JAVASLAT

a „ Ókígyósi Aranyménes II. ”
A Szabadkígyósi Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Lipták Imre
…………………………………………………….
Szabadkígyós, 2016. december 15.

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Lipták Imre

2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név:Lipták Imre
Levelezési cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 35.
Telefonszám: 70/314-6110
E-mail cím: liptak.szk@gmail.com

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.

A nemzeti érték megnevezése: Ókígyósi Aranyménes II.

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

 épített környezet

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 természeti környezet

 turizmus

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési

5.

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A Wenckheim uradalom idején, körülbelül az 1800-as évek harmadán Wenckheim
Antal József alapította az első Ókígyósi Aranyménest, de akkor még nem lipicai,
hanem arab lovakkal foglalkoztak.
2004-ben Balogh József, Szabadkígyós polgármestere hét lipicai kancát vásárolt,
amiket az önkormányzatnak adományozott – azóta létezik a második Aranyménes.
Különösen értékes ez a fajta, mert intelligens, ezáltal könnyen tanítható, és
mondhatni a pompa lovai. Direkt erre a célra tenyésztették ki. Az állomány, illetve a
ménes ma már 47 lóból áll.
A lipicai ló nem igazán versenyzésre termett, hanem inkább a fogatosra és a nyereg
alatti, a magas spanyol lovasiskolára.
Fogathajtáson C-kategóriában sikerrel vesznek részt a ménes lovai.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A ménes Szabadkígyós méltán kiemelkedő érdekessége, melynek alapítása egy korábbi
ménes tiszteletére történt. Nemcsak a helyiek csodálhatják meg és alkalmanként
lovagolhatják őket, hanem a megyéből, sőt annak határain túlról is érkeznek a lipicai
ménes iránt érdeklődők. Mára összeforrt Szabadkígyós nevével a lipicai ménes.

7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)

http://hir6.hu/cikk/126229/egy_csipetnyi_lipica_okigyoson
8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

