Határkerülő lovas zarándoklat
A program időpontja: 2020. augusztus első fele
A program helyszíne: Nagy Magyarország határvonala
A program szervezője: Magyar hazafiak, Eördögh András és Kincses Kálmán kezdeményezésére
Érintettek létszáma: 10 millió fő
Célközönség: A magyar nemzet minden tagja

A Trianon gyászát újra és újra felhozó időszakunk nagy hozadéka, hogy a nemzet tiszta lelkű, építő
szellemű tagjai erősebb kapcsolatba, közösségbe kerülhetnek egymással. A száz éves évforduló
kapcsán két kiváló személyiség, Eördögh András gazdálkodó, lótenyésztő gazda és Kincses Kálmán,
Székelyszenterzsébet református lelkésze különleges programot kezdeményezett. A Kárpát-medence
lovas társaságait segítségül hívva az egykori magyar határok mentén emléklovaglást szerveztek. A
program lényege eredetileg az lett volna, hogy június 4-én indulva, a felvidéktől keletre haladva, az
egykori határ vonalán, egymásnak staféta-szerűen a közös zászlót átadva lovagoljuk körbe Trianon
előtti Magyar határainkat. A vírusveszély miatt hozott rendelkezések ezt a tervünket meghiúsították.
Az enyhítések adta lehetőség viszont új megoldást hozott. Így esett, hogy augusztus első napjaiban az
országban és az elcsatolt területeken lovas csapatok indultak útnak, hogy augusztus 20-áig teljesítsék
a maguk által vállalt távokat, útvonalakat. A szervezőktől az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület azt
a megtisztelő felkérést kapta, hogy a mai Szlovénia és Ausztria területén fekvő Muravidék és Őrvidék
térségét meglovagolva járuljon hozzá a küldetéshez.
Egyesületünk a vészjósló osztrák hatósági egyeztetések után úgy döntött, hogy Jákról indítja a saját
túráját. Hat lovassal indítottuk a lovaglást, ketten Ausztria-felé, négyen Szlovénia-felé indulva.
Leidinger Dömötör és Leidinger Dániel északnak lovagolt és az előzetes hatósági fenyegetések
ellenére belovagoltak Ausztriába, így teljesítve a kitűzött célt. Túrájuk viszonylag rövid, három napos
időtartam alatt lezajlott, hiszen vállalták, hogy a megszokottnál nagyobb távolságokat lovagolnak. A
harmadik nap végére elérték a Fertő tó felett a szlovák határ környékét. Útjukat zord időjárás,
szakadó eső és északi szél nehezítette és sajnos a baráti fogadtatás terén is hiányosságok voltak.
Köszönet jár kitartó emberségükért. Nem így volt ez a Muravidék tájain, ahol a Lendva környékén
működő Lóbarátok Egyesülete tagjai segítették vonulásunkat. A fogadtatásra jellemző, hogy még a
szlovén ajkú politika képviselői is szívesen vették a látogatást, hivatalos fogadással, ajándékkal
igyekeztek kedveskedni (Dobronak polgármestere). A muravidéki magyarság megmozdulásai végig
kísérték túránkat. Zenés, táncos programok mellett gyermek táborban is részt vettünk, ahol
bemutattuk a lovas kultúrát. Így minden estére volt programunk. Negyedik napra értük el a szlovén horvát határt. Ebben a csapatban Szakos Ferenc, Farkas László, Vizmeg Zoltán (a Kassai Lovasíjász
iskolát képviselve) és Kovács Norbert lovagolt.
Köszönet jár a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Délvidék lovasainak és a magyarországi lovas segítőknek
áldozataikért.

