
Tisztelt Zilahy István Elnök Úr! 

Tisztelt Jelenlévő Nóniusz Lótenyésztő Országos Egyesület Tagjai! 

 

Az első szó, amit ki kell mondanom a köszöneté, hogy levelemmel olyan nagyszerű emberekhez szólhatok, akik 

a magyar őshonos fajták legjelesebb képviselői a nóniusz lovat tenyésztik.  

 

Nem sok olyan fajtatenyésztő egyesület működik Magyarországon, aki világkiállításon győztes egyeddel 

rendelkezik. Ez legyen mindnyájuk számára a tenyésztési cél, ez kell, hogy motiválja önöket a mindennapi 

tenyésztői munkájukban!  

 

Közel hat évtizedes rálátásom a magyar lótenyésztésre mondatja ki velem azt a minősítést, hogy az a két 

utolsó évtized, amelyben a nóniusz fajtatenyésztők megmutatták tudásukat, jó utat mutat és jó elvek szerint 

történik.  

 

Azt is tudom, hogy nem egyszerű feladat egy tenyésztési egyesületen belül egyforma felkészültséggel, 

egyforma tudással és egyforma filozófiával közös tenyésztési célért dolgozni. De higgyék el nekem, hogy csakis 

a közös munka, a tiszta gondolatok, amely vonatkozik a fajtafenntartásra, a génmegőrzésre, tudják biztosítani 

e kiváló nemes ló jelenét és jövőjét.  

 

Egy származási lap a ló leinformálása ménvonalra és kancacsaládra vonatkozóan, a tenyésztő számára ez egy 

információ. De a tenyésztő értékét a felvezetésre kiállított mindenki számára egyértelműen gyönyört keltő ló 

impozáns megjelenése jelenti.  

 

A tenyésztési cél megjelölésében soha ne kerülje el figyelmüket az őseik tudása és sikere, akiket úgy hívtak, 

hogy Csekonics József és Kozma Ferenc. Akik abban a korban nemzetközi szinten versenyképes, modern fajtát 

mutattak be a nóniusszal. Messze többet akartak alkotni és alkottak is, mint igáslovat.  

 

A nóniusz lónak csodálatos a karaktere, csodálatos a szervezeti szilárdsága, az egészsége, a munkabírása, a 

sokhasznúsága, a színe és az impozáns megjelenése. A nóniusz fajta olyan genetikai értéket képvisel, amely 

biztosítja számára a XXI. században is a sokhasznúságát.  

 

Ezt a több évszázados genetikai értéket, amit mint magyar őshonos lófajta, magában hordoz, ez nem öncélú 

tenyésztés csupán, hanem a fajta kötelező magas szintű fenntartása a tenyésztőszervezet munkája által, 

amelyet a Magyar Állam elvár a nóniusz lótenyésztőktől. 

 

Hittel vallom, hogy Zilahy István ügyvezető elnökükkel és Pap István Tibor társadalmi elnökükkel olyan 

tenyésztői úton járnak, amely szakmailag helyes, megalapozott és eredményes.  

 

Kívánom Önöknek, hogy ezt a tenyésztői munkában megmutatott erkölcsi és szakmai stabilitásukat a jelenben 

is tartsák meg, mert ezzel egy eredményes jövőt biztosítanak a nóniusz fajta számára.  

 

Tisztelettel üdvözölve a közgyűlést,  

  

Dallos Gyula   

miniszteri biztos  


