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Szeretettel köszöntelek benneteket elnökségünk nevében és külön 
köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttetek. Számunkra ez egyfajta 
visszajelzés, hogy érdeklődtök, figyelemmel kíséritek egyesületünk 
eddigi és jövőbeni munkáját is.   
Külön köszöntöm bőkezű sponzorunk (Josera) képviseletében 
megjelent Szőke Orsit. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat és 
kívánjuk, hogy érezze köztünk legalább olyan jól magát, mint 
Komáromban a kiállításunkon. 
 
A helyszín változás oka az, hogy a faluházat, amit eddig megkaptunk 
más üzemeltető vette át, így Győző már nem tudta kedvezményesen 
elkérni. A célunk az volt, hogy nagyjából mindenkinek egyformán 
kelljen utaznia, s ezért döntöttünk a mostani hely mellett, melyet 
Meglécz Bea közreműködésével kaptunk meg.  
 
Néhány szó erről az évről, eddigi munkánkról, rendezvényeinkről. 
A februárban aláírt csatlakozási szerződésünket követően (a szerződés 
aláírt példányát elhoztam, ha valaki szeretné elolvasni) a májusi 
közgyűlésen jóváhagyott éves tervünkhöz igazodva megkezdtük végre 
munkánkat, amit az elején értek még kisebb támadások, de ezek 
szerencsére mára már fogyatkoznak, de megszűnni sajnos érzésem 
szerint nem fognak.  
Székely Gyöngyvér által szervezett csoport, mely nem elsősorban  
fajtánk népszerűsítését tűzte ki célul több fellépést tartott, ezek egy 
részét külön meghívásra. 
Május 1 Gödöllő, május 16-17 Budapest CACIB, június 20 CACIB 
Székesfehérvár, szeptember 20 Állatvédelmi nap Gödöllő, október 03 
I. Speciál CAC MOFTEK Komárom. 
Őszintén el kell mondjuk, hogy eleinte megfogalmazódtak kétségek, 
hogy vajon hasznos-e fajtánknak ez a fajta népszerűsítés, nem okoz-e 
esetleg a későbbiekben problémát, hogy a leendő tulajdonos a 
bemutatón látott és képzett kutyát gondol magáénak és esetleg nem azt 
kapja. Azt hiszem abban mindannyian egyetértünk, hogy annak 
ellenére, hogy fajtánk hivatalosan nem munkavizsgára kötelezett 



szükség van arra, hogy az orosz fekete terrier képezhetőségét, 
taníthatóságát is bemutassuk.  
Felvilágosító munkánkban óriási szerepük van tenyésztőinknek is, 
akik mára már valamennyien csak személyes beszélgetés után adnak 
el kölyköket. Ekkor és később is fontos hangsúlyozniuk, hogy ők csak 
egy lehetőséget adnak a gazdák kezébe és az, hogy a későbbiekben 
abból a kis palántából mi fejlődik elsősorban a gazda feladata, hisz a 
bemutatón látott kutyusok is sok-sok gyakorlás, szorgalom, idő után 
váltak olyanokká, amit ott produkáltak.   
Ha tehát egy leendő tulajdonos azzal kezdi, hogy én olyan kutyát 
szeretnék, amit a bemutatón láttam, azt hiszem a mai több éves 
tapasztalatra visszatekintő tenyésztőink nagyon pontos, hasznos és 
mindenre kiterjedő felvilágosítást tudnak adni, így mindenki 
megtalálja a magának megfelelő kiskutyát, akár kiállításra szeretné 
vinni, akár házi kedvencként szeretné tartani és foglalkozni vele.  
 
Fontos és ma ez működik is, hogy a tenyésztők nem veszítik el a 
kapcsolatot a gazdákkal, s így időről-időre információt kapnak, hisz a 
helyes irány megmutatása az ő feladatuk is. A későbbiekben pedig a 
tenyésztőt is büszkeség töltheti akár kiállításon, akár iskolában 
remekel a tőle származott kiskutya. 
 
Törekvéseink között megfelelő bázisok kiépítése szerepel, ahol 
hozzáértő kiképzők személyre szabottan foglalkoznak a kutya-gazda 
párosokkal.  
Személyes tapasztalat, hisz az október 18-i K99-es vizsgát 
végignéztem, hogy az ott lévő gazdák és kutyák örömmel teljesítették 
a feladatokat és a végén együtt örültek a szép eredményeknek.   
Sajnos azonban minden jó szándékunk ellenére vannak olyan kedves 
vevők, akik bizony a saját fejük után mennek, de szerencsére ők 
kevesebben vannak. 
 
A jó időt kihasználva július 04-én a délegyházi tavaknál egy úszós-
piknikezős napot szerveztünk. Akik el tudtak jönni jól érezték 
magukat és jövőre is jó lenne ezt megismételni, mert a hely alkalmas 
és a víz kiváló volt. 
 



Szintén júliusban, 18-án szakmai felkészítő napot szerveztünk, mely 
az október 18-i K99-es vizsgára való felkészítést űzte ki célul.  
A vizsgáról már korábban beszéltem és a közgyűlést követő ebéd előtt 
még sort kerítünk a helyezettek díjazására, mert az iskolában erre nem 
volt lehetőségünk. 
 
Speciál CAC kiállítás Komárom október 03.  
Első alkalommal rendezhettünk önálló kiállítást.  
Biztos nem ment minden flottul, nem sikerült mindenkinek úgy helyt 
állnia ahogy gondolta, de összességében a visszajelzések pozitívak 
voltak. Önmagában is óriási eredmény, hogy volt alkalmunk a Kovács 
Gyusziék által készített igen finom ebéd mellett közös beszélgetésre. 
Jó volt látni, hogy senki nem sietett, hanem szívesen váltott pár 
mondatot a többiekkel. 
Jövőre ismét szeretnénk kiállítást rendezni, az idei évben elkövetett 
hiányosságokat kiküszöbölni és ehhez kérem segítségeteket.  
Köszönöm még egyszer a kiállítóknak, hogy eljöttek, a Gyusziéknak, 
hogy finomat főztek, az alelnökök közreműködését és külön 
köszönöm a tagoktól jött egyéni segítségeket is (Bea, Betty, Évi, 
Lajos, Gyöngyvér, Pali).  
A gazdasági részben kitérek a kiállítás költségeire is.   
 
Ehhez kapcsolódóan elmondhatjuk, hogy ebben az évben is mind a 
hazai, mind a külföldi kiállításokon kiemelkedően szép 
eredményekkel szerepeltek az orosz feketések.  Eredményeiket 
honlapunkon megjelentettük és itt és most is őszintén gratulálunk, hisz 
tudjuk, hogy mennyi idő, pénz, energia, fáradság van a kiváló 
teljesítmények mögött. Hosszú út vezet odáig, míg az alaposan 
felkészített kutya és gazdája a jól megérdemelt helyezettek közt 
szerepelhet. 
A teljesség igénye nélkül egyesületünk tagjainak tulajdonában lévő 
kutyák idén, a számos ResCAC, ResCACIB címek mellett   8 HPJ,61 
CAC, 12 CACIB, 13 BOB-t szereztek. Az mezőny Ferge Betty, 
Meglécz Bea, Hernás Kati, Fejes Józsi, Kiss Sanyi, Kovács Gyuszi, 
Forrás Béla, Horváth Józsi, Ullaga Józsi,de Meglécz Bea fajtacsoport 
győztességet és Ferge Betty a Nyitrai Grand Prix kiállítás kan és szuka 
bajnoka címet is elhozta. Ne feledkezzünk meg a jövő nemzedékékről 
sem, hisz számos béby és kölyök osztályos nagyon ígéretes cím is 



született, sőt béby BIS győzelemmel is büszkélkedhet Bocskorás Pali 
szlovák tagunk, illetve kölyök BIS-t nyert Ferge Betty. 
A pozsonyi világkiállításon indult valamennyi kutya szépen helyt állt 
az igen szoros mezőnyben.  
A jövőben törekszünk arra, hogy ne csak a szimpla eredmények, 
hanem képek is tegyék még színesebbé kiállítási oldalunkat és ehhez 
tevékeny közreműködéseteket kérjük. 
 
Honlapunkról pár szó: azt gondolom, hogy a szakmai rész megfelelő, 
a tartalom pedig folyamatosan változik, hisz igyekszünk ezen 
keresztül tagjainkat az aktualitásokról tájékoztatni ezzel kiváltva a 
hírlevelet.  
Még megoldásra vár, de hamarosan működni fog, hogy a frissítési 
dátum alatt megjelenik, hogy melyik menüben tettünk fel új 
információkat. 
Természetesen tudom, hogy lehetne fent több kép pl. de ehhez a 
kiállításra járók aktív segítségére lenne szükség. 
A kiállítási eredmények, események minél gyorsabb felkerülése 
érdekében egyszerűsítettük a honlap hátterét, így ezeket most már 
Hernás Kati vállalta és gyorsan fel is teszi.  
Aktív közreműködésetekre lenne szükség, hogy a kutyák adatai a 
szükséges dokumentumokkal felkerüljenek, mert ez szolgálhatna 
egyfajta adatbázisként és könnyebbséget jelentene pl. a jövő évi 
nevezésnél, mert az adatok eltárolódnak.        
Kérem, hogy az őszi időszakban ezt, ha, lehet pótoljátok.  
Elkészült és néhányan már regisztráltak is azon a zárt, mások által 
nem hozzáférhető fórumon, melyen nyugodtan lehet mindenről 
beszélgetni.  
Természetesen kritika is éri oldalunkat Felolvasok egy hozzám 
intézett kedves levelet (jegyzőkönyv mellékleteként csatolva).    
A kötelezően előírt hivatalos részt is feltettük és mindenki számára 
elérhető. 
Az ötleteket, javaslatokat szívesen venném, hogy miben 
változtassunk, esetleg mit tegyünk még fel.  
 
Rövid pénzügyi áttekintés az ez évi eddigi bevételekről és 
kiadásokról, hisz még nem zártunk évet, de a könyvelés naprakész.  



Elhoztam mind a tavalyi, mind az idei év anyagát nyugodtan nézzetek 
majd bele és amennyiben kérdésetek van szívesen válaszolok. 
 
Bevételek:     Kiadások: 
Tagdíjak:   282.000Ft  Nyomtatványok:   5.400Ft 
Támogatás: 160.000Ft  MEOE kártyák: 74.000Ft  
Nev.  Díjak:  52.000Ft  Postaköltségek:    4.540Ft 
    
A MEOE tagsági kártyák elszámolásából visszakapunk: 22.000Ft-ot. 
 
Kiállítással kapcsolatos: serlegek: 35.000.-, béby, kölyök ajándék: 
6.200.Ft, bíró szállás. 6.900.Ft, adminisztráció (bírálati lapok, 
összesítők, kártyák, katalógus: 31.860.Ft. 
 
 
Egyenleg bank:               73.130.-Ft 
Egyenleg házi pénztár: 236.296.-Ft   összesen: 309.426.-Ft 
 
Itt szeretném megemlíteni, hogy a sponzori felajánlás összege 
megoszlott. Igazságosan egy részéből megvettük a bemutató csoport 
részére a kúszót és a másik feléből pedig a kiállításon adott serlegeket. 
Szeretném itt is még egyszer megköszönni a felajánlást és reméljük, 
hogy ez a kezdődő, de nagyon jó együttműködés a jövőben is 
megmarad. 
 
Az elvem az és ezt a jövőben is szeretném megvalósítani, hogy a 
rendelkezésünkre álló pénzt visszaforgatjuk a tagokra. Hivatalosan 
amit lehet elszámolunk, legyen az serleg, oklevél, de akár egy közös 
kiránduláson egy ebéd. A törekvésem az, hogy lehetőség szerint 
mindenki részesüljön a közösen befizetett pénzből. Ma már ritka a 
pénzbeli támogatás, de pályázati pénzekhez, ha nem is nagy 
összegben, de hozzá lehet jutni. Egyesületünknek erre van lehetősége 
és ezt igyekszünk majd kihasználni.  
 
Taglétszám alakulása: egyesületünk alapítói közül néhányan kiléptek, 
illetve az idei évben a hivatalos felszólítás ellenére nem rendezték 
tagdíjukat, így alapszabályunk szerint tagsági viszonyuk törlésre 
került. Ennek ellenére a kezdeti létszám csökkenése a mostanihoz 



képest elenyésző, hisz számos új tag belépését fogadtuk el és a jövő 
évre már sokan jelentkeztek új belépőként. 
Ehhez kapcsolódóan elnökségünk döntése értelmében az éves tagdíj 
mértékét ----figyelembe véve a nehéz gazdasági helyzetet is,-- 
csökkenteni szeretnénk. Ez az összeg éves szinten 6.000-Ft lenne és 
pótlását pályázati pénzekből valósítjuk meg. Kérem, hogy ezt majd a 
közgyűlés külön fogadja el, a beszámolótól függetlenül.      
 
Külön napirendi pontként kerül sor a jövő évi rendezvényeink 
elfogadására, de itt szeretném elmondani, hogy szükségesnek, 
fontosnak tartanám könyv formájában megjelentetni az orosz fekete 
terrier történetét, mely részletesen foglalkozna a származásával  és 
kiegészülne  a magyarországi helyzettel egészen a kezdetektől 
napjainkig.    
Erről már eddig is pótolhatatlan és nagyon körültekintően összeállított 
anyagot gyűjtött össze Kovács Gyuszi. A hiányzó részekhez 
segítségképpen engedélyt kaptam a MEOE törzskönyvezési anyagaiba 
való betekintésre és ezt a téli időszakban meg is teszem. Nem beszélve 
arról, hogy a MEOE is költözés előtt áll, így ezt minél hamarabb 
szeretném megvalósítani. Az anyag rendezése nem kis feladat elé 
állítja Gyuszit és itt arra kérek minden tenyésztőt, hogy munkájához 
maximális segítséget nyújtson.  
Ennek a könyvnek a kiadása nagyon fontos lenne (lehetőleg legalább 
két nyelven) és ezt én kiemelt feladatnak tekintem.  
 
Végezetül: közel egy évvel ezelőtt a tagság a jelen lévő elnökségnek 
bizalmat szavazott meg és ennek mi igyekeztünk eleget tenni. Ennek 
ellenére várjuk az építő kritikákat, mert követhettünk el hibákat, de 
korrigálni, csak akkor tudjuk, ha ebben segítségünkre lesztek.  
 
Köszönöm, hogy meghallgattátok beszámolómat és elnökségünk 
nevében kívánjuk, hogy legyetek részesei egy jól működő klubéletnek, 
sikeres tenyésztői és kiállítói pályának. Ehhez kívánunk mindenkinek 
erőt és egészséget. 
 
Kérem, hogy esetleges kérdéseiteket tegyétek fel és ezt követően 
tisztelettel kérem beszámolóm szíves elfogadását. 
 



Dobainé Tar Zsuzsanna 
Elnök 
 
 
  
      


