
SZÍNES

A 4–7 évesek osztályában érde-
kelt Hamadan B nem teljesítette 
a hozzá fűzött reményeket, és 
hiába kapott zömében magas 
pontszámokat, néhány tized 
ponttal elmaradt a championátusi 
kvalifikációtól, azonban a zsűri 
döntését tudomásul kell venni. 
Az osztálygyőztes kanca tulajdo-
nosa nem más, mint Nayla Hayek 
Svájcból, aki a legendás El Nabila 
B-t világra hozó kancát, 218 Elf 
Layla Walayla B-t megvásárol-
ta Bábolnáról. Véletlenek pedig 
nincsenek. Úgy tűnik, a dönt-
nökök előnyösebben pontozzák 
azon istállók lovait, melyekkel 
gyakrabban találkoznak show-
bírálatokon. Hiába az anonimitás. 

A 7–9 éves mének osztályában 
kimagasló formát mutatott Hamad 
B (El Nabila B–227 Hafiza B), mely 
a ringbe érkezve kivívta a közönség 
és a jelenlévők tetszését. Mint min-
den más osztályban, a nézők a szá-
mukra tetszetős lovakat hatalmas 
tapssal jutalmazták. Megismétlő-
dött az ausztriai Welsben kialakult 
helyzet, és osztálymásodikként 
jutott tovább a championátusba. 
Ebben az osztályban hat mén ke-
rült elbírálásra, közülük legjobbnak 
a Szaúd-Arábiából bemutatott Al 
Khatab al Thanit találták.

A 10 éves és idősebb osz-
tályban mutatták be Said B-t, 
a Bábolnán mesterséges prog-
ramban működő fedezőmént, 
amely hasonlóan Hamadhoz, 
második helyezettként minősült 
a championátusba.

Felemelő volt látni, hogy a profi 
módon felvezetett, bámulatos moz-
gást mutató mének szinte úsztak a 
levegőben. Mozgásra a nap legma-
gasabb pontszámát MM Szultán 
kapta, aki a bábolnai arab ménes 
Frankfurtban szereplő lovaihoz 
hasonlóan szintén Kubinec-ivadék.

A leglátványosabb, senior mé-
nek championátusában a bírói 
döntés értelmében a legjobb három 
lovat csak az osztálygyőztesekből 
választották ki, így sajnos Hamad 
B és Said B nem élvezhette a bírók 
bizalmát. Tudni kell azonban, 
hogy a kialakult rangsor egy szub-
jektív bírói döntés eredménye.

Mint látható, a hétvégi teljesít-
ményük alapján e hazai tenyésztésű 
arab telivérek felveszik a versenyt 
a világ élvonalával, így pályafutá-
sukat érdemes továbbra is nyomon 
követni. A részletes eredményeket 
az ECAHO hivatalos honlapján 
olvashatják az érdeklődők.
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2009 szeptemberében – 
együtt az Aggteleki Nemzeti 
Park Igazgatósággal – beléptünk 
a Magyarország–Szlovákia Ha-
táron Átnyúló Együttműködési 
Programba, amely keretén belül 
„Közös, tradicionális fajta mé-
neseinek lovas és ökoturisztikai 
együttműködése” című, HUSK 
/ 0801/1.3.1/0037 azonosító 
számú programunkat közösen 
valósítjuk meg. A projekt köz-
vetlen célja a két érintett régió 
és az ország lovas életének fel-
élénkítése.

A fejlesztés várható legje-
lentősebb eredménye, hogy a 
határ mindkét oldalán, alap-
vetően természeti turisztikai 
jellegű zónában megvalósuló 
minőségi fejlesztés élénkíti 
mindkét térség látogatottsá-
gát, keresettségét, újabb kikap-
csolódási lehetőséggel próbálja 
tovább helyben tartani az oda-
látogató vendéget, és javítani a 
holtszezonok kihasználását. 
A projekt egyik fő célja, hogy 
mindkét térségben az odalá-

Túrázási lehetőség 
Szlovákiában

A Szlovák Hucul Klub 1999-ben alakult. Ma már 50 hucult tenyészt a ten-
gerszint magassága felett 1100 méterrel, Sihlán.

togató – akár egyéb tevékenység 
céljából, pl. síelés, gyalogtúra, 
lovastúra stb. – turisták, poten-
ciális érdeklődők megfelelő tá-
jékoztatást kapjanak az ott és a 
másik régióban is igénybe vehető, 
hasonló kislovas szolgáltatásról.

A lovas turizmus fejlesztésé-
hez biztosítjuk a szükséges felté-

teleket. A továbbiakban kínáljuk 
a saját hucul lovainkat, vagy a 
vendég jöhet saját lóval.

Szervezünk egy- és többnapos 
lovastúrákat szállással és lóhotellel, 
valamint lovastáborokat.

Nyelvi akadály nincs, hisz 
beszélünk magyarul, és alkalma-
zunk magyar edzőt.

A Szlovák Hucul Ménes és az 
Aggteleki Nemzeti Park hucul 
ménese szeretettel vár minden 
érdeklődőt!
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