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TENYÉSZTÉS

A 225 éves Bábolna
és az ISG együtt ünnepelt

Július második hétvégéjén ismét a shagya-arabok álltak Bábolnán a közép-
pontban. Az alapításának 225 éves jubileumát ünneplő ménes – amely 1816 
óta zárt méneskönyvben tenyészti a bábolnai arab fajtát, s amelyet 1978 
óta shagya-arabnak neveznek – az évforduló alkalmából nagy nemzetközi 
látogatottságnak örvendő, különféle eseményekkel tarkított rendezvénnyel 
ünnepelt. 2006 után ismét kb. 150 shagya-arab tenyésztő és lovasember 
találkozott itt, akik a tenyésztői programokon kívül – mint az elmúlt években 
mindig – találtak elég időt arra, hogy közös vacsorán és megfelelő italok 
mellett, családias hangulatban eszmét cserélhessenek.

AZ ISG KÖZLEMÉNYE
FOTÓ WWW.LOVASFOTO.HU

A Nemzetközi Shagya-Arab 
Társaság (ISG) 16 nemzet shagya-
arab tenyésztő szervezetének de-
legáltjával és szimpatizánsaival 
találkozott itt, hogy pénteken 
rövid bevezető és megnyitó után 
négy nyelven, öt csoportban és 
kb. 70 résztvevővel bírálói sze-
mináriumot tartson. Ez a fajta 
sikerének záloga, hiszen egy négy 
kontinensen tenyésztett fajtát 
minden országban ugyanolyan 
standard szerint kell elbírálni. A 
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok a 
lóállományából több korosztály-
ból válogatott méneket és kan-

cákat bocsátott e célból rendel-
kezésünkre. Dr. Hecker Walter, 
az évfordulóra ismét megjelent 
„Bábolnai Arab Ménes” című 
könyv szerzője péntek délután 
ünnepélyes keretek között han-
golta rá tartalmas előadásával 
az időközben megérkezett ven-
dégeket és résztvevőket az éves 
közgyűlésre. A tisztújító közgyű-
lést a kilenc éve hivatalban lévő 
ISG-elnök, Ahmed Al Samarraie 
(D) rutinosan vezette. Ebben az 
évben a közgyűlés csúcspontja 
volt az elnökség idén aktuális 
újraválasztása. Az elnököt saját 
tartózkodása mellett újraválasz-
tották, Rombauer Tamás alelnö-
köt (HUN) harmadszor ugyan, 
de két bábolnai ellenszavazat-
tal, többséggel újraválasztották. 
Franz Hoppenbergert (AUT), 

aki immár 12 éve a kibővített 
elnökség tagja, egyhangúlag 
megválasztották az ügyvezető 
elnökségbe, ahol most átveszi 
a pénztárnoki feladatot Diether 
von Kleisttől, a VZAP tenyésztés-
vezetőjétől és ügyvezetőjétől (D), 
aki kilenc év után nyugdíjazása 
okán visszalépett. A kibővített 
elnökség két új tagot kapott, 
Jörn-Helge Möllert, a VZAP (D) 
ügyvezető elnökségének tagját 
újonnan választották az elnök-
ségbe, Petr Hajeket, a SAVS (CZE) 
legnagyobb privát tenyésztőjét 
szintén újonnan választották, 
míg dr. Walter Hubert (D), aki 
kilenc éve tölti be ezt a hivatalt, 
újraválasztották. Az „egyebek” 
napirendnél Rombauer Tamás 
szót kért, és köszönetet mondott 
a Ménesbirtok dolgozóinak, hogy 

munkájukkal átsegítették a tenyé-
szetet az elmúlt 6 év megpróbálta-
tásain. Megköszönte a Katarban 
dolgozó Tatár András segítségét 
a genetikai megújulás elősegítésé-
ben, és elmondta, annak ellenére, 
hogy Bábolna jelenlegi képviselői 
egyedüliként szavaztak ellene, ő 
továbbra is elkötelezett, és segíti 
a bábolnai és a magyarországi 
arabló-tenyésztést. 

Szombaton és vasárnap arab 
telivérekkel közös tenyészszemle 
következett. A közel 100 ló rész-
vételével rendezett ISG Európa 
Championátust – mint korábban 
is – az Arab Telivér Lovak ECAHO 
C show-jával kombinálták. A 
létesítmény szívében található, 
tökéletesen kialakított, többféle 
hasznosításra alkalmas verseny-
pályán Bábolna vezetősége, min-

denekelőtt Bérci Balázs igazgató 
és munkatársai nagyszerű mun-
kát végeztek. A szépszámmal 
megjelent nézőközönség minősé-
gi shagya-arab lovakat láthatott, 
melyeket Ahmed Al Samarraie 
(D), Bruno Furrer (CH), Peter 
Görözdi (SK), Michal Horny (SK) 
és Kovács Judit (HUN) bírók 
értékeltek két napon át, míg a leg-
jobbak legjobbikát kiválasztották, 
és a négy ISG Európa Champion 
címet kiosztották. Három cím 
Bábolnán maradt, csak a senior 
champion mén került el Bábolná-
ról, mivel ma magántulajdonban 
áll. Mindent összevetve kiváló 
rendezvény és jó reklám volt 
lovainknak. 
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