
Erdélyben valósítottuk meg az idei Kulturális 
Lovas Túrát 

 
A program időpontja: 2022. június 17-26. 
A program helyszíne: Erdély (Gyimes, Csíki medence) 
A program szervezője: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 
Érintettek létszáma: 1000 fő 
 
 
A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes tíz éves hagyományt képviselve, idén végre Erdély tájain tudta 
megvalósítani a Kulturális Lovas Túrát. A program egy-egy néprajzi tájegységet érintve, falvanként 
valósítja meg a néphagyomány lovas világának és a népzene, néptánc értékeinek bemutatását, 
megerősítését. A csoport célkitűzése, hogy minden befogadó helyszín számára ingyenes előadással 
mutassa meg a kultúra és a közösség értékeit, erejét. A települések szállást, étkezést biztosítottak a 
lovasok és a zenészek számára.  
A túra rengeteg élménnyel járt. Lovainkat Kiscsőszről indulva, öt lószállítóból álló kötelékkel 
szállítottuk Gyimesbe, a Borospatakán található skanzenbe. Egy vontató autó a román autópályán 
lerobbant, így mindjárt a program elején kaptunk megoldandó feladatot. Végül Székelykeresztúr 
egyik autószerelő műhelyében sikerült segítséget kapni, a lovakat pedig trailer hozta utánunk.  
Borospatakán André Csaba barátunk lakodalmán mutatkoztunk be lovainkkal. A tíz lovasból álló 
konvoj az esküvőről a lagzi sátráig vezette fel a lakodalmi menetet.  
Másnap vette kezdetét kétszáz kilométeres, hatnapos túránk, mely a Gyimesek mellett a Csíki 
medencét érintette. Első állomásunk Szépvíz volt, majd Csíkcsomortán, Csíkszentkirály, Csíkmadaras, 
Csíkszentdomokos következett. Innen végül ismét Borospatakára lovagoltunk, ahol záró előadásunkat 
megtartottuk. Mindenütt kiváló fogadtatásban volt részünk. Különlegesség volt a domokosi fúvós 
zenekar, akik élő zenével és meleg kürtőskaláccsal várták a lovasok érkezését. Előadásainkat 
mindenütt álló vastapssal jutalmazta a közönség.  
Örök emlékként marad meg az a történet, mely Csíkszentkirályról indult, és Csíkmadarason zárult, a 
kezdeti vészterhes történet végül megnyugtató fordulatot vett. Történt ugyanis, hogy lovaink a 
közönség tömeges kurjongatásaitól megriadva Csíkszentkirály lankáin végleg elvágtattak. Négy ló 
elveszett… Mivel reggelre sem kerültek elő, lóháton és autókkal indultunk keresésükre, miközben a 
Szépvíz FM és a Marosvásárhelyi Rádió is hirdette a lovak eltűnését. Végül a kora-délutáni órákban, 
egy idős csíkszeredai férfi bejelentése alapján, a Hargita tetején, egy elhagyatott erdei úton leltük 
meg lovainkat, az elszökés helyszínétől 25 kilométerre. Ezt követően kemény vágtában kellett 
Csíkmadarasig igyekezni, hogy előadásunkat elérjük. 
A turnét a Zagyva Banda és Koncz Gergely mellett helyi fiatal népzenészek is segítették, akik kiválóan 
helytálltak muzsikájukkal. A helyszíneken az Üzenet Haza című tematikus előadásunkat mutattuk be. 
 
 



 
 

 
 



 
 

 


