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Tisztelt Tagtársunk! 
 

 

Értesítem, hogy Egyesületünk évi rendes közgyűlését 2019. május 4-én, szombaton 9.00 órakor tartja 

Bábolnán a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kamaraszínházában (2943 Bábolna, Mészáros út 1.) 
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt közgyűlést változatlan 

napirenddel és helyszínen 

 

2019. május 4-én, szombaton 14 00 órakor tartja Bábolnán. 

 
Felhívom a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az egyesület alapszabályának 16.§ foglaltak értelmében az azon 

megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen azok szavazhatnak, akik rendezték 2018 évi 

tagdíjukat, hátralékuk nincs. 

 

Napirend: 

1.    Napirend elfogadása. 

2. Új tagok felvétele. 

3. A Shagya-arab tenyésztés és a távlovas sport aktuális kérdései (Ahmed Al Samarraie, 

ISG-Nemzetközi Shagya-arab tenyésztők elnöke; FEI elnökségének tagja, 

Németországból) 

4. Előterjesztés a nemzeti bírói listára felkerülő személyekről (R. T.) 

5.     A Shagya arab méneskönyv II. kötetének bemutatása, nyomtatás előtt (Kovács Judit) 

6. Az őshonos támogatások kifizetése érdekében tett lépéseink (Kósik Petra) 

7. Az Elnök beszámolója a 2018. évben végzett munkáról, tervek a 2019. évre 

Részvételi tervek a Marbachban, (Baden Würtemberg) augusztusban rendezendő ISG 

Shagya arab Europachampionátuson (R. T.) 

8.    Bizottságok beszámolói (dr. Hecker Walter; Mihók Csaba) 

9.   A 2018. évi gazdasági beszámoló megtárgyalása 

a) Felügyelőbizottság jelentése 

b) A 2019. évi gazdasági beszámoló elfogadása 

10. A 2018. évi Közhasznúsági jelentés elfogadása. 

11. A 2019. évi gazdasági terv (költségvetés) elfogadása. 

12.   Egyebek. 

 
 A napirendekhez tartozó írásos előterjesztés, a gazdasági beszámoló, és közhasznúsági jelentés a Közgyűlés 

előtt 10 nappal honlapunkon olvasható, és letölthető (www.arablo.hu), azok fontosságára tekintettel 

megjelenésére és közreműködésére feltétlenül számítunk! 

 

Bábolna, 2019. április 17. 

 

 

Üdvözlettel: 

 

Rombauer Tamás sk. 

elnök          
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 Tenyésztésvezető: 

Kósik Petra H-2943 Pf. 29.    Tel: (+36) 70-77-22-551, e-mail: arablo.torzskonyv@gmail.com 

 
 

                                                                           MEGHÍVÓ 
 

    Tisztelt Tagtársak!                     2019 április 11. 

  

 

Tisztelettel meghívom Önöket, és minden érdeklődőt a Közgyűlésünk idejére 

időzített bábolnai kanca és csikószemlére.  

 

Elnökségünk úgy döntött, hogy a felmerülő költségek, és a forrás hiánya miatt ez 

évben nem rendezünk tenyésszemlét, hanem a tenyésztők székhelyén végezzük el a 

kancák bírálatát. Ez évben a sort a Bábolnai Ménes kancáival kezdjük, a 

közgyűlésünk napjára időzítve azt. (2019. május 4. Bábolna, Csikótelep, 9.00 óra.) 

A bírálatot a listán szereplő legalább 3 főből álló testület végzi, mellettük 

asszisztens bírók is jelen lesznek, akik egyúttal gyakorlati vizsgát tesznek. 

   

A bírálat jó alkalom lesz arra, hogy bemutassuk az ez évben született csikókat, 

rajtuk keresztül megismerjük az apamének örökítő képességét és egyben elbíráljuk a 

tenyészkancákat.  

 

Napirend: 

8.30    A megjelentek köszöntése, bíráló bizottság bemutatása. 

8.40    Kancák felvezetése és bírálata csikóikkal, apák szerint 

9.30    Kávészünet, beszélgetés a bírálat módszeréről 

9.45    Bírálat folytatása 

11.00   Kávészünet 

13.00   A bírálat befejezése,  

13.20  Büféebéd a Kamaraterem előterében (Ötös istálló) (Tagoknak díjmentes) 

14.00  MALE 2019 évi rendes közgyűlése, a kiküldött napirend szerint. 

 

A rendezvény nyilvános, minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

 

Rombauer Tamás sk. 

ménesvezető 
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