
Cím: 2536 Nyergesújfalu, külterület 056/1 hrsz. 
 
Megközelíthető:  Nyergesújfalu külterületén, Bajót irányába. A 
helységtáblától 1,2 km-re balra. 

A lovas múltunk hosszú évekre vezethető vissza, 
ugyanis már gyermekként versenyszerűen lovagol-
tam Tatán a Festetics kastély lovardájában. 
 
1997-ben megszületett Renáta lányom, aki már 
három évesen megmutatta, hogy épp úgy kötődik 
a lovakhoz, mint én. 
 
2004-ben vásároltuk meg első saját lovunkat. Ele-
inte csak hobbyként tekintettem erre a csodás 
sportra. Az élet, vagy nevezhetjük sorsnak is úgy 
alakította, hogy 2008-ban nagy beruházásba kezd-
tem, mely magába foglalta a lovarda létrehozását, 
a lovas pálya korszerűsítést, az istállókat és a fe-
dett lovardát is. 
 
2010 óta vállalkozásként működik a lovarda, mely-
ben a szakoktatók, képzett lovakkal töretlenül vég-
zik feldatukat. Pedagógus végzettségem és szak-
mai képzettségem révén foglalkozom gyermekek-
kel és felnőttekkel is, átadva szeretetemet és tudá-
somat. 
 

Sebák Andrea 
Lovarda tulajonos és vezető edző 



Egyesületünket 2010-ben jegyezték be. Elsődleges célunk a lovas sport gyakorlá-
sa, népszerűsítése, versenysport, lovas versenyek szervezése, a lovas kultúra 
terjesztése. Jelenlegi célunk az eszközállományunk fejlesztése, megalapozva a 
versenyzés színvonalának és fejlődésének lehetőségét. 
 
Egyesületünk tagsága jelenleg kb 48 fő, akik közül kb. 32 fő aktív versenyző , míg 
a többiek alapító és pártoló tagok.Korosztályt tekintve a 6 éves korútól egészen 
a 60 éves korúig vannak tagjaink. Az egyesület szoros együttműködésben van a 
Csemete Lovasparkkal, hiszen ez ad teret az alaptevékenységünk gyakorlásához. 
Bár még nem régóta alakultunk, mégis aktív résztvevoi vagyunk a helyi rendez-
vényeknek, lovasbemutatókkal, lovas felvonulással, különbözo lovas programok-
kal. 
 
 
 
 
 
 
A pályázati rendszer nem idegen számunkra, hiszen az elmúlt években többször 
pályáztunk. A 2007-2013. évi ciklusban több támogatást is kaptunk eszközbe-
szerzésre leader forrásból. Több Bajótot és Nyergesújfalut érintő nyertes leader 
és EMVA pályázat esetén együttműködő partnerei voltunk a pályázóknak, pl. 
Péliföldi Örökzöld Egyesület, Bajót Község Önkormányzata. 
 
A pályázati felhívás Választható önállóan támogatható tevékenységek közül az 
eszközbeszerzés tevékenységen belül a civil szervezetek alaptevékenységéhez 
kötődő eszközök beszerzése tevékenységre nyújtottuk be pályázatunkat. Ezen 
belül lószállító utánfutót, nyergeket szereztük be. 
 
A támogatással fejlődünk, nő a kapacitásunk, mely által sokkal hatékonyabban 
teljesítjük feladatunkat. Hosszú távon a leader forrásból megvalósuló beruházá-
sok segítségével sokkal több figyelmet fordíthatnánk az ifjúságnevelésre. 


