes
továbbképző tanfolyamot szervez. 1999-ben a Nemzetközi Lovasterápia Szövetség teljes jogú
tagja lett az MLTSZ.
A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás Központja 2003-ban kezdte meg
tevékenységét Fóton. A Központ 22 hektáros területén sokrétű tevékenység zajlik:
szakemberek vezetésével a lovasterápia különböző ágaiban végeznek gyógyító tevékenységet,
melynek hatásait az APAS mozgáselemző rendszer segítségével értékelik. A Magyar
Lovasterápia Szövetség Alapítvány égisze alatt itt folyik a lovasterápiás szakemberek képzése
és továbbképzése.
A Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány szakmai munkája nemzetközi szinten is
kiemelkedő. A XI. Lovasterápiás Kongresszust 2003-ban az akkor 6 éves Szövetség
rendezhette meg Budapesten. A Lovasterápiás Központ ad otthont 2006 óta a nemzetközi
szövetség, a Fédération Equestre Internationale (FEI) jóváhagyásával a (CDI***) Nemzetközi
Díjlovasversenynek. Ezzel párhuzamosan zajlik a Nemzeti Díjlovasverseny (CDN) és a
gyermekek Lovasterápiás Versenye.
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SZERVEZET / TELEPÜLÉS STRATÉGIÁJA, PROJEKTTERVEZÉS
A Magyar Lovasterápia Szövetség elsődleges célja az, hogy fő tevékenységeinek
elvégzéséhez szükséges szakmai, anyagi és humán erőforrásokat biztosítani tudja. A szervezet
élen jár Magyarországon mind a lovasterápiás, mind pedig a díjlovas versenyek
szervezésében, lebonyolításában. 2005 szeptemberében került megrendezésre a Magyar
Lovasterápia Szövetség első Díjlovas versenye (CDN) és a Fogyatékosok Lovas versenye.
2006-tól a díjlovas versenyt hazai és nemzetközi keretek között rendezik meg évente és ezzel
együtt továbbra is minden évben megszervezik a sérült, akadályozott gyermekek és fiatalok
számára a Lovasterápiás Versenyt.
Az MLTSZ 2000-ben alapította meg a gyógytornász és gyógypedagógus alapdiplomára épülő
hazai lovasterapeuta képzést, melyet az Oktatási Minisztérium engedélyezett és az akkreditált
pedagógus továbbképzési program keretében valósul meg. A képzést évente indítják, annak
érdekében, hogy minél több szakképzett lovasterapeuta működjön az országban.
A másik fontos képzési terület a lovasterápiában dolgozó lovas szakemberek és terapeuták
lovas tudásának fejlesztése. Ennek érdekében hazai és külföldi edzők segítségével lovas
felkészítő heteket, terápiás lókiképző táborokat és lovas vizsgákat szerveznek.
Egyre nagyobb igény jelentkezik a magatartásproblémákkal küzdő, hiperaktív, autizmussal
élő, érzelmi és beilleszkedési problémákkal küzdő gyerekeket nevelő családok részéről a
lovas pszichoterápia iránt. 2005-ös évben kezdték meg a lovasterápia iránt érdeklődő
pszichológus szakemberek képzését, melyet azóta folyamatosan működtetnek.
Évente 1 hetes segítő tanfolyamot szervez az MLTSZ azoknak az érdeklődőknek, akik a
lovasterápiás munkában segítőként szeretnének közreműködni.
A már végzett gyógypedagógus- lovasterapeuta és hippoterapeuta szakemberek számára
szintén hazai és külföldi szakemberek segítségével, több alkalommal is továbbképző
kurzusokat szerveznek.
2006-tól indították a lovas parasport oktatói és edzői képzést, „Fogyatékos személyek
lovassportjának kiegészítő ismeretei” címmel, hiszen a fogyatékos, sérült emberek között
egyre többen lesznek olyanok, akik a lovaglásba, mint szabadidős tevékenységbe, vagy mint
versenysportba szeretnének bekapcsolódni.
Együttműködnek több felsőoktatási intézménnyel is: a Szent István Egyetem Állatorvosi
Karával a Lovastanár (Hippológus) felsőfokú képzésben, a Semmelweis Egyetem
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Testnevelési és Sporttudományi Karával a Lovaskultúra oktató szak képzésében, valamint az
ELTE Bárczi Gusztáv Főiskolai Karral lovasterápiás alapismeretek és állatasszisztált terápiák
című kurzusok oktatásában.
Az alaptevékenységek sikeres folytatása és bővítése mellett a szervezet stratégiai céljai között
szerepel a rendelkezésükre álló fóti terület rendbetétele. Az NGYSZ Magyar Egyesület
vagyonkezelői joggal rendelkezik a terület felett, mely egy hosszú távú kapcsolatot jelent az
állam és az Egyesület között. Az elmúlt időszakban már rendkívül sok pénzt, munkát és
energiát fordítottak a központ megfelelő kiszolgáló intézményeinek kialakítására és
felújítására, azonban ez a munka még nem ért véget, így a közeljövő feladatai között szerepel
a központ épületeinek és területének a további megújítása. Ehhez kapcsolódóan uniós és hazai
pályázatokon nyerhető támogatásokat használnak föl.
A hosszabb távú célok között szerepel egy átfogó terápiás központ kiépítése, ugyanis a
problémákkal küzdő gyermekek megfelelő terápiájához nem elegendő csak a lovasterápia
alkalmazása, így szerencsés volna, ha egy helyen tudnák igénybe venni a többi szükséges
szolgáltatást is, így például a gyógytorna, logopédia, hidroterápia, és egyéb fejlesztő terápiák
sokaságát.
A stratégiában szerepel a központba ellátogató fogyatékosok hosszú távú segítése azáltal,
hogy felnőtt korukra munkahelyet tudjanak biztosítani ezeknek az embereknek. A szövetség a
Gyermekmentővel karöltve fontolóra veszi a munkahelyteremtés kérdését fogyatékos
személyek számára a központ területe alkalmas lehet kertészeti, parkrendezési, lovardai,
farmgazdasági munkák elvégzésére. Jelenleg a megvalósítás fő akadálya a megfelelő személyi
feltételek hiánya, ugyanis a központban mindösszesen most 10 dolgozó van, akiknek a 22
hektáros terület és a 38

ló ellátása mellett a terápiás foglalkozásokat és az oktatást is

biztosítaniuk kell. Ennek eredményeképpen jelenleg a munkamegosztás nehézségekbe
ütközik, gyakorlatilag mindenki mindent csinál. Szerencsére a központ sok segítséget kap
önkéntesektől is, több olyan cég/vállalat van, amelyek csapatépítő tréning keretében
felvállalják a terület bizonyos feladatainak az elvégzését. A központ tárgyi feltételei nagyon
jók, azonban a működéshez szükséges pénzügyi források előteremtése nehézségekbe ütközik
A terápiák kiszélesítésén belül további hosszú távú cél lehet a családterápia bevezetése is,
ugyanis a fogyatékos gyermekek családi hátterét is segíteni kell abban, hogy fel tudják
dolgozni azt, hogy beteg gyermek van a családban, aki különleges bánásmódot igényel.
A központ folyamatban lévő projektjei közül kiemelendő a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat

fóti

Lovasterápiás

és

Oktató

Központja

három

épületének

energetikai
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korszerűsítése, melyre 55.183.260 forint támogatást nyertek az Új Széchenyi Terv Környezet
és Energia Operatív Programjának keretében. A beruházás eredményeként csökkenni fognak a
terápiás helyszínként és oktatási központként működő épületegyüttes fűtési és elektromos
energia-költségei. Az intézet területén található épületegyüttesből az oktatási épületet, a
terápiás épületet és az úgynevezett fehér istállót érinti az energetikai korszerűsítés. A program
megvalósításának határideje az év vége, azaz 2014. december 30. napja.
A Gyermekmentő Szolgálattól nem idegen a környezettudatosság, a megújuló energiaforrások
használata. Ugyancsak a fóti területükön adták át 2013 őszén az Élhető Jövő Park nevű
projektet, melynek keretében megújuló energia-forrásokat hasznosító energiatermelő
egységek, valamint ezek működését felügyelő és összehangoló informatikai rendszer került
felépítésre. A beruházás célja az intézet villany- és gázszámlájának csökkentése, továbbá egy
olyan kísérleti-kutatási intézet létrehozása volt, ahol egyetemi oktatók, hallgatók és kutatók
tanulmányozhatják a decentralizált energiatermelést, szakmai oktatásokat, kísérleteket
végezhetnek megújuló energia-források használatával.
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PROJEKT CÉLJA, CÉLCSOPORTJA
A fóti lovasversenyek több kategóriában kerülnek minden évben megrendezésre, így a
háromnapos versenynek csupán egyik része a díjlovasok nemzetközi és nemzeti versenye.
Ennek fő célja, hogy nemzetközi és nemzeti szinten magas szintű versenyzési lehetőséget
biztosítson a nehéz, közép és könnyű osztályú díjlovas kategóriákban. A versenyekre minden
évben 80-100 lovas jelentkezik, ugyan a résztvevők nagyobb része hazai versenyző, de
számos más európai ország is képviselteti magát.
A fóti versenysorozat keretében kerül megrendezésre a szintén háromnapos lovas terápiás
verseny a hiperaktív, tanulásban-, illetve értelmileg akadályozott, látássérült, mozgásukban
akadályozott gyerekek, fiatalok és fiatal felnőttek számára, akik önálló lovaglás, csapatváltó
verseny, díjlovaglás és gyógypedagógiai lovastorna versenyszámokban mérhetik össze
tudásukat. Ez a verseny minden évben legalább 15-20 csapat részvételével zajlik, ami 130150 gyermek részvételét jelenti. Mivel fogyatékos és akadályozott gyermekekről van szó, így
a kísérők száma is meglehetősen nagy.
A Jámbor Vilmos Emlékversenyen csapatok versenyeznek egymással vezetett lovon, a
gyerekeknek játékos feladatokat kell lóháton megoldaniuk. A gyógypedagógiai lovastorna
versenyszámra hiperaktív, tanulásban akadályozott, illetve értelmileg akadályozott gyermekek
nevezhetnek három életkori kategóriában. A Mádl Ferenc Emlékversenyen a versenyzők
bármilyen mesét, történetet előadhatnak, melyben a lovason kívül a ló is fontos szerepet kap.
A látássérült gyermekek számára külön versenyszámokat hirdetnek meg: ügyességi
feladatokat vezetett lovon és gyógypedagógiai lovas tornát kezdő és haladó lovasok számára.
Az 2013-as versenyen is megrendezték az egészséges és sérült lovasok közös, játékos
versenyszámát, mely a korábbi években is nagy érdeklődésre tartott számot. A versenyszám
megrendezésével az volt a cél, hogy az egészséges és sérült lovasok közösen versenyezzenek,
szerepeljenek, jobban megismerjék egymást, ezáltal is hangsúlyozva az integráció
fontosságát.
A verseny keretein belül 2013-ban is sor került a Díjlovagló Parasport versenyszámra, mely
egyben a mozgásukban akadályozott felnőtt lovasok számára az Országos Bajnokság is volt.
A háromnapos esemény legfőbb célja a lovasterápia és a lovassport minden ágának
népszerűsítése, versenyzési lehetőség megteremtése sérült gyermekek és fiatalok számára,
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valamint a lovasterápia mint kiegészítő terápiás eljárás népszerűsítése, és a benne rejlő
fejlesztési lehetőségek bemutatása.
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A PROJEKT LEBONYOLÍTÁSA, TARTALMA
A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és
támogatásával 2013. szeptember 20. és 22. között kilencedik alkalommal rendezte meg
nemzetközi és hazai Díjlovas Versenyét és Lovasterápiás Versenyét, melynek a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat Lovasterápiás és Oktató Központja adott színteret.
A korábbi évekhez hasonlóan most is nemzetközi keretek között zajlott a Díjlovas Verseny,
melyre több mint 100 lóval neveztek hazai és külföldi lovasok. A nemzetközi versenyen
többek között Szent György-díj, Intermediate I., Intermediate I. Kűr, Intermediate II.,
Nagydíj, Nagydíj Special, valamint Nagydíj Kűr versenyszámok kerültek megrendezésre. Az
események nívóját növelte, hogy a megrendezett nemzetközi verseny miatt minősített,
nemzetközi bírók pontozták a versenyzőket a nemzeti versenyen is, így a pontozás
szubjektivitását sikerült elkerülni.
A versenyek keretében sor került a Díjlovagló Parasport versenyszámra, mely egyben a
mozgásukban akadályozott felnőtt lovasok számára az Országos Bajnokság is volt. Ennek
díjazása versenyszámonként történt, az első helyezettek 3000 Ft + díjszalag, a második
helyezettek 2000 Ft + díjszalag, a harmadik helyezettek pedig 1000 Ft + díjszalag elismerést
kaptak, míg a meghívott csapatok külön díjazásban is részesültek.
2013-ban először a Lovasterápiás Verseny is háromnapos volt, melyen elsősorban hiperaktív,
tanulásban, illetve értelmileg akadályozott gyerekek vettek részt szakképzett lovasterapeuta
vezette csapatokban. A csapatvezető (terapeuta) volt felelős azért, hogy az általa nevezett
sérült lovasok a sérülés típusának, súlyosságának, valamint lovaglási képességének megfelelő
kategóriában versenyezzenek, továbbá a csapatvezető felelőssége kiterjedt arra is, hogy a
versenyre benevezett sérült lovasoknál ne legyen olyan kontraindikáció, amely kizárná a
lovaglást és a lovasversenyen való részvételt. A csapatvezető felelt azért általánosságban,
hogy az általa nevezett lovasok egészségügyi állapota megfelelő legyen, gondoskodott
gyógyszereikről, speciális szükségleteikről.
A Lovasterápiás Versenyen nem volt nevezési díj, startdíj, és bokszköltség, ráadásul a
szervezők a távolról érkező csapatoknak és hivatalos kísérőiknek igény szerint ingyenesen
szállást, étkezést és szállítást is biztosítottak.
A Lovasterápiás verseny keretében három féle versenykategóriában léptek pályára a lovasok.
Az „A” kategóriába a Gyógypedagógiai lovaglás versenyszámai tartoztak, így az önálló
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lovaglás ügyességi pályán külön a hiperaktív, a tanulásban akadályozott és az értelmileg
akadályozott gyermekek számára, továbbá díjlovaglás ügetésben, lépésben és mindhárom
jármódban. Ide tartozott a Jámbor Vilmos emlékverseny (ügyességi feladatok vezetett lovon
külön kezdő és haladó, illetve látássérült, valamint 3-6 éves kategóriákban), és a Mádl Ferenc
emlékverseny is (szabadon választott témában bármilyen történet, mese, színdarab, vagy
zenés darab előadása, melynek szereplője a ló). A „B” kategóriába nevezettek
Gyógypedagógiai voltizsálás versenyszámokban vettek részt, itt is külön versenyeztek a
hiperaktív, a tanulásban akadályozott, az értelmileg akadályozott és a látássérült gyerekek. A
„C” kategóriában a Sérült lovasok és díjlovasok közös versenyszáma került.
A lovasterápiás verseny győztes csapatai is díjazásban részesültek, melynek összértéke
2.675.000 Ft volt. Ez az alábbiak szerint került kiosztásra:
I. Összesített csapatversenyre felajánlott díj: 2.000.000Ft
I.

helyezett csapat: 300.000 Ft

II.

helyezett csapat: 250.000 Ft

III.

helyezett csapat: 200.000 Ft

IV.

helyezett csapat: 150.000 Ft

V.

helyezett csapat: 100.000 Ft

VI.

helyezettől minden további csapat 80.000 Ft

II. Látássérült Lovasok Versenyszámára felajánlott díj: 300.000 Ft
III. Jámbor Vilmos Emlékversenyre (csapatváltóverseny) felajánlott díj összesen: 375.000 Ft
Ez a versenyszám három fordulóban korcsoportos bontásban külön értékelve került
megrendezésre, a versenyszámban elért helyezés nem számított be az összesített
csapatverseny eredményébe.
A lovas eseményeken túlmenően, a terület adottságait kihasználva a szervezők számos
további programmal készültek a résztvevők számára, melyek nagy része az odalátogató
gyermekek segítését és szórakoztatását szolgálta.
A 2013-as év OTP Fogászati Roadshow utolsó (magyarországi) állomása a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központja lett, ahol a Díjlovas
Verseny alatt minden nap 9 és 17 óra között vehettek részt a gyerekek az ingyenes fogászati
szűrésen és szaktanácsadáson. A fogorvosok munkáját arcfestők, kézművesek és animátorok
segítették, akik barátságossá varázsolták a fogászati vizsgálatot.
A rendezvény mindhárom napjára kitelepült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
nőgyógyászati szűrőkamionja is, melyben a látogatókat nőgyógyászati tanácsadással várták.
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Az esemény szerencsére számos szponzorral, segítővel és önkéntessel büszkélkedhetett, így a
3 nap programajánlata igen széleskörűvé vált. A Mercedes MOKI programjában (Mobil Kids)
a gyermekek egy előre kialakított pályán a biztonságos közlekedés elsajátításában kaptak
segítséget, itt kerékpáron, kisautón lehetett végigmenni a pályán. A támogató cég ezen
túlmenően sérülteknek is megfelelő terepjárót állított ki a parkban, melyet egy tesztvezetésre
el is lehetett vinni.
Az Eleven Park játszóházat telepített ki a helyszínre, mely iránt szintén nagy érdeklődés
mutatkozott.
Az elmúlt években számtalan kiegészítő programot biztosítottak az idelátogatóknak: ki
lehetett próbálni fekvőbicikliket, Páska Ildikó voltizs edző csapatával egy látványos
lovastorna bemutatóval örvendeztette meg a résztvevőket. Gubás Gabriella egy éneklő,
mesemondó kört hozott létre a gyermekek foglalkoztatására. Önkéntesek, baráti alapon lufi
hajtogató, arcfestő, bohóc standokat létesítettek. Emellett fotókiállítás, hangverseny, brazil
táncosok bemutatója, illetve a minden estére megszervezett jó hangulatú buli színesítette a
jelenlevők napjait.
Az eseményhez kapcsolódó nagyobb szponzorok, így például az az OTP, a MERCEDES és az
ELMŰ is, és a VIP vendégeik részére fogadást is adtak. Összességében elmondható, hogy a
szervezők azon túlmenően, hogy nívós nemzetközi és nemzeti díjlovas versenyt bonyolítottak
le, amelynek a nemzetközi szövetség által meghatározott standardoknak kellett megfelelnie,
nagy hangsúlyt fektettek a Lovasterápiás versenyrészre. Talán elmondható, hogy a résztvevő
gyermekekre, csapatokra fordított figyelem kiemelkedően elismerésre méltó, az a rengeteg
program, sokféle versenyszám és kategória, lehetővé tette, hogy minden kis lovas
sikerélménnyel, és nagy tapasztalatszerzéssel távozzon a versenyről. Ráadásul mindezt
teljesen ingyen és pénzdíjak elnyeréséért küzdve tehették meg. A kiegészítő programok pedig
erősítették a sérült, problémás gyermekek közösségi lehetőségeit, nem véletlen tehát, hogy ez
a célcsoport minden évben már jó előre készül és türelmetlenül várja a fóti verseny
megrendezését.
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PROJEKT PÉNZÜGYI HÁTTERE, FINANSZÍROZÁSA
Valamennyi projekt megvalósításának, illetve eseménysorozat növekedésének a záloga a
rendelkezésre álló saját források megfelelő elosztása, illetve a külső pénzügyi források
optimális bevonása. A vizsgált fóti lovasverseny projekt, a saját pénzügyi források korlátozott
mértéke miatt, elsősorban a rendelkezésre álló saját tárgyi és személyi forrásokra illetve a
szponzori formában megjelenő külső vállalati forrásokra, és egyéb egyéni és céges
támogatásokra épített.
A Magyar Lovasterápia Szövetség által a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
védnökségével és támogatásával lebonyolításra került díjlovas és lovasterápiás verseny az
esemény mérete és nívója miatt ugyanis igen komoly költségvetési kiadásokkal rendelkezett,
ugyanakkor elsősorban a Gyermekmentő Szolgálat vezetőségének kiváló kapcsolati tőkéjének
köszönhetően számos olyan szponzori és egyéb segítséget is kapott, mely lehetővé tette a
projekt sikeres lebonyolítását.
A verseny összköltsége közel 20 millió Ft, mely magába foglal minden kiadást: a pénzdíjakat,
a mobil istállók bérlését, pályák karbantartását, sátorkölcsönzést, bírói, állatorvosi díjakat,
versenyirodai szolgáltatást, kivetítő, tribünbérlést, hangosítást, utazási költségeket, a biztosítás
díját, a nemzetközi versenyrendezés díját, a versenyregisztráció díját, a mentősök díját,
valamint a programhoz kapcsolódó hirdetési költségeket. A díjlovas versenyhez kötődő
bevételek kb. 3 millió forintot tettek ki (boxbérlés, nevezési díjak és startdíjak). A sérült
gyermekek lovasterápiás versenye a résztvevők számára teljesen ingyenes volt. A sérült
gyermekek versenyére felajánlott több mint 2,5 millió forint pénzdíjat a Nemzetközi
Gyermekmentő Szolgálat saját forrásaiból fedezte, a hiányzó összeget szponzorok ajánlották
fel a rendezvényre. A lovasterápiás versenyen az NGYSZ célja, hogy felajánlott pénzdíjjal
kifejezetten a gyermekek terápiáját támogassa. A rendezvény legnagyobb támogatója az OTP
Bank Nyrt. volt, de jelentősen támogatta a rendezvényt a Mercedes- Benz Magyarország Kft.
és az ELMŰ is.
A rendezvény pénzügyi megvalósíthatóságának kulcsa volt az, hogy a szervezőknek olyan
hosszú távú együttműködő partnerei vannak, akik ingyenes, vagy igen kedvezményes
szolgáltatásaikkal komoly kiadások megtakarítását teszik lehetővé. Ilyen például a Toi-Toi,
mely ingyen bocsátja rendelkezésre a mobil WC-ket, csupán azok szállítását kell megoldani,
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vagy a mobilistállók és tribünök bérbe adói, aki sok éve ugyanazon az áron biztosítják ezen
berendezések használatát.
A Waberer’s céggel való jó kapcsolat a szállítási feladatokban nyújt nagy segítséget, ugyanis
a nagyobb szállításokat ingyen lebonyolítják, míg a Mercedes a bírók szállítását finanszírozta.
Az OTP a gyerekek szállításához ingyen bocsátott rendelkezésre egy kisbuszt, ráadásul a
gyerekeknek kiosztott minden ajándék, lovas-ruházat, póniklubos dobozok szintén
támogatásként érkeztek különböző cégektől.
Összességében elmondható, hogy egy ilyen kaliberű, több napos verseny lebonyolítása
meglehetősen nagy összegeket emészt fel, ugyanakkor az, hogy a lovasterápiás versenyt
együtt rendezik a díjlovas versennyel, mindenképpen szerencsés megoldás a finanszírozás
szempontjából,

hiszen

a

díjlovas

verseny

„adottságait”,

a

lovasterápiás

verseny

lebonyolításához is fel tudják használni.
Az esemény megvalósítása a támogatók és szponzorok nélkül lehetetlen volna, ugyanakkor
elmondható, hogy az önkormányzat szerepvállalása a jövőben bővíthető lenne, hiszen saját
kereteiken belül ők is nagy segítséget tudnának nyújtani a sikeres rendezéshez.
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A PROJEKT KOMMUNIKÁCIÓS SAJÁTOSSÁGAI
A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével
2013. szeptember 20. és 22. között kilencedik alkalommal megrendezett nemzetközi és hazai
Díjlovas és Lovasterápiás Versenyének már olyan nívója és elismertsége alakult ki az évek
során, mely segíti a program népszerűsítését és kommunikációját. Ugyanakkor az is
megemlítendő, hogy a projekt sportolói, közreműködői és nézői célcsoportja igen szerteágazó
a sokféle versenykategória miatt, így külön energiát kell fordítani az eltérő csoportok
megszólítására és informálására.
A nemzetközi díjlovas verseny gondozásában természetesen a nemzetközi szövetség is
szerepet vállal, így a nemzetközi díjlovas közösség rajtuk keresztül könnyedén elérhető,
ugyanakkor igen sok a visszatérő lovas is, akik elérése a szervezők részéről közvetlenül is
megoldható. A nemzeti díjlovas versenyrész több okból is népszerű tud lenni, egyrészt mivel
nemzetközi versennyel rendezik együtt, így az európai versenytársak szereplése is vonzerővel
bír, továbbá a nemzetközi bíráskodás biztosítja az objektív pontozást. Ugyanakkor
megemlítendő az is, hogy Magyarországon nem rendeznek túl sok nemzetközi szintű díjlovas
megmérettetést, így a hazai sportolók számára ez egy fontos és biztos versenyállomás. A
verseny pénzdíjas jellege további vonzerőt biztosít.
A lovasterápiás verseny, mint minden lovasterápiás esemény a sérült gyermekek számára egy
óriási élmény lehetőségével kecsegtet, így a szülők és segítők igen nyitottak arra, hogy a
gyerekeket elhozzák erre az eseményre. Ráadásul ebben a kategóriában a verseny, illetve az
egész háromnapos részvétel ingyenes. Mivel a lovascsapatok csak szakképzett terapeuták
vezetésével vehetnek részt a versenyen, akik jellemzően a Lovasterápiás Központ képzésén,
vagy közreműködésével rendezett képzésen szerezték meg ezt a végzettségüket, így az ő
megszólításuk szintén könnyedén megoldható. A szervezők fő feladata tehát az, hogy a
meglévő kapcsolatokon keresztül (terapeuták, címjegyzékek) az információt időben kiküldjék,
és a verseny közeledtével folyamatosan tartsák a megcélzott résztvevőkkel a kapcsolatot.
A nézők toborzása egy kicsit komolyabb kihívás elé állítja a szervezőket, ugyanis a laikus
számára sem a díjlovas megmérettetés, sem pedig a lovasterápiás gyakorlatok nem jelentenek
túl nagy látványt, vonzerőt. Ugyanakkor a verseny mérete és jellege miatt a kísérők,
családtagok és a többi versenyző is részben meg tudja tölteni a lelátókat. A szervezők
elsősorban a helyi hirdetési felületeket használják fel a népszerűsítés során, tehát a környéken,
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elsősorban Fóton plakátokkal hirdetik az eseményt, valamint felkutatják a további hirdetési
lehetőségeket, így kihasználják például a helyi sajtóorgánumokat is.
A Gyermekmentő Szolgálatnak van saját állandó sajtófelelőse, aki a rendezvénnyel
kapcsolatos megjelenéseket koordinálja. Így sikerül elérni, hogy a közmédiában
elhangozhassanak az eseményről beharangozók, illetve, hogy a közmédia és a TV2 bizonyos
műsorainak

stábja

(melyek

fogyatékosokkal,

szabadidősporttal,

gyermeksporttal

foglalkoznak) kilátogassanak a helyszínre, és a lovasterápiás versenyről műsort készítsenek.
A magyar sajtóban a Ringier csoporthoz tartozó sajtóorgánumokkal van az esemény
szervezőinek kapcsolata, így a tudósítások, riportok a Nemzeti Sport, a Blikk és a Képes Sport
oldalain jelennek meg országosan. Az esemény szintén helyet kap a lovas újságokban, onnan
is lehet informálódni a verseny idejéről.
Mind a Gyermekmentő Szolgálat, mind pedig a Lovasterápiás Szövetség saját honlapot
működtet, ahonnan az esemény közeledtével link vezet az esemény honlapjára. Ezen felül a
szervezők kihasználják a Facebookot is az esemény népszerűsítésére. A Magyar Lovasterápia
Szövetség Facebook oldalát például 576 személy tartja a kedvelt oldalak között. A Facebook
oldal mind az esemény beharangozásában, mind a kapcsolódó információk elérhetővé
tételében, mind pedig az eseményről készült fotók közzétételében fontos szerepet vállalt a
projekt-kommunikációban.
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EREDMÉNYEK
A Magyar Lovasterápia Szövetség a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével és
támogatásával 2013. szeptember 20. és 22. között kilencedik alkalommal megrendezett
nemzetközi és hazai Díjlovas Verseny és Lovasterápiás Verseny fő támogatója a korábbi
évekhez hasonlóan, 2013-ban is az OTP Bank Nyrt. volt, további kiemelt támogató pedig a
Mercedes-Benz Magyarország Kft. volt (1. kép).

1.

kép. A Nemzetközi verseny (forrás: www.lovasok.hu)

A Díjlovas Verseny nemzetközi keretek között zajlott az 1. és 2. pályán nehéz, közép és
könnyű osztályú díjlovas kategóriákban. 2013-ban a 3. pályán lebonyolításra kerülő
Lovasterápiás Verseny is háromnapos lett. A Lovasterápiás verseny versenyigazgatója
Bozori

Gabriella,

a

Gyermekmentő

Szolgálat

Fóti

Lovasterápiás

és

Oktató

Központjának vezetője volt, aki szerint nagyon fontos, hogy az egészséges lovasok és a
sérült, fogyatékos gyermekek, fiatalok egy helyszínen együtt, egyszerre tudjanak
szerepelni, versenyezni.
A Nemzetközi Díjlovas Verseny összdíjazása 7700 euró, vagyis mintegy 2.300.000 Ft
volt, a Nemzeti Versenyé 680.000 Ft, a Lovasterápiás Versenyé 2.675.000 Ft. A
rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében a programot a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat és a Magyar Lovasterápia Szövetség számos tagja segítette önkéntesként. A
Gyermekmentő Szolgálat ismert közéleti tagjai személyesen vállaltak védnökséget
házigazdaként az egyes versenyszámokban, valamint közreműködtek a díjak
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átadásában. A versenyszámok házigazdái között szerepeltek következő jelentős
személyiségek:


BÁNKI Erik, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat kuratóriumi tagja, európai
parlamenti képviselő



BOCSKAI István, az OTP Bank Nyrt. PR senior manager



BORDA Gábor, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Felügyelő Bizottságának
tagja, a Concorde Értékpapír Zrt. igazgatósági tagja



BUZÁNSZKY Jenő, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Sportbizottságának
elnöke, az Aranycsapat tagja, olimpiai bajnok labdarugó



CSÁKY László, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat alelnöke



Dr. KÖVÉR László, az NGYSZ Magyar Egyesület elnöke, az Országgyűlés
elnöke



Dr. POLT Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, Legfőbb Ügyész



Dr. SÓLYOM László, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnöke, a
Magyar Köztársaság volt elnöke,



GONDA Gábor, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, a HP
Magyarország vezérigazgatója



HARRACH

Péter,

a

Nemzetközi

Gyermekmentő

Szolgálat

alelnöke,

országgyűlési képviselő, a KDNP frakcióvezetője


HORVÁTH Gergely Domonkos, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja



Ingo FRÖHLICH, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, a MercedesBenz Hungária Kft. vezérigazgatója



JANZA Frigyes, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, ny. vezérőrnagy,



JÁRAI Zsigmond, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, a CIG Pannónia
Életbiztosító Nyrt. Felügyelő Bizottságának elnöke



KOVÁCS Katalin, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, olimpiai és
világbajnok kajakozó



MÁDL Dalma, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja



MÁRTON Péter, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója



MOSONYI György, a MOL Felügyelő Bizottságának elnöke



ÓKOVÁCS Szilveszter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, a Magyar
Állami Operaház főigazgatója



PATAKI Ági, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja
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Peter HOLZMÜLLER, a Nemzetközi

Gyermekmentő Szolgálat tagja, a

Klinikverbund Südwest Terápiás Központjának igazgatója


SZENTES Tamás, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, Budapest
főpolgármester-helyettese



TARSOLY Csaba, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat tagja, a Quaestor
Csoport elnök-vezérigazgatója



WICHMANN

Tamás,

a

Nemzetközi

Gyermekmentő

Szolgálat

Sportbizottságának tagja, kenu világbajnok
Az esemény főtámogatója, az OTP Bank, társadalmilag felelős vállalatként elkötelezett
segítője az értéket hordozó közösségi ügyeknek. A legnagyobb magyarországi hitelintézet
évek óta segíti a verseny megrendezését, és kiemelten fontosnak tartja, hogy ráirányítsa
a társadalom figyelmét a lovasterápia fontosságára. A pénzintézet társadalmi
szerepvállalásában a sport támogatása mellett, az egészségmegőrzésre nevelés is fontos
szerepet játszik. A bank 1995-ben mozgó fogászati rendelőnek kialakított autóbuszt
vásárolt a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálatnak, melynek fenntartásában azóta is
szerepet vállal. A fogorvosi buszban dolgozó fogorvosok olyan gyermekközösségek
számára biztosítanak komplex, térítésmentes fogászati szűrést és/vagy ellátást, melyek
fogászati kezelése valamilyen okból egyáltalán nem, vagy csak nehezen megoldott. A
kezelésen kívül a Szolgálat fogorvosai szaktanácsadást és szájhigiéniai felvilágosító
munkát végeznek.
A rendezvény mindhárom napjára kitelepült a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat
nőgyógyászati szűrőkamionja, melynek működését a Waberer’s International Zrt.
támogatta. A Mercedes-Benz az általa indított Mobile Kids (MoKi) program keretében
játékos formában mutatták be a 4-10 éves korosztálynak a biztonságos közlekedés fontos
elemeit.
A kizárólag Magyarországon készülő Mercedes-Benz CLA értékesítésének megkezdése
kapcsán a Mercedes-Benz Hungária Kft. nagyszabású jótékonysági akciót indított. A „Segíts
egy mosollyal!” kampány során az érdeklődő magánszemélyek és vállalatok a
www.segitsegymosollyal.hu weboldalon

október 15-ig vásárolhatták meg az első

Mercedes-Benz CLA felületének részleteit. Az 5x5 centiméteres egységek ára 10.000
forinttól indult, az autó kiemelten látható részletei egységenként maximum 30.000
forintba kerültek. A felajánlásokból beérkező összeg egésze a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálathoz került, aki egészségügyi programjára fordította a támogatást.
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A cég 2012-ben jótékonysági aukción ajánlotta fel az első, Magyarországon gyártott
Mercedes-Benz B-osztályú személyautót a Gyermekmentő Szolgálat részére. A lezárult
licitáláson a Mercedes-Benz egyik hazai márkakereskedője, 20 110 000 forintos áron
vásárolta meg az első, értékesítésre szánt modellt. A Mercedes-Benz Hungária Kft. a
Díjlovas és Lovasterápiás Verseny hivatalos szállítója is, aki biztosítja a vendégek és a
versenyző gyermekek szállítását.
Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. a verseny biztosításáról gondoskodott, míg a
lovasterápiás versenyen a HunGast Esztergom Kft. biztosította díjmentesen a segítők, a
rendezők és a részt vevő gyermekek étkezését.
A lovasterápiás versenyen 22 csapat vett részt:
 Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány (Hódmezővásárhely)
 Borsodi Táltosok (Kazincbarcika)
 Csikócsapat (Kaposvár)
 Daniló SE (Budapest)
 Duráczky József EGYMI és Nevelési Tanácsadó (Kaposvár)
 Éltes Mátyás Nevelési és Oktatási Központ (Mosonmagyaróvár)
 Hintaló Alapítvány (Kaposvár)
 JÓ Úton - Lóháton Alapítvány (Szentes)
 Korona Póni Klub (Kaposvár)
 Károlyi István Gyermekközpont (Fót)
 Lovasterápia a Fogyatékkal Élőkért Egyesület (Budapest)
 Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány (Fót)
 Móra Ferenc Általános Iskola (Érd)
 ODÚ - Manók Csapata (Szeged)
 Pegazus Alapítvány (Székesfehérvár)
 Száz Virág Egyesület (Érd)
 Szív és Kéz Alapítvány (Juta)
 Unicornis Egészségforrás Alapítvány (Balogunyom)
 Vándor és Vackor Lovasterápiás Alapítvány (Nagymaros)
 VDSE Vak Diákok Sportegyesülete (Budapest)
 Zselici Lovasok


Kapaszkodó Alapítvány (Pákozd)
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A nemzetközi díjlovas versenyt a vezető bíró, a technikai felelős és egy felkért külföldi
versenyző lovas is értékelte írásban és véleményét erről eljuttatta az FEI felé. A lovasterápiás
és az egész verseny tapasztalatainak összefoglalása szóban történt meg, illetve kaptak néhány
írásos visszajelzést és köszönő levelet a résztvevőktől. Ezeket a megjegyzéseket,
véleményeket,

tapasztalatokat

minden

esetben

felhasználják

a

következő

verseny

szervezésénél (2. és 3. képek).

2. kép. A lovasterápiás verseny (forrás: www.lovasok.hu)

3. kép. A verseny izgalmai (forrás: www.lovasok.hu)
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A PROJEKT HATÁSAI, DISSZEMINÁCIÓ
A verseny megrendezésének egyik nem titkolt a célja a lovas terápia népszerűsítése,
terjesztése, melyben nagy előrelépést sikerült elérni. Ma már az ország számos pontján zajlik
lovas terápia, amelyen autizmussal élő, értelmileg és, tanulásban akadályozott, hiperaktív
vagy éppen mozgássérült gyerekek kiegészítő kezelést kaphatnak. A verseny történetének
kilenc éve alatt számos egyesület, alapítvány és egyéb szervezet jött létre lovas terápiás céllal,
illetve több lovas klub is bővítette tevékenységét ezzel a speciális, rehabilitációs eljárással.
Nem véletlen tehát, hogy a lovasterápiás központok kis növendékei kilencedik éve nagy
lelkesedéssel jönnek össze a fóti Lovasterápiás Központban, hogy háromnapos, játékos
versenyen mutathassák be, mennyit fejlődtek egy-egy időszak alatt.
Dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke a versenyt követően interjút
adott a Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában, melyben kiemelte, hogy mára már az
ország minden részéről érkeznek gyerekek az őszi Díjlovas és Lovasterápiás Versenyre. Évről
évre nagyon várják ezt az alkalmat, amikor be tudják mutatni, az ügyességüket, azt, hogy
hogyan bánnak a lóval, mennyit fejlődött a finom motorikájuk, és rövid színjátékokat is
előadnak, amelyben a ló a főszereplő.
Néhány éve még megmosolyogták azokat, akik lovasterápiával foglalkoztak, mostanra
azonban polgárjogot nyert ez a terápiás lehetőség. Bozori Gabriella, a fóti Lovasterápiás
Központ vezetője rámutatott arra, hogy eleinte nagyon sok nehézséget okozott számukra,
hogy

a

szakemberekkel,

különösen

az

orvosokkal

elfogadtassák

a

lovasterápia

létjogosultságát a rehabilitációban, az egyéni fejlesztésben. Ehhez lényegessé vált az is, hogy
tudjanak olyan kutatásokat végezni, amelyek megfelelnek a különböző nemzetközi,
tudományos kutatások előírásainak, mert ez is egyik feltétele, hogy a lovas terápia TBtámogatott tevékenység legyen. Emellett a lovasterápiában szervezett események,
rendezvények, köztük a fóti verseny is, nagy szerepet játszott a terápia magyarországi
elfogadásában és elismerésében.
Mindenképpen jelentős eredmény az is, hogy a lovasterápiás versenyszámokra szinte 100%os, a díjlovas versenyekre is igen magas a visszajárók aránya. A lovassport és a lovasterápia
fejlődése tekintetében pedig nagy jelentőséggel bír, hogy a versenyt követően megugrik az
érdeklődés a lovas terápiás képzésekre, így a fóti Lovasterápiás Központ oktatási
tevékenysége évről-évre bővül.
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A másik oldalról nézve a kérdést pedig elmondható, hogy az újonnan képzett lovasterapeuták
is nagy lelkesedéssel térnek vissza Fótra kis csapatukkal, és vesznek részt a versenyen, mely
nem csak a gyermekek számára jelent maradandó élményt, de nekik is lehetőséget biztosít a
tapasztalatcserére, tehát egyféle továbbképzési lehetőségként is értelmezhető a verseny.
A verseny pénzdíjas voltának is igen nagy jelentősége van, hiszen a győztes csapatok egy jó
ideig tudják működésüket finanszírozni a nyert összegekből, illetve természetesen a szakmai
munka erősítése mellett ez is elősegíti a következő évi versenyre való sikeres felkészülést és
részvételt.
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FÜGGELÉK

Források
www.aktiv.itthon.hu/sportrendezvenyek/-/article/dijlovas-es-lovasterapias-verseny-foton
www.fot.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=601&Itemid=503
www.fot.hu
www.lovasok.hu/index.php?i=22737
Interjú Bozori Gabriellával, a fóti Lovasterápiás Központ vezetőjével
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