Az előző elnökségi óta történtek összefoglalása

 2011 03.27-én megtartottuk éves rendes közgyűlésünket.
 Elkészült az ide ménkatalógus
 2011 04.12-én újabb tenyésztőszervezeti felülvizsgálat történt az MGSZH
határozata alapján. A még fennálló hiányosságok pótlására határidőket
kaptunk. A még elvégzendő feladatok közül törzskönyvi nyilvántartásban
lévő kancák származás alapján történő pontozása, illetve besorolása
folyamatban van (kb. 70 %-os) az MGSZH-val egyeztetve erre még
kaptunk további haladékot.
 Az előző elnökségi ülés határozata alapján (4/2011 (03.02.) a többi
tradícionális magyar fajtával közösen érdekképviselet kialakítását
kezdeményeztük a készülő „chip-rendelettel kapcsolatban. Első körben
személyes találkozó az Élelmiszerbiztonsági Osztály illetékeseivel, a
rendelet előkészítéséért felelősökkel. Majd levél Dr. Czeglédi Beátának.
(04.05.)
 VM meghívására kerekasztal az érintett egyesületekkel, a lóágazat
jelenlegi nyilvántartási rendszerének bemutatására. (05.02.)
 A rendelet előkészítésével kapcsolatban több MLOSZ TT ülés volt az
elmúlt hónapokban, mely alapján a rendelet tervezet úgy módosult, hogy
a tradícionális fajták megtarthatják bélyegzésüket, a köztenyésztés
származási adatai sem vesznek el (MLOSZ megbízott végzi az egyed
azonosítását, mellyel egy menetben történhet csak állatorvos által a chip
beültetése. (Szolgáltatási díjak később kerülnek kialakításra). A központi
adatbázis fejlesztésre kerül az állategészségügy igényeit figyelembe véve,
a hitelesség biztosítása érdekében marad az MGSZH-nál egységes
adatbázisként, ehhez az egyesületek hozzáférése változatlanul
biztosított, illetve az egyesületek saját adatainak kapcsolása későbbi
fejlesztésekkel megvalósításra fog kerülni.

 Megrendezésre került Mélykúton ez első, az Egyesület önálló
szervezésében megvalósult mén STV. (Köszönet a szervezésért Kucsora
Istvánnak és a helyszín biztosításáért Torma Gábor tagtársunknak). A
vizsga szakmai visszhangja kedvező, reméljük, ez évben lehetőséget
tudunk találni egy őszi időpontban még egy STV lebonyolítására.
 Hódmezővásárhely Állattenyésztési Napok (05. 6-8.) Bemutatásra került
4 tenyészmén, Show-bírálaton résztvett 6 db 8 évesnél fiatalabb és 7 db
8 éves és idősebb kanca. A tenyészemlén bírálatra került 10 kanca. Az
Egyesület különdíját Fekete Balázs kapta Ideál nevű kanca tenyésztéséért
és versenyeztetéséért, a fajta sportkipróbálásában végzett eredményes
tevékenységéért.
 Tenyésztőbizottsági ülés, ugyanott. Témák:
o 2010 évi csikók közül DNS vizsgálatra jelöltek kisorsolása
o ménvizsgára
bocsájtás
feltételrendszerének
kidolgozása
(egészségügyi szűrések, stb.) illetve a ménvizsga feladatainak
módosítása (Kódex) (felelősök: Domokos Gábor, Novák Pál)
o kancaállomány származás alapján való pontozása (Domokos
Gábor)
o tenyészszemlék (Fertőd, Hódmezővásárhely, Tiszaföldvár, Pálfa)
o őszi mén STV szükségessége
 Fertő-parti Lovas Fesztivál (06.25.) Az Egyesület tenyészszemléjén 3
tenyészmén és 5 kanca került bemutatásra, illetve bírálatra. Részt vettek
a magyar fajtákat népszerűsítő bemutató műsorban is. (Köszönet Halasi
Endre tagtársnak a szervezésért és lebonyolításban való segítségért)
 Kéktó
Fesztivál,
Hódmezővásárhely
(06.26.)
Az
Egyesület
tenyészszemléjén 12 kanca került bírálatra. (Köszönet Kucsora Istvánnak
a rendezvény házigazdájának, a fajta népszerűsítéséért és a többnapos
rendezvényért, valamint a Furioso Senior emlékhelyen emléktábla
avatásért.)

 A Hortobágyi Lovas Napokon Mészáros Zsolt képviselte a fajtánkat és az
Egyesületet: ötösfogatával és North Star XIII tm. „Gyurika” törzsménnel.
 Civil szervezetek működésére kiírt NCA pályázaton 200 eFt-ot nyertünk,
szerződéskötés előtt áll a pályázat.
 Az idei tagdíjak számlázásra kerültek, ez, illetve az esetleg elmaradt
adategyeztetésre való felszólítás kipostázása nemrég fejeződött be. Az
őshonosra pályázóknak a 2010-11-évi párosítási terveket visszaigazoltuk.
 A közgyűlés határozata alapján tagdíjhátralék miatt kizárt tagok száma:
58, írásbeli nyilatkozat alapján kilépettek a mai napig 13, új belépő az idei
évben 8, jelenleg 231 a taglétszám.
 A állattenyésztési alapból törzskönyvben tartásra 271 egyedre 4 336 eFt,
ménvizsgára 600 eFt (össz: 4 936 eFt) támogatásra adtunk be igényt,
melyet az MGSZH vissza is igazolt.
 A Jász-Nagykun-Szolnoki bíróság elutasította a bírósági bejegyzésünket,
az Alapszabályhoz kapcsolódóan újabb 15 pontos hiánypótlásra szólította
fel az Egyesületet.

