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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

1. A nemzeti érték megnevezése Lovasnap Apátfalván 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

 □ agrár- és 

élelmiszergazdaság 

 □ egészség és életmód  □ épített környezet 

 □ ipari és műszaki 

megoldások 

 □ kulturális örökség   sport 

 □ természeti környezet  x turizmus   

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Apátfalva, Lovaspálya 

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

 x települési  □ tájegységi  □ megyei  □ külhoni magyarság 

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása:  

Az apátfalvi Lovasnap mindig a Falunap, a Szent Anna Napok (július 26. Szent Anna) 

keretében került megrendezésre. A falunap utolsó napján vasárnap volt mindig is a „lovasok 

napja” 22 év óta. 

1996-2007-ig az önkormányzat szponzorálta a versenyt. Meghívott hivatásos hajtók 

versengtek, pénzdíj is volt a jutalmuk. A falusiak nagyon szerették a lóversenyt. 

Az önkormányzat anyagi gondjai miatt 2007-ben volt az utolsó hivatalos verseny, 2008 tavaszán 

úgy nézett ki, hogy apátfalvi lovasnapok megrendezése veszélybe került.  

A lovak szeretete ösztönzött abban, hogy ne hagyjam abbamaradni ezen hagyományt és az 

emberek összetartásában bízva kerestem a támogatást a megvalósításhoz, bár sokszor csak 

rosszindulat fogadott. Kevesen hittek benne, hogy önerőből is meg tud maradni ez a rendezvény. 

A lószerető és ezt a kezdeményezést támogató emberekkel való beszélgetések során rengeteg 

ötletet kaptam arra, hogy hogyan lehetne minél színvonalasabban megrendezni egy hátas 

ügyességi és gumiskocsi versenyt a faluban lakó lovas embereknek. A lovasok támogatásával 

sikerült a díjakra és az ebédre való összeg összegyűjtése. Mindent a lovasok álltak, ki mit tudott, 

azt adott, volt, aki hússal szállt be, volt aki zabot adott, vagy pénzt.  

A versenypálya akadályait Szalamia János készítette el, amelyeket azóta is használunk. Büszkén 

mondhatom, hogy a pályaszemélyzetünk minimális változáson esett át az évek alatt, és az ő 

munkájuknak köszönhetően évről évre gördülékenyebben zajlanak a versenyeink.  

Az első verseny sikerének köszönhetően egyre több segítő kézre találtunk. Köszönhetően annak, 

hogy az emberek jó hírét vitték a rendezvénynek minden évben növekedett a versenyzők és a 

nézők száma, akik egyre messzebbről érkeztek és napsütésben, olykor szakadó esőben is 

kitartottak. A környék egyik kedvelt lóversenye lett. Persze ehhez kellett, hogy én tartsam a 



1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez 

 
kapcsolatot, más falvak lovasaival. Mi Apátfalviak is mentünk lábon a fogatokkal, át Palotára, 

Kövegyre, Makóra, Királyhegyesre versenyezni.  

2013-tól Vargáné Nagyfalusi Ilona személyében segítőtársat találtam, aki a kérelmek 

benyújtásában, az anyagok beszerzésében és számtalan dologban van nagy segítségemre. Abban 

az évben vezettük be a támogatói jegyeket, melyre a lovasok és a helybéli vállalkozások 

adományai voltak a nyeremények, fődíjként egy csikót tudtunk felajánlani. Ez nagyban 

hozzájárult a Lovasnap színvonalának fejlődéséhez.  

Szekeres Ferenc polgármester 2015-óta nagyobb támogatást biztosított a Lovasnap 

megrendezésére. Így azóta könnyebben, és bőkezűbben tudjuk megajándékozni a versenyzőket, 

és minden évben valami újdonságot is szervezünk.  

2017-ben már az országos versenynaptárban megjelent szabadidős versenyt is rendezünk. 

Most van kialakítás alatt az új pálya, mert eddig az ártérben levő régi futballpályán rendeztük 

meg a versenyt. Nagyon sokat dolgozok azon, hogy a lehető legjobb kialakítása legyen a 

pályának, Varga Lackó segít benne a legtöbbet, de sokan mások is.  

 

A Lovasnap története vázlatosan:  

1995. július 29. szombat 

Még nem különálló lovasnap volt, csak egy program a falunapon. 

Az Apátfalvi Gazdakör termény és gépbemutatót, a lovasok fiákerezést tartottak a II. Apátfalvi 

Falunapokon. „A múltat idézte a fiakerezés. A feldíszített lovak, a népviseletbe öltözött hajtóik 

egy percet sem pihentek. Késő délutánig patkódobogástól visszhangzottak községünk utcái. 

Talán az egyik legnagyobb élmény volt a gyerekeknek és a felnőtteknek. „ Pátfalvi Szó 

I. Apátfalvi Lovasnap 1996. július 28. vasárnap 

A Makói Gazdasági Egyesület Lovas Szakosztálya és az Apátfalvi Gazdakör szervezésében a III. 

Apátfalvi Falunapok keretében.  

Fogathajtók felvonulása, ünnepélyes megnyitó, az apátfalviaknak amatőr fogathajtó verseny 

(hintó, gumiskerekű kocsi). Profi versenyzőknek: fogat akadályhajtás, fogat vadászhajtás, kezdő 

lovas díjugratás, 120 cm-es felnőtt díjugratás, vadászugratás, ifjú díjugratás 

Nevezés: Tóth Imrénél és Antal Jánosnál. Egész napos rendezvény, főzési lehetőséggel, büfével, 

az egész család számára.  

 

II. Apátfalvi Lovasnap 1997. július 27. vasárnap 

Szervezők ugyancsak a Makói Gazdasági Egyesület Lovas Szakosztálya és az Apátfalvi 

Gazdakör. Felvonulás, hivatásos lovasok részére többféle verseny, ebéd előtt és után. Voltak 

bemutatók is.  

 

III. Apátfavi Lovasnap 1998. július 26.  
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Vasárnap reggel lovas fogatok zenés felvonulása. Délelőtt hivatásos versenyzők versenye, 

díjugratás, fogat akadályhajtás, fogat-vadászhajtás, stafétaugratás. Amatőr versenyek: Apátfalvi 

gazdák gumiskocsis versenye. A helyi kisállattenyésztők kiállítása a lóversenypálya mellett.  

 

IV. Apátfalvi Lovasnap 1999. július 25.  

Szervezők az eddigiek, és még Apátfalva Község Önkormányzata. Fogathajtók felvonulása a 

lakodalmi zenészek közreműködésével. Kezdő díjugratás, fogatok akadályhajtása, fogatok 

vadászhajtása, lovas játékok, gumis kocsisok helyi versenye.  

 

V. Apátfavi Lovasnap 2000. július 23.  

Szervezők az előző éviek. Vasárnap reggel lovas fogatok zenés ébresztője. Délelőtt hivatásos 

versenyzők versenye, B1 versenyszám, lovasbemutató, lovasjáték, fogathajtás, C1 B2 B3 

versenyszám, fogat-vadászhajtás, amatőr versenyek: Apátfalvi hajtók gumis kocsis versenye.  

A helyi kisállattenyésztők kiállítása és vására a lóversenypálya mellett. A helyi kisállattenyésztők 

díjazása.  

 

VI. Apátfavi Lovasnap 2001. július 29.  

Szervezők a szokottak. Lovas és fogatos felvonulás, Lóverseny a Maros-parti pályán. Apátfalvi 

hajtók versenye, hivatásos versenyek. Kisállat kiállítás Vancsó Márton szervezésében. 

 

VII. Apátfavi Lovasnap 2002. július 28.  

Szervezők az eddigiek. Verseny típusa: C0, C1, C2, fogatmeghívásos, fogat, vadászhajtás. Lovas 

felvonulás, kisállattenyésztők kiállítása, vására, díjazása. Apátfalvi versenyzők fogatversenye,  

 

VIII. Apátfavi Lovasnap 2003. július 27.  

C0, C1, B2, Fogatok akadályhajtás, Vadászhajtás,  

 

IX. Apátfavi Lovasnap 2004. július 25.  

Szervezők: Apátfalvi Gazdakör Egyesület és Apátfalva Község Önkormányzata.  

Felvonulás, Apátfalva és Csanádpalota fuvarosainak versenye I. Bíró János, II. Farkas Ferenc, III. 

Tóth János 

 

X. Apátfavi Lovasnap 2005. július 24.  

Lovas fogatosok zenés felvonulása 

 

XI. Apátfavi Lovasnap 2006. augusztus 6.  

Lovas fogatosok zenés felvonulása 

 

XII. Apátfavi Lovasnap 2007. július 22. 
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Meghívásos kettes fogathajtó verseny Rendező a 2004-es csapat, a verseny támogatója a Kéktói 

Ménes, versenyigazgató Tóth Imre utolsó hivatalos verseny.  

Apátfalvi lovas kocsisok zenés felvonulása, Apátfalvi fogatosok ügyességi versenye.  

Fogathajtás, akadályhajtás egyszeri összevetéssel. Csikós bemutató, karüsszel, lovastorna,  

 

XIII. Apátfalvi Lovasnap 2008. július 27.  

Ez az első lovasnap, amikor csak amatőr lovasok versenyei lettek rendezve.  

 

XIV. Apátfavi Lovasnap 2009. július 26. 

Lovas felvonulás, Lovas ügyességi versenyek, és íjászbemutató, házi fogathajtó verseny 

Nem hivatalos versenyek. Kategóriák: póni fogat, hátas ügyességi, gumiskocsis verseny,  

 

XV. Apátfavi Lovasnap 2010. július 25. 

Lovas felvonulás a falu utcáin a megszokott útvonalon. Amatőr verseny. Hátas ügyességi, fogatos 

ügyességi, gyermekprogramok, egész nap szakadó eső.  

 

XVI. Apátfavi Lovasnap 2011. július 24. 

Lovas felvonulás a faluháztól, ügyességi versenyek, gumiskocsis verseny, 

 

XVII. Apátfavi Lovasnap 2012. július 29. 

Sok hátas felvonuló, csak amatőr versenyek. Rengeteg néző. A végén vihar. Elmosta az 

eredményhirdetést és tombolát.  

 

XVIII. Apátfavi Lovasnap 2013. július 28. 

Rengeteg fogat, uzsonna a kocsikon, sütemény kínálás, a hagyományos versenyszámok. 

Tombola húzás először, sok ajándék gyűlt össze.  

 

XIX. Apátfavi Lovasnap 2014. július 27. 

Tombola sorsolás a faluházban. A felvonulást elmosta az eső. Utána mégis meg lett rendezve.  

Sok helyi segítő és támogató. Eddig jórészt a lovasok, lakosság és szponzorok támogatásából 

valósult meg a lóverseny. Az önkormányzat két sorozat serleggel támogatta a rendezvényt. A 

Gazdakör mindig erejéhez mérten támogatta a programot. Hétfőn tartottuk a tombolahúzást, az 

első csikó nyeremény. 

 

XX. Apátfavi Lovasnap 2015. július 26. 

Ettől kezdve az önkormányzat jelentős összeggel támogatja a lovasnapot. Ad közmunkásokat, 

eszközöket, hangosítást. Rengeteg sok támogató, széles lakossági érdeklődés. Vásár. Hátas póni 

nagyló kategória. A felvonuláson nagyon hideg volt.  

 

XXI. Apátfavi Lovasnap 2016. július 24. 
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Királyi hajtók versenye, új kategória. Óriáspalacsinta osztás. Sok tombola, állatok is. Kézműves 

vásár. Csikó főnyeremény. 

 

XXII. Apátfavi Lovasnap 2017. július 23. 

Újra megint hivatalos versenyt tudtunk rendezni. Benne volt a hivatalos rendezvénynaptárban. 

Versenybíróval, pályaépítőkkel, hivatalos rendezéssel. SZLV-s verseny, de volt gumiskocsis 

verseny is. Karüsszel. 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

A lovasnap egy 22 éve megrendezésre kerülő program. A lovasok ünnepe. Ilyenkor, akinek 

lova van, és aki szereti a lovakat mozdul. Együtt vagyunk, erősíti az összetartozást. Közösen 

készülünk, szervezkedünk, és mindenki, akit érdekelnek a lovak Csanádpalotáról, Makóról, 

Kövegyről ide jön. Nagyon kedvesen vendégül látunk mindenkit, azt akarjuk jól érezzék 

magukat. A falu lakosságát is érdekli a lóverseny, rengetegen jönnek ki a töltéshez.  

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források) 

Pátfalvi Szókimondó 2001. január 5. oldal, 2002. szeptember 3. oldal 

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

III.MELLÉKLETEK 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja 

 2009. 08.07. Lovasnap 
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2010. 07.25. 

2010. 07.25. 

   

2011.07.23. Lovasnap 
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2012.07.28. Lovasnap 

   

2012. Lovasnap 
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 2017. 

   2017. 07. 23.Köszönet Darócz Károlynak 

a 10 éven át tartó szervezésért. 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

Javaslat a Lovasnap felvételére az Apátfalvi Települési Értéktárba 
Az első apátfalvi lovasnapot pont a születésem napja előtti napon rendezték meg, 1996. 
július 28-án. 
Amikorra vissza tudok emlékezni, a falunapból mindig a lovasnapot vártam csak. A 
sarkon néztük a felvonulást. Jó hangos zene szólt, a zenészek fújták, és vonult a sok 
hátas, meg fogatos. Amikor nagyobb lettem mentünk ki a családdal a töltéshez, és 
egész nap ott nézelődtem a lovak között. Boldog voltam, ha valamelyik fogatra 
felülhettem. Aztán valóra vált az álmom, hogy én is saját lovam hátán vonulhattam fel, 
csikós ruhában a sor elején. Mivel ez egy barátságos verseny, mindenki jól érzi magát, 
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de komolyan küzdünk azért. Nekem nagyon fontos hogy jól szerepeljek a saját falum 
előtt, mert mindenki kíváncsi rám, hogy hajtok, mivel országos bajnok vagyok.  
Apátfalva lakossága nagyon szereti a lóversenyt, és nagyon sokan jönnek ki a régi 
focipályára szurkolni, nézelődni. Néha nagyon nagy hőség van, néha meg zuhog az 
eső, de ettől még mindenki kitart, senki se megy haza. Akinek lova, kocsija van, no meg 
bátorsága az benevez, sokan sajnos már kiöregednek a régiek közül. 2017-ben 
hivatalos SZLV versenyt sikerült összehozni, ez már nagy szó. Köszönet érte az 
Önkormányzatnak, akik mindenféle sportot támogatnak.  
Javaslom a lovasnapot a helyi értéktárba felvételre.  
 
Apátfalva, 2018. február 27.  
 

Varga László C kategóriás fogathajtó 
Apátfalva 

 

 

Fotó Vargáné Nagyfalusi Ilona 


