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„Viva Natura, Viva
Equus!” (Éljen a
természet, éljenek
a lovak!)
A Bellandor Lovasközpont
2007-ben kezdte el működését
Budapest mellett, a Zsámbékimedence szívében, Pátyon. A
lovarda mintegy 18 km-re van
Budapest határától.
A Zsámbéki-medence hangulatos dombjaival, erdőivel,
szőlőivel, szép és gazdag falvaival Budapest környékének
egyik ékessége.
A tulajdonosok elképzelése
az volt, hogy a lótartás és -te-
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nyésztés mellett gyermekek
oktatását is vállalják, meghonosítják a terápiás lovagoltatást,
versenyeket, elsősorban díjlovas
versenyeket rendeznek, megteremtik a menedzserképzés modern, a lóval történő kommunikáción is alapuló gyakorlatát, és
részt vesznek a lovas turizmus
fejlesztésében. A mintegy 11
hektáron elterülő lovas központ létesítményei megfelelnek
a magas szintű európai feltételeknek, ezért a Magyar Lovas
Turisztikai Szövetség ötpatkós
minősítést adott. A telep területén három külső lovaspálya és
két fedeles lovarda található. A
pályák talaja megfelel a Nemzetközi Lovas Szövetség minősítésének, több évszakos pályák

textil- és homokborítással. A
centerpálya éjszakai világítással rendelkezik, és több száz
néző elhelyezésére alkalmas
terasz határolja. A nagy fedeles
pálya mellett szintén több száz
néző befogadására alkalmas
lelátó található. A tulajdonosok nagyon figyeltek arra, hogy
létesítményük környezetbarát
legyen, ezért az elhanyagolt
szántóföld területén fákat ültettek, gyepesítettek, karámokat és legelőket létesítettek. A
versenyek és a lovas turizmus
érdekében a fedett szénatárolók alatt kialakított bokszrendszer található. A lovasközpont
főépületében mintegy hat 2-4
ágyas, korszerűen felszerelt,
légkondicionált szoba várja a

vendégeket az ugyancsak légkondicionált klubhelyiséggel és
öltözőkkel együtt.
Az épület fűtése, hűtése
földszondás, ökobarát rendszerrel történik. A természet és
az élővilág becsalogatására egy
kis tavat létesítettek, amely bőséges halállományával vonzza
a szürke gémeket, a vadkacsákat, helyenként a fekete gólyát,
a bakcsót stb. is. Közvetlenül a
lovasközpont kerítése mellett
található az ország egyik legöregebb, 2 km-es jegenyefasora.
A lovarda munkatársai
és oktatói mind szakképzett
szakemberek, négyen lovaskultúra-oktatói
diplomával
is rendelkeznek. A Kincsem
Nemzeti Lovas Program meg-

jelenésekor elhatározták, hogy
megteremtik az alapját a testnevelésórákat kiváltó kötelező
iskolai lovasoktatásnak, ezért ha
nagy áldozatok árán is, tevékeny
részt vettek az oktatási program
elméletének, tematikájának és
gyakorlatának kidolgozásában,
megvalósításában. A Kincsem
Nemzeti Lovas Program Oktatási Bizottságának jóváhagyásával és egyetértésével 2012-ben
elindult az első iskolai program,
amelyben a pátyi Bocskai István
Magyar–Német Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola tanulói vettek részt. Ennél a „kísérleti” csoportnál három tanévig
tartott az oktatás. Az induló
23 gyermekből 17 fejezte be
az iskolát, a 17 gyerekből 4-en
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tettek a Magyar Lovas Szövetség versenyzési engedélyéhez
szükséges rajtengedély vizsgát,
három gyermek pedig a lovas
szakmát választotta élethivatásul. A Bellandor Lovas Klub
Egyesület és a Kft. munkatársai részt vettek – nagy sikerrel
– a Bejárható Magyarország
Program lovas jármódjának
kidolgozásában is. Munkájukat
megkönnyítette, hogy Páty a
gyalogos, a kerékpáros és a lovas turizmus csomópontja.
A Bellandor Lovasköz
pont
ban évente mintegy 170
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iskolás gyermeket (lovaskultúra-oktatás) és mintegy 100,
egyéb iskolás tanulót oktatunk
folyamatosan. Évente kétszer,
Mikuláskor és pünkösdkor a
gyermekeink versenyen mérhetik össze tudásukat. A versenyek szimulálják az igazi,
MLSZ-hez tartozó rendezvényeket. Díjlovaglásban évi
négy versenyt tartunk, amelyek között megtalálhatók a
felnőtt, az ifjúsági és az utánpótlás bajnokságtól kezdve a
különböző CDNA és CDNB
típusú versenyek is.

A nyári időszakban lo
vas
tá
borok állnak az érdeklődők
rendelkezésére, melyek érdekessége, hogy a táborokat német,
angol és ha szükséges, francia
nyelven is segítjük.
A táborok programjában
garantált halfogással járó horgászatok és hajtási lehetőséget
adó lovas kocsikázások is szerepelnek. A kerékpárosok számára
kerékpárt tudunk kölcsönözni.
Ami a lótenyésztési munkát
illeti, két évvel ezelőtt határozták el a tulajdonosok, hogy elsősorban a gyermekek érdekeit

figyelembe véve olyan lovakat
vásárolnak, amelyek „meghódítják a szíveket”. A magyar fajták
közül igen jól bevált a kisbéri félvér, a külföldi fajták közül pedig
a kisebb méretű morgan horse,
amelyről a szakkönyvek a következőket írják:
„Temperamentumos és szelíd,
kompakt és könnyen istállózható, szeretetreméltó és intelligens,
sokoldalú és teljesítményorientált, kitartó és szép, jóindulatú
és alkalmazkodó, biztonságos és
könnyen irányítható, takarmányozásra igénytelen, szabadban
is tartható.”
Célunk az, hogy a következő
néhány évben a már jól belovagolt 14-15 iskolalovunk egy
részét morganekkel váltsuk le,
komolyabb sportcélokra pedig a
kisbéri fajtát kívánjuk használni.
A telep működésénél, fejlesztésénél mindig szem előtt tartjuk: „Éljen a természet, éljenek
a lovak!”
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