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MOPSZ KÖNYV 
A MOPSZ, az utóbbi évtized divatkutyáinak egyike, - amelyiket gúnyolnak, megvetnek, utálnak, vagy 
imádnak, kényeztetnek és megbecsülnek. Nehéz valamilyen szélsőséges érzelmi kapcsolat nélkül hagyni 
ezt a valóban első ránézésre érdekesnek és különlegesnek tűnő kutyátfajtát. Ezt jól ismerte fel a CSER 
kiadó és gyorsan megszerezte az angol kennel klub saját kiadású, - eredetileg a fajtaszervezeteknek és 
tenyésztőknek készült, - ismertető füzetének magyar kiadási jogát. A mopszot bemutató könyv a 
'KISÁLLATAINK gondozása, ápolása' sorozat keretén belül jelent meg, jól kiegésszítve a jelenleg elérhető 
fajtaismertető könyvek egyre növekvő választékát. 
  
Megrendelhető: http://www.cserkiado.hu  
******************************************************* 
UTAS- és BALESETBIZTOSÍTÁS kutyáknak, macskáknak 
Az egyre erősödő ügyféligények miatt a QBE biztosító, a belföldi és külföldi utazásoknál egyaránt igénybe 
vehető kisállat-biztosítást nyújt ügyfeleinek. 
Az Atlasz utasbiztosítások PRIVILEG csomagja az embernek nyújtott sokféle bizosítási szolgáltatásokon 
túl, 500,- EUR fedezetet nyújt az állat részére is. 
A kutya vagy macska balesete, megbetegedése esetén és állja a külföldi állatorvosi vizsgálat, a 
legfontosabb beavatkozások és gyógyszerek költségeit. 
Külföldre állataikkal utazó tenyésztők, üdülők, hosszabb külföldi tartózkodásra kedvencükkel utazók 
igazán örülhetnek ennek a szolgáltatásnak. 
  
Online utasbiztosítás esetén válaszza a PRIVILEG biztosítási módozatot: 
http://online.qbeatlasz.hu/utbizt.jsp?ref=p53526 
Kérdés, biztostási tanácsadás kérése: info@4tappancs.hu 
******************************************************* 
4TAPPANCS BLOG 
ÚJ bejegyzések a 4TAPPANCS BLOGon! 
Most megtalálod az Új 4TAPPANCS reklám videó összes linkjét. 
  
Olvasd és íratkozz fel rendszeres olvasónak: http://4tappancs.blogspot.com/ 
******************************************************* 
KUTYAkozmetikus KÉPZÉS 
A 4TAPPANCS által képviselt, korszerű elmélet és gyakorlat alapjait felhasználó KUTYAkozmetikus képzés 
indul, az ÚJ OKJ képzés előírásai szerint. 
!!! ÚJDONSÁG !!! ELŐSSZÖR MAGYARORSZÁGON !!! 
A 90 órás elméleti oktatásból 84 óra az ILIAS távoktató rendszeren keresztül történik, alkalmazkodva a 
jelen kor igényeihez és az oktatásban résztvevők életviteléhez! Csak 2 napot kell utaznod és iskolapadban 
ülnöd, még is a tanfolyam elvégzése után, az eredményes vizsgával, államilag elismert, OKJ bizonyítványt
szerezhetsz meg. 
 
Győr-Moson-Sopron megyei csoport: 
Kezdés: 2009.12.12 - Győr 
Gyakorlati helyszín: Győr 
 
Heves megyei csoport: 
Kezdés: 2010.01.09 - Mezőnagymihály - KUTYAtanya 
Gyakorlati helyszín: Eger 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csoport: 
Kezdés: 2010.01.09 - Mezőnagymihály - KUTYAtanya 



Gyakorlati helyszín: Nyíregyháza 
 
További infók: info@4tappancs.hu 
******************************************************* 
MACSKA & GYERMEK DVD 
A macskatartók körében népszerű internetportál, a MACSKA.TV szerkesztésében megjelent DVD igyekszik 
eligazítást adni a macska és gyerek együttélését körülvevő tévhitek, alaptalan félelmek és a valós kockázatok 
között. A DVD formátumú - egy filmet és egy e-book -ot tartalmazó, -  ismeretterjesztő és oktató csomagnak 
az a célja, hogy szakértők segítségével minnél több szempontot fölvetve mutassa be a témakört. 
A MACSKA.TV hiánypótló kiadványában megszólaló szakértők: 
Dr. Söjtöry Hajnalka - allergiológus 
Tiszóczi Enikő - pszichológus 
Dr. Balogh Béla - állatorvos 
Stefan Siman - állatterapeuta 
  
A DVD megrendelhető: http://bolthely.hu/4tappancs/id/00157_Macska___Gyermek 
******************************************************* 
AZ FCI MAGYAR ALELNÖKE 
Az FCI (Fédération Cynologique Internationale)  európa legismertebb és legkedveltebb kutyás szövetsége, 
2009. október 5-én megtartott világkongresszusán Dr. Jakkel Tamást, a MEOE Küllembírói Tanács Elnökét 
választotta meg alelnökének. 
Gratulálunk ! 
  
További infók: www.meoe.hu  
******************************************************* 
Ön azért kapta ezt a hírlevelet, mert szerepel a 4TAPPANCS adatbankjában, feliratkozott a 4TAPPANCS WEB-BOLT hírlevél listájára, vagy az 
iwiw.hu, farm.hu, vipet.hu, haziallat.hu, kutya.hu, macska.tv internet portálok valamelyikén keresztül kapcsolatba került velünk. 
Az adatok kezelése megfelel a 2001. évi CVIII. törvénynek, ill. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 
törvényben foglalt kötelezettségnek.  
  
Amennyiben nem kívánja a jövőben fogadni hírlevelünket, kérjük küldjön vissza egy üres e-mailt címünkre és töröljük az adatbankunkból ! 
  
Üdvözlettel: 4TAPPANCS Team 
  
www.4tappancs.hu 
info@4tappancs.hu 
  
T: +49 (06) 49-424 059    
M: +36 (06) 30-2929995 
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