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Lovaglás a harangodi erdőben (SZABOLCSBAN)  
 
 
Sok szeretettel várja 7 éves kortól a jelentkezőket:  
Linczenbold Tamás  
a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének főhadnagya. 
  
A jelentkezők betekintést nyerhetnek:  
- a lovas huszárok életébe  
- a lovaglásba, lóápolásba, lótartásba  
- vadregényes szabolcsi környezetbe  
- kézművességekbe, mesterségekbe  
- ló úsztatásba, esti portyába  
- huszárvirtusba.  
 
 
 
 
 
LOVAGLÁS ÁRA: EGYEZTETÉS SZERINT.  
 
Jelentkezni, érdeklődni lehet:  
LINCZENBOLD TAMÁS: +36 30 248 71 26  
 
További időtöltési lehetőség  
a horgászat. A közel 2 500 m
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vízfelületű tóban rengeteg  
kárász és apróhal mellett a  
nemes hal, ponty fogása  
is kitűnő program.  
 
 
  
 
 
 
 
Hatszázból tíz A Napkori 
Hagyományőrző Lovasbandérium 
nevét már megismerte a világ, hiszen 
a szilvásváradi nemzeti, illetve 
nemzetközi lovastalálkozókon igen 
szépen szerepeltek: a fesztivál első 
díja mellett a közönségdíjat is ők 
vihették haza. A millennium jegyében 
csak az idén közel harminc megyei 
településen emelték az ünnep fényét a 
napkori huszárok. Otthon, Napkoron 
hagyományosan az augusztus 20-ai 
ünnepség elmaradhatatlan résztvevői. 
– A napkoriak mindig is vallásos, 
emellett lószerető, lovas emberek hírében éltek – mondta a huszárkapitány. – A község  
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egykoron hatszáz lovából a rendszerváltozásra jó, ha tíz megmaradt. A lovak szeretete a 
napkoriak génjeiben van. Így születhetett meg a Napkori Lovassport Egyesület, s a 
Napkori Hagyományőrző Huszárbandérium, amely a bemutatókon és a csatajelenetekben 
korhű ruhába öltözve, a híres nyíregyházi Császári és Királyi 14. Huszárezred 
svadronjaként jelenik meg. Emiatt építettünk a községben gyakorló lovaspályát, és 
emiatt érezzük a napkori emberek teljes bizalmát és szeretetét.  
 
 
 
A két fiatalember, a Köztársaság díszegységének tagjaként érezhette 
a Szent Korona lelkét  
 
A napkori huszárokból ketten, Linczenbold Tamás huszárkapitány és ifjabb 
Krajnyák Csaba huszár tagja a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas 
Díszegységének. – Augusztus 20-án, a Szent Korona Esztergomba 
szállításakor részesei lehettünk a csodának! Amikor a Korona elhaladt 
előttünk, mind a 37 huszárnak kiszökött a könnye. Ennek a koronának lelke 
van, s ezt mi megérezhettük! – mondta a huszárkapitány.  
 
 
 

 
A huszárkapitány és a napkori hatos fogat  
A lovak értői tudják: két ló összeszoktatása sem kis feladat, egy 
négyes fogat már igen komoly munkával jár, a szakmai csúcsot 
pedig a hatos fogat jelenti. A napkori Linczenbold család négy 
férfitagjának sikerült megvalósítani a lovasok örök álmát. 
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