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A miniszteri biztos
Hittel, hitelesen, alázattal, reménnyel
A hazai és a nemzetközi lovastársadalom meghatározó 
személyisége.  Iskolateremtő mesteredző, örökös magyar 
bajnok. Egyetemi lovastanár. Példakép.

A fiatalokat nem csupán a lovaglás mesterfogásaira, hanem – a magasra állított 
mércéje szerint – engedményt nem tűrő fegyelemre, rendre, a ló, lovassport 
iránti alázatra, lovas- és általános műveltségre, az életre neveli.
1967-ben egyéni országos bajnok, 1969-ben felnőtt magyar bajnok.                                  
1979-2003 között 25-ször nyert magyar díjlovagló bajnokságot. 
Az olimpiai szakágak első magyar Európa-bajnoki érmét hozta haza.
11-szer Világkupa-fordulót nyert, hatszor ugyanitt döntőn lovagolt. 
Több mint 150 nemzetközi győzelmet jegyez. Másfél évtizeden át – honi díjlovaglósportunk legeredmé-
nyesebb időszakában – szövetségi kapitány.
Dr. NAGY István agrárminiszter 2019.  március 1-jétől a lovaságazat miniszeri biztosának nevezte ki. 
Dallos Gyulával Fehér Károly beszélgetett. Lapozzon a folytatáshoz...
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A lovaságazat miniszteri biztosa. Ilyen megtisztelő 
megbízatás honi lovaséletünk történetében még nem 
volt.
Mindenekelőtt köszönöm a döntéshozók megtisz-
telő bizalmát, a kinevezésemet, amellyel eddigi 
munkásságomat ismerik el és még jobb, több szol-
gálatra szólítanak.
Hitvallásom: hittel, hitelesen, erőben, erénnyel, re-
ménnyel, alázattal a Kincsem Nemzeti Lovas Program 
sikeréért, a nemzetért!  A ma történései lesznek a 
jövő reményteljes lehetőségei!

A Kormány 2013. júniusában kelt határozatával a 
Kincsem Nemzeti Lovas Programban meghatározott 
feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához 
szükséges intézkedésekről döntött. A megvalósítha-
tóság és a fenntarthatóság jegyében született komp-
lex Program a teljes lovaságazatra (tenyésztés, lovas- 
és lósport, turizmus, hagyományőrzés, oktatás- 
nevelés, lovasterápia, tömegsport, egészségőrzés, 
tájékoztatás, marketing) kiterjed. Stratégiai célrend-
szere elemzi a lovaságazat helyzetét, felméri az erős 
és gyenge pontokat, számba veszi az eszközrend-
szert, a célokat, a prioritásokat, ütemezést határoz 
meg.
A rendelkezésünkre bocsájtott, korábban soha nem 
tapasztalt hatalmas anyagi támogatás, a továbblé-
pés, a fejlődés biztos alapját veti meg. Új fejlődési 
pályára állította lovaságazatunkat. Mérföldkő! Csak 
rajtunk lovasokon múlik – ezért a mi felelősségünk 
– hogyan tudunk élni e lehetőségekkel. 
Munkám alapja, a zsinórmértékem a lovaságazat 
keretprogramja, a Kincsem Nemzeti Lovas Program 
végrehajtásának segítése. Fő feladatom a kiemelt 
döntések előkészítése, irányítása, felügyelete.
A teljes interjú a Lovas Nemzet áprilisi számában 
olvasható.

Fitoterápiás kezelések során a gyógynövények friss 
vagy szárított, gyógyhatású hatóanyagot tartalmazó 
részeit használjuk fel betegségek megelőzésére vagy 
betegségek kezelésére. Több olyan gyógynövényt is 
használunk a ló-fitoterápiában, amelyek tartalmaz-
nak illóolajat - például a muskotályzsálya levele,a 
rozmaring hajtása vagy az ánizs magja. Ami-
kor ezeket a ló takarmányába keverjük, és 
a növényi részeket szétrágja, megemész-
ti a ló, akkor az illóolajjáratokból kiszaba-
dulnak az illóolaj molekulák, és többféle 
módon bejutnak az állat szervezetébe.

 Joggal merül fel a kérdés, hogy mindenképp szük-
séges-e a tiszta illóolajok kinyerése a növényekből?
A választ Marton Zsófia (Lektor: Nagy-Élő Réka) cik-
kében olvashatják a Lovas Nemzet áprilisis számában.

Aromaterápia vagy fitoterápia?
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Ópusztaszer, Feszty-körkép, Nemzeti Tör-
téneti Emlékpark... Az Emlékpark déli ol-
dalán 120 hektáros pusztaságon 70 ló le-
gel. A lovak azonos fajtájúak a honfoglalás 
lovával. A fajtát úgy hívják Akhal Teke és 
napjainkig a türkmén törzsek őrizték meg.
Cseppentő Attila és családja tevékenysé-
gének középpontjában több mint 30 éve 
a ló, és ezen belül az Akhal Teke fajta te-
nyésztése és használata áll. Kezdetektől 
átszövi tevékenységüket a magyar kultu-
rális örökség ápolása. Kezdetben tradicio-
nális lovasbemutatók jelentették a fő csa-
pásvonalat, majd nagyobb teret kapott a 
lótenyésztés és kiképzés, valamint a kü-
lönböző lovasturisztikai programok szer-
vezése, hogy az embereket még közelebbi 
kapcsolatba hozhassák ezzel a lófajtával.
A fajtáról, használhatóságról, tenyésztés-
ről kérdeztük Cseppentő Attilát, az ópuszta-
szeri ménes vezetőjét.

A teljes beszélgetés anyagát a Lovas Nemzet 
áprilisi számában olvashatják.

A honfoglalás lova
Egy lófajta a múltunkból a jövőnkbe
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Bemutatjuk

Sokan ismerhetik Csics Emese nevét, különösen, akik 
a mesekönyvek világában forgolódnak, hiszen szebb-
nél szebb általa illusztrált gyermekeknek szóló könyv-
vel találkozhatunk az üzletekben. Kevesen tudják róla 
azonban, hogy elkötelezett híve a lovaknak, nagy 
szeretettel ábrázolja négylábú társainkat különböző 
technikákkal. Az elmúlt években több alkotása is 
megjelent a magazinunk hasábjain, most magát a 
művészt is bemutatjuk.
Budapesten született 1981-ben, egy rajz-, művészet-
történet szakos gimnáziumban tanult, majd 2007-
ben diplomázott képgrafikus művészként, valamint 
művészeti rajz-, és művészettörténet szakos közép-
iskolai tanárként a Magyar Képzőművészeti Egyete-
men. Kocsis Imre és Kőnig Róbert voltak a mesterei. 
2010-ben férjhez ment és két évre rá megszületett 
Adél lányuk.
Rajztanárként dolgozol. Az illusztrátori és művészi 
alkotói munkára úgy tűnik csak e mellett marad 
időd...
2006-ban már óraadó tanárként dolgoztam, egyete-
mi éveim alatt pedig belekóstolhattam a könyvil-
lusztrálásba is. Elsősorban mesekönyves munkáim 
voltak, de akadt magyar nyelvkönyv, illetve elsősök-
nek ábécéskönyv is. Jelenleg rajztanárként dolgozom 

egy általános iskolában, ahol rajzszakkörön a linó-
metszéssel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Szeren-
csére nem kell őket különösebben kapacitálni, gyor-
san megy a híre, hogy van lehetőség ilyenre, mindig 
vannak újabb jelentkezők. Szeretek tanítani, igaz 
manapság igazi kihívást jelent. De felemelő látni, 
hogy a diákjaim valami szépet alkotnak. Vagy rajz 
szakon szeretnének továbbtanulni. Mindenesetre a 
festés, grafika, az alkotàs nem maradhat ki az éle-
temből, e nélkül kicsit meghalnék. A lóközelséggel, 
lovaglással is ez a helyzet! 
Tehát így került a témák közé a ló...
A Lovas Nemzet áprilisi lapszámában változatos 
technikával készült lóábrázolásokat mutatunk be.

Csics Emese
illusztrátor, képgrafikus művész
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Videó
sarok

Sörényvágás természetesre

Tegyél lovad kényelméért 1. A kötőfék

Kattints a lejátszás gombra a videó megtekintéséhez.

Dr. Rácz Zsuzsa: Féreghajtás természetesen

Spirál fonás

https://www.youtube.com/watch?v=CHBIk_1wohQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1zBorvzzw5k
https://www.youtube.com/watch?v=4WiQ5MGMqLw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Iqtze3ZlR2s
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Az Eszterházy Huszárezred az ezredforduló évében 2000. november 11-n alakult Ausztriában, a Kismarton 
közeli Lorettoban. Tagjai, akik ünnepélyes zászlószentelésen tették le esküjüket a mai napig elkötelezetten 
haladnak az úton, amit a nevük és fogadalmuk is megkövetel.
A hercegi Esterházy huszárok évi rendezvényei tükrözik alaptörekvésüket: korabeli harcmodor, lókiképzés, 
a nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolása, a magyarországi, illetve ausztriai hagyományörzés. Koruk, 
a 18. század a huszárság fénykora, bátorságpróbákkal, hadicsínyekkel 
tarkítva. 
Az Eszterházy huszárok tevékenységéről és terveiről szóló képes 
beszámolót a Lovas Nemzet áprilisi számában olvashatják.

Egység és megértés
Hagyományőrzés
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Hányszor feltették 
nekem ezt a kér-
dést! Őszintén szól-
va nem is tudtam 
röviden válaszolni 
hiszen egy mondat-
tal nem lehet elma-
gyarázni egy erős 
érzelmi kötődés 
okát... Ez olyan mint 
a szerelem: nem a 
logika szerint műkö-
dik és mindent el-
söprő! 

Gyerekként is erősen 
vonzott az állatok világa, 
de városlakóként nem 
sok alkalmam volt  von-
zalmam tárgyainak a  kö-
zelében lenni. Aztán a sors 
úgy rendezte, hogy mégis 
a közelükbe kerültem. 
Elvégeztem a kaposvári - 
akkor még – főiskola álta-
lános állattenyésztő sza-
kát és tizenhét évre 
elköteleztem magam a 
szarvasmarha tenyésztés-
sel. Aki nem látott még 
tehenet kérődzni, annak 
nem tudom elmagyaráz-
ni, hogy miért rajongtam 
értük. Aztán amikor nyug-
díjba mentem, megvaló-
sítottam gyerekkori ál-
momat és vettem két 
szamarat... ▶

Kitekintő

Miért éppen szamarak?
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Először engem is a külső megjelenésükkel vettek 
le a lábamról hiszen melyik állatnak vannak ek-
kora fülei???
Aztán az évek tapasztalatai és a témához értő 
emberek tanácsai kapcsán rájöttem és megéltem, 
hogy rendkívül tanulékonyak, okosak, kíváncsiak, 
alkalmazkodóak és szeretetre éhesek. Túl kellene 
már lépni azon a helytelen sztereotípián, hogy a 
szamarak buták és makacsok, mert ez nem igaz! 
Ezt csak az állíthatja róluk, aki nem ismeri a faji 
sajátosságaikat - és ilyenek vannak a többség-
ben! A szamár, akárcsak a ló, zsákmányállat, s 
mint ilyen génjeiben hordozza az életben mara-
dásához szükséges stratégiát. Leginkább a biz-
tonság fontos a számára, melynek fő biztosítéka a 
fajtársak jelenléte és persze még sok tényező, melyek 
együttes megléte eredményezi a jó egészségi álla-
potot, a  problémamentes vemhesülést, vemhessé-
get és ellést, stb.
Fontos számukra a nagy tér bejárása, a legelőn való 
háborítatlan, 16-18 órán át tartó legelés. (Ez utóbbit 
sajnos én sem tudom betartani mert nem lakom a 
farmon, de aki teheti, tegye lehetővé a késő délutá-
ni-esti és kora reggeli legeltetést.)

Én természetes módon tartom az állataimat, ami azt 
is jelenti, hogy egész nap és éjjel kinn lehetnek a 
legelőn, illetve a karámban. Nem adok nekik szemes 
takarmányt - legfeljebb hideg téli napokon egy-egy 
cső kukoricát. Az idei télen próbálkoztam a „slow 
feeding” módszerrel, hogy ne pazaroljanak annyi 
szénát és hogy elfoglalják magukat. Mert a játék is 
fontos számukra! Természetes úton - saját ménnel 
- fedeztetek. 2005. óta huszonkét csikó született ná-
lam akiket korán magamhoz szoktatok, valamint a 

kötőfékkel való vezetéshez, de aztán hagyom 
őket az anyjuk és a ménes által szocializálódni. 
Másfél, két éves koruk között kezdek foglalkoz-
ni velük, hogy az alapvető „társasági” szabályok 
kérdését megtanítsák nekem. Igen, jól olvas-
ták! Nekem kell tőlük tanulnom, hiszen ők jó 
pár ezer éve tudják már azokat, míg mi, em-
berek pár száz éve próbáljuk megfejteni a tit-
kot, az állatok nyelvét, hogy végre elbeszél-
gessünk velük! És akit nem ez a cél vezérel, 
annak szerényen azt tanácsolom, hogy ne 
tartson állatot! Szamarat semmiképp!

Farkas Éva


