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A XX. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS MEZŐGAZDA NAPOK

A lótenyésztés díjazott kancái

FURIOSO-NORTH STAR

Fiatal ló kategória (3–5 éves kancák) Felnőtt ló kategória (5 évesnél idősebb kancák)

1. hely: Furioso XLIII-113 „Líra” (született: 2009. év),
tenyésztő: Kucsora István, Hódmezővásárhely, kiállí-
tó: Kéktói Ménes, Hódmezővásárhely.

Aranyági Katica (született: 2005. év),
tenyésztő: Hód-Mezőgazda Rt., Hódmezővásárhely,
kiállító: Fekete Balázs, Hódmezővásárhely.

2. hely: Furioso The Bart-14 „Tekla” (született: 2009. év),
tenyésztő és kiállító: Egyed Béla, Hódmezővásárhely.

Furioso Aldato-19 „Idea” (született: 2007. év),
tenyésztő és kiállító: Fekete Balázs, Hódmezővásárhely.

3. hely: North Star XII-43 „Jutka” (született: 2008. év),
tenyésztő és kiállító: ESSEN Kft., Karcag.

Boszporusz-24 „Sarkcsillag” (született: 2001. év),
tenyésztő: Janievitz Lászlóné, Felsőpáhok,
kiállító: Lánius-Ker Kft., Mélykút.

Az egyesületi különdíjat a kiállításon bemutatott tenyészállatokért a Kéktói Ménes kapta.

NÓNIUSZ

1. hely: Nonius XVII-23 „Nutria” (született: 2005. év),
tenyésztő és kiállító: Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., Mezőhegyes.

2. hely: Nonius IV-16 „Tulipán” (született: 2010. év),
tenyésztő és kiállító: Mezőhegyesi Állami Ménes Kft., Mezőhegyes.

3. hely: Nonius IV-38 „Merész” (született: 2004. év),
tenyésztő és kiállító: Barna Gergely, Elek.

Az egyesületi különdíjat a bemutatott kancáért (Nonius-148 Terka) Csanádpalotáról Ludányi János kapta.

Gidran XXIII-24 SzucsevicaNonius XVII-23 Nutria

GIDRÁN

1. hely: Siglavy Bagdady Gidran-17 „Hébér” (született: 2007. év),
tenyésztő és kiállító: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Marócpusztai Ménese.

2. hely: Gidran XXIII-24 „Szucsevica” (született: 2000. év),
tenyésztő és kiállító: Vörös József, Gyűrűs.

3. hely: Gidran XXIV-120 „Sellő” (született: 2007. év),
tenyésztő és kiállító: Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad Marócpusztai Ménese.

Az egyesületi különdíjat tenyésztői munkájáért Horváth Józsefné Csákvárról és Fóti Álmos Környéről kapta.
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Nonius XVII-23 „Nutria” kapta (született: 2005. év),
tenyésztő és kiállító: Mezőhegyesi Állami Ménes Kft.,
Mezőhegyes

AZ MLOSZ KÜLÖNDÍJA

A szövetség különdíját a nagydíjas ló tenyésztője Mezőhe-
gyesről, a Mezőhegyesi Állami Ménes Kft. kapta.

Aranyági Katica

O’Bajan XXII-3 a jobbnál jobb mének közt a champion

A hódmezővásárhelyi XX. 
Alföldi Állattenyésztési és Me-
zőgazda Napok a két évtizedes 
jubileumhoz méltó minőségű 
lóállománnyal ünnepelt. Az idő-
közben az ország leglátogatottabb 
mezőgazdasági és állattenyésztési 
eseményévé kinőtt rendezvény 
évről évre sok érdeklődőt vonz 
a lovasok köréből is, hiszen a ló 
itt főszerepet játszik, nemcsak 
a tenyészszemle résztvevőiként, 
hanem a kiállítási programot, 
több lovassport versenyt és egyéb 
bemutatót színesítve is. Az Alföld 

déli részéről lévén szó, a lovak 
közül elsősorban a mezőhegyesi 
eredetű lófajták legnagyobb éves 
seregszemléjét láthatja az idelá-
togató évről évre, mindezt egy 
látványos mezőgazdasági kiállí-
tás keretében. Így az idén is több 
mint 100 ló került a bírálóbizott-
ságok elé, ami a mai gazdasági 
körülmények között nem kis 
teljesítmény. A kiállítás díjazott 

lovait az összefoglaló táblázatban 
mutatjuk be.

Emellett a kiállításnak mindig 
van egy-egy kiemelten bemu-
tatott fajtája is, ami az idén a 
shagya-arab fajtacsoport volt. Az 
arabshow a kiállítás vasárnapi 
napját színesítette, több mint 
30 kiváló shagya-arab lóval. A 
szervezőmunka Rombauer Ta-
mást, a MALE ügyvezető elnö-

két dicséri, aki a hosszúra nyúlt 
tél ellenére sikerrel verbuválta 
össze a fajta elitjéből merítést 
adó színvonalas lotot. A bírói 
grémium nemzetközi összetételű 
volt, hiszen Kovács Judit és dr. 
Hecker Walter egyesületi elnök 
mellett az ismert svájci arabló-
szakértő, az egykori ISG elnök, 
Bruno Furrer is tagja volt. Minden 
nehézséget feledtetve, a lovak 

ÍRTA ÉS FOTÓZTA
RÁSKY PÉTER

A XX. ALFÖLDI ÁLLATTENYÉSZTÉSI ÉS

MEZŐGAZDA NAPOKRÓL JELENTJÜK

Díjazott lovak és arabshow
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kiállítási kondícióban, felkészítve 
érkeztek a megmérettetésre, így 
aztán igazán erős osztályokat 
láthattunk. A championátusok 
eredményhirdetésénél végül teljes 
volt a Bábolnai Ménes sikere, ami 
jól jelzi, hogy a fajta bölcsője, 
a nemzeti ménesünk jó úton 
halad a tenyésztői munkában. 
S ami egyáltalán nem mellékes, 
kitűnő felvezetéssel be is tudja 
mutatni a lovakat. Hasonlóan 
pozitívak a benyomások a többi 
megjelent tenyésztő bemutatott 
állományáról is, így még mindig 
elmondható, hogy a világ egyik 
legjobb shagya-arab állományával 
hazánk rendelkezik, nem kevés 
tenyésztői áldozatvállalással a 
háttérben.

Visszakanyarodva az esemé-
nyekhez, elsőként a fiatal kancák 
között hirdettek championt. A cí-
met a Bábolnai Ménes hároméves 
kancája, Shagya VI-2 (Shagya VI-
191 Gazal XII) nyerte meg, amely 
rámás shagya típusával és osztá-
lyon felüli mozgásával megérde-
melten végzett az élen. A junior  
reserv champion címet Gál Imre 
gyulai tenyésztő O’Bajan Primu-
la (O’Bajan XXVIII Basa–Gazal 
XV-4) nevű kancája nyerte. Ér-
dekesség, hogy mindkét nyertes 
kanca anyja maga is eredményes 
tenyészállat, míg a bábolnai 191 
Gazal XII több champion címmel 
is bír, addig Gazal XV-4 adta a 

tavalyi távlovas vb kondíciódíját 
nyerő Iklandot.

Az idősebb kancák bajnoksá-
gában teljes bábolnai siker szüle-
tett, az osztálygyőztesek között 
kiosztott champion címet a 14 
évesen az arab érett szépségét 
magán hordozó 263 Gazal XVII 

(Gazal XVII–157 Farag II) szerez-
te meg. A szeplős szürke kanca 
annak ellenére tudott győzni, 
hogy a kancák között a legmaga-
sabb pontszámot nem ő, hanem a 
ménes 5 éves kora ellenére is szép 
kiállítási eredményeket (OMÉK-, 
KÁN-győztes stb.) felmutatni 
tudó, légies mozgású kancája, 
O’Basa-3 (O’Bajan XXVIII Basa–
273 Gazal XIX) kapta. Itt a reserv 
champion címmel gazdagította 
eredményeit.

A mének szemléje délután 
zajlott, amelyet az arab telivérek 
bemutató osztálya nyitott, ahol 
Parti Imre Safar P (Hakim–Safira 
P) nevű ménje végzett az élen. Az 
igazi izgalmak azonban a shagya-
arab mének osztályaira maradtak. 
Tenyésztői szemmel öröm, hogy 
minden gazdasági válság ellenére 
még mindig ennyi típusos és 
kiváló hátasló-adottságokkal ren-
delkező mént tud felvonultatni a 
fajta, mint amennyit itt láthat-
tunk, de haladjunk sorjában.

A fiatal mének bajnokságában 
ismét bábolnai siker született. 
Ezúttal Shagya VI-3 (Shagya 
VI–263 Gazal XVII), egy hatal-
mas rámájú, fiatal shagya mén 
kapott championi címet. Nomen 
est omen, az anyja után a fiú is 
kupával térhet haza Hódmező-
vásárhelyről. A reserv champion 
címet a tiszaföldvári Homokréti 
Ménes ménje, O’Bajan Robinson 
(O’Bajan XX-6 Pagát–Siglavy 
Bagdady Rose) szerezte meg. A 
felnőtt mének championátusában 
jobbnál jobb méneket láttunk, így 
nem volt könnyű dolga a bíráló-
bizottságnak. Hiába voltak kiváló 
mének a 4-6 évesek osztályában 
is, a championátusi cím mégis 
az erejük teljében lévő 7-10 éves 
osztály ménjei közt dőlt el. Kü-
lön öröm, hogy mindkét győztes 
mén „színes”, egész pontosan pej 
színű, ami üdítő kivétel a hazai 
szürke túlsúlyban. Az pedig a 

Shagya VI-2 a junior kanca 
champion

A kancabajnokság eredményhirdetése. Kovács Judit és Hecker Walter gratulál Bérci Balázsnak, a 
Bábolnai Ménes igazgatójának
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ráadás, hogy mindketten magas 
minőséget képviselnek. A reserv 
champion címet a Parti Imre 
tulajdonában álló Koheilan Taj-
mir P (Koheilan XIII–Amurath 
Tilara) szerezte meg. A kiváló 
mozgású mén napközben már 
Pachl Péter alatt, díjlovas bemu-
tatón is megcsillogtatta tudását, 
jelezve, hogy a tragikus sorsú 
Pamir után van újabb GP-szintre 
felkészített díjlova a shagya-arab 
fajtának. Utóbbi bemutató érté-
két emelte, hogy a Balaton-parti 
ménes mindjárt két lóval lépett 
fel, hiszen Pachl Gergely a fiatal 
Koheilan Mikes P-t is bemutatta 
(Koheilan XIII–Amurath Maisa), 
szemléltetve ezzel a fajtában rejlő 
potenciált. Jó lenne, ha más hazai 
fajták tenyésztői is észrevennék a 
shagya-arabban rejlő lehetőséget. 

Mindez elmondható a 
championi cím nyerteséről, 
O’Bajan XXII-3-ról (O’Bajan 
XXII–253 Kemir V) is, hiszen 
maga a bábolnai Pettkó-Szandter 
Lovas Szakiskola diákjaival a 

mindennapi munkában, majd az 
ugrósportban is bemutatkozott. 
Emellett apja, O’Bajan XXII Csil-
lag a fajta egyik legeredményesebb 
ménje volt díjugratásban, any-

ja pedig nemzetközi champion 
címet szerzett évekkel ezelőtt 
Bábolnán. Kíváncsian várjuk a 
két újonnan felfedezett bajnok 
bemutatkozását a tenyésztésben 
és a sportban egyaránt.

Az eredményhirdetés megka-
pó percei szép zárásul szolgál-

tak a hódmezővásárhelyi hosszú 
hétvége eseménydús napjai után. 
Köszönet illeti érte a szervezőket, 
akik nem kis áldozatot vállalva 
fenntartják ezt a rendezvényt, 
valamint a tenyésztőket, akik 
évről évre bemutatják legszebb 
lovaikat a nagyközönségnek.

Koheilan Tajmir P Pachl Péterrel a bemutatón, díjlovaglásban 
nagydíj szinten is bemutatkoznak a tervek szerint

Koheilan Mikes P

ÉRD.: DÖBRÖNTEI ZSUZSANNA 20/952-2525 
KOVÁCS ZSUZSA 20/952-0305 

• www.felnottszakkepzes.hu
               • www.lloydiskola.hu

...hogy a régi rendszer szerint
OKJ-s lovas sportedző vagy

lovas túravezető vizsgát tegyél!
 Tanfolyamainkat kedvező áron ajánljuk!

A megszerzett bizonyítvány a lovardák üzemeltetéséhez 
alkalmas!

Utolsó lehetőség... 

AS-Motor Hungary Kft.
Pereszteg, Szabadság u. 19. Infó: 30/947-8701

www.mindentnyiro.hu  • info@mindentnyiro.hu

Meredek rézsűk, akár 1,5 m magas növényzet nyírása, 
takarmány rendre kaszálása a feladat?

Nyiladékokat, utakat, ösvényeket kell karbantartani? 
Kiterjedt, elvadult területek gyors, 

gazdaságos nyírása szükséges?

Az AS-Motor gépcsalád a megoldás!

Traktorjaink 
a pályázattal 
elnyerhető 
gépek listáján 
szerepelnek!

Ipari, kommunális fű- és mindent nyíró, 
kaszáló gépek kétütemű motorral is.


