Elnöki beszámoló a 2009-es év munkájáról
2010. október.01.közgyűlés
Szeretettel köszöntelek benneteket elnökségünk nevében. Engedjétek meg, hogy
röviden összefoglaljam a 2009-ben végzett munkánkat, beszéljek néhány 2010es rendezvényről, majd ezt követően utaljak a 2011-es évre tervezett
feladatainkra.
Meghívtuk és elfogadta meghívásunkat szponzorunk a Josera cég képviselője is,
de sajnos az utolsó pillanatban közbejött valami és így nem tud közgyűlésünkön
részt venni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a támogatásért, amit a
kiállításunkra is nyújtottak.
Eleget tettünk Kovács Gyusziék szíves meghívásának és a hivatalos részt
összekapcsoltuk egy nagyon jó hangulatú kirándulással kutyákkal együtt.
Minden nagyon profin lett szervezve: a program jól sikerült és az ebéd pedig
isteni volt. Köszönjük a teljes tagság nevében.
Az már most látszik, hogy ebben az évben kell még tartanunk egy közgyűlést,
amin elsősorban a MEOE által átdolgozott és közgyűlésük által jóváhagyott
alapszabályi változásokat kell nekünk is beépíteni alapszabályunkba. A jövő
évtől megkapott fajtagondozói jogokkal kapcsolatban is vannak még
feladataink: (tenyésztési, tenyészszemle szabályzat, tenyésztési felelős,
tenyésztési bizottság, gazdasági és felügyelő bizottság), melyekhez közgyűlési
jóváhagyás szükséges. Terveink szerint erre valamikor decemberben kerül majd
sor.
Néhány szó a múlt évről, munkánkról, rendezvényeinkről.
Még a 2008-as évben általunk kezdeményezett együttműködési szerződést
február 18-án hivatalosan is aláírtuk. Mára ugyan az abban foglaltak már nem
minden pontban fedik mostani helyzetünket, de elhoztam és bárki aki úgy
gondolja nyugodtan olvassa el.
A csatlakozást követően májusban közgyűlést tartottuk és azon az általatok
jóváhagyott éves tervhez igazodva megkezdtük munkákat. Természetesen
(lassan már mondhatjuk, hogy megszokott) támadások folyamatosan megvoltak
és időről, időre fel is lángolnak, de szerencsére ezek semmiben sem hátráltatták
kitűzött céljaink elérését, ami mára meghozta a megérdemelt végső döntést a
MEOE Országos Elnöksége részéről.
Konkrétumok:
Székely Gyöngyvér (a munkakutya szekció vezetője) által szervezett csoport,
melynek nem csak a népszerűsítés, hanem a fajta képezhetőségére,

taníthatóságára irányuló figyelem felhívása is célja több fellépést tartott, ezek
egy része külön felkérésre történt.
Május 1 Gödöllő, május 16-17 Budapest CACIB, június 20 CACIB
Székesfehérvár, szeptember 20 Állatvédelmi nap Gödöllő, október 03 I. Speciál
CAC MOFTEK Komárom.
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.
A bemutatókkal kapcsolatban megfogalmazódtak kétségek, hogy vajon jót
teszünk-e ezzel fajtánknak, hogy a leendő tulajdonosok abból indulnak ki
vásárláskor, hogy majd az ő kutyájuk is olyan képzett lesz, amit ott látott,
tapasztalt. A fellépő kutyusok sok-sok gazdával közösen végzett gyakorlás,
szorgalom, idő után váltak olyanokká, amit ott produkáltak.
A felvilágosító munkában óriási szerepük van tenyésztőinknek, akik a gazdához
kerülésekor átfogó, minden részletre pontosan kiterjedő tanácsokkal látják el a
gazdát, hangsúlyozva, hogy kétségek esetén bátran kérdezzenek, kérjék tanácsát.
Ez vonatkozhat akár a képzésére, etetésére, kozmetikára, más kutyákkal való
kapcsolatára, gyerekekkel való viszonyára és még sok minden másra.
Annak ellenére, hogy fajtánk hivatalosan nem munkavizsgára kötelezett szükség
van arra, hogy az orosz fekete terriert megfelelő kiképző segítségével képezzük,
tanítsuk és tudásáról vizsgákon tegyen tanúbizonyságot.
A mai több éves tapasztalatra visszatekintő tenyésztőink pedig garantálják, hogy
mindenki megtalálja magának a megfelelő kiskutyát akár kiállításra szeretné
vinni, akár házi kedvencként tartani és foglalkozni vele. Közös öröm, ha egy
kutya akár kiállításon, akár iskolában remekel.
Fontos és a jövőben még nagyobb hangsúlyt fog kapni a tenyésztő-új gazda
kapcsolat, hisz mint fajtagondozók tovább növekszik közös felelősségünk
tenyésztett fajtánk érdekében.
A jó időt kihasználva július 04-én a délegyházi tavaknál egy úszós-piknikezős
napot szerveztünk, ahol a kutyák és az őket kísérő gazdák is remekül érezték
magukat. A hely a nyári időszakban bármikor alkalmas hasonló program
megrendezésére, tehát jövőre ismét szeretnénk megismételni.
Szintén júliusban, 18-án szakmai felkészítő napot szerveztünk, mely az október
18-i K99-es vizsgára való felkészítést űzte ki célul.

A vizsga sikeresen lezajlott és a tavaly decemberi közgyűlésen sort kerítettünk a
helyezettek díjazására is. Gratulálunk mindenkinek a kiváló eredményekhez,
melyeket honlapunkon is publikáltunk.
Speciál CAC kiállítás Komárom október 03.
Óriási lelkesedéssel és nagy odafigyeléssel készültünk egyesületünk első önálló
kiállítására. A több szálon futó szervezés meghozta a várt eredményt, hisz
rekord számú: 30 fő nevezés érkezett.
Nem mindenkinek sikerült ugyan az általa kitűzött eredményeket elérni, de már
önmagában az is óriási előre lépésnek számított (a korábbi évek sokszor rossz
tapasztalataival ellentétben), hogy volt alkalmunk a Kovács Gyusziék által
készített igen finom ebéd mellett közös beszélgetésre. Jó érzés volt, hogy senki
nem rohant el a ringbe való szereplés után, hanem szívesen váltott pár mondatot
a többiekkel és ez azóta is jellemző minden közös programunknál.
Köszönet még egyszer: a segítőknek, a főző csapatnak, a bemutató csoportnak
és gratulálunk a részt vevőknek az elért eredményekhez.
Speciál kiállításunkat idén is megrendeztük, az értékelése majd a jövő évi
közgyűlésen történik meg.
Elmondhatjuk, hogy 2009-ben 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
Tavaly is foglalkoztunk már vele, de ismét említsük meg a 2009-ben elért
kiemelkedő eredményeket. A teljesség igénye nélkül egyesületünk tagjainak
tulajdonában lévő kutyák tavaly, 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.
Engedjétek meg, hogy az örök vadászmezőkön játszó kutyusainkra is
emlékezzünk: tiszteletükre meggyújtom ezt a gyertyát.
A múlt évben, de idén sem sikerült maradéktalanul megvalósítanunk, hogy a
honlapon a szimpla eredmények mellett képek is legyenek. Sajnos a kiállításon

megjelent kutyák-gazdák a szerepléssel, felkészítéssel vannak teljesen érthető
módon elfoglalva és nézőként pedig a kísérők, hozzátartozók nem mindig,
minden pillanatot tudnak megörökíteni. Nem tettünk le ennek ellenére azon
törekvésünkről, hogy ezt majd a jövőben előre szervezett módon megoldjuk.
Működő honlapunkról pár szót: a szakmai rész megfelelő, de jó lenne, ha
tenyésztőink ötleteket adnának, hogy mivel lehetne még kiegészíteni. A
hivatalos tartalom pedig az előírás szerint működik, tehát amit alapszabályunk
szerint kötelezően közérdekű információként fel kell tennünk, azt feltesszük.
Az a tervünk, hogy a hírlevelet kiváltjuk a feltett aktuális hírekkel nem sikerült
megvalósítanunk, mert régen is és most is vannak olyan belső hírek, melyek
nem tartoznak a nyilvánosságra, ráadásul sokszor támadási felületként is
használják ellenünk jóakaróink. Tehát maradunk a mostani változatnál, hogy
hírlevél és mellette a honlapon a hírek.
2009-ben még nem működött, de mostanra már megoldottuk, hogy egy un. úszó
menüben fut a frissítési dátum és mellette az aktuális hír, kiállítási eredmény.
Célul tűztük ki, hogy még egyszerűbbé tegyük a honlap hátterét és szeretnénk
eljutni oda, hogy tagjaink közül bárki hozzá tudjon férni és közérdekű
információit a többiekkel megosztani.
Szintén a múlt évben már volt róla szó, de nem valósult meg: a kutyák adatait a
szükséges dokumentumokkal nem mindenki töltötte fel, így adatbázisunk
nagyon hiányos. Mindenki számára könnyebbséget jelentene, pl. a nevezéseknél,
hisz eltárolódnak az adatok. Elengedhetetlen lenne majd a jövő évi terveink
között szereplő fajtamentés megvalósításához is. A tél folyamán pontosan
megnézzük, hogy kinek milyen adata hiányos és annak pótlását kérjük majd a
tulajdonosoktól. Szervesen ehhez kapcsolódik, hogy a tenyésztők által eladott
kutyák adataiból is össze kell állítanunk majd egy adatbázis, ha esetleg mentésre
kerül majd kutya könnyebb legyen a dolgunk.
2009-ben elkészítettünk egy olyan zárt fórumot a honlapon, ahol csak regisztrált
tagok tudnak egymással beszélgetni, de ez a mai napig nem működik, tehát talán
nincs is rá szükség.
Visszatérő szlogen és minden alkalommal elmondom, hogy várom az
ötleteiteket, javaslatokat, de a kritikát is. Ez a honlap mindenkié és közösen
kellene azon munkálkodnunk, hogy még jobb, színesebb, stb. legyen.
Rövid pénzügyi áttekintés a 2009-évi bevételekről és kiadásokról. A mérlegünk
és eredmény kimutatásunk az előírt határidőre elkészült és jóváhagyásra vár a

tisztelt közgyűlés által. Mindenki számára elérhetővé tettük honlapunkon és
értékeléséről annyit, hogy a 2009-es évet 266.291,-Ft eredménnyel zártuk.
Elhoztam mind a 2009-es év teljes könyvelési anyagát, mint az idei év
bizonylatait nyugodtan nézzetek majd bele és amennyiben kérdésetek van
szívesen válaszolok.
2009-ben a sponzori felajánlásból megvettük a bemutató csoport részére a
kúszót és a fennmaradó összeget pedig a kiállítási serlegek vásárlására költöttük.
Köszönjük a felajánlást és miután jól gazdálkodtunk még erre az évre is maradt
bent támogatásunk, sőt talán még tudunk is hozzá egy kis pluszt is kapni, így
megvalósulhat régi álmunk és veszünk belőle egy klubsátort, ha az összegben
reálisan meg tudunk állapodni.
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 2009-ben,
illetve a hivatalos felszólítás ellenére nem rendezték tagdíjukat, így
alapszabályunk szerint tagsági viszonyuk törlésre került. Ennek ellenére a
kezdeti létszám nőtt, hisz számos új tag belépését fogadtuk el. 2009-ben 26-fő,
2010-ben már 35 fő tagunk van.
Az éves tagdíj mértékét nem változtatjuk, marad 6.000Ft. Bevételünket pályázati
pénzekből egészítjük ki, illetve jövőre már gyűjthetjük az 1%-ot is.
Jövő évi rendezvényeink elfogadására a következő közgyűlésen kerül sor, de
előzetesen véleményezésre mindenki megkapja. 2009-ben az egészségügyi
szűrések támogatása és propagálása kiemelt feladatunk volt, ami az idei évben
realizálódott – szerződést írtunk alá a Gödi Állatkórházzal, ahol a költségekből a
csípő-könyök szűrése esetén 3.000Ft engedményt kapunk és ehhez egyesületünk
további 2.000Ft-tal járul hozzá. A jövő év kiemelt feladata pedig az ivartalanítás
szükségességének propagálása lesz és ehhez anyagi támogatást is nyújtunk majd
tagjainknak is.
2011-es év. Az egyebek napirendi pont alatt beszélünk majd az előttünk álló
2011-es év néhány feladatáról, amit a január l-től megkapott fajtagondozói
jogok elnyerése után el kell végeznünk.

2013-ra nagyon jó lenne a már korábban is felvetett, a Magyarországi történetet
összefoglaló könyvet 2 nyelven kiadni. Ennek egy része már összeállításra
került és reméljük a további, hiányzó évek is megírásra kerülnek folyamatosan.

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 sk.
Elnök

