
Lakiteleki Népfőiskola 

Kincsem Kollégium  

„Bölcs embernek ló való, mert lóvá tesz az ember, s emberré a ló.” 

                                                                                              Jókai Mór 

  

A lakiteleki Népfőiskola az OPSZ Lovas és Kutyás Tagozatának közreműködésével 2021. 

szeptember végén szakmai képzést indít. 

A kollégiumban megszerezhető ismeret hozzájárul ahhoz a komoly lovas szakmai alap 

tudáshoz, melyet a hatékony bűnmegelőzés, a határvédelmi feladatokba bekapcsolódás, vagy 

akár a rendezvények biztosítása megkövetel. Megszilárdítja azt a hagyományőrző és 

kultúrtevékenységet, melyet a Tagozat lovasai révén fejt ki. 

Célja a kötelékben szolgáló, illetve a delegált   önkéntesek motiválása.  Lovas és polgárőr 

ismeretek mélyítése, a lovaglás tömegsportként történő népszerűsítése, ezzel segítve a 

humánerőforrások fejlesztését, megbecsülését. A lovaskultúra iskolai oktatásba történő 

integrálásának ismertetése. Házhoz visszük a lovat program megvalósításához szakmai 

felkészülés biztosítása. 

 

Résztvevők: 

A kollégiumba az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának lovas – kutyás 

polgárőreit várjuk, akik érdeklődnek a lovas kultúra iránt.   

A kollégiumi részvétel kiváló lehetőséget nyújt emberi, vagy akár munka kapcsolatok 

kialakítására és szakmai tapasztalatok, referenciák megszerzésére is. 

 

A Kincsem Kollégium főbb tematikája 

• Polgárőr alapismeretek, OPSZ felépítése, polgárőr tv ismertetetése, speciális lovas -      

kutyás szabályok 

• Civil szerepvállalás – célja, fontossága, jogi ismeretek 

• Lovaskultúra, lovaglás alapjai 

• Rendészeti társszervek, lóval, kutyával szolgálatot teljesítők bemutatása 

• A kötelékben való szolgálat fontossága, a polgárőr szerepvállalása, feladata 

• Ló- és lovas sportok bemutatása 

• Lovaskultúra iskolai oktatásba történő integrálása 

• Lótenyésztés, a szolgálati ló fogalma 

• Lovasturizmus,” Magyarország a szabad tereplovaglás Európai régiója” 



• Lovasterápia mutatók és szükségesség ismertetése 

• Állategészségügy, takarmányozástan 

• Őseink és a lovasság, lovasíjászat 

• Házhoz visszük a lovat program  

• Gyakorlati oktatás, külterületi, alaki lovaglás 

 

A témaköröket neves előadókkal, szakemberekkel ismerjük meg, dolgozzuk fel előadások, 

szemináriumok, tanulmányutak, műhelylátogatások során. 

 

A képzés ütemezése: 

A kollégiumi képzés 2021 szeptemberétől tíz alkalommal kerül megrendezésre, amelynek 

keretében negyedévenként egy-egy bentlakásos hétvégét töltenek el a résztvevők a lakiteleki 

Népfőiskolán, valamint két tereplovaglás is része a programnak. 

Az első alkalomra 2021. szeptember 24-26-án kerül sor. 

 

Részvétel, jelentkezés: alap szintű lovas tudás, polgárőr igazolvány, a tanulmányi szerződés 

elfogadása. 

A szállás, étkezés és az előadások díjmentesek.   

Jelentkezés az alábbi megadott linken kitöltött űrlapon, valamint fényképes önéletrajz és 

motivációs levél megküldésével az opsz.lovastagozat@gmail.com  e-mail címre történik.  

Jelentkezési lap: 

https://docs.google.com/forms/d/1An0fm7vr-

M4DPwgPqcDAkg1ch6C7SoJ6k4BN9zeeK8Q/edit?ts=6139ef13 

Tárgy mezőben kérjük a Kincsem Kollégium-ot feltüntetni szíveskedjenek. 

Kérjük, amennyiben rendelkezik megyei elnöki vagy megyei koordinátori, egyesületi elnöki 

ajánlással, azt is szíveskedjen részünkre elküldeni.  

 

Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 20. 

  

 

                              Lezsák    Sándor                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a Magyar Országgyűlés alelnöke 

 a képzés védnöke 
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