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A Magyar Lipicai Lótenyész-
tők Országos Egyesülete 2013. 
május 7-én, Szilvásváradon tar-
totta meg az első egyesületi ren-
dezésű ménvizsgáját. Az előző 
két évben a szokásos őszi lajos-
mizsei szemlén beutalót kapott 
mének és tulajdonosaik számára 
Nagycenk „bezárta” óta ez volt az 
első lehetőség, hogy fedeztetési 
engedélyt szerezhessenek.

Az előzetes igényfelmérésnél 
végül is kevesebb, összesen hat 
ménjelölt érkezett meg, melyek 
közül négyet nyereg alatt, kettőt 
pedig fogatban kívánt bemutatni 
a tulajdonosa.

A vizsga a díjlovaglással 
vette kezdetét a gyönyörűen 
rendbentartott, füves pályán. 
Nem kis meglepetésre Dallos 
Gyula örökös magyar bajnok 
díjlovas olimpikonunk ült be 
Thomka Iván és Anka János 
mellé a bírói pavilonba, akit az 
egyesület hívott meg, személye 
által is kiemelt komolyságot kí-
vánva adni az eseménynek.

A négyszögben Kappel Edit 
mutatott be két impozáns meg-
jelenésű, szilvásváradi tenyész-
tésű és tulajdonú, Favory XXVIII 
apaságú ménjelöltet a tőle meg-
szokott magas színvonalon. A 
másik két ménjelölt, Incitato 
Káplár és Pluto Póker sajnos nem 
tudta teljesíteni a szintet, mivel 
képzettségük és produkciójuk is 
elmaradt a kívánatostól. Egyér-
telműen látható volt, hogy nem a 

két ló, hanem lovasaik okolható-
ak a sikertelenségért.

A díjlovaglást követően a fede-
les lovardában Anka János, Szakál 
Ferenc és Bocsi Csaba a ménjelöl-
tek küllemi bírálatát végezte el.

A Szabó Károly és Gál Ferenc 
által végzett lépéshossz-méré-
sek után került sor a fogathajtó 
program bemutatására a két to-
vábbi ménjelölt és hajtóik által a 
szeszélyessé váló májusi időben 
harsányan zöldellő stadionban 
felállított négyszögben. Elsőként 
az igen csinos küllemű, Favory 
XXVII apaságú Favory Fácánt lát-
hattuk, Keppel Gábor hajtásában. 
A mén karaktere, munkakész-
sége, valamint képzettsége is jó 
összbenyomást mutatva győzte 
meg Szakál Ferenc és Bocsi Csaba 
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bírákat, ellentétben az őt követő 
Maestoso Mátyás nevű ménjelölt-
tel, amely nem tudta teljesíteni a 
feladatot.

Végül három mén, Favory 
XXVIII-42, Favory XXVIII-53 
és Favory Fácán kapott érvényes 
fedeztetési engedélyt, egy pedig, 
Pluto Póker (tul.: Csajkás Péter) 
ideigleneset, miszerint egy éven 
belül újra meg kell jelennie, és 
eredményes vizsgát kell tennie.

Az amúgy is kellemes és jól si-
került napot Dallos Andor igazga-
tónak és munkatársainak sikerült 
megkoronázniuk egy bemutató 
elővezetéssel, mikor is a ménes-
gazdaság büszkeségeiből láthat-
tak ízelítőt a rendezvény vendégei 
és résztvevői, mindannyiuk nagy 
örömére.

Az MLLOE ezúton is szeret-
né megköszönni Dallos Andor 
igazgatónak és kollégáinak az 
impozáns helyszínt és a lebo-
nyolításban nyújtott segítséget, 
amely mint egyesületi rendezésű 
STV az első volt, de szándékuk 
szerint nem az utolsó.

Dallos Beátát, a 
rendezvény ven-

dégét kérdeztük a 
látottakról 

Az elmúlt időszakban a 
ménvizsgák teljes átala-
kuláson mentek keresztül. 
Hosszú évek óta nem vol-
tunk STv vizsgán, így nagy 
örömmel és várakozással 
fogadtuk a meghívást az 
első, Lipicai Lótenyésztők 
Országos Egyesületének 
szervezésében megrende-
zett ménvizsgára a lipicai 
lovak hazai fellegvárába, 
Szilvásváradra.

Néhány gondolat a be-
mutatott díjlovagló fel-
adatokról:

A két szilvásváradi mén, 
Favory XXvIII-42 (9 éves) 
és Favory XXvIII-53 (8 
éves) kiválóan voltak felké-
szítve a feladatra. Lovasuk, 
Kappel Edit könnyedén és 
fegyelmezetten mutatta 

be a különösen nehéz díj-
lovagló feladatot.
Nekem az első mén job-
ban tetszett aktív hátsó-
láb-tevékenységével, laza, 
elengedett és tértnyerő 
mozgásával. Elegánsan, jó 
támaszkodással, jó egyen-
súlyban mozgó lovat lát-
hattunk.
A második ló lépése és hát-
sóláb-tevékenysége egy 
kicsit gyengébb volt, vág-
tája inkább felfelé, mint 
előre tendenciájú volt.

A vaka István által előlova-
golt, jó közepes mozgással 
rendelkező 5 éves Plú-
tó Póker láthatóan kevés 
rutinnal rendelkezett a 
négyszögben. Támaszko-
dási problémái voltak, és 
sokszor megakadt lovasa 
kezén. Hosszú száron vi-
szont nyugodt és elenge-
dett volt, és nagyon szép 
képet mutatott.
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A résztvevők
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