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agyarország nemzeti parkjai közül az Aggteleki Nemzeti Park az első, amelyet 

kifejezetten a földtani természeti értékek védelmére, valamint természetvédelmi oktatási 

tevékenységre hoztak létre 1985-ben. A következő évtől a hucul lovak génmegőrzése is cél lett. 

Mindemellett a turizmus igényeinek kiszolgálása is alapvető feladat, mint ahogy a 

természetvédelmi oktatáshoz, kapcsolódó ismeretterjesztés, illetve a fajtához kapcsolódó speciális 

lovaskultúra ápolása, fejlesztése is. Ennek tükrében a ménes egész évben megtekinthető Jósvafőn, a 

Kúria Lovasbázis területén illetve a jósvafői Gergés-lápán. 

Továbbá a nagyérdemű előtti bemutatkozást biztosítja az idén már hatodik alkalommal 

megrendezésre kerülő Jósvafői Hucul Lovasnapok és Nemzetközi Patkolókovács Verseny. A 

rendezvény különlegessége, hogy a hagyományosnak mondható versenyszámok, mint a huculösvény, 

díjugratás, fogathajtás, idén is kiegészül a patkolókovácsok versenyével, amelyet neves (Konrad 

Maier , Günter Bosl) bírói gárda pontoz. Esténként pedig koncertek színesítik a programot. 

A rendezvény fővédnöke, Dr. Fazekas Sándor Földművelésügyi miniszter. 

Időpont: 2014. augusztus 22-24. 

Helyszín: Jósvafő, Fedeles Lovaspálya 

Szervezők: 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 

3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1 

www.anp.hu 

Magyar Patkolókovácsok Egyesülete 

2225 Üllő, Kisfaludy u. 6. 

www.mape.hu
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A hucul ló 

A Kárpátokban kialakult fajta jelentősen eltér más fajtákétól, a kultúrfajtákhoz szokott szemű 

ember számára szokatlan a primitív fajtákra jellemző apró termet. Kicsisége ellenére nem kelti 

csökött ló benyomását. A középhosszú gyakran hosszú nyakat dúsan fedi a sörény mely vastag 

szálú a sűrű üstökkel együtt. Igazán előnyös tulajdonságai a hegyes, nehéz terepen mutatkoznak 

meg. Itt irányítás nélkül, nagy biztonsággal jut túl minden akadályon. 

Huculösvény 

A közel 15 éves múltra visszatekintő huculösvény verseny azért jött létre, hogy a Krakkói Egyetem 

által kitalált akadályverseny lehetővé tegye ezen lófajta biztos léptűségének, irányíthatóságának, 

megbízhatóságának mérését. 

A négy kategóriát magába foglaló lovas ügyességi vetélkedőn találkozhatunk épített és természet 

adta, vizes, hegyes akadályokkal - keskeny árkokat vagy víz feletti, magasra emelt pallókat, 

meredek vízmosásokat, patakmedreket, természetes fix, engedelmességi és verhető ugrásokat, ijesztő 

(pl. szalagos kapu) elemeket minden ösvénynek tartalmaznia kell. 

A huculösvény verseny négy kategóriát tartalmaz: 

A kategória: Gyermekverseny, zárt területen belül, az edző segítheti a lovast szóval a pályán, 

ugrásokat nem tartalmazhat. 

B kategória: Kezdő ló vagy kezdő lovas az ösvény alapakadályain, egyszerű pályavezetéssel. 

C kategória: A hucul ló számára készségvizsga-szintű verseny, magasított pallókkal, ugrásokkal, 

nehéz tereppel, ami már a lovastól is felkészültséget igényel. 

D kategória: Gyors, hibaidős pontozás, fix és magasabb ugrások, kombinációk jellemzik a versenyt. 

Patkolókovács verseny 

A rendezvény célja a tradicionális patkolókovács szakma művelőinek megmérettetése, tudásuk 

átadása és megőrzése az utókor számára. A versenyen a kovácsok bemutatják a különböző nemzeti 

iskolák technológiai sajátosságait, ezzel elősegítve egymás szakmai fejlődését. 

Az idei versenyen 4 számban méretettnek meg a patkolókovácsok, mely között lesz két meglepetés 

patkó elkészítése. A résztvevő kovácsok hagyományos szenes tűzből dolgoznak. 

Fellépők 

Vaga Banda, Miskolci Dixieland Band, Mangalica zenekar, Ferenczi György és a Rackajam 


