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Tradíció, megbízhatóság, minőség:

FURIOSO-NORTH STAR

ÍRTA CSÍKVÁRI MÓNIKA,
BÁNFI ANETT

A Furioso-North Star Lóte-
nyésztő Országos Egyesület 1989-
es megalakulása utáni években az 
első Méneskönyvbe felvett mint-
egy 300 tenyészkanca három-
negyede még állami gazdaságok 

„A lovak természetszerű ménesi tartásban élnek, de napi szinten 
találkoznak emberekkel, így a ménesi felnevelés összes előnyét 
élvezik a hátrányok nélkül.”

5300 Furioso XXIX-33 Rally, lovasa Vass Kinga
(fotó: Bende Zsolt)

és termelőszövetkezetek törzste-
nyészeteinek állományából tevő-
dött össze (Kiskunsági ÁG, Apaj, 
Szentesi Termál Mg.Tsz., Arany-
kalász MgTsz., Jászboldogháza, 
Lenin MgTsz., Abádszalók, Béke 
Mg.Tsz., Orosháza, Magyar–
Bolgár Barátság MgTsz., Karcag, 
Hódmezővásárhelyi Főiskolai 

Tangazdaság, Balatonnagybereki 
ÁG, Pusztaberény). Az eredeti 
mezőhegyesi elvek szerinti te-
nyésztés és kipróbálás lehető-
sége ezekben a 20-50 kancás 
tenyészállományokban nagyrészt 
adott volt. A használati értékek 
fenntartására a kipróbálás gaz-
dasági célú fogatos használatban, 

illetve az ugrósportban valósult 
meg, mely utóbbiban pl. az apaji 
állományból a Budapesti Honvéd 
színeiben éveken keresztül nagy 
számú egyed vett részt. Fülöp 
Sándor aacheni hajtóderbyt nyert 
kancafogata is apaji tenyésztés. 

Napjainkban az egyesüle-
ti nyilvántartásban szereplő 

25 éves kanca, 10 éves lovas – Furioso XII-34 Tigris, lovasa Fejes 
Kata (fotó: Bende Zsolt)
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kancák száma 550-600 között 
mozog, azonban a tulajdonvi-
szonyok átalakulása miatt – ál-
lami ménes híján – jelenleg a 
magántenyésztők áldozatválla-
lásán múlik a használhatóság és 
a munkakészség megőrzése is.
A 2012-es Nemzetközi Furioso 
Fesztiválon az Alföldi Állatte-
nyésztési Napok keretei között 
több alkalommal adott fajta-
bemutató műsort az egyesü-
let, ahol a tenyészállatokat és 
ivadékcsoportokat nyereg alatt, 
illetve fogatban is láthatta a kö-
zönség. Ezeken a bemutatókon a 
furioso-north starokat döntően 
női lovasok, sőt gyerekek lovagol-
ták, igazolva, hogy ezek a lovak 
együttműködőek, a tenyészmé-
nek is fegyelmezetten viselkedtek 
a kancák és a körülöttük futkosó 
kiscsikók társaságában is.

A jelenleg törzskönyvi ellenőr-
zés alatt tartott állomány közel 
kétharmada pár kancás tenyész-
tőnél található, 7-8 nagyobb mé-
nesről beszélhetünk, ezek közül is 
az egyik meghatározó a Kucsora 
család Kéktói Ménese Hódmező-
vásárhelyen. A ménes megalaku-
lása után kezdetben a tenyésztés 
mellett a lovak kipróbálását a 
még meglévő Aranyági Ménes 
lovasai segítségével végezték. A 
fajta utolsó állami ménesének 
2004-es privatizációját követően 
az Aranyágiból kivált lovasokkal 
tovább folytatódott a kipróbálás. 

A lovak természetszerű méne-
si tartásban élnek, de napi szinten 
találkoznak emberekkel, így a 
ménesi felnevelés összes előnyét 
élvezik a hátrányok nélkül.

Az átlagos kancalétszám kb. 
30 tenyészállat, amivel az állo-

mány összlétszáma 80-100 ló. 
Ez a nagyságrend legalább 10 
csikó belovaglását kívánja meg 
évente.  Képzésre kerülnek a fiatal 
kancák, valamint a ménjelöltek is. 
A legtöbb lovuk fogatba is betaní-
tásra kerül, így igazi többhasznú 
fajtaként a bemutató műsorok 
különböző feladataiban teljesít-
hetnek a továbbiakban.

A teljesség igénye nélkül, az 
elmúlt években a közönség a 
következő rendezvényeken lát-
hatta a ménes neveltjeit: III. 
Lovas Világtalálkozó (Szarvas), 
V. Nemzetközi Lovas Fesztivál 
(Zánka), OTP Lovas Világkupa 
(2010, Budapest), Farmer Expo 
(Debrecen), Alföldi Állattenyész-
tési és Mezőgazda Napok (Hód-
mezővásárhely), Nyeregszemle 
(Ópusztaszer).

A Kéktói Ménesben jelenleg 17 
ló áll sportkipróbálás alatt, közü-
lük a legidősebbek idén lesznek 8 
évesek. Ezenkívül a fajta ménvo-
nalainak fenntartása érdekében 
rendszeresen készítik fel fiatal 
ménjeiket ménvizsgákra is. A mé-
nek egy részének versenyeztetését 
a későbbiekben is biztosítják. 
Az idősebb kancák tenyésztés-
ben vesznek részt, de emellett 
fiatal, valamint kezdő lovasokkal 
szabadidős versenyeken, bemuta-
tókon és túrákon is szerepelnek. 
A ménes szép példája a tenyésztés 
és a kipróbálás egységének, mivel 
kiemelt figyelmet fordítanak arra, 
hogy csak a kiváló munkakészsé-
gű egyedek kerülhessenek tovább-
tenyésztésre. 

Az abszolút nyugalom és teljes bizalom (fotó: Papp Orsolya)

North Star III-71 Böbe lovastorna bemutatón
(fotó: Novotni Péter)

Ménvizsgán - 5329 Furioso-129 Lényeg, lovasa Rácz Ildikó
(fotó: Kucsora Péter)

Kéktói hölgylovasok (Fotó Bende Zsolt)


