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A Csillag Lovastanya Somogy 
megye napsütötte déli vidé-
kén, Nagyatád város külte-
rületén található, a várost át-
szelő 68-as főútról könnyedén 
megközelíthető. Kaposvártól 
és Nagykanizsától 50 km-re, 
Barcs várostól kb. 40 km-re 
fekszik a lovasudvar. 

Belső-Somogy erdőben és 
vadban gazdag vidék. Homok-
talaja, változatos domborzati 
viszonyai látnivalókban bővel-
kedő utat és lovaglásra különö-
sen alkalmas terepet kínálnak. 
Térségünk híres a termálfür-
dőiről és a vadászturizmusáról.

A lovastanya kezdete 2005. 
év tavaszára tehető, amikor is 
megkaptam életem első, sze-
retett hátasát ajándékba, ame-
lyet Csillagnak hívtak, s mél-

tán lett a lovastanya névadója. 
Ez a pillanat volt annak az el-
határozásnak a kezdete, hogy 
megvalósíthassam álmaimat, 
melyek a lovasoktatásról és a 
lovassportokról szólnak – a lo-
vak feltétel nélküli szeretete és 
tisztelete mellett.   

Az azóta eltelt időben sok 
változás történt, mind a kör-
nyezet kialakítása, mind a fel-
tételek megteremtése szintjén. 
A tanyám jelenleg már 12, ki-
váló kondícióban lévő, barátsá-
gos, osztályban és terepen egy-
aránt megbízható, jól képzett 
lóval működik. Saját és bértar-
tott lovaink egyaránt vannak. 
Fajta tekintetében megtalálha-
tó köztük ügető, shagya-arab, 
kisbéri félvér, nóniusz félvér, 
magyar félvér és póni. 

Az istálló tíz férőhelyes, 
állásos istálló, mely tökéle-
tes helyet biztosít számukra 
akár a hideg téli estéken, vagy 
vendéglovak érkezése esetén 
elhelyezés céljából. Ezenkívül 
adott még 2 db bokszos kiala-
kítású férőhely is, amely igény 
szerint használható.   
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A lovak tartása félrideg rend-
szerben történik, ami feltehetően 
a lehető legjobb tartás számukra. 
A lovastanya több legelővel is 
rendelkezik, az egyiken közülük 
akadálypályát alakítottunk ki, 
ahol edzéseket, versenyre felké-
szüléseket is lehet végezni, vagy 
hobbilovasoknak szimplán csak 
gyakorolni az ugrásokat. A lo-
vak a legelőkön tartózkodnak a 
legtöbbet, voltaképpen tavasztól 
egészen a tél beköszöntéig. A téli 
időszakot belső karámokban 
vészeli át a ménes, ahol a lovak 
számának megfelelő beállók is 
vannak. A zimankósabb éjsza-
kákat az állásokban, illetve a 
bokszokban töltik.

A tanya belterületén talál-
ható a 20 x 40 m-es díjlovag-
ló négyszög és egy körkarám, 
melyet szintén gyakran hasz-
nálatba vesznek a lovasok a jó 
idő beköszöntével. 

A Csillagtanya Lovas Kft. 
mellett 2015. évben megala-
kult a Csillagtanya Lovas Egye-
sület, melyet a további fejlődés 
érdekében hoztunk létre. Ez 
idáig ugyanis abszolút önerő-
ből működött a vállalkozásom, 
a jövőbeni elképzeléseink meg-
valósításához (fedeles lovarda 
építése, lószállító utánfutó vá-
sárlása, egyéb felszerelések be-
szerzése) azonban már külső 
segítségre, pályázatok igénybe-
vételére van szükségünk. 

A tanya profilja a lo vas ok-
ta tás, a terep- és túralovaglás, 
valamint a bértartás. A felnőtt 
kezdő, haladó és gyermeklovas-
oktatást szakképzett oktatókkal 
és kilenc lóval végezzük, ame-
lyek az elmúlt évben történt 
vizsgán kitűnő eredményt értek 
el maximális pontszámmal, így 

Somogy megye legtöbb hátasát 
vizsgáztatták egy helyen a szak-
emberek a Csillag Lovastanyán, 
mely méltán kiérdemelte a há-
rompatkós minősítést a Lovas 
Turisztikai Szövetség minősíté-
si rendszerében. 

Az elmúlt években számos 
helyi és környékbeli lovas ver-
senyen vettek részt  tanyánk 
kisebb-nagyobb lovasai. Zala 
megyében és Somogy me-
gyében mind díjlovaglásban, 
mind díjugratásban megmé-
rettettük magunkat, és elő-
kelő eredményeket értek el 
versenyzőink. Jól képzett lova-
inkkal és hazai körülményeink 
között felkészítettem, és sike-
res rajtengedély vizsgát tett az 
arra jelentkező lovasom. 

Környékbeli lovasudvarok 
által szervezett tájékozódási 
terepversenyek és vadászlo-
vaglások rendszeresen meghí-
vott aktív szereplői vagyunk, 
illetőleg szívesen bérlik edzett 
lovainkat magyar és külföldi 
vendégek egyaránt az ilyen 
rendezvényekre. 

A Magyar Lovas Turisztikai 
Közhasznú Szövetség által ki-
jelölt túraútvonalhoz is szíve-
sen csatlakoznánk mint túra-
vezető vagy akár lószállásadó, 
illetve ló-bérbeadó is, a helyi 
túraútvonalak ismeretében. 

Az elmúlt év szeptemberé-
ben több 100 km távolságból 
érkezett kis lovas csoport ha-
ladt át Nagyatádon, akiknek 
– bár a látogatás váratlanul ért 
minket – segítséget tudtunk 
nyújtani a továbbhaladásban 
szakképzett túravezetőnk és 
felkészült lovaink kíséretével.

Távoli vidékekről érkező, 
lovagolni vágyó vendégek el-
helyezésére a városban több 
szálláslehetőség is adódik, me-
lyekkel kapcsolatban állunk. 

Rendszeresen szervezünk 
nyílt napot, mely alkalomból 
saját koreográfiával készült 
zenés lovas kűrt nézhetnek az 
idelátogatók. Terveztünk már 
saját „Csillagtanyás Gyerekna-
pot” is, valamint „Tanya Kuc-
kót” szombat délelőttönként.

Évente többször kapunk fel-
kérést a város önkormányzatá-
tól a város kulturális életében 
való szerepléshez. Minden év-
ben részt veszünk lovainkkal a 
Simongáti Leányvásáron, a Szü-
reti Fesztiválon, Lovas Mikulást 
szervezünk a város gyermekei 
részére, és gyermeknapi lova-
goltatást egy adott helyszínen.

A lovas programokon kívül 
vállaljuk csoportos, családi, 
baráti összejövetelek lebonyo-
lítását is tanyasi hangulatban, 
a friss levegőn, távol a város 

zajától, akár a saját kézzel épí-
tett kemencében történő süté-
si-főzési lehetőséggel. 

Minden nyári szünetben 3-4 
alkalommal szervezünk lovas 
tábort nagy sikerrel a gyerme-
keknek, mely táborok hétfőtől 
péntekig 8–16 óráig tartanak, 
teljes ellátással, érdekes prog-
ramokkal, elméleti oktatással 
és sok-sok lovaglással. 

A tanya területén másfajta 
állatok is fellelhetők, az állat-
simogatás, az állatgondozás és 
a kecskefejés kiváltképp nép-
szerű a gyerekek és a felnőttek 
körében egyaránt. Kecskék és 
kisgidák, őzikék, nyulak, kis-
malacok, pulykák és futókacsák 
élvezik a szerető gondoskodást. 

Az elkövetkező években 
is a sportlovaglást és a magas 
szintű lovasoktatást kívánjuk 
folytatni, sok-sok színes prog-
rammal tarkított rendezvényt  
lebonyolítani,  azonban mind-
ehhez már külső támogatók 
segítségére, pályázati lehető-
ségre van szükségünk.

A Csillag Lovastanya egész 
évben nyitva tartja kapuit, és 
várja az érdeklődőket.
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