
Tisztelt  Elnökség  és Egyesületi  Tagság! 

 

Az Alapszabály módosításához   szeretnénk  néhány javaslatunkat megvitatni a 

tagsággal a közgyűlésen! 

 

A Tenyésztői Bizottság létszáma és összetétele nem megfelelő . Az egyesület 

tagságának összetétele megváltozott . Sokan már nagyobb kancalétszámmal 

szeretnék megvalósítani a kitűzött célokat. A döntések azok kezében legyenek, 

akik ennek hasznát és „ kárát” a saját bőrükön érzik. A felügyelők szakértelmére 

és helyi ismereteire természetesen szükségünk van, így tanácsadói 

tevékenységükre feltétlenül számítunk! Ezért kérjük az alapszabályba foglalni a 

következőket : 

1. 

Tenyésztő Bizottság tagja legyen olyan  egyesületi tag, aki   nóniusz kanca 

/lehetőleg több/ tenyésztésével foglalkozik . Valamint   

Hortobágy,Mezőhegyes,Állampuszta tenyésztésvezetői. Természetesen a 

létszámot is meg kell emelni úgy ,hogy minden tenyésztési területe az 

országnak képviselve legyen a bizottságban.  

 

 

Nagyon helyesen vásárolt fedező méneket az egyesület  ,ezzel a célkitűzéseit 

igyekszik megvalósítani,de minél több egyesületi tagnak segíteni kellene a jó 

ménhez jutáshoz. Kérjük határozatba foglalni: 

2. 

Szűnjön  meg a kiemelt  mének külön támogatása.  Ugyanis ez céltudatos 

beavatkozás egy kedvezményezett kör külön  profithoz jutásáért.  Az egyenlő 

esélyeket tagságon belül sérti és a fajta egészséges génanyag állományát  

beszűkíti. 



 

 

 

 

A nóniusz fajtának két erőteljes ága alakult ki : a Mezőhegyesi és a Hortobágyi 

sziki nóniusz. A teljes fajta ma már átalakulóban, sportlóvá  válik .A genetikai 

összetétel a sok cseppvér keresztezéstől már nem tiszta.   Ezzel  együtt a 

nagyrámájú , nagy teherbírású egyedek egyre ritkábbak, a genetikai állomány  

védelme  mind nehezebb. 

Sajnos a sziki nóniusz is elveszőben. Ennek felélesztése sürgős feladat és nem 

sokáig halasztható. Ezért alakult meg a Sziki nóniusz szakosztály  . Célkitűzése a 

régi genetikai értékek felkutatása , megőrzése kibővítése, a fajtát továbbvivő 

fedezőmének kinevelése . A fajtát jellemző használati módok felélesztése : 

fogatolás,munka – és teherbírás fejlesztése. Ennek megfelelő bírálati  

szempontokat dolgozunk ki az ehhez értő bíróknak. Kérjük,a tagság fogadja el 

és  alapszabályba foglalja a következőket: 

 

3. 

 

Egyesületen belül megalakul a Sziki nóniusz szakosztály.A Hortobágyi ménes 

vezetésével kidolgozza feladatait, célkitűzéseit,bírálati szempontjait stb.Az 

egyesület bármely tagja csatlakozhat,ha ilyen lóval rendelkezik  vagy  kedve van 

a fajta megőrzéséért folyó munka segítéséhez. 

Kérjük  a Vezetőséget és Tagságot a javaslatok megvitatására és az 

Alapszabályba foglalásra! 
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