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Tisztelt Tagtársak !
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy az ausztriai Stadl-Paura-ban megrendezett Shagya-arab
Európachampionatuson szép magyar siker született.
A megszerezhető négy championatusból kettőt a Pelsonius Ménes Kft, egyet Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft lova nyert, továbbá a Pelsonius Ménes Kft egy reserve championatust is elhozott
a rangos mezőnyben.
A magyar tenyésztők hírnevét ezen túlmenően a bemutató gálán résztvevő O’Bajan Pamír és Pachl
Péter díjlovas bemutatója, valamint Nagy Sándor Shagya-arab ménekből összeállított fiatal kettes
fogata is öregbítette.
Elnökségünk köszönettel tartozik a szemlén résztvevő lovak tulajdonosainak, felvezetőinek, hogy
határainkon túl is sikerült bizonyítani, hogy ismét a fajta legjobb forrása Magyarországon
található.
Köszönet illeti Parti Imre, Joszkin János, Vucskits András urakat, valamint Müller Béla urat, a
Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft igazgatóját, hogy vállalták a részvétellel járó költséget és
sikerrel képviselték hazánk Shagya-arab tenyésztését.
Az eredményeket részletesen honlapunkon megtalálják, néhány fotóval illusztrálva.
Néhány napon belül postázzuk az éves tagdíjról szóló számlát, melyet átutalással a legolcsóbb és
leggyorsabb rendezni.
Alaptagdíj változatlanul 20.000 Ft, KKV-s tagoknak 5.000 Ft kedvezmény (csak azoknak, akik a
2010. évi nyilatkozatot már megküldték). Újság további 8.000 Ft. Kérjünk mindenkit, hogy a
számlán szereplő összeget utalja majd át, se többet, se kevesebbet.
Kérjük, hogy aki eddig elmulasztotta, sürgősen pótolja az idei állomány-nyilvántartó lapot, és az
idei KKV-s nyilatkozat egyesületünkhöz eljuttatását! Ezt sajnos minden évben meg kell
ismételni, különös tekintettel az őshonos háziállatok támogatásáról szóló rendeletre!
- Ménvizsga: Kérjük, hogy azon tagjaink, akik ménvizsgára szeretnék bejelnteni lovukat a
honlapunkon néhány napon belül megjelenő nyomtatványon vagy egy egyszerű emailben
jelentkezzenek a vizsgára. A létszám függvényében tudunk időpontot és helyszínt az ezévi
vizsgához, mely a szokásoknak megfelelően október első két hetében lenne, vagy Nagycenken,
vagy Bábolnán. Határidő: július 30.
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- Csikózási jelentés: ne feledjék a csikózási jelentést az ellést követő 30 napon belül megküldeni.
- Export certificate: Sok gondot okoznak az arab telivért értékesítők azzal, hogy nem jelzik a
lovak értékesítését és az erre megfelelő szabályokat figyelmen kívül hagyva értékesítik lovukat.
Ilyen esetekben az importáló ország megkeresésére kell pótoljuk az iratokat, ami teljesen
szabályellenes és rossz színben tünteti fel a hazai regisztrálót.
Az export okmányok a kiszállítást megelőzően kell elkészülnie, ezért kérem hogy az okmányokat
időben, a honlapunkról letölthető nyomtatványon szíveskedjenek megrendelni. Ára
(postaköltséget sem mindig fedezi) 2.000 Ft/ló. Ez más országokban több száz Euroba kerül.
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