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erőddel s legjavát… 

hazádnak szenteljed” 
Arany János

A lovarda építése mintegy 
húsz éve kezdődött, amikor a 
legkisebb lányom lovagolni kez-
dett, ugyanis B. Tóth Boglárka 
örökölte őseitől az állatszere-

tetet, és ez nemcsak a kutyák-
ra, de a lovakra is vonatkozott. 
A lovardánk iskolaépülete az 
1920-as években, Klebelsberg 
Kuno kultuszminisztersége 
alatt épült, tanyasi iskola céljá-
ból. A fejlődés következtében 
megszűnt a tanyasi élet a terme-
lőszövetkezetek kényszerének 
hatására. A tanyákat lebontot-
ták, és a gyerekek lakótelepre, 
Kecskemétre költöztek a szüle-

ikkel, a ballószögi iskola pedig 
elvesztette eredeti funkcióját. 
Az itt tanító Bérczi család meg-
vette az államtól az iskolát, és 
kis lovastanyaként néhány lóval 
elkezdte az idelátogatókat lova-
goltatni.

Leányom is így került ide. 
Szülőként megismerve a hely-
színt, a baráti körömmel el-
határoztuk, hogy az 1,7 ha-on 
építünk egy 10 bokszos istállót, 
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és a vásárolt lipicai lovakkal el-
kezdtük a fogatolást. 

Így kezdődött…
Természetesen be kell mu-

tatkoznom. Mint építési vállal-
kozó, fantáziát láttam abban, 
hogy a hagyományokkal rendel-
kező Hírös Város lakói igénylik 
a lovas szolgáltatást, és kultu-
rált körülmények között legyen 
lehetőség a színvonalas lovas 
hagyományt szerető polgártár-
saimnak és a gyerekeiknek lo-
vagolni. Ettől kezdve elhatároz-
tam, hogy a vállalkozásomból 
felszabaduló energiát és pénzt 
erre a nemes célra használom. 
A családom is egyetértett velem, 
és az állhatatos munka oda ve-
zetett, hogy a lovarda megépült.

A lovarda közvetlenül a vá-
ros szélén helyezkedik el. A 
városi busz előtte fordul meg, 
itt van a végállomása, a városi 
lovasok így busszal is meg tud-
ják közelíteni a lovardát. Ter-
mészetesen a városi iskolákból 
az osztályok is igénybe veszik 
ezt a helyi járatot. A városköz-
ponttól 4 km-re fekvő lovarda 
kerékpárral is megközelíthető, 
s sokak saját autóval 10 perc 
alatt kiérnek ide.

A lovardáról szeretném el-
mondani, hogy az elképzelésem 
szerint történt a tervezés és a 
kivitelezés is. Sikerült eredeti 
lovardát építeni, amely bárhol 
Európában felveszi a versenyt. 
A minősítése ötpatkós.

Röviden 
bemutatom a 
HíRös LovaRdát
12 ha-on fekszik, ötven gép-
kocsi-parkolóhely fogadja az 
érkező vendégeket. A központi 
épület 2 szobás összkomfortos 
lakással egybeépített, 60 férő-
helyes iskolateremmel szolgálja 
a lovas célok megvalósulását. 
A tetőtérben fürdővel ellátott 
nagytermes kialakítással ifjú-
sági szállást tudunk biztosítani 
olcsón az ilyen irányultságú ér-
deklődőknek.

Rendelkezünk állatsimo-
gatóval, baromfiudvarral, va-
lamint 7 db szolgálati lakás áll 
rendelkezésre az itt dolgozó 

alkalmazottaknak, ami kom-
fortos színvonalon biztosítja az 
igényes elhelyezésüket.

Rendelkezünk
•	 22	x	44	m-es	fedett	lovardával,
•	 egy	3000	m2-es	világszínvona-
lú	Ottó-pályával,

•	 egy	 2000	 m2-es	 homokos	
pályával,	 továbbá	 640	 m2-es	
vasbeton-szerkezetes	 széna-,	
szalmatárolóval,

•	 3	istállóval,	36	boksszal,
•	 1	jártatógéppel.

A parkolók és az utak dísz-
burkolattal vannak ellátva, a 
szabad területeket megfelelően 
parkosítottuk, és fákkal beül-
tettük.



Külön a gyerekek részé-
re egy 3000 m2-es játszóteret 
létesítettünk, ahol több ját-
szótéri berendezés biztosítja 
számukra az önfeledt játékot. 
Ezen a területen padok, kerti 
fabútorok teszik hangulato-
sabbá a szabadidő eltöltését.

Lehetőség van bográcsozni, 
szalonnát sütni, kemencében 
sütni-főzni.

Az idelátogatók vidám (dél-
utánt) napot, osztálykirándu-
lást és kulturált szórakozást 
vehetnek igénybe.

Tudvalevő, hogy a lovaglás 
oktatása nem kifizetődő fog-
lalkozás, így vendéglátó tevé-
kenységgel is kiegészítettük a 
lovardát. Működik itt 80-100 
fős étterem, 120 fős borozó, 60 
fős klubhelyiség és 80 fős fedett 

terasza, valamint korszerű, az 
ezekhez szükséges mosdó, öltö-
ző és mellékhelyiségek is meg-
találhatók.

Minden a lovaglás népsze-
rűsítésének érdekét szolgálja.

A szabadtéren karámok, le-
gelők, telepített erdő biztosítja 
a lovak egészséges életvitelét.

mi a célja a lovarda
működésének?

•	 Megismertetni	a	városi	gyere-
kekkel,	 családokkal	 a	 magyar	
hagyományokat,	melyek	világ-
színvonalon	 működtek	 törté-
nelmünk	során.

•	 Iskolák	lovagoltatását	tűztük	ki	
célul.

•	 Az	 elmúlt	 évben	 6	 osztály	 –	
tornaórák	 keretében	 –	 járt	
egész	 tanévben	 lovagolni	 ta-

nulni,	ez	150	gyereknek	adott	
felejthetetlen	 élményt	 lovag-
lásból.

•	 A	városból	60-80	gyerek	és	fel-
nőtt	jön	egyénileg	lovagolni.

•	 Iskolai	 kirándulásokat	 is	 le	
tudunk	 bonyolítani,	 ahol	
egészséges	 elfoglaltságot	
biztosítunk	 kulturált	 környe-
zetben,	bográcsos	ebéddel	a	
vendégeknek.

•	 Magyarságtudatukra	 tudunk	
hatni	a	történelmi	oktatással.

•	 Kecskemét,	 mint	 Megyei	
Jogú	 Város	 az	 ország	 köze-
pén	helyezkedik	el,	így	régió-
központ	szerepet	is	betölt.

Miből tudjuk fenntartani
a lovardát?

•	 A	 vállalkozásom	 összes	 nye-
reségét	ide	irányítom.

•	 Pályázatot	írunk	és	nyerünk.
•	 A	 város	 sporttámogatásából	
is	rendszeresen	sikerül	támo-
gatási	összeget	elnyerni.

•	 A	 vendéglátás	 (esküvők	 és	
más	rendezvények)	is	hoz	bi-
zonyos	bevételt.

A létszámról
•	 B.	 Tóth	 Ferenc	 építész–tulaj-
donos	irányításával	működik	a	
lovarda.

•	 B.	 Tóthné	 Patonai	 Ildikó	 ta-
nárnő–tulajdonos	 az	 ifjúság	
nevelésével,	oktatásával	vég-
zi	a	munkáját.

•	 B.	 Tóth	 Ildikó	 Boglárka	
a	 Testnevelési	 Egyetem	 	
nemzeti	lovas	kultúra	sza-
kán	most	szerez	diplomát	
–	övé	a	jövő…

•	 Ezenkívül	 egy	 lovardaveze-
tő,	 két	 lovász,	 két	 edző,	 két	
kertész	és	egy	takarító	alkal-
mazottként	dolgozik	a	lovar-
dában.
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