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Tisztelt Tagtársak !
Egyesületünk működésének forrása a regisztrációs tevékenységünk után járó pályázati támogatásból, a
tagdíjakból és az adó 1 %-ából tevődik össze. Pályázati lehetőségeink beszűkültek, működésünk lassan
ellehetetlenül, ezért kérjük adója 1 %-val támogassa közhasznú céljaink megvalósulását, kiemelten kezelve az
őshonos és veszélyeztetett Shagya-arab lófajta érdekében erőfeszítésünket. A korábbi éveknél nagyobb felajánlás
esetén talán elkerülhető, hogy év végén ismételten tagdíjat kelljen emelni.

Adószámunk : 19147376-2-11 Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
Honlapunk arculata megváltozott / www.arablo.hu / , Bánkuti Péter jóvoltából tartalmát is folyamatosan
igyekszünk frissíteni, melyhez azonban nélkülözhetetlen az Önök közreműködése.
Ha a „mének „ feliratra kattintanak, előtűnik a mének listája. A színesben előtűnő mének nevére kattintva fotók
is láthatók. Azon mének fotóját tettük közzé, melyekről megfelelő minőségű kép állt rendelkezésünkre és
közzétételéhez a tulajdonos hozzájárult.
Kérjük a méntulajdonosokat jó minőségű képek biztosításával segítsék munkánkat, hogy a méneket bemutató
listánk minél teljesebb legyen. Ménenként 3 kép közzétételére vállalkozhatunk. ( Egy oldalról, egy portré, egy
pedig mozgásban, vagy lovassal ) A honlap minőségét alapvetően a képek minősége határozza meg, ezért a
gyengébb képeket mellőznünk kell.

Adatbázisunk frissességét sok kritika éri, főleg a tulajdonos változását nehéz követni.
Ennek oka, hogy elenyésző azon tagok száma akik visszaküldik az állományjelentő lapot, mely alapján
adataikat , a változásokat frissíteni tudjuk. Jelezni kívánom, hogy a tagság feltétele alapszabályunk értelmében a
tagdíj befizetésén kívül az időben történő adatszolgáltatás. Ezt sikerült évi egyszeri alkalomra korlátozzuk,
hiszen a decemberben kiküldött állományváltozási jelentő egyben párosítási tervet is tartalmazza. Tagjaink 11,2
% -a tett eleget eddig ez irányú kötelezettségének.
Munkájukat megkönnyítendő nagyobb tenyésztőink számára kinyomtatjuk a jelenleg nevükön nyílvántartott
lovak listáját, melyből kérjük kihúzni a fogyatékot, megjegyezve, hová és mikor került egyed, illetve kérjük
feltüntetni a szaporulatot, akár ellésből akár vásárlásból származik az.

A K G Értesítem Önöket, hogy minden lótartó, aki az Agrár Környezetgazdálkodási Célprogramban részt vesz
és támogatást kap ne hagyja figyelmen kívül a 119/2007(IX.18.)FVM rendelet hatálybalépését és ha eddig még
nem tette lépjen be a TIR –be, mert ennek hiányában elesnek a további támogatástól. /lásd még: 29.2000.
(VI.9.)FVM rendeletet./A bejelentkezéshez szükséges nyomtatványok a www.enar.hu-ról, vagy a hatósági
állatorvostól szerezhetők be.
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Rendezvények: I. Balaton Kupa, Székesfehérvár /C. int./
Időpontja: 2009 augusztus 1-2.
Helyszíne: Székesfehérvár, Kunos-lovarda
Rendező: Cristina Wolf Zimelie Arabians /20 285-0633/
Társrendező: MALE
A tenyésszemlén bemutatott fajták : arab telivér, Shagya-arab, arab, arab félvér.
Kellő érdeklődés esetén lovasversenyt is rendezünk díjugratásban és díjlovaglásban.
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. egyéb rendezvényei miatt 2009–ben tenyésszemlét nem rendez, ezért kérjük
tagjainkat minél nagyobb számban éljenek a kiállítás lehetőségével.

Zeunert ménkönyv továbbra is kapható bábolnai irodánkban, ára: 69.50 Euro.
Ugyanezen kiadó évente 1 -2 alkalommal füzetet jelentet meg hiányt pótló írásokkal, német nyelven,
alkalmanként egy-egy törzs történetét feldolgozva. Nem vállalkozhatunk a füzet forgalmazására, de közvetlenül
–a mellékelt szelvényen –mindenki megrendelheti azt, akár visszamenőleg is. Kérem éljenek vele, ezzel is
segítve a kiadvány fennmaradását.

Változások a ménlistán!
Bint Bánd , és Ali Baba arab telivér mének állomáshelye:
Pénzesgyőr-Kerteskő / Dr Gábriss Krisztina 20-932-9653/
Üdvözlettel:
Rombauer Tamás
ügyv. elnök,tenyésztésvezető

