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Nem csak
hallgatóknak…
A debreceni Nagyerdő sarkán,
védett természeti környezetben
található a Debreceni Egyetem
Kartács utcai lovas oktatási
központja, amely két évtizedes
múltra tekint vissza. Valamikor még a FEFAG keretein belül
működött itt országos szinten
is jegyzett lovas istálló, majd a
kilencvenes években a HAGE
és még a Debreceni Agrártudományi Egyetem közötti együttműködés keretében alakult
ki a mai arculata. Ebben nagy
szerepe volt a HAGE egykori
igazgatójának, dr. Novobáczky
Ivánnak (81). Az ismert sikeres
shagya-arab tenyésztő és lelkes
lovas a mai napig mindennap itt
lovagol. A lovarda működéséhez
minden feltétel adott. Jól megközelíthető, egy karnyújtásnyira
az egyetemi campusoktól és a
város zajától, békés, erdős természetvédelmi területen, kiváló
tereplovaglási lehetőségekkel, a
lovak számára ideális talajadottságokkal. A minőségi szolgáltatás nyújtásához két lovaspálya,
akadálypark, valamint egy 20
x 60 m alapterületű fedeles lovarda is a lovas képzés szolgálatában áll. A lovakat bokszokban, illetve angolbokszokban,
kisebbrészt tágas félboksz rend-
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szerű állásokban helyezik el, ám
a mindennapos mozgatás miatt
nemigen van idejük az istállóban „unatkozni”. A telep 40 körüli (nyáron valamivel kevesebb,
télen több) lóállománya egyrészt
a bértartók lovaiból tevődik ös�sze, másrészt az egyetem saját
gidrán- és kislóállománya alkotja. A lovak körüli munkát

az egyetem ménesgazda szakos
hallgatói (hivatalos nevén: állat
tenyésztő-mérnökasszisztens,
ménesgazda szakirány, 2 éves
felsőoktatási szakképzés) látják el, a képzésükbe szervesen
beépített gyakorlati képzés formájában. A képzés tanrendje
mindennap tartalmaz legalább
két óra lovaglásoktatást is. Ez,

mint ahogy Mihók Sándor
professzortól, az állattenyésztés-tani tanszék korábbi vezetőjétől, szakfelelőstől megtudtuk, lényeges eleme ennek a
képzésnek, hiszen az itt végző
diákoknak biztos gyakorlati
ismeretekkel kell kikerülniük
a munkaerő-piacra. A képzés
kétéves időtartama alatt a hall-
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gatóknak legalább rajtengedély
vizsga szintű lovas tudásra kell
szert tenniük, emellett meg kell
szerezniük a ló használatának,
tartásának, tenyésztésének és
takarmányozásának az elméleti és gyakorlati ismereteit. Így
válnak képessé egy lótenyésztő
gazdaság, ménes irányítására.
Jelen pillanatban a kötelező
testnevelésórák és a ménesgazda
szakképzés keretében több mint
hatvan diák jár rendszeresen a
Lovasakadémiára, ahol a gyakorlati kiképzésükben az egyetem 10-13 gidrán kancája működik közre. Ez egyben jó példa
arra is, hogy egy hagyományos
fajta milyen sokszínűen használható a legkülönbözőbb szintű
lovas feladatokra is. A gidránok
már az alapítás óta bizonyítanak, jól megállják a helyüket.
A napi 4-6 óra lovaglást játszi
könnyedséggel bírják, emellett
a különböző tudásszintű lovasokhoz is remekül alkalmazkodnak. A kezdőtől a haladóig, sőt
a tehetségesebb diákok alatt a
versenyzés felé is van lehetőség
továbblépni velük, elsősorban a
díjugratásban. A hallgatók és a
helyi lovasok versenyzésbe való
bekapcsolódását segíti a lovarda
saját lovas klubja, a Debreceni
Lovasakadémia SE, nem is kis
sikerekkel, hiszen például tavaly
a megyei díjugrató bajnoki címet
is megszerezték.
A lovarda vezetője Boros
Sándor testnevelőtanár-lovasedző, aki az egyetemi hallgatók

mellett a városból kilátogató lovas vendégekkel is foglalkozik.
Legyen az pónilovaglás gyerekeknek, futószáras oktatás, osztályban történő lovaglás, díjugratás, rajtengedély-vizsgára való
felkészítés vagy tereplovaglás, az
érdeklődők széles palettáról választhatnak. A napirend éppen
ezért szoros. A munka reggel
héttől indul, a ménesgazda-képzésben résztvevő hallgatók ellátják a lovakat, majd az első osztály
már nyolc órára nyeregben van,
és kezdődnek az edzések. Minden délelőtt két osztály lovagol,
majd az ebédszünetet követően
délután is hasonló program vár
a lovakra, azzal a különbséggel,
hogy délutánonként és hétvégén
a városi nagyközönség számára
is nyitva van a lovarda kapuja.
A lóval már rendelkezők számára lehetőség van bértartásra
is, természetesen a bértartók
ugyanúgy használhatják a lovarda már eddig sem utolsó infrastruktúráját. Friss hír, hogy a
tervek szerint a nem túl távoli
jövőben további, a lovas létesítményeket érintő fejlesztés is
körvonalazódik Debrecenben.
Minden adott tehát a tanulásra, a lovas szakma elsajátítására, vagy akár csak egy kellemes
kikapcsolódásra a debreceni
Nagyerdő sarkában. Aki nem
hiszi, járjon utána!
s
Boros Sándor
4032 Debrecen, Kartács
utca külterület
www.debrecenilovarda.hu
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