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Tradíció, minőség,
megbízhatóság
Lovasudvarunkat a Szigetköz
legszebb részén, Dunaszigeten alapította több mint 20 éve
Szelle Kornél.
A kezdetek óta eltelt időkben a minőségi oktatást és a
minőségi hobbilovaglás népszerűsítését tűztük célul magunk elé. Fontos feladatunknak érezzük a lovasok közötti
csapatépítést, az összetartás
kialakítását. Ennek eredmé-
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nyeképpen először 1998-ban
nyertük el a Magyar Lovas
Turisztikai Szövetség legmagasabb, ötpatkós minősítését.
Büszkén mondhatom, hogy
azóta is tartjuk ezt a szintet!
Nálunk az egészen kicsi
gyerekektől a felnőttekig, a
kezdőktől a haladó lovasokig
mindenki megtalálja a számításait. Lovasudvarunkban egy
olyan rendszert állítottunk fel,
amelyben mindig van továbblépési lehetőség. A lovasokat
motiválandó, minden tudásszintet más-más színű jelvén�nyel különböztetünk meg.
Az óvodás és a kisiskolás
gyermekekkel a „Viola Póni
Ovijában" gyakoroljuk a lóápolást, és ügyességi feladatokkal

fejlesztjük az egyensúlyérzéket. 2016 tavaszától kalandos
pónikirándulásokkal színesítjük szolgáltatásaink körét.
A kezdőket a kiépített homokos körkarámban futószáron tanítják szakképzett
oktatók, majd a 20x40 m-es
homokos pályán, rossz idő esetén a fedeles lovardában gyarapíthatják tudásukat.
A haladó lovasok limitált
létszámú csoportokban vehetnek részt a tudásszintjüknek
megfelelő edzéseken, valamint
1-3 órás tereplovaglások alkalmával bejárhatják a Szigetközt.
A nyári iskolai szünetben
szervezünk pónis napközit és
hetes intenzív lovaskurzusokat
is gyerekeknek.

2016. május 14-én immár
harmadik
alkalommal kerül megrendezésre a
Lovasudvarunkban a Családi
Lovas Nyílt Nap, ahol egész nap
ingyenes kikapcsolódást nyújtunk a családok részére. Lesz
lovas bemutató, pónilovaglás,
lovaglás, karate-bemutató, sorversenyek, népi játékok…
Istállónkban egyre több
lószerető ember tartja megbízható, minőségi körülmények
között bokszos elhelyezésben
lovát. Minden lónak és lovasnak biztosítva van a napközbeni karámoztatás (egyéni és
csoportos), a fedeles lovarda és
a kültéri pálya használata, az
egyéni igények szerinti takarmányozás.

Egyre többen keresnek fel
minket problémás lovukkal,
segítséget kérve tőlünk átlovaglásra/utóidomításra.
Lehetőségeink és körülményeink adottak edzőtáborok,
csapatépítő tréningek szervezéséhez, lebonyolításához.
Májusban és júniusban számos iskolás osztály látogatja
meg a tanyát különböző projektnapok, osztálykirándulások keretein belül. Hétvégente
születésnapi zsúrok helyszínéül szolgál a fedett teraszunk és
a póniudvar.
A panziónkban megszálló
vendégek számára csillagtúrákat szervezünk kapcsolódó
szolgáltatásokkal: lovas kocsis túra, kenuzás, kerékpározás stb.
A lovasudvarban a fejlődés
és a fejlesztés folyamatos: az
elmúlt években felépült a fedeles lovardánk; megoldódott
a kültéri pálya vízelvezetése és öntözése; öt új bokszot
alakítottunk ki; a megfelelő
szénatároláshoz bővítettük a
pajtánkat; idén növeltük a lovak legelőjét, és hamarosan új
helyszínt kap a póniudvar is.
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