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Balassa Konstantin
léptei a huculok ösvényén
Az Aggteleki Nemzeti Park szívében, a hegyek védő árnyékában bújik meg a festői kis falu, Jós-
vafő, a hucul kisló birodalma. Ezt érthetjük szó szerint is, hiszen a környék turizmusának, valamint 
a hazai hucul tenyésztésnek is egyik legfontosabb pillérét képezi a ménes, és annak szívós kis 
lovai, az ő gondozásukra kiépült infrastruktúra pedig valóban körbeöleli az egész települést. A 
bázisul szolgáló Kúria Oktatóközpont és Hucul Lovasbázis, a speciálisan felszerelt lovaspálya, és a 
téli munkát lehetővé tévő új fedeles lovarda, fent a hegyekben pedig a hatalmas legelők a ménes 
számára – mindez akár gyalogszerrel is bejárható igazi kis birodalom. Ebben a csodálatos környe-
zetben találkozott először március első hetében a Bala-Sa Natural Horsemanship, és a hucul kisló.

Az Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság a Magyaror-
szág-Szlovákia Határon 

Átnyúló Együttműködési Program kere-
tében (Közös és tradicionális fajta mé-
neseinek lovas és ökoturisztikai együtt-
működése, HUSK/0801/131/0037) nyert 
uniós támogatást a hucul ménes köré 
csoportosította, mindeközben ápolva 
és erősítve a kooperációt a szakmai 
partner Szlovák Hucul Klubbal, mind 
turisztikai, mind tenyésztési szempont-
ból.

A program egyik legfőbb célja több 
oldalról megközelítve is az Aggteleki 
Nemzeti Parkba látogató vendégkör 
számára kínált szolgáltatások színvo-
nalának emelése, ezáltal a vendég-
kör bővítése. Ezt szolgálják a határon 
átnyúló tenyésztési elvek ugyanúgy, 
mint a kislovas rendezvények (pl. a 
Huculösvény versenysorozat) ren-
dezése és népszerűsítése, valamint 
nagy hangsúllyal a lóállomány megfe-
lelő képzése, a ménesben zajló lovas 
szolgáltatások színvonalának tovább 
emeléséért. E célkitűzés keretein belül 
szervezte meg az ANPI vezetése, és 
Sárffy Tamás az első Bala-Sa Natural 
Horsemanship kurzust Jósvafőn.

Annak érdekében, hogy a lóállomány 
képzése és foglalkoztatása még kö-
rültekintőbben, és hatékonyabban 
folyhasson, a velük dolgozók – a gon-
dozóiktól a belovaglókon és lovasokon 
át Veress Balázsig, az Aggteleki Nem-
zeti Park igazgatójáig – tapasztalatai-
nak, képzettségének és szemléletének 
bővítése elengedhetetlen, egy olyan 
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autentikus környezetben még inkább, 
mint amilyen a jósvafői. Így találkoz-
hatott Sárffy Tamás a nyugati „sutto-
gó” tanokat egy igazi hungarikummal, 
Balassa Konstantin lovassági őrnagy 
kétszáz éves, a lovak szelíd, kényszer 
nélküli kezeléséről megfogalmazott 
tanaival ötvöző módszere, és ez az ősi 
lófajta, a „Kárpátok pónija”.

Az egy hetes tréningen két csoport-
ra bontva minden, a ménes lovaival 
kapcsolatban álló munkatárs megis-
merkedhetett a módszer alapjaival 
egy L1-es alapozó kurzus keretében. 
Elsősorban földről dolgoztak a tanulók 
(a kurzus utolsó napján már lóhátról is 
kipróbálták az alapokat), a különféle 
játékok, feladatok során kialakítva egy 
tiszta, és érthető jelrendszert,

 
 

Sárffy Tamás



20 Lovas Nemzet | www.lovasnemzet.hu

fejlesztve a kommunikációt és együtt-
működést a lovaikkal, és megismerve 
reakcióik hátterét.
A jósvafői lovaspálya erre a fajta mun-
kára jóval több volt, mint alkalmas; a 
Huculösvény fix akadályai (különféle 
nehézségű bank-ek és palánkok, fa-
rönk akadályok, libikóka, függönyös 
kapu, stb.) olyan változatos és kreatív 
környezetet biztosítottak a gyakorlás-
hoz, aminél ideálisabbat nehezen lehe-
tett volna elképzelni!

A kurzuson résztvevő lóállomány ve-
gyes háttérrel bírt; hucul heréltek és 
kancák - köztük egyetlen kivételként 
egy őrségi muraközi -, akik között 
akadtak ménesből a közelmúltban fel-
hozott, „karrierjük” kezdetén álló 3-4 
éves csikók, és olyan idősebb lovak 
is, akik gyerekek foglalkoztatásában 
vesznek részt, vagy éppen már tapasz-
talt Huculösvényes sporttársak.
A cél – mind az egy hét végére a részt-
vevőkre, mind hosszú távon az egész 
lóállományra értve – a velük foglal-
kozók képzésén át az egységesítés, a 
lovak képzettségének egyazon, ma-
gas szintre emelése, hogy a velük való 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Közös és tradicionális fajta méneseinek lovas és ökoturisztikai 
együttműködése

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatósága 366 540,51 € európai uniós támogatást nyert a Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program támogatási rendszeréhez benyújtott 
HUSK/0801/131/0037 regisztrációs számú pályázati program keretében. A projekt elszámolható 
összköltségéből a pályázati célok megvalósítására az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság számára 292 
372,51 €, míg a határon túli partner, a Szlovák Hucul Klub számára 74 168 €  áll rendelkezésre.

A 2009. 12. 23. és 2012. 04. 30. között megvalósítandó projekt a már meglévő szolgáltatások továbbfejlesztésére, 
a határon átnyúló együttműködésre épül. Mind az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, mind a Szlovák Hucul Klub 
lovasturisztikai szolgáltatásainak középpontjában a huculok állnak, a projekt megvalósításának célja tehát ezen 
szolgáltatások minőségi és mennyiségi fejlesztése, annak népszerűsítése, a vendégkör bővítése valamint a közös 
rendezvények szervezése. 
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság számára a sikeres támogatási program kiváló lehetőséget biztosított a 
Kúria Oktatóközpont és Lovasbázis  infrastrukturális fejlesztésére és a lovas ágazathoz kapcsolódó, minőségi 
eszközök beszerzésére is. A megvalósítás során az ANPI hangsúlyt fektetett a biztonságra, így a lovasoktatással 
és egyéb lovasturisztikai szolgáltatások megvalósításához elengedhetetlenül szükséges felszerelések (nyereg, 
kantár, heveder, stb.) mellett védőfelszerelésekkel is bővült az eszközpark. Az ANPI egyik legnépszerűbb programja 
a hucul ménes látogatása – a szolgáltatás minőségi fejlesztése érdekében új társaskocsik beszerzése is teljesült, 
így már a lóháton, vagy akár gyalogosan szervezett túrák mellett kisebb csoportok lovaskocsival is felkereshetik 
a szabadban tartott állatokat.
A közös rendezvények szervezésének és lebonyolításának érdekében rendezvénysátrak és mobilboxok is 
beszerzésre kerültek – ezek mindegyikét az ANPI és a Szlovák Hucul Klub közösen használja.

Az Aggteleki Nemzeti Parkról és a fejlesztési programról bővebb információ a www.anp.hu,
valamint a www.anp.nemzetipark.gov.hu oldalakon található.

További információ:
Veress Balázs ANPI Igazgató
3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1.
Tel: +36 48 506 000, Fax: +36 48 506 001
e-mail: info.anp@t-online.hu

Közös és tradicionális fajta ménesinek
lovas és ökoturisztikai együttműködése
HUSK/0801/1.3.1/0037

A cikk tartalma nem feltétlenül tükrözi
az Európai Unió hivatalos álláspontját.

www.husk-cbc.eu * www.hungary-slovakia-cbc.eu

munka minél hatékonyabban folyhas-
son, és hogy a méneshez látogató, lo-
vagolni, túrázni vágyók (gyerekek és 
felnőttek) igényeit maximálisan kielé-
gíthessék.
A hucul kisló alapvetően jó karak-
tere világosan megmutatkozott, a 
lóközpontú módszer gyakorlásával 
még inkább kibontakozott. Szívós, bá-
tor, értelmes, képezhető jellemükhöz 
kétség sem fért. Ezek a kedves, értel-
mes, tanulékony lovacskák remekül 
teljesítettek, kooperáltak lovasaikkal a 
feladatokban. A velük foglalkozók pe-
dig sikerrel alkalmazhatják a tanultakat 
a későbbiekben is a ménes lovaival 
történő munka során. A tervek szerint 
az együttműködés nem áll meg; a kap-
csolattartás, konzultáció folyamatos, 
és még idén folytatódik a ménesben 
tevékenykedők képzése a lóhátról való 
munka elmélyítésével.
Sok sikert kívánunk mindehhez, vala-
mint az Aggteleki Nemzeti Park Igaz-
gatóságnak elsőrangú értékmegóvó 
munkájához, és Sárffy Tamásnak a lo-
vak és lovasok képzéséhez!

Kép és szöveg: ME
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