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MKEH nyilvántartási szám: L-000466 

Írta Jakab Géza

„...az élet egyetlen 
olyan pillanata sem 

kárba veszett idő, 
amit nyeregben töltünk."

Lóbarátok a szed-
resi Lovas Udvar-
ház Panzióban
A Tolna megyei Szedres ha-
tárában, Apátiban, két igé-
nyesen felújított kiskastély 
– mintegy 10 hektáros – park-
jában található hárompatkós 
minősítésű lovardánk. 

A kezdetek óta – 15 évvel ez-
előtt kezdtük el a lovas oktatást 
– már több százan tanultak meg 
lovagolni nálunk. Azt tapasztal-

juk, hogy nő azon személyeknek 
a száma, akiknek szenvedélyévé 
vált a lovakkal való találkozás. 
Egyre többen fedezik fel a lovag-
lás varázsát, és ezért hajlandóak 
akár nagyobb távolságról is fel-
keresni a lovardát.

26 lovunk közül 15 minősí-
tett ló. Az állomány nagyobb 
része kisbéri félvér, mely egyike 
őshonos lófajtáinknak. Nem-
csak elegáns megjelenésűek, 
de nyugodtságuk, kezességük 
révén ideálisak a lovas oktatás-
hoz is. 150-180 cm marmagas-
ságú lovak közül válogathat-
nak a lovasok.

Gyereknek és felnőttnek 
egyaránt nagyszerű élményt 
jelenthet a lovakkal való bár-
milyen tevékenység, legyen az 
az állat gondozása, vagy éppen 
egy új lovas tevékenység elsajá-
títása. Széles körű szolgáltatást 
nyújtunk a teljesen kezdők lo-
vakhoz szoktatásától egészen a 
fogathajtás megtanításáig. Öt 
– különböző nagyságú – ho-
mokos pálya biztosít megfelelő 
helyszínt a lovas oktatáshoz. A 
termek, öltözök, zuhanyzók is 
a lovasok kényelmét szolgálják, 
de még grillezési lehetőség is 
várja a hozzánk érkezőket. 

A kezdők futószáras oktatás 
során sajátítják el az alapokat, 
az osztálylovaglás már az irá-
nyításról szól, és ha megvan a 
kellő rutin, akkor jöhet a terep-
lovaglás.

A lovas turizmusban fontos 
szerepe van a tájnak. A kör-
nyéken több, természeti szép-
ségben gazdag útvonalat is 
találhatunk, ilyen például a Bo-
rok–Vizek–Kúriák „zöld út” is, 
melynek egyik helyszíne a Lo-
vas Udvarház, de Szedres lehet 
akár egy nagyobb lovas kalan-
dozás fontos állomása is. Ezért 
is készítettük el 7 db bokszos 
állásunkat, ahol természetesen 
megfelelő ellátással várjuk a 
nálunk elhelyezett lovakat. 

Azokra is gondoltunk, akik 
nem tudnak lovagolni. Szá-
mukra nagy élményt jelenthet 
a lovas kocsikázás, vagy télen a 
lovas szánozás.

A nyár nálunk is a lovas 
táborozások ideje. A gyerekek 
öt-hat turnusban sajátíthatják 
el a legfontosabb alapokat, az 
ügyesebbek, gyakorlottabbak 
pedig már élvezhetik a lovak 
által nyújtott különös és egye-
dülálló szabadságot. 
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A lovakhoz való kötődést 
erősítik rendezvényeink is, me-
lyek közül érdemes kiemelni a 
fogathajtó versenyeket, és az 
évente megrendezésre kerülő 
országos lovas rajzpályázatot, 
ahová 3-4000 pályamunka is 
érkezik, nem kis fejtörést okoz-
va a zsűrinek.

A lovasok természetesen 
igénybe vehetik kiskastélyaink 
szolgáltatásait is. Színvonalas 
szállást találnak „négy napra-
forgós” panziónkban: egy- és 

kétágyas szobáink hűtővel, tv-
vel, interneteléréssel és termé-
szetesen fürdőszobával várják 
vendégeinket, éttermünkben 
pedig házias és ízletes ételeket 
szolgálunk fel, akár  teljes pan-
ziós ellátást is biztosítva. 

Rendezvénytermeink – 
20–140 főig – alkalmasak tré-
ningek, családi ünnepek (szü-
letésnap, ballagás, esküvő stb.) 
kényelmes és színvonalas meg-
tartására.

Szeretettel várunk és visz-
szavárunk minden „lóbarátot”!
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