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I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Fridelné Boldizsár Anikó
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Fridelné Boldizsár Anikó
Levelezési cím:3413, Cserépfalu, Kossuth út 119.
Telefonszám: 30/958-7222
E-mail cím:

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.A nemzeti érték megnevezése: Boldizsár Lovastanya
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
▪ turizmus
3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése: Cserépfalui Települési Értéktár
4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A ló és az ember már évtizedek óta kötődik egymáshoz. Nincs a Földön még egy olyan élőlény,
akinek annyit köszönhet az ember, mint e csodálatos négylábú társának. A lovak és emberek közötti
kapcsolat az idők során elválaszthatatlan kötelékké fejlődött. Az ember befolyásolta a ló fejlődését a
tenyésztés útján, a ló pedig részese, sokszor meghatározó szereplője lett történelmünknek.
Községünk életében mindig is különleges helyet foglaltak el a lovak. Cserépfalu országosan híres,
ismert volt mészégető boksáiról, a gyönyörű, hófehér, selymes mész pedig majdnem aranyat ért az
Alföldön, a Nyírségben, Jászságban, de keresett volt az ország más tájain is.
Fedeles, sátoros szekerekkel szállították szerte Magyarországon. Volt is ló bőven a faluban, volt a mi
családunkban is. Az állatok köztünk éltek, a lovak pedig családtagként voltak tartva, s ez így van a mai
napig is.
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Közel 15 éve kezdtük el kitisztítani az Ispán szélén a Hór-patak mellett lévő területet, és építettük
meg az istállókat. Az istállóink fából készültek és természetesen fehérre vannak meszelve a
karámokkal együtt.
Nagyon sokat köszönhetek édesapámnak, aki elindított ezen az úton. A szülői háztól hozott ló- és
állatszeretet a lovakkal való bánásmód, a lovak körüli munkák nagy segítséget nyújtottak akkor,
amikor 2003-ban elkezdtük a lovas tábort gyerekeknek,8-18 éves korig. A gyerekek a lovaglás mellett
megtanulják az etetést, pucolást, szerszámozást.
Az évek során nőtt a lovak száma, valamint egyéb állataink is megszaporodtak. Jelenleg 12 lóval
dolgozunk. Vannak fogatlovaink, ugrólovaink, hobbi lovaink és a gyerekek kedvencei a pónik sem
hiányoznak.
Büszkék vagyunk az eddig elért eredményeinkre, „Boldizsár Lovastanya Egyesület”- ként
működünk és részt veszünk a megyei és ORSZÁGOS VERSENYEKEN fogathajtásban, díjugratásban
és gyerekek GYEPOSZ és Póni klubos versenyein.
Minden évben megrendezzük a falunapok keretében a „BALOGI ANDRÁS” Díjugrató
Emlékversenyt, az ORSZÁGOS FOGATHAJTÓ VERSENYT „C” és SZLV- kategóriában.
A tanyánkon a lovak mellett a következő állatok megtekintésére van lehetőség: szürkemarha, kecske,
szamár, rackabirka, fürj, házinyúl, cica, kutya, malac.
2014-ben beminősült a tanya, a 2. patkós minősítést kaptuk, valamint 6 db lovat vizsgáztattunk le
iskolai lovas-oktatásra alkalmasnak.
Mind a tárgyi és személyi feltételek megvannak ahhoz, hogy itt Cserépfaluban színvonalas lovasoktatást kapjanak azok, akik szeretnének megtanulni lovagolni.
Fő célkitűzésünk közé tartozik minél több emberrel megszerettetni, elfogadtatni ezt az életvitelt, ezt
a kötődést.
„Egy ló lovas nélkül is ló,
de lovas ló nélkül csak
egy egyszerű ember.”
Befejezésül szeretném, ha minél többen ellátogatnának hozzánk, megkóstolnák kecskesajtunkat,
innának a forrásvizünkből, megsimogatnák az állatainkat, és pihenésképpen gyönyörködnének a tájban
a HÓRVÖLGYE kapujában, a Perpác-tetőben és a 10 hektáros területen legelésző lovakban.
5. Indoklás a Települési Értéktárba történő felvétel mellett, kitérve a nemzeti érték jelentőségének
bemutatására:
A lovak mindig fontos szerepet töltöttek be életünkben. A korábbi évtizedekben a faluban jelentős
számban voltak lovak, melyeket a földművelésben és a gazdálkodásban hasznosítottak. A lótartáshoz
kapcsolódó tevékenységet, fontos megélhetési munkákat biztosítottak (kovács, kerékgyártó). Az erdei
munkák végzése is lóval történt, ami szintén a megélhetéséhez kapcsolódott. A cserépiek egy része a
lovakat fedeles, sátoros fogatok húzására használták, melyekkel a fél országba szállították az égetett
meszet további felhasználásra. A Boldizsár lovastanya folytatja a lovakkal kapcsolatos
hagyományokat de azokat napjainkban elsősorban lovagoltatásra és turisztikai célokra hasznosítja.
A fentiek alapján települési értékké való nyilvánítása indokolt.
6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források):
7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.cserepfalu.hu/ertektar
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III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja.
4 db fénykép
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat.
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Boldizsár Lovastanya

1. Fogathajtás a lovastanyán

2. Nyári lovastábor
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3. Oktatás közben

4. Anikó lovaglás közben
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