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Napkori lovas-huszártábor    Linczenbold Tamás a  
Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének  

Főhadnagya vezetésével 
 
 Linczenbold Tamás rendszeresen őrzi és kíséri a Magyar Koronaékszereket és képviseli 
hazánkat idegen földön. (Szent János Pál Pápa és Károly király boldoggá avatásakor) 
 
Szeretettel várunk minden kedves gyermeket Napkorra (Nyíregyháza mellett 14 km-re) lovas-
huszár táborba. 
 
A békés harangodi erdő által körbeölelt lovas tanya igazán közel hozza a gyermekekhez a 
természet lágy ölét. Gyermekek a napi túrák, foglalkozások, séták alkalmával mindig 
folyamatos ingerekkel találkozhatnak a környezetünk irányából. 
 
A táborban 3 éves kórtól vehet részt mindenki egészen időskorig. A táborba eljutáskor 
további szabadidő eltöltésére alkalmas programot tudunk kipróbálni. Békés horgászat mellett 
lovas fogattal járni a természetet. 
 
A tábor hétfőn kezdődik, igény esetén előbb is érkezhetünk, így a gyermekünkkel 
hangolódhatunk a táborozásra. Szombati hazatávozás esetére is hasonló lehetőséget tudunk 
biztosítani.  
 
A tábor időtartama 2009. június 22. 9 óra -28. 12 óráig – igény szerint előbb is lehet érkezni. 
Az ár erre az időtartamra 25.000,-Ft/fő, kísérővel történő ott tartózkodás megegyezés kérdése 
A táborról érdeklődni 06-30/248-71-26 számon lehet vagy info@totitech.hu e-mail címen 
Amennyiben igény van rá úgy akár külön kisbusszal is elhozzuk leendő tárbor lakóinkat 
 

1 nap a táborban 
 

- A gyerekekkel 7 óra körül ébredünk (általában 6 óra körül ők keltenek) 
- Reggeli 8 óra körül 
- Reggeli torna mindenkinek, kis lóismeretek, hagyományőrzés 
- Tízórai 11 óráig 
- Utána mindenki kimegy a szabadba és megismerkedünk a lovakkal kapcsolatos 

tartással, lóápolással, lovak felszerszámozásával. 
- Ebéd 13-14 óra körül 
- 1-1,5 órás csendes pihenő kötelezően mindenkinek (ezt igénylik is kicsik és nagyok) 
- Ébredés után uzsonna 
- Lovaglás (oktatással) 
- Az este további része változó: lovas kocsizás, éjszakai túra, tábortűz, közös sütés, 

főzés (természetesen a gyerekek maguk készítik el ételeiket segítségünkkel) 
 
Személyzet 

- Linczenbold Tamás diplomás lótenyésztő és pedagógus, a Magyar Köztársaság 
Nemzeti Lovas Díszegységének Főhadnagya – táborvezető  

- Hankó László hagyományőrző huszár valamint a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas 
Díszegységének tagja – táborvezető 

- 1 fő konyhai, takarító személyzet 
- 1 fő dada 
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Egyéb 
 
A Linczenbold-család birtokai több mint 120 hektáron terülnek el. 
Főként gyümölcs termesztéssel foglalkoznak: alma, meggy, barack, de természetesen 
takarmánynövényeik is vannak. 
 
Amennyiben igény van rá, lovas kocsival megnézheti a birtok egy részét, és igény esetén bolti 
ár töredékéért szedd magad akcióban az éppen aktuális gyümölcsből haza is lehet vinni, 
illetve a gyerekek szokták élvezni, hogy szaladgálhatnak a rengeteg gyümölcsfa között és 
kedvükre csemegézhetnek. 
 
Apukákról sem feledkezett meg a házigazda! Az almásban áll egy halastó, intenzív 
haltartásban.  
Kedves apukák, akár ide ki is jöhetnek horgászni kedvükre. 
Halállomány, nem a teljesség igényével: ponty, kárász, keszeg, és természetesen némi 
ragadozó és növényevő is akad benne 
 
Higiénia 
 
Akit esetleg ez a téma is érdekel: 
A tanya rendben tartott, tiszta, rendes. 
A higiéniára különösen ügyelve, csak kiváló minőségű amway termékeket használnak mind a 
takarításra, mind a mosogatásra. Ezt Hankó László biztosítja a tábor részére. 
Ezek a szerek nem csak bőrbarát termékek, de még hideg vízben is kiválóan oldódnak és 
egészségre nem károsak. 
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