
56 lovasélet

T�v��� �� út��!
Tradíció, megbízhatóság, minőség:

FURIOSO-NORTH STAR

HA ŐSZ, 
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TENYÉSZTÉS

 ÍRTA CSÍKVÁRI MÓNIKA,
BÁNFI ANETT

Idén ősszel a Furioso-North 
Star Lótenyésztő Egyesület tag-
jai közül ketten vállalták va-
dászlovaglás megszervezését, 
melyen mindkét helyszínen 
szépszámmal vettek részt fajta-
beli lovaink. Nagycenken Halasi 
Endre és családja már évek óta 
gondozza a hagyományt, a hód-
mezővásárhelyi régióban pedig 
a nemrég megnyitott Kentaur 

Lovaspanzió és Pihenőpark első 
alkalommal adott otthont ilyen 
jellegű rendezvénynek. A több-
órás tereplovaglás remek kikap-
csolódás a résztvevő lovasoknak, 
a fogatokon kísérő érdeklődők-
nek, ugyanakkor fontos infor-
mációt és visszacsatolást jelent a 
tenyésztőknek a használati érték, 
a szervezeti szilárdság, az álló-
képesség tekintetében, melyekre 
a furioso-north star sarkalatos, 
megőrzendő értékmérőiként te-
kint az egyesület.

Október közepén csodálatos 
napfényes, színpompás őszi idő-
ben gyülekeztek a résztvevők 
a Széchenyi kastély parkjában 
az induláshoz. Ezúttal a szom-
szédos Ausztriából is érkeztek 
érdeklődők, résztvevők, „nem-
zetközivé” bővítve a programot. 
A terepszakaszt követően másnap 
a Furioso-North Star Lótenyésztő 
Országos Egyesület a néhány éve 
bevezetett rendszer szerint „előlo-
vaglás” keretei között mérte föl a 
résztvevő lovak idegi-fizikai álla-

potát. Mindez azt a célt szolgálja, 
hogy a fajta egyedei többoldalú 
kipróbálásban vehessenek részt, 
a tenyészérték becslése során a 
versenysporton kívüli hasznosí-
tás is beszámításra kerüljön. A 
jelenlegi Tenyésztési Bizottság 
munkacsoportjában kidolgozás 
alatt áll egy többlépcsős kanca-
vizsga-rendszer a fajta használati 
értékeinek dokumentálására, a 
munkakészség és a szervezeti 
szilárdság megmérettetésére.

Egy hónappal később, nov-

Vadászlovaglás Nagycenken, 
fotó: Kontli László
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ember közepén Hódmezővásár-
helyen a Kentaur Lovaspanzió és 
Pihenőpark fedeles lovardájában  
gyülekeztek a résztvevők, nagy-
részt szintén fajtabeli lovaikkal. 
A házigazda és a Kéktói Ménes 
közreműködésével a környékbeli 
települések (Kiskunfélegyháza, 
Ópusztaszer, Balástya) lovasai 
igen szépszámmal – mintegy 
30 ló-lovas páros – vállalták a 
kedvezőtlen időjárás ellenére a 
„megmérettetést”. Bár a térségben 
élénk lovasélet folyik, ilyen, a va-
dászlovagláshoz hasonló program 
utoljára tíz éve, a tangazdaság 
Aranyági Ménesének fennállása 
alatt szerveződött. A vadászlo-
vaglás mint kipróbálási mód, a 
furioso-north star tájfajta szá-

mára különösen indokolt ebben 
a régióban, hiszen az egyesület 
tenyészállományának nagy része 
Csongrád megyében található. 

A késő őszi időjárás és a sok 
helyen „vendégmarasztaló” sár 
tényleges erőpróbát jelentett 
a 30 km-es távon. Mindez a 
résztvevők hangulatára nem volt 
befolyással, és a vadászlovaglás 
hagyományai szerinti befutón 
Juhász Gyöngyi a Kéktói Ménes 
Lakat nevű kancájával szerezte 
meg a győzelmet. A nap végén 
lovasbál zárta a programot.

Az egyesület céljai között 
szerepel, hogy tagjaink közül 
minél többen kapcsolódjanak be 
hasonló programokba akár szer-
vezőként, akár résztvevőként, 
az ország több pontján lehetővé 
téve így a helyi lovas közösség 
építését, egyben a fajtabeli lova-
ink hagyományos elvek szerinti 
kipróbálását. 

Furioso kancák előlovaglása a vadászlovaglás másnapján.
Fotó: Kontli László

Vadászlovaglás befutója (A győztes ló apja: 2304 Szentes North 
Star –15 “Pasa”), Fotó: Kontli László

Gyülekező a Kentaur Lovaspanzió lovardájában, fotó: Létai Ferenc


