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Tisztelt Tagtársunk!

1.  Mellékelten  megküldöm az  Araber  Journal  márciusi  számát  (AJ  3/2002),  melynek  96.  oldalán  található 
ménlista tartalmában a lapzárta óta az alábbi változások történtek: 

O’Bajan XXIII Benji  1998 szürke Shagya-arab mén állomáshelye megváltozott: 

                          Új helye: Gál Imre, 5700 Gyula, Pósteleki u. 9. Tel: (60) 478-057. 

Fagyasztott sperma áll az alábbi ménektől rendelkezésre a közölteken kívül: 

2397 PAP arab telivér  1980. pej Pesznjar-Poprigunja 

                       Májerszky Péter, 2371 Dabas, Alsóbabád 21.  Tel: (30) 921-0156 

3339 NUREK   arab telivér 1979. szürke  Kumir – Nadpis 

                          Májerszky Péter, 2371 Dabas, Alsóbabád 21. Tel: (30) 921-0156 

2.      Sokak számára késedelmes tagdíjbefizetés, vagy egyéb ok miatt nem jutott el az Araber Journal minden 
száma. Kérem azokat, akiknek valamely szám hiányzik, közöljék, hogy azt lehetőségünkhöz mérten pótolhassuk 
(AJ 8/2001, AJ 2/2002). 

3.      Előző,  2002  február  14-i  levelünkben  vázoltuk  tenyésztési  elképzeléseinket,  a  kancák  és  a  mének 
értékelését,  osztálybesorolását.  Az első ilyen  idei  rendezvényre  Debrecenben,  a Kartács utcai lovardában 
kerül sor április 6-án 9 órai kezdettel a Nagycserei Lótenyésztő Kft. meghívására. A lovardában a fiatal mének 
felvezetése  és  előlovaglása  után  a  programot  Nagycserén  a  kancaistállónál  folytatjuk,  és  ezennel  a  Kft. 
tulajdonosának,  dr.  Novobáczky  Iván  úrnak  meghívását  tolmácsolva  minden  érdeklődőt  szeretettel  várunk.

Tervbe  vettük,  hogy  az  idei  Shagya-arab  Europa  Championatusra  való  felkészüléshez  (augusztus  31.  – 
szeptember 1. Bábolna) tanácsadást szervezünk (felkészítés, ápolás, elővezetés stb.), melyre április 6-án délelőtt 
a Kartács utcai lovardában kerül sor első ízben. Aki lovával szeretne részt venni a találkozáson, kérem, időben 
jelezze Egyesületünk telefonszámain! 

4.      2002-ben ismét  kiírjuk a  Pettkó-Szandtner  Kupát,  az  elmúlt  évi  feltételekhez  hasonlóan.  A döntőre 
Bábolnán, augusztus 31-én és szeptember 1-jén kerül sor az Europa Championátuson. 

A döntőn minden olyan AT, Sh, A, AF, AA besorolású ló részt vehet, mely legalább két – az Egyesület által 
megjelölt – B kategóriás díjugrató versenyen, vagy bármely díjlovagló versenyen indult és befejezte a 
versenyt. A minősülés után a döntőben a lovak elvesztik addig szerzett pontjaikat, a kupát a döntőn legjobban 
szereplő ló és lovasa nyeri. A döntő pénzdíjas, legalább 500.000,- Ft lesz az összdíjazás. 

5.      Eseménynaptár:

Április 6.  Debrecen - Kartács utca Nagycserei Lótenyésztő Kft. kancaszemle
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Április 20. Üllő - Pettkó-Szandtner Kupa Díjugrató minősítő verseny B 1, 2
Május  ………  (Az időpontját és helyét később közöljük)
Június 29-30 . Kecskemét – Airvent Rt. Pettkó-Szandtner Kupa Díjugrató
                                                   minősítő verseny B 1, 2 , 3
Július ………… (Időpontját és helyét később közöljük)
Augusztus 2-4. Zalalövő - A magyar ló ünnepe, (fajtabemutató)
Augusztus 30- szeptember 1. Bábolna - Arab Lovak Nemzetközi Fesztiválja.

6.      Bízom benne, hogy nem feledkeztek meg adójuk 1 %-ával egyesületünket segíteni (adószám: 19147376-
2-11), valamint jelzem, hogy március 31-ig esedékes a tagdíj első félévi részlete (7.000,- Ft + tenyészlovanként 
1.000,- Ft), melyről a befizetést követően számlát küldünk. 

7.      Megkezdődtek a csikózások, kérem, hogy az ellésbejelentőt (fedeztetési jegy alsó harmada) a hátoldalon 
lévő címre a Magyar Lovas Szövetséghez, a „Csikózási jelentést” pedig egyesületünk címére szíveskedjenek az 
ellést követő 30 napon belül megküldeni. 

Rengeteg problémát okoz, hogy nem honosított (magyar származási lappal nem rendelkező) kancák tenyésztésbe 
kerülnek, ezek csikóját nem tudjuk az azonosító hiányában regisztrálni. Kérem az érintetteket, hogy ezt sürgősen 
pótolják!
Csak olyan lovat vásároljanak, melyek honosított származási lappal rendelkeznek, mert egyre több visszaélés 
fordul elő, amely azután rengeteg bosszúságot okoz.

Eredményes tenyésztő munkát és kellemes húsvéti ünnepeket  kívánok: 

Bábolna, 2002. március 20. 

                                                                                          Rombauer Tamás 

                                                                                           ügyvezető elnök 


