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Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
a vidéki területekbe beruházó Európa

„ H ag y omán y és érté k ”
A furioso-north star fajta bemutatása

A fajtatörténet áttekintése
A XIX. század közepén, az akkori Magyarország
lótenyésztési szakmai központjának számító Mezőhegyesen, a válogatott kancaanyagon kialakuló angol félvér fajtát, a pej színű ménesben fedező, angol
telivér mének formálták a kor hadászati igénybevételének megfelelően szilárd szervezetű, nagy munkabírású katonalóvá. A nyereg alatti és fogatos használatra is egyaránt alkalmas, tömeges mezőhegyesi
félvér kialakítása során két angol telivér mén tűnt
ki ivadékai minősége alapján. A pej színű Furioso
1836-ban Magyarországon, a derekegyházi Károlyi ménesben született, a fekete North Star 1853ban egy angliai import során került hazánkba.
Korabeli leírások szerint mindkét törzsalapító telivér mén nagytermetű, erős csontú, és jó mozgású volt, de a legfontosabb az, hogy kiváló örökítőnek is bizonyultak, mert a többi telivér ménhez
képest az ő csikóik robusztusak, és kitartóak lettek.
Ezek az ivadékok testesítették meg legjobban azt
a kettőshasznosítású típust, ami az eredeti katonai

tenyészcélnak is megfelelt. Ráadásul a két ménvonal a kölcsönös keresztezések során egymást jól kiegészítette, így a kialakulóban lévő fajtának, még
a kedvezőtlenebb tulajdonságai is időben kiküszöbölődtek. Furioso Senior és North Star Senior fiai,
és további törzsmén leszármazottaik a tenyésztésbe
állításuk alkalmával, növekvő törzsmén számokat kaptak, ami a nyilvántartásuk alapját képezte.
A különleges képességekkel bíró mezőhegyesi fajták kialakulása és gyors megszilárdulása,
egy eredeti elgondoláson alapuló tenyésztési módszernek volt köszönhető. Az utódaikban kiváló
tulajdonságokat örökítő mének első nemzedékeiből kiválogatták a kívánt típusnak és karakternek
megfelelő egyedeket, majd szoros rokontenyésztést folytattak velük. Az így kapott ivadékok közül
a továbbtenyésztéshez csak az egységes fajtajelleget mutató kancákat hagyták meg, és megbízható
örökítőnek bizonyult ménekkel fedeztették őket.
A fajták egységes arculata négy-öt generáció elteltével nemcsak külsőre kezdett kirajzolódni, hanem már az örökítésükben is megszilárdult. Ezt
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követően a túlzott rokontenyésztés kedvezőtlen
mellékhatásainak elkerülése érdekében a legmarkánsabban örökítő mének közül törzsenként kettőt kiválasztva négy egymástól jól elkülöníthető
ménvonalat alapítottak, majd ezeknek az egymás
közti szisztematikus kombinációjával - a fajtatiszta tenyésztés keretein belül is - fenntartható volt
a genetikai sokszínűség. Az esetlegesen előforduló
hibákat, vagy felmerülő hiányosságokat a jól megválasztott telivér mének alkalmazásával, vagyis a
cseppvér-keresztezés módszerével, próbálták kiküszöbölni.
A furioso-north star fajta - a kiegyezést
(1867) követően a Magyar Állami Kincstár tulajdonába kerülő mezőhegyesi ménesbirtokon - Kozma Ferenc munkássága során - vált Európa szerte is
elismert, és méltán irigyelt ideális lófajtává.
Ez a fajta a XX. század elején az egész ország lótenyésztésére nagy hatást gyakorolt, mivel
a sok kis magánménes szívesen választott mezőhegyesi félvér méneket, a tömegesítés, a nemesítés és
a munkakészség javítása céljából. A kisbéri félvér
fajta tenyésztése során is többször furioso és north
star méneket használtak a csontalap valamint a karakter megszilárdítása érdekében. A századfordulón
több külföldi és hazai állattenyésztési kiállításon
csodálták és díjazták a fajta bemutatott egyedeit.
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A történelem viharai a lótenyésztést sem kímélték. Az első világháború idején a mezőhegyesi méneseket még sikerült egyben tartani, de ezt
követően a területfoglalási szándékkal bevonuló
román megszálló csapatatok, az 1920-as kivonulásuk során, magukkal vitték a teljes törzsállományt.
Mezőhegyes kifosztását követően a lecsupaszított
országban még fellelhető kancákból nagy nehézségek árán sikerült regenerálni a kancacsaládokat,
és újraindítani a tenyésztési munkát. Amikor már
mindenki a magyar lótenyésztés csodával határos
megmeneküléséről beszélt egy újabb sorscsapás
szakította félbe az addig töretlen fejlődést.
A második világháború végéhez közeledő időszakban, a szovjet csapatok elől visszavonuló katonai
méneskar emberei, a mezőhegyesi törzsállományt a
Dunántúlra menekítik. További menekülési lehetőségek híján - Pettkó-Szandtner Tibor méneskari főparancsnok irányításával - a magyarországi lófajták kancaállományát két azonos genetikai értéket hordozó
részre osztották, majd a féltve őrzött szállítmányokat
különböző irányokba útnak indították . A nyugatra
induló csapat a németországi Bergstettenig jutott. Az
észak felé tartó bevagonírozott lovaknak pedig a csehországi Zehusice volt a követhető utolsó állomása. Az
előbbit az amerikaiak, az utóbbit szovjet csapatok
tartóztatták fel. A katonák hadifogságba kerültek, a
lefoglalt lóállományt pedig hadizsákmányként kezel-

Így fordulhatott elő az, hogy Furioso „B”
XIX törzsmén kiváló ugró, és North Star „A” XIX
törzsmén eredményes díjló karriert hagyott félbe a
tenyésztés érdekében.

drasztikus csökkentését írta elő az újonnan alakult
szövetkezeteknek. Vagonszámra vitték vágóra a
parasztságtól begyűjtött lóállományt. Ezek a torz
gondolatvilágot tükröző intézkedések a jól működő törzsménesek sorsát is megpecsételték, mert
„felsőbb utasításra” 1961-től kezdődően, a „fék
nélküli” rendszerekre jellemző, sorozatos és ésszerűtlen áthelyezéseket hajtottak végre. Így került a
furioso-north star fajta is, a ménesi kancáknak kiváló életkörülményeket biztosító Mezőhegyesről,
a lótenyésztés Mekkájából, a világ végére. Előbb
Ecsegfalvára vitték a lovakat, ahol a Nagykunsági
Állami Gazdaságban kellett fogatos munkát teljesíteniük, ami jelentős létszám és vérvonal veszteséget
okozott a ménesnek. A megmaradt törzsállomány
töredéke, a népies hátterű bőszénfai kancákkal kiegészülve, alkotta a Kiskunsági Állami Gazdaság
későbbi apajpusztai furioso törzsménesét. A kiváló
mezőhegyesi legelőkhöz szokott furioso kancák a
sziki puszta gyepéhez is alkalmazkodni tudtak, és
néhány év múlva ez a tenyészet már sportlovakat
állít elő. A Budapesti Honvéd Lovas Szakosztályának díjugratói, valamint az egyre eredményesebb fogathajtók által hamarosan az ország egyik
legismertebb törzstenyészete lett Apajpuszta.

A fellendülés időszaka a hatvanas évek elejéig tartott, amikor a mezőgazdaság szovjet mintára
történő átszervezése a gépesítést, és a lóállomány

Amikor az egész világon a díjugrató sportág
lett a lótenyésztés mozgatórugója, és a nehezebb
típusú kocsiló fajtákból is ugróteljesítménnyel

ték. A Bergstettenbe került lovak történetéről több
leírás is ismert, ráadásul ezek egy részét összeszedték és hazahozták Magyarországra. A másik csoport
sorsát több mint hatvan év történelmi homály fedi.
A megmaradt lovakból Mezőhegyesen 1945
után újból nekiláttak a fajták regenerálásának, mert
a parlagon heverő földek megműveléséhez a jó lóra
ismét nagy szüksége volt a háború sújtotta országnak. A tenyészcél természetesen már nem katonai,
hanem mezőgazdasági jellegű, és ennek megfelelően
a fogatos használat vált általánossá. A megváltozott
tenyészcél ellenére, a törzsállomány kipróbálásában
nagy szerepet kapó egykori méneskari dolgozók
szakértelmének köszönhetően, a lovassportokban is
kitűnő teljesítményt nyújtó lovak születtek Mezőhegyesen. Ebben az időszakban a kis állományméret miatt, és a folyamatos előrehaladás érdekében,
még a legjobbaknak is - bármilyen tehetségesek voltak - a fajta fenntartásáról kellett gondoskodniuk.
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rendelkező elegáns félvér lovakat kívántak előállítani, addig nálunk pont az ellenkező irányba
haladt a köztenyésztés. A furioso fajta tenyészkörzetében lévő alföldi termelőszövetkezetekben
főként fogatos használatra szelektálták kancáikat.
Ez az állapot mereven kitartott egészen a rendszerváltásig, amikor több mint egy tucat termelőszövetkezeti furioso törzstenyészetet bocsátottak
áruba az egymást követő felszámolások során.
A tömeges, rámás, jó munkaképességű abádszalóki, jászboldogházi, karcagi, szentesi és orosházi
kancákat szívesen vásárolták a mezőgazdasággal
foglalkozó kistermelők, a hobbi- és sportlovasok.
A fajtatiszta tenyésztéshez kiváló kancaalapanyagot, de a sportlótenyésztéshez is ideális anyai partnert kaptak azok a tenyésztők, akik időben tudtak
válogatni.
A szétszóródott állományok és tulajdonosaik összefogására, az 1989-ben megalakult Furioso-North Star Lótenyésztő Országos Egyesület
segítségével került sor. A fajtát tenyésztő állami
gazdaságok közül a kiskunsági, a balatonnagybereki és a hódmezővásárhelyi sokáig megtartotta a
furioso fajtájú kancák javát, de ezeken a helyeken
is, csak a privatizáció beindulásáig folyt magasabb
szintű tenyésztői munka, amelyhez szerencsére a
lovassportok valamelyik ágának a kipróbálási lehetősége is társult.
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A magánosítás folyamatai törvényszerűen
hozták magukkal az állományok méretének és a tenyésztés színvonalának csökkenését. A problémák
leghamarabb a ménhasználat és a ménutánpótlás
nevelése terén mutatkoztak meg. Ebbe a folyamatba sikerült szerencsésen beavatkozni az Egyesület
akkori vezetésének, a szlovákiai és a romániai tenyészmén importokkal. Sokak meglepetésére a
fajtaazonos, de térben és időben elkülönült állományok kereszteződéséből születet utódok életképessége és teljesítménye látványosan javult. Ennek
a jelenségnek már korábban is a volt pozitív példája
a fajtában: amikor Lajos bajor királyi herceg, korábbi sárvári ménesének, 1945 és 1982 között elzártan tenyésztett lóállományából, több mint húsz
tenyészkancát adományozott a Magyar államnak,
akkor ezen kancáknak a hazai ménekkel történt
párosítása után, a pusztaberényi ménesben kiemelkedő tenyészhatású ivadékok születtek.
Az előbb leírtak alapján, új lehetőséget hordoz a 2001-ben megalakult Nemzetközi Tenyésztő
Egyesület működése, mert a fajta közép-európai
elhelyezkedése révén összefoghatja, és új lehetőségekhez juttathatja a hazai furioso-north star tenyésztőket is.

A fajta jellemzői,
használhatósága
A fajta külső megjelenésére jellemző, hogy a nehezebb angol-félvér típust testesíti meg. Az erőteljes
csontozat azonban arányos testalkattal és nemes
megjelenéssel társul.
Szervezeti szilárdsága mellett kitűnik az alkalmazkodóképessége, mely a Kárpát medencét
jellemző szélsőséges éghajlati, és talajviszonyokhoz
formálta a fajtát. A legtöbb ma divatos lóbetegséggel szemben ellenálló. A furioso-north star hosszú,
hasznos élettartamú, munkában edződött lófajta,
mely rátermettségét több mint 150 éve folyamatosan bizonyítja.
A kancák átlagos mérete a következőképpen
alakul. Bottal mért átlagos marmagasságuk tájegységektől függően: 162-167 cm közötti értéket mutat. Az övméretük, szalaggal mérten: 185-200 cm
és szárkörméretük 20-22 cm. A furioso-north star
fajta színe jellemzően a pej szín, és ennek különböző árnyalatai, lehetőleg minél kevesebb jeggyel.
Természetesen előfordulhat még a fekete és a sárga
szín is, amely két pej ló párosítása során kihasadhat,
de a sárga színű egyedek törzsállományban tartására korábban egyáltalán nem törekedtek. A szürke
szín, a mezőhegyesi fajták katonai jellegénél fogva,

azonban eleve kizárt volt, de egy legutóbbi szlovákiai ménimporttal Magyarországra is bekerült, és
a Tenyésztési Program részeként a Közgyűlés által
elfogadásra került.
A mezőhegyesi félvérek testfelépítése arányos, megjelenésük látványos, mivel az angol félvérek nemességének és eleganciájának a jegyeit
hordozzák magukon. Egy furioso mégis szikárabb
és tömegesebb benyomást kelt a szemlélőben, köszönhetően annak, hogy az egyes testtájak inkább
szögletesek, mint kerek formákat mutatók. A fej
egyenes profilvonalú, a nyak ívelt, középmagasan
illesztett, hossz tekintetében általában elmarad a
többi félvér fajtától, de jól izmolt, és tarkóban engedő. Gyakori az erőteljes és terjedelmes mar alakulás, ami biztos felfüggesztési felületet ad a hosszú és
dőlt lapockáknak. A hát és az ágyék középhosszú,
valamint feszes, a far jól izmolt, de inkább egyenes,
mint lejtős. A lábak szabályosak és szárazak, az ízületek gyakran nem elég terjedelmesek, de a szögelléseik általában jók. A paták szaruanyaga megfelelő
keménységű, ezért a lazább talajokon végzett kön�nyebb munkák esetén nem igénylik a patkolást sem.
Mozgásuk lendületes, és rugalmas, de nem
túl akciós. Lépésük hosszú, ügetésük kitartó, vágtájuk kényelmes, amit a legtöbb túra-, és hobbylovas
nagyra értékel.
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A szigorú szelekció és a tenyésztési módszerek következetes betartása olyan konszolidált fajtát
eredményezett, amely a Monarchia hadseregének a
ló utánpótlása mellett az akkori mezőgazdaságban
is nélkülözhetetlen volt. Ennek bizonyítékaként,
napjainkban is alkalmasak a fajta fogatos hasznosítású egyedei arra, hogy a mai gazdáknak szorgos
segítői legyenek, akár a földeken, akár az egyéb
munkák során. Általában ilyen állományokból kerültek ki azok a kiváló kocsilovak, amelyek a hazai
viszonylatban legnépszerűbb lovassportágban, a
fogathajtásban, még a nemzetközi versenyeken is
eredményesen képviselték hazánkat. A fajta eddigi
egyetlen világbajnok lova, a Csongrádon tenyésztett Kígyó nevű herélt volt.
Ennek a lónak a példája bizonyítja, hogy
vannak még tartalékok lovainkban, csak ki kell tudni azokat bontakoztatni, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányban keressük az utunkat.
Egyetlen tenyésztő sem hagyhatja figyelmen
kívül azt, hogy sportkipróbálás nélkül nem lesznek
eredmények, és az eredmények adnak új lendületet
a tenyésztői munkának is. Egyszer és mindenkorra
tudomásul kell venni azt a tényt, hogy sem a hadsereg, sem a fejlődő mezőgazdaság nem tart igényt
tömegesen egyetlen magyar lófajtára sem. Nincs
más lehetőség a túlélésre, mint a lovassportokban
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elért eredmények, amivel felhívhatjuk a figyelmet
a mezőhegyesi félvér létjogosultságára. Semmilyen
más reklám sem olyan hatékony, mint a folyamatos jelenlét a versenypályákon. Aki ezt nem győzi,
annak nincs esélye egyedül „átkelni az Alpokon”.
Ilyenkor csak az összefogás segíthet, és a fajtatenyésztő egyesületeknek kell közösen megtalálniuk
a megoldást, kiválasztani azokat a sportágakat, ahol
nem csak remény van, hanem lehetőség is az eredményes szereplésre.
A furioso-north star fajtájú lovak karakterét jellemzi, hogy élénk vérmérsékletük ellenére
kiegyensúlyozott az idegrendszerűk, ezért a munkában és a sportban egyaránt megbízható társai az
embernek. A fajta átlagos példányai tökéletesen
megfelelnek a gyermek, és a terápiás lovagoltatás
felelősségteljes kihívásának. A lovaink tehetségét
bizonyítja, hogy az alacsony tenyészkanca létszámunk ellenére a lovassportok minden ágában találhatunk néhány eredményesen szereplő mezőhegyesi félvért.
A díjugratás és a díjlovaglás mellett, a képességei alapján, ez a fajta leginkább a háromnapos
lovastusában lenne alkalmas a tisztes helytállásra.
A hazai lovastornában több mint egy évtizeden keresztül meghatározója volt a sportág pozitív irányú
fejlődésének és a nemzetközi szint elérésének. Re-

méljük, hogy a távhajtók és a távlovaglók is felfedezik maguknak a fajta kitartó egyedeit, amelyek
az elődökhöz méltóan öregbíthetik a Furioso és a
North star ősök hírnevét. Az eredményesen működő hazai lovasturisztikai bázisok is, előszeretettel használták ezzel a nehéz munkával terhelhető
furioso-north star fajtájú lovakat. Az utóbbi évek
siker sportágai közé tartozik a lovasíjászat töretlen
fejlődése, ami a hagyományőrző lovasbemutatók
elterjedését, és egy újabb lovaságazat kifejlődését
eredményezte. Természetesen a mezőhegyesi félvér lovak innen sem hiányozhatnak, és néhány
lelkes lovasíjásznak köszönhetően ma már itt is
az elismert és megbecsült fajták közé tartoznak.
Napjainkban a magyarországi egyesületi nyilvántartott kancalétszám hatszáz körüli és
nemzetközi viszonylatban, a közép-európai állománynagyság sem haladja meg az ezres nagyságrendet, ezért a furioso-north start, a különösen
veszélyeztetett lófajták közé sorolják. A fajta megőrzése nemcsak állattenyésztési kultúránk része, de
egyben nemzeti érdek is. Ezt felismerte, és törvényileg is megerősítette az Országgyűlés, amikor
2004-ben a Nemzeti Kincs kategóriába sorolta a
mezőhegyesi félvért, a többi hagyományos magyar
lófajtával egyetemlegesen. Természetesen ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy hosszú távon
érdemben sikerüljön megőrizni az elvárt régi érté-

keket, miközben nap, mint nap a korszerű lófajtákkal kell versenyben maradni. Összetett feladat
előtt álnak a fajta tenyésztői.
Tudomásul kell venni, hogy ma minden fajtának fejlődni kell ahhoz, hogy az új kihívásoknak
meg tudjon felelni, és életben tudjon maradni.
A hagyományos fajták esetében mindezt a génállomány megőrzése mellett kell megvalósítani, ami
a kis állománylétszám és a korlátozott szelekciós
lehetőségek miatt, rendkívül megnehezíti a feladatunkat. Nemzeti Kincsünk érdemi megőrzését,
hatékony és folyamatos támogatások nélkül, nem
tudjuk megvalósítani. Beszűkült lehetőségeink és a
folyamatos versenyhelyzet miatt másként nem tudunk a fajta fennmaradásáról gondoskodni.
Szerencsére az Európai Unió adta lehetőségekkel a hagyományos lófajták tenyésztői előtt is
új távlatok nyíltak meg. Mód és lehetőség van arra,
hogy a korábbi határokon átívelő együttműködések jöjjenek létre.
A furioso-north star fajta fennmaradása,
és folyamatos fejlődése csak a tenyésztő országok
nemzetközi összefogásával valósulhat meg.

Novák Pál

7

A North Star törzsbe tartozó egyedekből igényesen
összeállított népies ötösfogat Karcagról, amely több
mezőgazdasági kiállításon képviselte a fajtát és a
karcagi tenyészkörzetetet, tenyésztő és tulajdonos
Mészáros Zsolt
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Lovas Világkupa 2010. furioso-north star fajtabemutató. A csikósló és a vezetéken lévő kanca is az egykori sárvári bajor királyi ménes állományára visszavezethető egyed. A minden ízében autentikus páros
kiállítója a Korona Ménes és Korsós Zoltán volt
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3526 Hódmezővásárhely Furioso-16 Akira II apaságú
népies jász-kun kancafogat, tenyésztő és tulajdonos
Simon György, Rákóczifalva
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Lovasíjász bemutató a Kurultájon, ebben az ősi-hősi
sportágban is megállják a helyüket a fajta egyedei.
Szélkirály (2045 Furioso X-4 után), valamint Nelson
(North Star III Nomád után) láthatóak Novák Pál tenyészetéből
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Az immár hagyományosnak tekinthető nagycenki őszi
vadászlovaglás egy régen bevált és rendszeres kipróbálási formát elevenít fel. A változatos terepen vágtázó
csapat élén az esemény életre hívója, mint „master”
Halasi Endre lovagol saját tenyésztésű fedezőménjén,
4550 Nagycenk North Star-50 Legendán

Az egykori méneskar kishuszár egyenruhájának másába öltözött bemutató szakasz a mezőgazdasági kiállítások rendszeres résztvevője. A kéktói és a borbási
ménesből érkezett lovak és lovasok
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A Lajos bajor királyi herceg emlékére a sárvári várban
rendezett ünnepségen, a várárokban parádézik a Korona Ménes négyesfogata, a fogatban három ló apáról féltestvér The Bart Furioso II törzsmén után nevelve, az ostorhegyes Furioso XIV törzsméntől származik
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A Kéktói Ménes dámalovas csoportja számos bemutatón képviselte és képviseli a fajtát. Az egységes szürke kancák a Furioso XL Fukar törzsmén
után származnak Kucsora István tenyésztői munkáját dicsérik
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A Kéktói Ménes lovastorna csapata. A mezőhegyesi
félvérek kiváló partnerek az egészséges életmódra
való nevelésben, időről-időre az újabb és újabb lovasok kinevelésében. Képünkön a Kucsora István által
tenyésztett Furioso-82 Bóbita

16

3394 Motesice Furioso-17 Gazduram fedezőméni
szolgálatát Tiszaföldváron Tóth Ferenc fedeztetési
állomásán teljesíti. A környékbeli gyerekek nem kis
örömére, hiszen vérmérséklete és kezelhetősége lehetővé teszi, hogy mint iskolaló és terápiásló is megállja a helyét
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3526 Hódmezővásárhely Furioso-16 Akira II apaságú
kancák 4897 Furioso-87 Oszkár utáni csikókkal mezőgazdasági fogatos munkában, egykor az ilyen és
az ehhez hasonló látvány mindennapos volt a magyar
vidéken. A tenyésztő és tulajdonos Simon György, Rákóczifalva

A kiválóan együttműködő tanítóló hátán lovagol a
törékeny testalkatú hölgylovas egy fajtabemutatón,
Halasi Endre saját tenyésztésű fedezőménje 4550
Nagycenk North Star-50 Legenda
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A népies egyesfogat lova Furioso XXVI-131 Fintor,
1993. (Furioso XXVI – Fruska, Furioso XV után) a
Borbási Ménes egyik legnagyobb életteljesítményű
kancája, fajtabemutatón a Budapest Sport Arénában.
A kocsin a tizenévesek: a hajtó Vén Máté és a segédhajtó ifj. Korsós Zoltán

Furioso XXXIV Fárosz sok-sok ugróversenyen ért el sikereket nyergében Törökné Kezes Gabriellával, majd segítette
gyermekeit a versenyrutin megszerzésében. Bizonyítva,
hogy a fajta jól képzett egyedei megfelelőek a gyermek és
ifjúsági kategóriák versenyzői számára is. Képünkön Török
Melinda, gyermek díjlovagló versenyen Fárosz nyergében
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5084 Bűvölő Furioso I-16 Gyúlékony II, 2004. (Bűvölő
Furioso I – Gyúlékony, Haljad I után) Novák Pál szatymazi tenyészetének ménje. Lajos bajor királyi herceg
tenyészetéből származik, az utóbbi években eredményesen szerepelt a Magyar Lóért Kupa versenyeken,
Szász Attila lovasával

A Kéktói Ménes remek ugrólova Hand North Star-89
Mambó, nem csak a térségi díjugrató versenyeken,
hanem bemutatókon is a fajta jó hírét kelti, lovasa
Rácz Ildikó
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5295 Furioso XXIX-8 Bátor az Aranyági Ménesben
született. A mén Torma Gábor mélykúti tenyészetében található, a díjugrató versenyeken Czakó Zoltán
lovagolja
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2016. évben Makón rendezték meg a Csongrád megyei díjugrató döntőt, ahol ezüstérmes lett Székely
Csaba Furioso-106 Jázmin nyergében. Jázmin apja
Furioso XL Fukar, anyai nagyapja Masetta xx, tenyésztője Kucsora István
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A Csongrád megyei és a Dél-alföldi versenyek rendszeres eredményes résztvevője a Kéktói Ménes Furioso XLVII Iszony nevű törzsménje Székely Csaba
lovaglásával
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North Star XIII törzsmén – sportneve Ajtony – Teleki
Zoltánnal rendszeres résztvevője a kelet-magyarországi díjugrató versenyeknek. 2016-ban Jász-Nagykun-Szolnok megye díjugrató Ifjúsági Bajnoka címhez segítette Karsai Zsaklint
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A Kéktói Ménes ménje 5323 Furioso-123 Lényeg (Furioso XLIII – Visbaden Furioso-11 Laguna), kiváló példája a tudatos sportkarrier építésének. Fiatal lovasával, Fejes Katával, korosztályos versenyek résztvevője,
2016-ban már nemzetközi szinten is minősült, majd a
korosztályos Európa Bajnokság döntőjében is helytállt

A fajta elegáns, jó mozgású, együttműködő egyedei a
díjlovaglásban is megfelelő partnerei lehetnek lovasuknak. A képen a Plutzer család örkényi tenyészetében született Furioso XLVI-70 Báró, 2008. (Furioso
XLVI – Furioso-130 Bársony), lovasa Horváth Angéla
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A fajtában rejlő potenciált jól mutatja, ahogy az 5754
Furioso XLIX-45 Toboz, 2012. (Furioso XLIX – Aldato
Furioso I-12 Tornádó) a 2015. őszi ménvizsgán kön�nyed, pótló egyensúlyban üget nyergében kiképzőjével Czuczi Istvánnal. A mén tenyésztője: Egyed Béla
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Példaszerűen együttműködő, könnyed támaszkodást
mutató a Kéktói Ménes fiatal ménje 5758 Furioso
XLVII-29 Tréfa, lovasa Juhász Csilla
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A fogathajtás a magyar emberek szívéhez legközelebb
álló lovassport szakág, így ebben a legtöbb magyar lófajta kiemelkedő eredményeket tud felmutatni. 2016ban a Fiatal Fogatlovak Világbajnokságán Mezőhegyesen, a fajta bölcsőjében, 5756 Furioso XXXVI-56 Faktor
az ötéves korosztályban IV. helyezést ért el Sági József
hajtásával. Tenyésztője Domokos Gábor Csongrádról

A 2011. évi Kettesfogathajtó Utánpótlás Magyar Bajnokságban harmadik helyet szerzet fogatban a The
Bart Furioso II törzsmén apaságú fedezőmének versenyeztek. A Borbási ménesben születtek, fogatsport
irányba szelektált állományból. Hajtójuk: Vén János
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A 2014. évben Kisbéren rendezett CAI 2** verseny
összetett első helyezett csongrádi fogat, lovai anya
és lánya: Széplány és Furioso-62 Szellő, hajtójuk Sági
József. A fogat ugyanebben az évben nyerte a Magyar Bajnokság akadályhajtó versenyszámát. A lovak
tenyésztője Domokos Gábor Csongrádról

Hasznos Zoltán Tiszaföldvárról, saját tenyésztésű kanca
fogatával a 2015. évi Nemzetközi Furioso Fesztiválon.
Lovai: Furioso-101 Remény és Furioso The Bart-22 Tirsa
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Furioso -north star négyesfogat. A rudaslovak The Bart Furioso II törzsmén után nevelt fedezőmének, amelyek kettes valamint négyes
fogatolásban is versenyeztek. A gyeplős szintén féltestvérük, míg az
ostorhegyes ló Furioso XIV-40 Mágus több élvonalbeli magyar hajtó
kezében is versenyzett nemzetközi versenyeken. A féltestvér lovak
tenyésztője és a fogat hajtója az Egyesület elnöke Horváth Sándor
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