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kor elnok ur a Kun Szovets6g 6ltal ado-

Ossze6llitotta:

Az Arany Embert6l
mi Lovas

minyozott tiszteletbeli Kun-kapitanyi

Atilllig Tiirt6nel-

ft

tisztet elfogadta. Ez az esem6ny meger6sitette a szervez6k 6s r6sztvev6k hit6t
a kozos identitds 6s a nemzeti ontudat

Projekt-igazgat,6s{ga
Magyar r6szr6l:

Projekt igazgat6: Dr. Bencze Istv6n, Magyar Vil6gkapcsolatok Intezet

me ger6sit6s6nek

Postacim: 1025 Budapest, Ruth6n utca
@

b6l t0rt6nelmi jelent6s6ggel bir,

vipmail.hu

Telefon: +36-20-9179-412

1. Projekt menedzser: Sipos L6szl6'
WOU Hungary
Postacim: 5000 Szolnok, H6romrozsa
24. HUNGARY
E-mail: sipilaci @ gmail.com
Telefon: +36-20-996-?286
Bevezeto:
Az rjfeszrt o :eoek t estverisegenek gondolata ma, a ]Sl. szazad elej6n is 616 vaI6s6g, mel1ne< aparol flura sz6"1l6 tudata
kitorolhetetle: e nepek ciseml6kezet6b6l.
A kazal es a n:ag1'ar n6pben is igy 6l kozos eredetuk ::ciata. mely Osszekapcsol-

nemzeti

g6t, mely az orszdg jov6je szempontja-

36-38. HUNGARY

E'mail: drbencze05

fontossdg6ban.

jiiv6 6pit6se: 201O-ben
Kazaksztin adja az OSCE elnoks6-

A

Nonprofit Kft.

tudatban 6lo osi osszetartozdsta,
sztyeppei n6pek testv6ris6g6nek val6s6g6ra kiv6nja felhivni a flryelmet.

a kozos
a

Ismeretterjesztds:

A lovastfra ftvo-

nala a kazak sztyepp6t6l a maryar Nagy-

Alfoldig terjed6 teriileteken

ezert
Nurszultan Nazarbaev koztarsasagi elnok
meghirdette az ,,Ut Eur6pdbo" nevri programot. A magyarok a kazak n€p legnyugatibb rokonai, 6seik Koz6p-Azsi6ban, a
mai Kazaksztdn terulet6n eryutt 6ltek, 6s
itt 6lnek mind a mai napig az erykori magyar torzsek tored6kei. Ez6rt sztiletett a
gondolat, hory kozos erovel fjraj6rjuk az
Eur6p6ba vezet6 utat, amely osszekototte 6seinket is az elmult 6vezredekben.
Osszefoglalds:

6vezrede-

ken keresztiil 6raml6 energia, n6pek

6s

Az ijfeszit,6 n6pek, iry a magyar 6s a
kazak n6p testv6ris6g6nek tudata egyre

koveti, et6segitve

ercisodik napjainkban, ezert kozosen pro-

ja a kazak sz:leppektol a Nagy-Alfoldig

a nomdd civilizdcio mozgasanak vonalat
a t6rs6g tort6nelmi,
kulturdlis 6s term6szeti kincseinek meg-

huzodo r-e5e-er puszta minden nepet. a

becsiil6s6t.

hunoktol es sziatal'tol kezdve a turkokon
6s kunokon at. a mai magyarokig 6s ka-

Jtiv6k6p-form6l6s: Az embert 6s lovat probdra tevcj tura, valamint a hozza

balunk meg a t0rt6nelmi haryomfny6rzo
lovastfr6val v1Jaszt adni a XXI. szdzad
globalis kihiv6saira, annak szellem6ben,
amit mdr 6seink is tudtak es oroks6zul

zakokrg.

kapcsol6d6 programok p6ldak6pkent kivdnnak szolgdlni n6peink mai ifitisfg6nak
szorgalomb6l, kitartdsb6l, valamint az 6si
mult ismerete, tisztelete alapjdn a jovobe

Atilla.

hunok leg:naryobb, s a magyarok elsci kira15'a nev6nek hallat6ra egyszerre dobban meg az 6si nomdd civlltzlci6 leszdrmazottainak szive. Ugyanilyen
tiszteletet ds szeretetet 6rzunk mindanynyian, ha az Arany Emberre, a fiiggetlen
KazaksztAn nemzeti j elk6p6re gondolunk,
hiszen a szaka-szkita papkir6Llyt megid6z6
Arany Embefi minden olyan n6p kiraly6nak ismeri el, metynek 6seml6kezet6ben
a szkita szarmazas tudata 61. Kozos a Teremto Atydnk hite is, Tengri, Kok-tengri
nev6hez ma is a testv6ri egys6g gondolata
kapcsol6dik az fjfeszitl n6pek mai ut6daiban, besz6ljenek b6rmilyen nyelvet, valljanak b6rmilyen hitet.
a

-{ tortenelem viharai dltal, politikai es
6rdekekt6l sz6tszabdalt Kele=:zdas6gi

.:

\]'ugaton rijra vannak olyan szavak
es ,:-:c':-atok. melyek az aktudlis ellent6-

:

rs

:e.tr :=:,:.'.'e

felebresztik a testveriseg.
az osr cssze:alozd:s es szeretet 6vezredes
erzeset,
C6lok:

Figyelemfelhivas: A magyar-kazak hagyomanyorzo lovastura a regeszeti emlekekben megjeleno, a kulturdlban orzott es

vetett hitb6l is.
Megval6sitds:
Azutat harom magyar lovas es a hozzdjuk teruletenk6nt csatlakoz6 kazak lo vasok teszik meg tort6nelmi viseletben. A
lovaglds induldsi pontja Isszik kurgdn. az
Arany Ember sirja, ahonnan 2009. m6rcius
22-6n ufu a kelve, Kazahsztr(non, Oroszorsz6gon, Ukrajn6n 6s Rom6ni6n keresztul,
a tervek szerint szeptember folyamdn 6rkeznek a lovasok az Oszajlilnd tal6lhat6,
a haryom6ny szerint Atilla sirjak6nt sz6mon tartott kurgdnhoz. A K6rp6t-medenc6be a Radnai-h6g6ndl vezet az ftvonai,
tisztelettel eml6kezve Kiitiiny vez6rre, aki
a kunokat rij haz6jukba ezen a h6g6n keresztul vezette 7?0 esztendeje.
Id6szerfs69:
( ...) Nemzeti iintudat meger6sit6se: A
nemzeti identit6s fenntart6sa folyamatos
munkdt ig6nyel. E folyamatnak kiemelkedci lepese volt a Kazak Koztdrsasag
elnoke, Nurszultan Nazarbaev 2007. evi,
decemberi magyarorszdgi l6togat6sa, mi-

hagytak szdmunkra:
,,Tedd azt, ami 6si!" (Eskini endir!)

(...) Utunkkal fel szeretn6nk hivni a
flgyelmet arra a fontos 6s napjainkban
kiilonosen id6szer( t6nyre, hory a kozdp-6zsiai, illetve a sztyeppei kultfr6k a
tort6nelem folyamdn jelent6s, me gtermekenyit6 hat6st gyakoroltak a K6rp6t-medenc6n keresztul eg6sz Eur6pa civiliz6ci6j6ra. (...)

V6dnokok: Darhan Kaletaev f6titk6r-heIyettes, Nur-otan P6rt
Lezsdk S6ndor, alelnok, Magyar Orsz6ggyfles
Talgat Mamasev, elnok, Kazakok Vil6gszovets€ge

Dr. Fbzekas S6ndor, eln0k, Kun Szovets6g, polg6rmester, Karcag V6ros, k6pvise16,

Maryar Orsz6gryfl6s

Patrubdny Mikl6s, elnok, Magyarok Vil6gszovets6ge

G6l Andr6s, elnok, BARSZ Napitvilny
Kurat6riuma
Projekt igazgato: Dr. Bencze Istv6n. igazgat6, Magyar Vildgkapcsolatok Int6zete
Nkft.
Projekt menedzser: Sipos L6szl6, igazgat6, WOU (Magyarorsz6gi PM Iroda)

Dr. Spartak Orynbek (Kazaksztdni PM
Aibek Nakipov (Kazaksztdni PM Iroda)
A lovastfra technikai leir6sa
Lovasok: Kazaksztdnb6l 3 magyar Iovas
indul utnak, akiket az ut tervezese sor6n

meghat6rozand6 szdmri kazak (esetleg a
tovdbbi orszagokban a fogado nemzetet
kepviselci I lovas kiseri. akdr teruleti egysegenkent rmegyenkent, jdrdsonkentl vdltva egymdlst. A kisero lovasok kivalasztasa
a magyar lovasok technikai vezet6j6nek
hataskore, egyeteltesben az adott orszag
projekt menedzser6vel, koordin6tor6val'
A kazak szakasz v6g6ig kivalasztott 2-3
kazak lovasnak ig6ny szerint m6dj6ban all
Magyarorsz6gig r6szt venni a lovagl6sban'
(...) (Ttvonal, halad6s: a teljes rit hoszsza megkozelit6en ?000 km, mely a helyi
szervez6kkel egyeztetve, az ftvonal-tervet kOveti. Az 6rintettek egyet6rt6s6vei az

triraszakaszok megt6tei6re forditott
id6 6s a val6s6gos titvonal rugalmasan
kezelhet6, flgyeiembe v6ve az id6j6r6s,
terepviszonyok, rendezvdnyek, esetleges
rendkivuii esem6nyek miatti m6dosit6sok
gyes

sz0ks6gess6gdt.

A jelenlegr tervek szerint napi 50 km-t
tesznek meg a lovasok, k6thetente 11 1ovagl6nappal, 3 pihen6nappal 6s 1 tafial6k
nappal sz6molva, ami havi 1000-1100 km
megt6tel6t teszi lehetOve.
Kazaksztfun:

2

009. 03.

1 0,

-2 009. 06.

1

0.,

Ukrajna: 2009.06. 10.-2009.08.

Rom6nia: 2009.08.01.-2009.09.10.,
Magyarorsz6g: 2009.08.10.-2009.10.01,

Utvonal-terv
Az al6bbiakban a triraittvonal t6rk6pe
6s szakaszbont6sa l6that6. A lovastura
szakaszai az ritvonal egyes r6szeinek szellemis6g6t 6s helyi kot6d6s6t irja le'

hagyomdny6rz6

-Chamalgan- Uzunagach

IL Hunok ut6dai kiiziitt: A videken'
ahol athaladunk, a Tien-Shan hegyseg
lilbintt maradt hunok leszdrmazottjai
laknak. Zhambyl-Akkainar-Yeskilikurday-

Aksu-AsPar-Merke
UI. A NagY SelYemitt: Utunkat a NagY

Selyemuton folytatjuk Taraz osi vdrosa
fe16, ahol a bronzkortol napjainkig utazhatunk az id6ben. Tlstebay-AkyrtobeChimbek:Taraz
IV. A kazak tdrzsek egyesiil6se: Szintere a dzsungdr-tdmad6sok elleni kiizdelmeknek 6s a kazak tdrzsek eryesul6sdnek,
mely v6gs6 gySzelmet hozott: ChimkentBugun-Tlrrkeszt6n

V Az 6si Tur6n fiildidn: szkita,

a

kimmer, a szatmala, az alan' a p6rthus, a
hun, az avar a turk 6s a magYar nePnek
a Syr-Darj a
6 shaz 6j a, kult itt i* taliilkozdsa
-sauran-Chili
(Suzak)
T\rrkestanment6n:

-Kzyl-Orda
VI. Eg 6s fiild iissze6r: Ujra a sztyeppe
jutunk
v6gtelenj6t l6tjuk, nom6dok ritjain
Kzyl-Ordael az '(irkozpont vfros6hoz:
DzhusalY-BaYkonur

tor"b6nelmi

eml6kezve:

Tandar-Birlik-Karabas

XL A s6lYom irtja: Testv6rn6Peink
kozos szent madara, a kerecsens6lyom,
iovaink patainak dobogds6t6l fjra felrdppen: Sasyktau-Algabas-TaldaPak

XlI.

Testvdrnepek hazrijdban: DelOroszorsz6gon dthaladunk, ahol lovas
nomdd testv6rn6pek 6inek, hosszti id6k
6ta egy hazaban'. Taldapakt6l az Orosz
Foder6ci6n 6t, Ukrajn6ig
XIII: Levedia: az Azovi-tenger esza-

ki partja

fe16 ha"ladva megemldkeziink a

nepvandorlasok kordrol, a magyarok dtmeneti sz6ll6steriiletd16l: Ukrajna
XIV Hunok 6si vrlndorftjdn: Ukrajna
hun r6g6szeti eml6kei flgyelmeztetnek
hun 6seink tiszteletere: Ukrajna
XV Etelkdz hat6rain: a magyarok r€gi
sz6116shely6nek hat6rait j 6rva eml6kezi.ink

Almosra 6s Arp6dra: Ukrajna-Romdnia
X\rI. K0ttiny vezer utja: Kotony vezer
kunjaival ??0 ewel ezeltjtt csatiakozott
a magyar testv6rn6p6hez: Rom6nia, Magyarorszdg

XVII. Atilla tisztelet6re: utunk v6g€n
Atilla elott tisztelgunk O-Szajla-i kurganj6n61, eml6kezve nagys6gfra: Magyarorszdg

Resztvevtik bemutatdsa

\,'U. R6gi magyar tiirzsek: Az Aral-to

f

tak m6g a kozdpkorban: Novokazalinsk-

10.,

lovastirra tervezett f tvonala:

Ember tiszteletere: A
aklknek Koeml6keziink,
6sokre
szkita
z6p-Azsi6t6l Eur6p6ig sz6mos n6p tartja
mag6t leszdrmazottjdnak. Issyk - Almaty

I. Az AranY

AranYhorddra

Saraychikn6t Eur6pdba 6rve megemI6kezunk az Aranyhord6r6l: Saraychik-

6szak-keleti partjaindl magyar t0rzsek lak-

Oroszorsz6g: 2009.06.01.-2009.0?.10.,

Az

x. Nz

tort6nelmi lovastura

szakaszal:

Iroda)

e

A hagyom6ny6rz6

Aralkum-Aralsk
\4II. Magna Hung6ria fel6: Az ir6nY,
amerre haladunk, Magna Hungaria fele

mutat, igy indt eml6kezunk: SaksaulskiyShalqar

IX. Nyitva Eur6pa kapuia: T6gra nyilt
hatatmas sztyepp6n fordulunk nyugatra, vdr Eur6pa: Kopasor-Ashchi-MukurDosor-SaraYchik

5i
dr. Bencze Istv6n (Szriletett:

1963'

' augusztus

22., Magyatorsz6g, Nyiregyh6za, Ror'. 45 6v, v6gzetts6g: SOTE, fogorvos, sz6jseb6sz f6orvos, a Magyar Lovas
TUrisztikai Szovets6g elnoksdgr tagia, a
kazak kultura elk0telezett magyarorszagi terieszt6je 6s t6mogat6ja, k6t Kazak
Kuruttdj meghivott vend6ge (2002, 2005),
12 eve turalovas, Iovas hagyomdnycirzci'
junior Europa-bajnok. judo mester' nyel-

vek: angol. nemet)
Zsolnai G6bor (Sziiletett: 19?6' januar
22. Magyarorszdg. Baja. kor: 32 eu vegzetts6g: Francia ldegenl6gi6 Szanit6c Is-

$"rTt{s}{ A N,qfi,Y1,iiLacegru
gyarorszagon - a maryarorszagl proJeKr
iroda felallitdsa es mfkodtet6se - a projekt k6pviselet6nek megbiz6s szerinti elI6t6sa
Tagok: Loska Jiinos, elnok, Lovas Thrisztikai Szov. Iovagl6s, tirra, dr, Pfi6czi

Horv6th Andr6s, egyetemi docens, 16g6szet, dr. Kun P6ter, n6prajz, (egyeztet6s alatt), nyelv6szet, (egyeztetes alatt),
Rumi Tamds m6rnok, MBA,
design, Somfai Tam6s m6rnok, tan6csad6, IT-fejleszt6s, G6l Andrds, BARSZ,
eg6szs6gug1t,

diplom6cia
Tan6csad6k: dr. Kelemen Andr6s, orsz6ggyril6si k6pvisel6, a Killugyi Bizotts6g tagja
3. Projekt menedzsment iroda.

-.*J

l,

Kazaksztr6n:

N
-C.-s.r
kola. ..:., L

-.:

=---€ltx

.- . ':'. 1".'. orzo Sport Egyesulet.
Franci.- -:--.:-=gro veter6nja, 5 magas
kituntr..-..=. - :'.agl'obb lovas expedicio
r6szt','=" ' ! -*lt.nyelvek: francia)
kalok

---

Szalka Bal6zs (Szuletett: 1976. decem-

ofaado tanar rSzent

: ..- .r-gt'etem'. biztonsagiszakembel. -. .: s:g: tag. Bakonyi Porosz-

Kolo:..

Projekt menedzser: Dr.

,

ber 24. Magyarorszdg, Budapest, kor:

32

6v, v6gzetts6g: programoz6, Kand6 K6lmdn Mriszaki F6iskola, 2000 ota katonai

hagyomdny6rz6, szablyaviv6s oktat6ja,
sport: atldtika 6s szertorna, nyelvek: an-

gol,latin)
B6ta Andr6s
* A megel6z6

lovastfrdk technikai adamell6kletben talalhat6k.
Project management
A hagyom6ny6rz6 tort6nelmi lovastf ra
el6k6szit6se, Iebonyolitdsa 6s az ut6munkdk egys6ges projekt r6szeit k6pezik,
tai

a

melynek teruez6se, megval6sit6sa, valamint jogi, p6nzugyi 6s m6di6ban va16
k6pviselete az al6f;lbi projekt igazgat6s6g
(projekt igazgat6, projekt menedzsment,
iroddkat vezet6 projekt menedzserek) hatdskor6t k6pezik.
1.

Projekt iEazgat6s6g:

Projekt igazgat6: Dr. Bencze Istv6n,
Magyar Vii6gkapcsolatok Int6zet Nkft.
(tdvoll6t6ben Sipos L6sz16 k6pviseli)
Postacim: 1025 Budapest, Ruthen utea

Spartak

Orynbek, Aibek Nakipov
Postacim: 050018. Almaty, Herzen's
street, 18 Nakyp, KAZAKHSTAN, E-mail:
aibek@pnk.kz, Telefon: + B7 -77 -67 7 -2968
Feladatai: - a projekt igazgat6 mun-

kdjdnak tdmogatdsa - a projekt igazgatoval egyeztetett teljes korii project

management feladatok v6grehajt6sa
Kazaksztdnban - a kazaksztdni projekt
iroda fel6llitdsa 6s mrikddtet6se

-

a pro-

jekt k6pviselet6nek megbizfs szerinti

el-

1dt6sa

Tagok: Zeynolla Samashev, r6g6szet,
Krym Altinbekov, tortenelem, Babakumar

Kinayat, neprajz, (Saltanat Akmuldina,
egyeztet6s alatt), eg6szs6gugy, (egyeztet6s alatt), mddiakapcsolat
Tandcsad6k: Kairat Zal<tryanov, rektor, Sport 6s T\rrisztikai Akad6mia
4. Menedzsment alapelvek: - A projekt
igazgat6ja kizdr6lagos dont6si jogot tart
fenn az aldbbi pontokban: - Az titvonai,
ld6rend meghatarozasa, a lovas rdsztvev6k kiv6laszt6sa - A szellemis6g, hagyo-

m6nyok, tort6nelmi hris6g, ruh6zat

6s

Csepr:- F.:.: Sr',ietett: 1970. novembar - l.l-.:-. :i,: srag, Vd:rpa-lota, kor:
38 e','. -. .. - -:: : : :- :ia, onatiszti F6iskola,
iro, :2.::
:':-r- -:aado tanar. elnok,

Feladatai: - a tfra ritvonaldnak, id6rendjenek es alapjeltegenek meghatarozdsa - teljes kOrii projekt menedzsment
meghatarozdsa 6s projekt menedzsment

viselked6s betart6sa - A trira szellemis6g6nek, uzenet6nek a m6didban va16 megjelenit6s6re vonatkoz6 alapelvek meghaLirozdsa.
* Minden ezirdnyban esetleg felmerul6
k6rdes vagy k6r6s a projekt igazgat6s6ggal tort6n6 egyeztet6st 6s hozz6jdruldst

Bakor.',

feladatok, hatdskorok (orszdgonk6nti)

ig6nyel.

36-38. HUNGARY, E-mail: drbencze0S@

vipmail.hu, Telefon: +36-20-947 I -412

-'a

- ?:-, :*.--,.< HagYomanYStz6
Snn*:-.: :' -'-'F a Honvedelemvyvr!

-r.

6rt bro::- :-.. :.. - i:',lnietes birtokosa,
5 nagl' . ' ,: -''.-,r:'-. '.'ezetoje (30.000
km). hoss: -. '' --,'.'';- l versenyzo Olasz-

orszagb::. - ';:-- rf f a ..Lak6sunk volt

j i :s .\-etett agyunk kemenl' l-.'::.-.:=:a Cimu kOnyVek ir6ja,
nyelve.i: ::-.: -:sz. spanl'ol. francia. anparipa:--:.-.:

go1,

:.

nen::, ::osz

Tartalek rdszfr-evtik:
A lovas ut fol)'amim esetlegesen felmeriilrl akaddll'oztates eset6re a szervez6k
tartalek rdsztvevok felkeszit6s6t is folytatjak.

kijelol6se - a projekt kdpviselete (k6pvisetet6nek delegaldsa) - a kommunik6ci6 es
m6diamegj elen6s me ghatdroz6sa
2. Projekt menedzsment iroda. Ma-

Jogr k6pviselet, szerz6d6skot6sek: Amennyiben kiilon meg6llapodfs nem
szabitlyozza, a jogi kepviseletet a Maryar
Vildgkapcsolatok Int6zet Nonproflt Kfb.

g]rarorsz6g:

Iatja el.
P6nzugyi alapelvek: - A projekt bev6telei a r6sztvev6k saj6t forr6saib6l, feiajdnl6sokb6l, tdmogat6sokb6l, szpon-

Projekt menedzser: Sipos Lirszl6,
WOU Hungary Postacim: 5000.

Szol-

nok, Hdromr6zsa 24. HUNGARY, E-mail:
sipilaci@gmail.com, Telefon: +36-20-9962286

Feladatai: - a projekt igazgato munkdjdnak tamogatdsa - a projekt igazgato
6ltal meghatarozotl teljes korf project
management-feladatok v6grehajtdsa Ma-

zori bev6telekb6l, valamint jogdijakb6l
tev6dnek ossze. - A projekt alapvet6en
non-profit jellegf. - Az esetleges p€nz-

ilgyi aktivum a projekttel megegyezo
c6lkitriz6su 6s szellemis6gti, tovdbbi
v6llaikoz6sok t6moeatds6ra forditand6

l1

-

*"?X{*Ii
M6dia: - A m6diamegielen6s strat6gl6ia a project igazgat6s6g hat6sk0re'
- A lovastfra on61l6 honlapja a www
kazak-magYar-lovasut.hu es a www
goldenman.eu cimen taldlhat6, fejleszt6se a WOU Hungary 6ltal tervek sze-

-

rint magyar, angol, orosz 6s kazak nyelveken tort6nik. - Az elektronikus tartaiomfejleszt6s tekintet6ben a projekt
igazga\6sdga kot egyedi meg6llapod6-

Pdnzugl'r tervezes - Mediamegjelenes
e16k6szit6se - Tartalomfejleszt6s e16k6szit6se - Szponzori meg6liapod6sok
szervez6se - Lebonyolit6s - Magyaror-

-

sz6gi felk6sztil6s, kiutazds Kazakszt(nba

Kazaksztani elcikesziiletek

-

Lovastura

(orszagok. sza-kaszok) kivitelezese
M6diamegieten6s biztosit6sa - Tartalomszoigdltat6s 6s tartalom-alapanyagok k6szit6se - Nemzetkozi kapcsolatok
fejlesztesi programjainak kiviteleztlse Ut6munk6k - M6diamegielen6s folytatasa - Tbrtalomry6rt6s folytatdsa - Veryes
ut6munk6k (p6nziigy, nemzetkozi kapcsolatok, stb.)
Titravezet6s
A Iovas irt technikai lebonyolitds6nak
hat6skorei 6s fetadatai a kovetkez6k:
1. Technikai vezet6: Csepin Peter

Postacim: V6rPalota, HUNGARX
E-mail: csepinpeter@freemail.hu, Telefon: +36-20-462 6626
Feladatai: - navig6ci6

- a tfra ritvo-

naldnak, idorend-

j6nek

kivitelez6se
alapjelleg6nek
megtartdsa - a Io-

6s

vak min6sit6se

es

kiv6laszt6s6nakir6-

nyitdsa-alovak6s
a felszerel6sek gon-

doz6sdnak ir6nYi-

tdsa-acsatlakozo

I

lovasok kiv6laszt6sa 6s ir6nyit6sa
2. Biztons6gi 6s

t6borvezet6: Zsol-

nai G6bor, Postacim:

VfrPalota,

HUNGARY, E-ma-

ii:

gabor.zsolnai@
Telefon:

yahoo.fr,

+36-70-567 8422

Feladatai:

trira

-

a

biztons6g
rendszer6nek megtervez6se 6s kivitelez6se - a t6borhe-

lyekkialakit6s6nak utuonal-tera

-

Olaszorsz69)
Letszdm: 2 lovas, 2lo. 1 szamdr
Lovagl6nap: 121 nap
Pihen6 napok: 28 naP

szehangol6sa
3. Tartalek lovasok: A magyar lovasokat ert esetleges rendkivi.rli helyzet eset6re
tartal6k 16sztvev6k felk6szit6se sziikseges'
Jelenleg el6k6szit6s 6s targyalas alatt'
4. Technikai kapcsolattart6: (kazak ol-

sokat a Partnerekkel.
5. Projekt fel6nit6se:
- Tervez6s - Tort6nelmi vonatkozfsok
kutatdsa 6s a lovastrira iizenet6nek pontos kialakit6sa - Utvonal, id6rend tervez6s - Projekt menedzsment kialakit6sa
- Nemzetkozi kapcsolatok el6k6szit€se

-

Vdrpalota (Maryarorsz6g- Szlov6nia-

a csatlakoz6 lovasok biztonsdgtechnikai ir6nyit6sa - magyar 6s kazak
Iovasok szok6sainak, viselked6s6nek osz-

irdnyitdsa

Osszesen: 149 nap

Megtett

dalr6l lenne j6 egy alland6 technikai kap-

csolattart6)
Fetadatai: - a tfra altal6nos technikai
koordindl6sa - az egyes ritszakaszok szervez6ivel val6 kapcsolattart6s

se

git6se

Kiilts6gvetds-tervezet
A haryom6nY6rz6 lovas ft a resztvev6k, szervez6k 6s tdmogat6ik, szponzoralk
arrya$ hozziliSrul6s6val jon l6tre. A kolts6gvet6s tervez6si szakaszban van, ezefi az
ritvonal, I6tsz6m 6s kapcsol6d6 programok
v iilozitsilaltov6bbi pontositdst ig6nyel' A
16szletes kolts6gvet6s-teruezet a mell6kletben taldlhat6, s f6bb adatai az al6bbiak:
1.

Megel6z6

ft:

Megtett

ft:

3131

km

Napi 6Uag: 50.5 km (napi csrics 85 km)
2005. 6pr.-nov.

Varpalota-Porlugalia-Varpalota

(Magyarorszdg- Szlov6nia- OIas zorszlg-

Franciaorsz6g- Spanyolorsz 6g-Portugalia)
Lltszitm'. 4 lovas, 6 16, 2 szamit, 1 kis6ro-

Pihen6naP: 41 naP

hagYom6nY6rzr6

0sszesen:224naP

A hagyom6ny6rz6 tort6nelmi lovas ut
r6sztvev6i az ilitbbi lovastirr6kat teljesi

Megtett

tett6k:

2006.

1994. feb.-1995. nov: Vdrpatota-Gibraltar-Varpalota (Maryarorszdg-Szlov6nia-

Olaszorszdg-Franciaorszdg-

Spanyolorszdg

Letszdm: 2 lovas, 3 szamdr
Lovagl6naP: 554 naP
Pihen6 naPok: 82 naP
Osszesen: 636 naP

ft:

km

Lovagl6naP: 183 naP

lovasutak

Megtett

4276

Napi dtlag: 35,3 km
2003. dpr.-jun. Vdrpalota-RodostoV6rpalota (Magyarorszdg-SzerbiaBulgdria-T0rokorszag)
L6tszdm: 3 lovas, 316, 1 sof6r, 1 kis6roaut6
Lovagl6naP: 31+31=62 nap
Pihen6nap: 3+5=B nap
Programnap: 9 nap (Rodost6-Isztambul:
hivatalos szervekkel val6 tal6lkoz6s, stb.)
Osszesen: 79 nap

szek6r

Kiad6sok - 2. Bev6telek

Melleklet

1. -

A NAGYVXI,AGX*AN

8159

km

Napi 6tlag: L4,72Rm
199?. 6pr.-aug. Vd.rpalota-Palermo-

t

ft:

7058

km

Napi 6tlag: 38.5 km

6prilis-augusztus A Szent
Korona orsz6gainak megkerul6se /
Dobogoko-Dobogokci (MaryarorszdrgSzlov6kia-Ukraj na-Rom6nia- Sz erbiaHorv6torsz6g- Szlov6nia-Ausztria)
L6tszdm: 6lovas, 816,
Lovagl6nap: 97 naP
Pihen6naP: 23 naP
Osszesen: 120 nap

1

sof6r,

1

kis6r6aut6

Megtett ft: 4046 km
Napi 6tlag: 41.? km (napi cstics:

95

km)

