
www.allattenyesztok.hu 29

LÓSKA Ménes    | LÓ 

Tradíció és elhivatottság

A ménes története a családunk 
története is egyben. Felesé-
gemmel, Pálffy Andreával és 
gyermekeimmel, Eszterrel és 
Mátéval közös munkával hoztuk 
létre kisbéri ménesünket, mely 
Nógrád megyében, Vanyarc–
Sarlóspusztán található – tájé-
koztat Lóska János tulajdonos.  

Megszülettek lány unokáim, akik 
reményeink szerint már a harmadik 
generációként folytatják álmainkat. 
Vőm, Egyed László mind a tenyész-
tésben, mind az eredményes sport-
kipróbálásban társunk.  A tenyészet 
az utóbbi évtizedek legnagyobb és 
legeredményesebb kisbéri félvér 
ménesévé nőtte ki magát. 

A nyolcvanas évek elejétől kezdtem 
felkutatni és regenerálni a fajtában 
megmaradt legértékesebb kanca-
családokat (Szikrázó, Maxim, Filou) 
és ménvonalakat (Ozora, Filou). 
1987-ben létrehoztuk a Wesselényi 
Miklós Sport és Lótenyésztő Egye-
sületet, amely 1989-ben az első és 
egyetlen magánkézben lévő törzs-
tenyészetté vált. 

1987-ben megszületett Ozora-Ár-
vácska II Álmos nevű törzsménünk, 
aki ivadékai alapján máig a fajta 
legkiválóbb tenyészménje, és mé-
nesünk alapítója. 

Az eddig megrendezésre került 
tenyészszemléken lovaink össze-

sen 89 helyezést szereztek. Tizen-
háromszor voltam az év legered-
ményesebb tenyésztője. Kétszer 
kaptam Mestertenyésztői díj 
aranykoszorús fokozatot, valamint 
2008-ban Tenyésztési Nagydíjat. 

Sport
1991-ben kezdődött saját tenyész-
tésű lovaink versenyben való kipró-
bálása.

Ozora-Árvácska Árva nevű ménünk 
kora egyik legeredményesebb 
ugrólova volt nyergében Nádházy 
Árpáddal. 1995-ben díjugratásban 
megnyerte a Nemzetközi Mező-
hegyesi Kanca- és Ménversenyt, 
a Díjugrató OB-n egyéni aranyat 
szerzett, míg csapatban bronzér-
met szereztünk. Ezalatt Ozora-Ár-
vácska II Álmos nevű ménemmel 
válogatottként részt vettem az 
1995-ös Laendliche, Military Európa 
Bajnokságon.

Militaryban lovaink számos kiemel-
kedő eredményt értek el. Ozora II 
Twin Peaks nevű lovunk minősült 
a Fiatal Lovak Világbajnokságára, 
2002-ben Military OB-t nyert.
1990-es években a ménes az ugró 
és a lovastusa sport meghatározó 
szereplője volt.

2015 óta Egyed László vezetésével 
a ménes szinte minden évben 
a legeredményesebb lovastusa 
egyesület.

Turizmus
1985 óta szervezünk egyhetes 
exkluzív lovastúrákat lovainkkal az 
ország különböző tájain, elsősor-
ban igényes külföldi vendégkör 
számára. 

2002-ben és 2005-ben külföldi 
szakújságírók véleménye alapján 
két lovastúránk bekerült a világ 10 
legjobb lovastúrája közé, lovaink 
pedig megkapták Európa leg-
jobb túralovai elismerést. 

Jelenleg 160 ha legelős területen, 
130 lóból áll tenyészetünk. 

Egészen különleges képességű 
törzskancaállománnyal rendel-
kezünk, melyek döntő többsége 
tenyésztési elit, szuperelit és első 
osztályú.

Megszülettek az elmúlt években 
azok a csikók, amelyek új fejeze-
tet nyithatnak a ménes életében.
Általunk vérfrissítésre használt 
mének:

Special Memories (Abdullah fia), 
Mighty Magic (lovastusa-világ-
bajnok), Mayday XX (a magyar-
derbi-nyerő telivér mén), My Win 
(a 2014-es Lovas Világjátékokra 
is minősült mén), valamint Chil-
li-Morning (olimpiai helyezett, a 
badmintoni kupa nyerője).
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