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A lovaglási lehetőséget, lovasoktatást a Keszthely környéki fiatalok, valamint az egyetemisták számára
már az 50-es, 60-as években is az egyetemi tangazdaság lovasiskolája jelentette. Számos hazai és külföldi lovas
vendéget fogadott a létesítmény. Az idegenforgalom igazi fellendülése az 1970-es évek elején volt. Az istállót
renoválták, az épületeket, pályákat felújították, ezzel is növelve az idelátogatók kényelmét. A hazai
lovasturizmus virágkorának idején, a 80-as évek elején számos nagysikerű túrán vettek részt a lovarda lovai. E
túrák közül a legnépszerűbbek a többnapos Balaton-túrák voltak. A 90-es évek elején mind a lovasturizmusban,
mind a lovasiskola életében visszaesés következett be, számos ló és felszerelés eladásra került, a tenyésztés is
háttérbe szorult. 1996-ban az Egyetem a lovarda bérbeadására kényszerült, mely a létesítmény állagának további
romlását eredményezte. 2003. áprilisától a lovarda újra a Tangazdaság kezelésében áll, ma Georgikon
Lovasiskola néven működik. A komoly szakmai munkának és az Egyetem, valamint vendégeink áldozatkész
segítségének köszönhetően sikerült a lovardát újra megszépíteni, élettel megtölteni. 2005. márciusában a
lovasiskola a Magyar Lovas Turisztikai Szövetségtől 3 patkós minősítést kapott. Célunk a megkezdett munka
folytatása, a létesítmény további korszerűsítése, hírnevének öregbítése.
A Lovasiskola fő tevékenységi körei közé tartozik karunk hallgatóinak elméleti és gyakorlati oktatása,
a Georgikon lovas hagyományainak továbbvitele. Jelenleg az itt tanulók a szakosított lovaglás keretei között

ismerkedhetnek meg a lovaglás gyakorlati alapjaival. Az elméleti képzést a „Lótenyésztés”, „Lótakarmányozás
és tartástechnológia” „Lovaskultúra és hagyományok” és „Lovasturizmus” című tantárgyaink biztosítják. 2008tól Lovasiskolánk a Georgikon Karon indított ménesgazda felsőfokú szakképzés, valamint lovastúra-vezetői
tanfolyamok gyakorlati bázisa.

A létesítmény fontos feladata még a lovasoktatás és a lovasturizmus kiszolgálása is. Az utóbbi két
évben vendégeink száma jelentősen emelkedett, mely részben a helyi médiákkal kialakított jó kapcsolatnak,
részben az oktatói munkának köszönhető. A lovardában egész évben várjuk a lovagolni vágyókat kezdőtől a
haladó szintig. Vendégeink kényelmét fűtött öltöző, kulturált tisztálkodási lehetőségek, kivilágítható lovagló és
futószárazó karámok biztosítják. A volt Festetics birtok kiváló tereplovaglási és kocsizási lehetőséget jelent. A
nyári hónapok során a gyerekek napközis és bentlakásos lovastáborok keretei között ismerkedhetnek a
lovaglással, a lovak ápolásával szerszámozásával, a lovas hagyományokkal, sportokkal egyaránt.
Hallgatóink és a lovagolni vágyó vendégek oktatásán túl céljaink között szerepel egy egész éven át
működő gyerek lovas centrum létrehozása, melyben az iskolai időszak során a gyerekek a testnevelés órák, nyári
hónapokban a már említett lovastáborok keretei között lovagolhatnak. Ezeket a célokat szolgálja lovardánkban
két póni kanca, bár nagy lovaink képzettségük és szelíd természetük miatt kiváló társai a kicsik lovas
tapasztalatszerzéseinek A közelmúltban megpályáztuk „Az ország legjobb gyereklovardái” címet is. További
terveink között van sportolásra, versenyzésre kedvet érző tehetséges gyerekek, egyetemi hallgatók rajtengedély
vizsgára, valamint versenyzésre történő felkészítése, a sportlovas utánpótlás nevelése. 2006. január óta saját
egyesülettel rendelkezünk, a Georgikon Tanüzem Kht. SE-nek jelenleg tíz tagja van, versenyzőink
eredményesen szerepelnek a területi díjlovas bajnokságban. A korábbiakban hagyományainkhoz híven két
országos díjugrató versenynek adott otthont az Egyetem lovaspályája. 2005-től minden nyáron a regionális
díjlovaló bajnokság, 2009.-től pedig a Zala Megyei Gyermekügyességi Bajnokság egy-egy fordulóját, rendezzük
hagyományteremtő szándékkal.

Egy lovasiskola életében kiemelkedő jelentőségű az előbb említetteken túl a város és a környék
lovaséletében való aktív részvétel. Lovaink és lovasaink rendszeres résztvevői a keszthelyi és környéki
eseményeknek, ott vannak az egyetemisták ballagásán, a sárguláson éppúgy, mint a környékbeli szüreti
fesztiválokon, a vadász évad megnyitó ünnepségén.

Jelenleg 11 jól belovagolt kanca és herélt valamint két póni áll lovasaink rendelkezésre. Nyugodt
lovaink alkalmasak éppúgy kezdők oktatására, mint haladó lovasok első ugróleckéihez, valamint az idomítás
alapjainak elsajátításához. Oktatóink képzettsége és nyelvtudása hazai és külföldi lovasok szakszerű oktatását
egyaránt lehetővé teszi.

A lovarda szép múlttal rendelkező, de viharos időket is megért épületét valamint a létesítmény
környékét folyamatosan felújítjuk és modernizáljuk, a szépen parkosított udvar lehetőséget teremt
szalonnasütésre, bográcsozásra vagy csak egyszerűen az öreg fák árnyékában történő pihenésre.

Vendégkör: kezdő, középhaladó, haladó
Idegen nyelv ismeret: angol, német, lengyel
Lovas pálya: 30x50 m négyévszakos, kivilágítható, ugró gyakorló pálya 30x50 m homokos akadályparkkal és
90x60 m külső füves pálya rögzített akadályokkal
Istálló: 29 boxos
Lovak száma: 13, 11 kanca és herélt, valamint 2 póni
Lovak fajtája: magyar sportló, kisbéri-ló, gidrán, furioso welsh-póni
Lovaglási lehetőség: futószáron, osztályban és terepen, fogathajtás-oktatás, hintózás
Oktatók minősítése: lovasoktató, lovastúra-vezető
Bértartási lehetőség: 3x4m-es korszerű önitatós boxokban
Információ:
Dr. Bartos Ádám
Tel.: 06-30-9739-295, fax: 06-83-545-143
e-mail: bartos-a@georgikon.hu
Szeretettel várjuk vendégeinket!
A lovarda személyzete: Dr. Bartos Ádám, lovasoktató

Dr. Bartosné Bányai Adél, lovasoktató

Nemes Péter, lovastúra-vezető, a lovasiskola vezetője

