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Salföldi Kopjások Alapítvány  

www.somogyimarton.hu/kopjasokbemutatkozo.html

TCI Magyarország Egyesület 

www.tci.co.hu

2016 JÚNIUS 25-26

Ragyogó nyári napon, számolva az 
el?re bejelentett h?ségriadóval - 
húszan gy?ltünk össze Salföldön az 
Emberi Er?források Minisztériuma 
által támogatott ?Élek? projekt els? 
rendezvényén.
Somogyi Gy?z? fest?m?vész és 
hagyomány?rz? huszárkapitány 
portája adott otthont a Salföldi 
Kopjások Alapítvány és a TCI 
Magyarország Egyesület 
?Történelmi távlatok és mai 
kihívások ?a Z-netgeneráció teret 
kap? cím? kétnapos programjának.



A salföldi kopjások, tapasztalt 
és kevésbé tapasztalt 
lovasok osztották meg 
lelkesedésüket, 
hagyományaikat a többi 
résztvev?vel.

Lehet?ség nyílt a helyi 
ménes állataival 
ismerkedni, 
köt?fékkel 
vezetni, sz?rén 
lovagolni - 
vezetéssel és 
anélkül is.

A lovaglás mellett a lovakkal 
való bánással is 
megismerkedtek a 
résztvev?k, és a salföldi 
m?vészközösségbe és 
hagyományörz? kultúrába is 

bemutatást nyertek egy, az 
elmúlt 25 év salfölddel 
kapcsolatos fotók és 
képz?m?vészeti alkotásokat 
kiállító rendezvényen.

A kopjások bemutatója után a 
részvev?k a lovaglás, a 

huszárság 
szimbolikájára, a 
csapatban 
mozgásra 
reflektáltak.

VEZETNI ÉS
VEZETVE LENNI

LÓHÁTON

NÉZZÜNK, LÁSSUNK, TAPASZTALJUNK
TERMÉSZETKÖZELBEN, SALFÖLDÖN

ZÁRÓ GONDOLATOK A CSOPORTBAN

Zárókörök ? Mit viszek magammal a hétköznapjaimba:
- Szabadság , ha felülök a lóra és együtt mozdulunk
- Salföldi Kopjások egymáshoz igazodás, visszafogja 
magát, hogy a középs? beérhesse, együtt tudjanak rohamra 
menni
- Célra tartás, álmomban én is így csinálom
- Itt közösség van, figyelnek rám



2016. június 25.
Impulzus: Lótartás, lóval 
együtt mozdulni
Salföld bemutatása
Tapasztalt lovasok, újak, 6 
csoportba rendez?dés. 
Válaszd ki magad, hogy ki 
vezessen be a lovakkal való 
bánásba.
Ismerkedés a lovakkal, lovas 
léttel.
Fotókiállítás megtekintése az 
ebédjeink helyszíne, a 
Salföldi Pajta Galéria  25 
éves évfordulóján: - melyik 

kép szólított meg, milyen  
értelemet adok neki
Kopjás bemutató
Kopjás, szablyás roham 
Reflexiós körök
Lovas oktatás
2016. június 26.
Lovak befogása 
kommunikáció a lócsapattal 
-  kiscsoportokban 
Biogazdálkodás - mi az, 
amit ebb?l ismerek, mik a 
kérdéseim
Somogyi Gy?z? 

vezetésével Salföldi séta: 
építészeti hagyományok, 
eleven népi építészet 
Salföldön.
Zárókörök ? Mit viszek 
magammal a 
hétköznapjaimba.
Támogatóink:
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ÉL?  KÖZÖSSÉG, ELEVEN HAGYOMÁNY, MAI KIHÍVÁSOK 
GÚTAI RENDEZVÉNY
ÉLMÉNYALAPÚ INTERAKTÍV M? HELYMUNKA SOROZAT FIATALOKKAL, FIATALOKNAK

RENDEZ?  ÉS 
SZERVEZ?

2016 JÚLIUS 16-17

Húsz gyerek részvételével került sor Gútán az Emberi 
Er?források Minisztériuma által
támogatott ?Élek? projekt második rendezvényére.
Zuhogott az es?, így a programsorozat egy rendhagyó 
történelemórával indult Gútán (Kolarovo SK), mivel 
bebocsátást nyertünk Vermes István  lovasíjász saját kézzel 
készített és el?z? napon állított jurtájába.

Kassai Lovasíjász Iskola Vermes Törzs 

és TCI Magyarország Egyesület



Lovaskultúra csak a képeskönyvekben? 
Mi közünk ehhez, hogy hat ránk

?seink kultúrája és életmódja?
honfoglaló ?seink életmódja, szimbólum- rendszere, 
kultúrája, él? történelemóra
kézm?ves kultúra szerepe a jurta építésben, kísérleti 
régészet
lóval bánás: hogyan vagyok kapcsolatban a lóval? ? seink 
lovaskultúrája,
ételkészítési és étkezési szokásaik
?si fegyverek, íj, tegez és kopja szerepe ?seink 
harcmodorában
gyakorlati megélés és reflektálás

NÉZZÜNK, LÁSSUNK, TAPASZTALJUNK
LOVASÍJÁSZAT GÚTÁN

ZÁRÓ GONDOLATOK A CSOPORTBAN
Mit viszek magammal a hétköznapjaimba:

- jurtában aludni csodálatos
- tündük a zárókör a jurtában, ami összeköti az 

eget és a földet, ami elmozdítható
- a jurta kapuja, fából faragva, szimbólumokkal
- jó együtt lenni a jurtában
- régi fegyverek
- lovak, lovaglás
- íjazás
- együtt étkezni, egymást megvárni
- áldást mondani étkezés el?tt
- ló rajzolás együtt
- faragott munkaeszközök



Amit hazaviszek:
- Türelem, eddig azt 

hittem az vagyok, - de 
most igazán türelmes 
leszek

- nem rekesztettünk ki 
senkit se az 
együttlétb?l, se a 
játékból

- elfogadás, tolerancia
- semmi sem er?ltetett, 

természetesen élni
- az áldás az étkezés 

el?tt
- megvártuk egymást, 

amikor mindenki el?tt 
már ott volt az étel, 

egyszerre kezdtük el
- az íjazás, íjazni fogok
- a lovaglás
- mesélek róla
- alázat igy vezetni
- gazdagodás, a 

gyerekek mind tiszták 
és jók, ?k 
gazdagítanak minket, 
feln?tteket

- tanítani nem lehet 
direkt, hanem a 
tanulás vágya vezet

- együtt játszani ezt 
viszem el és 
kezdeményezem

- együttlét milyen jó, 

kapcsoljuk ki a tv-t ezt 
kezdeményezem

- jurtában beszélgetni jó - 
legyen ?jurtánk? otthon
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A korábban tervezettel ellentétben 
nem az ifjúsági napon tartottuk a 
m?helymunkát. Az ?szi korábbi 
sötétedés, a F?tér esti gyenge 
kivilágítása és a koncert hangulat 
ennek nem kedvezett, ezért úgy 
döntöttünk, inkább egy külön 
alkalmat rendelünk a 
m?helymunkára. 

ÉL?  KÖZÖSSÉG, ELEVEN HAGYOMÁNY, MAI KIHÍVÁSOK 
NAGYMAROSI RENDEZVÉNY
ÉLMÉNYALAPÚ INTERAKTÍV M? HELYMUNKA SOROZAT FIATALOKKAL, FIATALOKNAK

2016 SZEPTEMBER 3., OKTÓBER 7.



Kézm?veskedés, közös alkotás 
Mutasd meg értékeidet: Tánc, zenekari 
fellépés, DJ 
A korábban tervezettel ellentétben nem 
az ifjúsági napon tartottuk a 
m?helymunkát. Az ?szi korábbi 
sötétedés, a F?tér esti gyenge 
kivilágítása és a koncert hangulat 

ehhez nem kedvezett, ezért el?re 
eldöntöttük, hogy egy külön alkalmat 
rendelünk a m?helymunkának. 

Támogatók:

NAGYMAROSI IFJÚSÁGI NAP 
(NAFIA, NAGYMAROS)

RENDEZVÉNY, 2016 SZEPTEMBER 3.



Bevezet? gondolatok (Zöldyné Szita 
Erzsébet) Tari Annamária: #yz 
generációk on-line könyv alapján, 
majd interaktív m?helymunka 4 f?s 
csoportokban, plénumban
Résztvev?k: 27 f?, 8. osztályos 
tanulók, iskolaigazgató, tanár, 
Gyermekjóléti Szolgálat, 
Nagycsaládosok Országos 
Egyesülete, Nagymaros Fiataljaiért 
Alapítvány, TCI Magyarország 
Egyesület

Cal endar
GONDOLATOK:

én döntök

figyelmem 12 másodperc legyen

különböz? generációk közötti 
megértés lehetséges

egymást végighallgatni

közösség volt, jó volt beszélgetni

kell egy bels? irányítás

nem is olyan nagy az eltérés a 
vélemények között

több sport kell

többet legyek a szabadban

ha el?ször online lefárasztom 
magam - utána nem tudok 
tanulni, 

ha  el?ször tanulok, utána 
gépezek,  akkor összecsapom a 
tanulást

átinternetezni a napot, nem?  

HOGYAN SZÓLÍTSUK 
MEG ÉS VONJUK BE A Y 
ÉS  Z GENERÁCIÓKAT? 
Kommunikációs szakadék a 
generációk között? 

A figyelem összpontosítás képessége az Y és Z 
generációban rohamosan csökken, 12 másodpercr?l 8 
másodpercre - mit tegyek én érte?

- tudatosan határt szabni az id?ben:  ID? KORLÁT
- nem minden esetben jó, ha egyfolytában a neten vagy
- ami érdekel, arra több ideig tudsz figyelni, mint ami nem 

érdekel
- az sem mindegy, hogy ki mondja, vagy hogyan mondja
- nem kell mindent megosztani
- osszuk be az id?nket, hogy mennyi id?t szeretnék gépezni - 

ne sokat. Sportoljunk vagy kapcsolódjunk ki, vagy olyan 
hobbi, ami segíteni fog az összpontosításban, és ezzel a 12 
másodpercben tudunk maradni, + pihenjünk

- a mai világban segíthet a képzel? er?d és az összpontosítás 
javításában, akár a fejleszt? játékok (pld. lego) és különböz? 
sportok, ?offline?-ban.

- a számítógépek, tabletek stb. csökkentik a koncentrációs 
képességet, és sok mindent csak sokadszorra értünk meg, 
fogunk fel. Kell egy kis id?, míg az ember ?visszacsöppen? a 
való világba.

- korlát magamnak: meditáció, mozgás, környezettel kapcsolat, 

WORKSHOP, 2016 OKTÓBER 7.



ÉL?  KÖZÖSSÉG, ELEVEN HAGYOMÁNY, MAI KIHÍVÁSOK 
ÉLMÉNYALAPÚ INTERAKTÍV M? HELYMUNKA SOROZAT FIATALOKKAL, FIATALOKNAK

SALFÖLDI ZÁRÓ RENDEZVÉNY
2016  OKTÓBER 15-16.

A projektpartnerek találkozójára és záró rendezvénye es?s, h?vös 
szombati napon kezd?dött Salföldön.  

Rendezvényünk két témája: 

Salföld és környéke: egy igazi  Hungarikum, amit meg?rzünk és ami 
minket meg?riz és kiteljesít, ha teszünk egyénileg és közösen?

Projekt Zárás, Összegzés



A Káli Medence Környezetvédelmi Társaságtól Varga-Ötvös Béla beszélt az 
épített környezet védelmér?l, funkcionalitásának újra gondolásáról, a 
településfejlesztés lehet?ségeir?l és távlatairól Salföldi sétánk alkalmából.

Birkás Balázs gazdálkodó bemutatta biogazdálkodásra átállt területét. A 
2000 mandulafa telepítése el?tt végzett felmér? munkáját, törekvését a helyi 
munkaer? bevonására, gépesítését, gépszerel? m?helyét és ennek hatását 
a faluközösségre. Minden termékére nagy a kereslet, sokat árusít a 
Káptalantóti piacon. Érett életbölcsességével, humorával és életerejével 
valamennyiünket elkápráztatott házigazdánk. 

Megismertük Svájcból hazatelepült angol-magyar házaspár, Charles 
Whitehausék kézi szedés? nyomdam?helyét. Salföldön rendezték be a 
m?helyt, az 1800-as évek elejér?l származó nyomdagépén els?ként a  
Márciusi 12 pontot nyomtatta ki számunkra.

További utunk Láng Edit vállalkozó pékm?helyébe vezetett, ahol a magyar 
vállalkozás alapját egy betegség miatti kényszer? diéta során kikísérletezett 
kenyérfajták adták. Épp a sütés idején váltottunk szót a vállalkozókkal, akik 
a másnapi Káptalantóti piacra készítették mindig kapós, messze földr?l 
keresett kenyereiket, péksüteményeiket.

HUNGARIKUM ÉS BIOGAZDÁLKODÁS A 
KÁLI-MEDENCÉBEN

Meghívást kaptunk Korényi Dalma szobrász- és textilm?vész 
m?termébe. A motívumok magyar eredete, a textileken a népm?vészet 
elemeinek és az indián kultúra színei, formáinak tudatos alkalmazása 
sok kérdésre sarkallta csoportunkat. Somogyi Gy?z? m?termében 
meghallgattuk, hogyan keveri és alkalmazza a m?vész a színeket, és 
mely módon jut el a képek megalkotásáig az els? gondolattól az utolsó 
ecsetnyomig. Egyértelm?en tapasztaltuk, hogy a vidéki életforma, az 
állatok gondozása, állandó jelenléte, az eleven hagyományok  
mennyire gazdagítják a két m?vész alkotásait.

A rendezvényen a Témacentrikus Interakcióval vezetett reflexiós 
körökben a kiscsoportban, majd együtt feltártuk, hogy a négy 
rendezvényes közös projektb?l a hétköznapokba mit tudunk az itt  
megéltekb?l átvinni és hasznosítani; egyéni, közösségi és szervezeti 
szinten. 



"van remény, a 2. generáció is itt van és a 3. 
is érdekl?dik."

"megéltük, részt vettünk benne, köszönjük. 
Azt tapasztaltam, hogy a mese, az él? 
hagyomány, a tánc, a zene ? ez mind fontos 
a gyereknek, sokat vagyok közösségben 
velük. Hogy gyerekekkel dolgozom, látom, 
hogy nagy a baj. Az érzelmi élet kiürül. Hogy  
mennyire figyelünk oda egymásra,  - ha 
magunkra se figyelünk, - akkor másra se 
tudunk. A közösség megtartó er?, ez a 
projekt egy út arra, hogy megértse a fiatal, 
mennyire jó közösségben lenni. Ha nem éli 
meg, nem tudja, pedig minden gyerek 
bevonható, ha már egyszer ott van. Mozgás 
kell nekik, abban szabadulnak fel."

"Teremt? szimbólum rendszer használata, 
benne élni és mozogni fontos nekem, ezért 
is építettem a jurtát. A gyerekekkel egyre 
nehezebb, de ha élvezik, amit csinálnak, 
akkor jól lehet velük együtt haladni.  Élményt 
adni ? ez a szül?k felel?ssége, kell hogy 
jobban figyeljenek erre. A kisebbségi létben 
a szül?k bevonása is fontos - néha 
egyszer?bb a gyereket megszólítani. Az 

elkötelez?dés, megbízhatóság kialakítása 
a szül?knél is teend? még."

"Bakonyi elhagyott faluban töltünk 
családunkkal évek óta hosszú id?t, de 
?jöttment? vagyok itt még mindig. Hogy 
van-e még ?vidék- város vita?? Városi, 
Budapest XI. kerületben közösségi 
programok egymást érik, hálózatépítés 
zajlik a szül?k között. Hogyan sikerül a 
gyereknevelés, mi legyen, hogyan férünk 
hozzá a hagyományhoz? Él? hagyomány 
fontos, hogyan lehet a gyereket, a fiatalt 
elküldeni olyan helyre, ahol ezzel 
találkozik. Ebben a projektben minden 
résztvev? találkozott vele!"

"Amikor megvettük a régi házat a 
Bakonyban, óriási élményem volt, hogy él 
ez a ház, én vagyok a gazda, meg kell 
figyeljem - nem múzeum a ház; alázatra 
tanít."

"Nekem azt tanította a projekt, hogy jó, ha 
nem vagyok domináns, de eleven - és 
felel?s vagyok a közösség építésért, hogy 
tudjunk egymásra figyelni. A nagymarosi 

m?helymunkán megtapasztaltam, hogy nincs 
szakadék a kommunikációban  a 14-15 éves 
fiatalok és a feln?ttek között, ha maguk is 
kiscsoportban feldolgozták a kérdést - nagy 
figyelemmel hallgatják az id?sebbeket.  - 
Közösség volt, jó volt beszélgetni, mondták, 
akik egyébként chatalnek csak egymással 
esténként. Megfogalmazták a sportra, 
együttlétre való igényüket, amelyet a NAFIA 
továbbvisz az önkormányzat felé."

"Mások a fiatalok és gyerekek, de bevonhatók 
A fiatalok veszélyeztetettebbek, de ?k is 
érzik/látják az online létezés hátrányait is."

Salföldi Kopjások Alapítvány, Káli Medence 
Környezetvédelmi Társaság, Salföld Szépít? 
Alapítvány, TCI Magyarország Egyesület, 
Nagymarosi Fiatalokért Alapítvány, Kassai 
Lovasíjász Iskola Vermes Törzs vettek részt a 
záró beszélgetésen.
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