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Írta Fülöp Bálint
fotó Nagy Izabella
1995-ben tanyát vásároltunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei Papos község külterületén, a Szatmári síkság és a
Nyírség peremén. Papos Mátészalkától 7 km-re található, 5
km-re az M3 autópálya lehajtójától. A talaj homokos, a határ
erdős, ligetes, enyhén dombos
nyírségi táj.
A tanya első állandó lakója
az a két kisbéri félvér fajta kanca volt, amelyek leszármazottjai
alkotják lóállományunk egészét.
A két ló: 1587 Maxim Fecske és
1036 Maxim Regöly (Regina).
Elindultunk a lótenyésztés
költséges és rögös útján. Célom
az volt, hogy magyar fajta lo-
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vat tenyésszek, és a születendő
utódokat felnevelve, betanítva
lovagoljuk. Gyermekeim voltak
az első tanítványok, akiket megtanítottam lovagolni.
Az évek alatt a tevékenységünk kibővült szarvasmarhatenyésztéssel és növénytermesztéssel. A kezdeti magyartarka
állományt később kiegészítettük
a holsteini fajtával. A tejtermelést akkor jövedelmezőbbnek
tartottam.
Lovas panziónk 10 kétágyas
szobával rendelkezik, melyekhez fürdőszoba is tartozik külön-külön. A panziót elsősorban
lovas vendégeinknek építettük,
de szívesen látunk mindenkit,
aki hozzánk betér. Fogadunk
lovas csoportokat, kerékpározókat, akik beépítették a tanyát
túraútvonalukba, valamint lovas klubokat, amelyek itt tartanak többnapos edzéseket a mi
lovainkkal. Az edzéstervben
szerepel tereplovaglás, vala-

mint egy-egy nevezetes helyszín
meglátogatása. A téli disznótoros hétvégék a régi falusi hangulatot idézik fel az idelátogatóknak. A szatmári ízek és a
térségre jellemző szíves vendéglátás nálunk jelen van. Baráti,
családi találkozók, csapatépítő
tréningek helyszíne még a tanya. Ezeken a rendezvényeken
is szerepet vállal a ló, a lovaglás,
a kocsizás. Óvodák, iskolák szívesen töltenek nálunk egy-egy
napot kötetlenül, élvezve a természetet, benne az állatokat.
Lovagolható lovaink számának növekedésével (ami jelenleg
húsz ló) 10 évvel ezelőtt elkezdtük a lovas oktatást. Ezt megelőzően a Semmelweis Egyetem
Testnevelési Karán elvégeztem
a lovaskultúra-oktató szakot.
Gyerekek és felnőttek oktatását végezzük a jelentkező igények szerint.
Évek óta rendszeresek a nyári táborok. Szervezünk intenzív
lovas táborokat, életmódtáborokat, és helyet adunk iskolák, egyesületek pályázati forrásból megvalósított lovas programjainak.

14 vizsgázott lovunk várja,
hogy beinduljon az órarendszerű iskolai lovasoktatás.
Ehhez nálunk minden feltétel
adott. Fedeles lovardánkban
van oktatóterem, öltözők, társalgó, oktatói szoba.
Lovas létesítményünk négypatkós minősítéssel rendelkezik, amit ötpatkósra kívánunk
fejleszteni.
Lovas turisztikai állomásként
része vagyunk az országos útvonalnak. Rendszeresek a lovas
túráink, elsősorban a közvet-

len környezetünkben. Kitűnő
a környék talaja, szép a határ a
sok erdővel, réttel, folyóval. Hagyomány már a rendszeres Tisza-túra, a Vajai-tó túra, a nyírségi túrák. A Tiszát három folyó
érintésével érjük el, úgy, hogy a
Szamoson komppal megyünk át.
Lovas klubunk, a Fülöp Tanya Lovas Klub tagja a megyei
Lovassport Egyesületnek, valamint az Országos Póni Klub
Szövetségnek, és természetesen a Magyar Lovas Turisztikai
Közhasznú Szövetségnek.

Gyermek- és ifjú lovasainkkal
a korábbi években részt vettünk
Országos Póni Klub döntőkön
is, valamint a megyei díjlovagló és díjugrató versenyeken is.
Kettesfogathajtásban, a „B” kategóriában saját lovaimat hajtva
évekig versenyeztem.
Céljaink: haladó lovasainkat megtartva, kezdő lovasaink
számát bővítve megteremteni
annak a lehetőségét, hogy a szatmári, szűkös anyagiakkal rendelkező tehetséges lovas gyerekek is eljuthassanak versenyekre
a saját tenyésztésű és általunk
betanított, edzett lovainkon.
A lovas turizmus területén
aktívan kívánunk bekapcsolódni az országos hálózatba. Ehhez
jól belovagolt lovakkal és megfelelő szakmai háttérrel, személyzettel rendelkezünk.
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