Laudáció – Janászik Andrea

Janászik
Andrea
életének
munkássága a magyar lóért
történő tevékenységről szól.
Már a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen végzett tanulmányai
során elkötelezte magát a
magyar lótenyésztés iránt, és az
egyetem után munkáját is
mindig ezen a szakterületen
végezte.
Dolgozott
a
herceghalmi Kutatóintézetben, majd Cecén az angol telivér ménesben, ezután
pedig Fejér megyében lótenyésztési felügyelői munkakört látott el. 1995-ben
alapított egy külkereskedelmi vállalkozást, amelynek tevékenysége az elmúlt
évtizedekben kiszolgálta a magyar lovak iránti növekvő vevői igényt.
Janászik Andrea a kezdetektől a Kisbéri és Gidrán Országos Lótenyésztő
Egyesület, majd a Kisbéri-félvér Országos Lótenyésztő Egyesület tagja,
tenyésztésvezetői minőségében tevékeny részese a fajtafenntartói feladatok
ellátásának és fedezőmén-importoknak. A nagy gondossággal kiválasztott angol
telivér mének (utóbbi években pl. Roven és Foreign Affairs, azaz „Forrás”)
használatával a hagyományos méneskari tenyésztési elvek fenntartása, a
kisbéri-félvér fajta megőrzése a cél, emellett pedig ezek a mének egyéb magyar
fajtákban is a hazai tenyésztők rendelkezésére állnak.
A Janászik Andrea által tenyésztett lovak közül sok került külföldre, rengeteg
amatőr lovas örömére, öregbítve a hagyományos fajtáink jó hírét. Military
szakágban itthon is több lova eredményes volt: Bob herceg Windy, Bob herceg
Zsiráf és lánya, Zselyke. Bob herceg Zsiráf ezen kívül a lovastorna szakág első
magyar Európa-bajnoki érméhez segítette és egy sikeres pályán indította el
Bencze Balázst.
Andrea a kisbéri-félvér elkötelezett tenyésztőjeként, szakmai és nyelvtudásának
köszönhetően, kapcsolattartója a világon szórványosan előforduló kisbéri
tenyészeteknek, a kisbéri fajta tenyésztőit számos általa készített kiadvánnyal
segíti minden évben, emellett fedeztetési állomást, illetve mesterséges
termékenyítő állomást üzemeltet hosszú évek óta.

Janászik Andrea motorja mindannak a munkának, amelyet a kisbéri-félvér,
furioso north-star és magyar félvér fajták tenyésztőszervezetei közösen
végeztek el, megteremtve a méneskönyvi adatok internetes elérhetőségét.
A fentiek mind-mind egy-egy ecsetvonás a teljes palettán, amelyre Janászik
Andrea tevékenysége kiterjed. Tette és teszi mindezt úgy, hogy nem áll
mögötte valamilyen más, sikeres és prosperáló vállalkozás, amely finanszírozná
a lovak tartását, tenyésztését. Mindezek ellenére kitartóan dolgozik a magyar
lóért, így a Magyar Lóért Díj jól megérdemelt elismerése állhatatos
munkájának. Gratulálunk hozzá!

