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Nemzetközi figyelem

Lipicai ménszemle és árverés Szilvásváradon
A Nemzetközi Lipicai Szövetség 
(LIF) október 5–7. között Szilvás-
váradon tartotta közgyűlését. A ren-
dezvényen részt vettek az európai 
lipicai tenyésztő ménesgazdaságok, 
valamint Ausztráliától Amerikáig 
a világ magántenyésztői. A Magyar 
Lipicai Lótenyésztők Országos 
Egyesülete ezt a jeles alkalmat kí-
vánta megragadni, hogy az Állami 
Ménesgazdaság fedeles lovardájá-
ban bemutassa a tagjai által felne-
velt ménjelölteket. 

A legalább 4 évet betöltött méncsikók 
minősítése a tenyésztési program elő-
írásai szerint az egyesület által szerve-
zett központi ménszemlén történik. 
Ezen felveszik a legfontosabb test-
méreteket (marmagasság, övméret és 
szárkörméret), továbbá a tenyésztési 
bizottság által kijelölt személyek el-
végzik a tenyészmén-jelöltek küllemi bírálatát. 

12 MÉNT BÍRÁLTAK
Az idei szemlére 14 ménjelöltet neveztek, amelyek között  
8 négyéves, a többi idősebb (5–13 éves) egyed volt. Utóbbi-
ak már fogatos képzettséggel is rendelkeztek. A szemlére 12 
mén került felvezetésre. Két méncsikó állategészségügyi okok 
miatt távol maradt. A bírálatot Szabó Károly, a tenyészté-
si bizottság elnöke, Bárdos György, Hódi Károly, dr. Pataki 
Balázs, Szakál Ferenc, a tenyésztő bizottság tagjai végezték.  
A ménszemle levezetője és egyben kommentátora Bocsi Csa-
ba tenyésztésvezető, ügyvezető elnök volt.

MINŐSÜLT EGYEDEK
A felvezetés és küllemi bírálat után a bizottság az alábbi  
5 mént tartotta tenyésztésre alkalmasnak:
1.  Maestoso Mózes 2012. évi szürke – 86,6 küllemi pont,  

tenyésztő és tulajdonos: Csajkás Péter, Jászágó
2.  Favory Ferrari 2009. évi szürke – 81,1 küllemi pont,  

tenyésztő és tulajdonos: Czirják Imre, Berettyóújfalu 
3.  Maestoso Mohikán 2014. évi szürke – 78,9 küllemi pont, 

tenyésztő: Butuza György, Kaba tulajdonos: Böröcz József, 
Kőröshegy

4.  Maestoso Ropi 2014. évi fekete – 78.7 küllemi pont,  
tenyésztő és tulajdonos: Sánta István, Vésztő

5.  Conversano Károly 2014. évi szürke – 76,8 küllemi pont, 
tenyésztő és tulajdonos: Tanyacsárda, Lajosmizse

A minősítés alapján ezen egyedek jogot szereztek arra, hogy 
sajátteljesítmény-vizsgálatban vegyenek részt, a tenyésztési ha-
tóság által akkreditált ménvizsgálati helyen.

FONTOS A JÓ FELVEZETÉS
A bemutatott mének megfelelő kondícióban, jól ápoltan 
kerültek a bizottság elé. A felvezetők is az alkalomhoz illő 
öltözetben jelentek meg. Továbbra is gondot jelent a lovak 
bemutatása lépésben és ügetésben. A bírálók a küllem és 
mozgás alapján alakítják ki véleményüket. A ló mozogjon 
élénken, elengedetten és lendületesen. A felvezető kövesse 
a ló lendületét és mozgásának ritmusát, ne rángassa a szára-
kat. A bemutatást bízzuk olyan személyre, aki kellő tapasz-
talattal és megfelelő fizikummal rendelkezik. A jó felvezetés 
döntő tényező a kedvező megítélés szempontjából. A mén-
szemle élénk érdeklődést váltott ki a nemzetközi és hazai 
közönség tagjaiból, akik tapssal fejezték elismerésüket. 

SIKERES ÁRVERÉS
A XIX. Szilvásváradi Lipicai Lóárverés a Magyar Lipicai Ló-
tenyésztők Országos Egyesülete és az Állami Ménesgazdaság 
Szilvásvárad közös rendezvényére is október 6-án és 7-én 
került sor. Az eseményen közel 40 lipicai lovat vezettek fel, 
amelyek közül többet külföldi tenyésztők vásároltak meg.  
Az Állami Ménesgazdaság évjárati csikói kelendőek voltak, 
de komoly külföldi érdeklődés mutatkozott a ménszem-
le győztes ménje, Maestoso Mózes iránt is. Védve a hazai 
lótenyésztés érdekeit, az egyesület vezetése a Tenyésztő Bi-
zottsággal egyeztetve, ajánlatott tett a tulajdonosnak, hogy 
a számára elfogadható áron, tenyészménként, a közgyűlés 
felhatalmazásával megvásárolja a lovat.  A tulajdonos ezeket 
a feltételeket elfogadta, és ezt követően a mén nem került 
árverésre, csak bemutatás céljából lett felvezetve.
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