Elnöki beszámoló a 2014-es év munkájáról
2015. február. 14. közgyűlés
Elnökségünk nevében köszöntöm egyesületünk tagjait, vendégeinket.
Köszöntöm Sárvári Krisztinát, aki tagként, de a jelenlegi államilag elismert
szervezet orosz fekete terrier Baráti körének vezetőjeként is jelen van. Eddigi
hagyományainkkal szakítva a mai napon a klubkiállítást követően tartjuk meg
éves közgyűlésünket, évadzáró rendezvényünket, figyelembe vettük vidéki
tagjaink kérését, hogy ne kelljen többször ezért utazniuk. A kiküldött meghívó
szerint a hivatalos rész után átadjuk az Év kutyája, Év tenyésztője pályázatokra
érkezett nevezések díjait. A tenyésztő-gazda-kutya párosoknak ismét szép
kupákkal, oklevéllel és egyedi ajándékkal ismerjük el egész éves munkájukat.
Ezt követőn mindenkit meghívunk egy finom vacsorára, ahol kötetlenül
beszélgethetünk fajtánkról, megvitathatjuk az aktuális kérdéseket.
Mindenkitől előre is elnézést kérek, de ez a beszámoló egy kicsit kritikusabb
hangvételű lesz, természetesen nem sértő, de tényeket felsoroló. A döntésem
hátterében pedig az áll, hogy tegyük végre tisztába, hogy mit is csinált (egyesek
szerint semmit!) a sokat szidott MOFTEK és mit tett a fajtáért a gyűjtőklub.
Ígérem, hogy nem lesz hosszú, a felsorolások mögött viszont megvalósult
tények vannak.
Tehát egy kis visszatekintés, melyet összekapcsolok a tavalyi évben történt
aktualitásokkal, előre mutató elképzelésekkel. Hét évvel ezelőtt (2008-ban)
alakult egyesületünk azzal a céllal, hogy önálló fajtaklubként dolgozzon. Nem
szépítem, bizony voltak nehéz éveink is, melyeket közösen megértünk ahhoz,
hogy ma már teljes bizonyossággal ki tudjuk jelenteni életképesek vagyunk és
az elmúlt 7 évben számos dolgot valósítottunk meg.
A teljesség igénye nélkül néhány:
hosszas egyeztetések után, bevonva a tenyésztőket is közösen kidolgoztuk
és elfogadtuk szabályzatainkat, melyet korábban az akkor még MEOE
szakmai vezetése is elfogadott, de sajnos a tavalyi évben bekövetkezett
változások után az államilag elismert egyesület nem tartott rá igényt. Itt
főleg a szűrések fontosságát emelném ki, melyet teljes egészében
kihagytak szabályzatukból és ismét visszatértek oda, hogy egy kalap alá
vették a gyűjtőklub összes fajtáját és ráhúztak egy általános szabályt,
annak ellenére, hogy tagjaink korábban elfogadták és alkalmazták is, hisz
belátták, hogy a tenyésztés csak egészséges egyedekkel valósítható meg.
Itt álljunk meg egy kicsit: tudom, hogy többen azt vallják, hogy nem
fontos a szűrés, a gondos tenyésztő úgy is szüreti a kutyáit. Egy baj van
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csak, hogy ő sem tudja e miatt jobban eladni az almokat, mint az, aki úgy
fogalmaz, hogy nincs tudomásunk betegségről. diszpláziáról. Mi az, hogy
nincs tudomásunk, akkor már nem is létezik? Nevetséges.
Más: mi is az a szakmai munka, ami ott megvalósul? Az én személyes
vélemény szerint talán onnan kellene kiindulni, hogy a fajtára kidolgozni a
nagy többség számára elfogadható szabályzatot (annak idején mi ezt
tettük), aztán ennek mentén elkezdeni dolgozni (akkor nem fordulhatna
elő, hogy súlyos egészségügyi gondokkal küszködő egyedek is
bekerüljenek a tenyésztése, vagy súlyos kizáró hibával szülessenek kicsik),
ez sürgető lépés lenne (mi minden olyan kérdésben, mely az oft. fajta
tenyésztését jó irányba formálja partnerek vagyunk).
Egyesületünk közel egy évig dolgozott azokon a szabályzatokon melyeket
aztán elfogadtunk, törekedtünk arra, hogy kizárólag csak a legsúlyosabb
fokozattal zárjunk ki kutyát a tenyésztésből. Ha lesz rá fogadó készség az
államilag elismert szervezet részéről, a jelenlegi és fajtaklubunk számára
érvényes szabályzatainknak esetleges enyhítéséről, illetve a tenyésztésbe
vételnél a kutya egyéb kiemelkedő, az adott tenyésztő számára fontos
genetikai tulajdonságok figyelembe vételéről a későbbiek során
egyeztetések lehetnek, bevonva egyesületünk tenyésztési testületét is,
hátha sikerül egy kedvező folyamatot elindítani közösen az orosz
feketéknél. Tudjuk, hogy rövid távon nem lehet ettől látványos
eredményeket remélni, de, ha el sem kezdjük, hanem visszakanyarodunk
azokhoz az évekhez, ahol minden szabad volt, ne is várjunk változást.
Ez van most és nem igen látok reális esélyt arra, hogy a szemlélet
megváltozzon, de ugye reménykedni mindig lehet. Remélem az idő majd
megcáfol, de ismét ott tartunk ahol évekkel ezelőtt, utáljuk azokat akik az
önálló egyesületben vannak (és még dolgoznak is, amit aztán jól meg lehet
kritizálni). Csak egy kis apróság: klubkiállítás hirdetése úgy, hogy
egyetlen kutya, kaukázusi van a felületen fent?
Komolyan mondom, lassan már, mint egy folytatásos szappanopera.
Persze, tudom emberek vagyunk és változunk, de kérdem én, nem egy
fajtát tartunk? Nem orosz fekete terrier szaladgál a kertben mindenkinél?
Nincs olyan, hogy kiállítási, vagy pet-kutya, azt gondolom, hogy
tenyésztők és tartók vannak, ki kiállításra jár, ki dolgozik a kutyájával. Ki
ebben, ki abban ér el kiváló eredményeket. Nem inkább összefogni,
közösen kellene tenni a fajtáért? Reménykedem, hogy a Karakán
egyesületben bekövetkezett vezető váltás pozitív irányba mozdítja el a két
egyesület együttműködését szakmai téren is, én a magam részéről fogadó
kész vagyok megegyezésre. Miután körünkben van a vezető, szívesen
meghallgatnánk majd a terveit a jövőre nézve.
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Csak érdekességképpen éppen a napokban olvastam a facebookon egy
amerikai professzor elég drámai hangú megnyilatkozását pl. a
húgykövességről. Nagyon gyors és hathatós intézkedéseket sürgetett, mert
szerinte az utóbbi években komoly problémákat okozott ez a betegség és
megnövekedett a hordozó egyedek száma. Elsősorban tenyésztői
felelősség ugyan, hogy ki milyen módon figyel kenneléből kikerült
utódokra és az esetlegesen észlelt bajt nem a szőnyeg alá söpri, hanem
meg is osztja, hisz attól nem lesz rosszabb annak a tenyésztőnek/tartónak a
megítélése, hanem inkább jobban elismerik, hisz felhívta a figyelmet olyan
problémára, ami másnál is előfordulhat.
anyagilag támogattuk és támogatjuk a szűréseket és az ivartalanítást is.
tartjuk a szlovák partnerklubbal a kapcsolatot, a tavalyi évben részt
vettünk kiállításaikon és évadzáró rendezvényükön.
támogatjuk a fajtamentést, de nem csak anyagilag, hanem, ha segítségre
szoruló orosz feketéről tudunk bekapcsolódunk a gazdi keresésbe is,
(nevezésx500.-Ft) eddig: 46.000.-Ft.
vándorkupát hoztunk létre, bevontuk a kiállításokon a Hobby tartókat is
állatvédelmi napokon vettünk rész, bemutató csoportunk népszerűsítette a
fajtát, amit szeretnénk ismét elindítani, mert a mai helyzetben úgy
érezzük, hogy tenyésztőink segítségére lehet az almok eladásánál, ha
minél többen megismerik hazánkban az orosz fekete terriert. Ha csak az
ismert facebook oldal orosz és egyéb kennelek kiskutya hirdetéseit
nézzük, bizony ott is sokszor jelenik meg 8-10 hetesnél idősebb kicsik
eladása, szóval növekvő népszerűsége dacára sajnos a fizető képes piac
egyre szűkül. A vidéki kutyaiskolákkal tartjuk a kapcsolatot, kérés esetén
segítünk az orosz terrierek egyre népszerűbb képzésénél, vizsgáknál.
kiadtunk két könyvet a fajtáról, létrehoztuk honlapunkat, jelen vagyunk a
facebookon.
tagjaink évek óta növekvő nemzeti és nemzetközi kiállítási sikereit
elismerjük, díjazzuk.
kiegyensúlyozott egyesületünk anyagi helyzete, eredményeink alapján
véglegesen megkaptuk a közhasznúsági fokozatot, ami a jövőben is
feljogosít bennünket az 1% gyűjtésére.
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2014-ben is folytatódott a NÉBIH határozata ellen indított tárgyalás sorozat,
melybe beavatkozóként bekapcsolódott a Karakán egyesület is. Képviselője
támogatta ügyvédünk azon indítványát, melyben az Alkotmány bírósághoz
fordulunk a jelenlegi törvény alkotmányos jogainkat sértő paragrafusai miatt.
Várjuk az újabb döntést, de ismét szeretném hangsúlyozni, hogy ezzel a jogi
lépéssel sem a Karakán egyesületet támadjuk, hanem a hatóság által kiadott
határozat ellen emelünk szót. Általánosságban szeretném elmondani, hogy
sajnos a kialakult kaotikus helyzet az egész kutyázásra negatív értelembe kihat,
perek sorozata van napirenden, emberi kapcsolatok durvultak el csak azért, mert
más oldalon állnak, s sokszor hatalmukat kihasználva tiporják el a másikat.
A tavalyi évben nem indult simán a mi klubkiállításunk sem, de végül
elmondhatjuk, hogy sikeres, jó hangulatú, egy finom ebéddel záró kiállítást
tartottunk Székesfehérváron. Minden nevezőnek ajándékot adtunk át és a Best In
Show-ban is szép kupákat kaptak a győztesek.
A Speciál CAC kiállítást pedig ősszel a Kecskeméti kiállítás keretén belül
tartottuk, de idén már nem tervezzük két kiállítás rendezését, s ennek főként
anyagi okai vannak, az igen kis létszámú nevezés miatt sajnos ráfizettünk.
Tavaly nem kaptunk arra engedélyt, hogy szemlét tarthassunk, ennek ellenére
változatlanul rendelkezünk digitális mérleggel, chipleolvasóval és időközben
beszereztük a marmagasság méréséhez szükséges mércét is. Remélem jövőre
már arról tudok beszámolni, hogy ezeket használtuk is az általunk rendezett
tenyészszemléken.
Tartottunk viszont egy nagyon jól sikerült Családi napot Gödöllőn, ahol az
ottani kutyaiskola évadzáró rendezvényéhez csatlakozva részt vehettünk
programokon, aki vállalta kipróbálhatta kutyája örző-védő képességeit (tét
nélkül), a gyerekek ismerkedhettek a felelős állattartással, voltak vetélkedők,
szépségverseny, sőt a fiúk által főzött ebéddel a versenyen második helyezést
értünk el. Szeretnénk a jövőben ezeket a kötetlen találkozókat ősszel és tavasszal
is megtartani, esetleg össze lehetne kapcsolni „un.” kennel találkozókkal, ahova
egy-egy adott kennel tenyésztője invitálja meg az általa eladott kutyusok
gazdáit is. Később ezeket a találkozókat akár ki lehetne az ország különböző
pontjaira terjeszteni, várom a tenyésztők javaslatait, véleményét.
Közhasznú egyesületként betartva a ránk vonatkozó szabályokat 2014-es évi
gazdasági jelentéseinket a közgyűlési jóváhagyás után honlapunkon publikáljuk,
illetve majd a megszabott határidőre a bíróság felé is beküldjük, ahol szintén
bárki számára megtekinthető. Könyvelésünket az eddigi évekhez hasonlóan
hivatalosan jóváhagyott programban gépen vezetjük és év végén egy független
könyvvizsgáló készíti el a mérleget.
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Pontrendszerünk átdolgozása után még több kiállítónak nyílt arra lehetősége,
hogy le tudjon adni pályázatot, a tavalyi eredmények alapján idén is sok nevezés
érkezett, az elismeréseket a hivatalos részt követően átadjuk.
Továbbra is népszerű és évekre visszakereshetők a honlapunkon megjelentetett
kiállítási eredmények, amikről pedig nincs tudomásunk, azt a gazdik felteszik a
facebook oldalra. Az vitathatatlan, hogy ma már majdnem mindenki facebbok
rajongó, de ezért honlapunkon még mindig vannak olyan hasznos, az orosz
fekete terrierre vonatkozó információk, melyek érdeklik az új kutyásokat, szóval
nem tervezzük a megszüntetést, ha lesz rá vállalkozó akkor inkább a fejlesztésen
gondolkodunk, hogy minél többen el tudjátok érni on-line felületen,
egyszerűbbé tennénk a kezelését.
Egy kicsit még visszatérek a fajtának is népszerűsítő bemutató csoporthoz, akik
főleg időhiány miatt most évekig nem működtek (számos CACIB-ra, egyéb
rendezvényre is kaptunk felkérést). Talán sikerül a régi, valamint új tagok
közreműködésével ismét elindítani a munkát.
Ez a csoport annak idején képzett kutyásokat fogott össze, s mivel egyre többen
járnak a fiatalabb korosztályból is iskolába kutyájukkal, be lehetne őket is
kapcsolni a munkába.
Tudomásom szerint van köztünk is olyan tenyésztő, aki a küllem mellett
komolyan a munkairányt tűzte ki célul, kérjük majd segítségét ebben, illetve a
már tőle származó és dolgozós kutyák részvételével akár egy házi versenyt is
megvalósulhatna, mondjuk a tavaszi találkozón. Beszéljünk róla, hallgassuk
meg a véleményeket.
Ebben az évben eltekintek a kiállításokon elért eredmények statisztikai
adatainak felsorolásától (széles a honlapon lévő paletta), egy kiállítás az Európa
eredményeit viszont kiemelném.
Béby Wonderblack’s Barmaley NI-Best EU Béby
Fiatal Atlantic Europica Varietas Fiatal Európa győztes, Junior BIS-II.
Nyílt Black Recording Angel Dinawi K, CAC, resCACIB, Res Eu. győztes
Veterán Töreki Jódi Aceman K4
Nyílt Wonderblack’s Alina NJ
Győztes Black Recording Angel Shampion K
Az ellenkező nemű kutyának adott BOS elismerést 2014-ben számos
alkalommal kapták egyesületünk tagjai, de örülhettünk kutyapár győzelmeknek
is.
Nagyon sokszor örültünk, de az elmúlt évben sokszor sírtunk is. Túlzás nélkül
elmondhatjuk, hogy fekete évet zártunk, sok szívünknek nagyon kedves orosz
fekete terrier hagyott is minket, volt aki idős kora miatt, volt aki tragikus
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hírtelenséggel hunyt el: emlékezzünk csendben rájuk, tiszteletükre gyertyát
gyújtok.
A végére csak néhány fontosabb számadat.
2014-es évi bevétel és kiadás:
Éves beszámolónkat, a közhasznúsági jelentést független könyvvizsgáló
készítette el, a tisztelt közgyűlés pedig ma jóváhagyta, honlapunkon nyilvánosak
az adatok. Mérlegeredményünk a 2013-as évhez képest ismét nyereséget mutat.
az évet + 34.000,-Ft-tal zártuk.
A 2013-as évhez képest nőtt a nyereségünk, ennek oka, hogy mindkét
kiállításunkra fel tudtuk még használni a korábban vásárolt szóró ajándékokat,
de vásároltunk is újakat, viszont nőtt az 1%-ból befolyt összeg. Ezt itt is
köszönjük és kérjük, hogy idén sem feledkezzetek meg rólunk, hisz a tagdíjunk
mellett ez a fő bevételi forrásunk.
Ismét csak szeretnék megkérni minden tenyésztőt, tagot, hogy próbáljatok akár
pártoló tagként is beléptetni újabb orosz feketéseket, hogy egyesületünk
anyagilag még stabilabb legyen. 7 éve tapasztaljátok, hogy „vagyonunkat”
teljes egészében rátok, a tagságra fordítjuk, legyen az akár egy kiállítás,
találkozó, évadzáró. Tudom, hogy ma nagyon nehéz bárkit is arra rábeszélni,
hogy fizessen, de, ha esetleg látja, hogy a befizetett pénzét sokszorosan
visszakapja, szívesen csatlakozik hozzánk. A tagdíj mértéke változatlanul évi
9.000.-Ft, a pártoló tag pedig saját felajánlása szerint fizethet díjat (nem szeretne
szövetségi tag lenni, de azért szívesen tartozna kis közösségünkhöz).
2014 év végi záró egyenlegek:
Bank: 594.987,-Ft, pénztár: 432.604,-Ft összesen: l.027.591.-Ft
1%-ból kaptunk: 223.311.-Ft.
A bevételi és kiadási bizonylatokat archiváltuk, abba bárki, bármikor
betekinthet, hozzáférhető, most is magammal hoztam, ha kérdéseket van
válaszolok.
Köszönöm, hogy türelmesen végighallgattatok.
Visszatekintve az elmúlt egy évünk sem volt izgalmaktól, viharoktól mentes,
sokszor bizonytalanítottak el benneteket is a vélt, valós mendemondák. Az
viszont számomra igen világosan kirajzolódott ismét, hogy legyen bármilyen
bomlasztó hatású külső tényező, ha mi magunk (ti velem együtt) hiszünk abban,
hogy ez a maroknyi csapat összefogva fent tud maradni, addig nincs baj.
A helyzet változása miatt bizonyos kompromisszumokat meg kellett tenni, de
azt az önállóságunkat, melyet 7 éve kiharcoltunk már nem vehetik el tőlünk. Ha
nem lennénk erősek, kitartóak nem itt tartanánk.
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Számomra az is természetes, hogy kritikát is megfogalmaztok, a kommunikáció
fontos elem egy egységes álláspont kialakításnál, de fontos az is, hogy ez legyen
kompromisszumra képes kritika és végül mindkét fél számára megnyugtatóan
lezáruljon, de maradjon senkiben egy ici-pici tüske sem. Valljuk be, ez nem
könnyű. Sok mindent meg lehet vitatni a facebookon is, de jónak és hasznosnak
tartanám, ha valakiben sérelmek halmozódnak, azt akár személyesen is
beszéljük meg.
Elnökként a feladatomat igyekeztem ellátni annak ellenére, hogy közben a saját
személyes harcomat is meg kellett vívnom. Ezt ugyan kevesen tudtátok, de az
egyesület dolgait megcsináltam, de, mint minden ember én sem vagyok
tökéletes. Követek el hibákat, de a munkámat ért kritikai bírálatokból tanulok,
hibás döntéseimet javítom és bizony néhányszor a népszerűtlen döntéseimért is
vállalom a felelősséget. Fontos viszont, hogy szeretett fajtánk érdekében
közösen jussunk, még, ha parázs viták után is egyezségre.
Köszönöm elnökségünk nevében a bizalmatokat és külön köszönöm azok
segítségét, akik 2014-ben is bármilyen módon segítették munkánkat/munkámat.
Kívánom, hogy még sokáig legyünk együtt részesei egy továbbra is jól működő
klubéletnek, tenyésztői és kiállítói pályának. Sikeres, egészséges éveket kívánok
tenyésztőinknek, gazdiknak, kutyusainknak, akik pedig kutyájuk képzésével
foglalkoznak szép vizsgaeredményeket.
Köszönöm és kívánok még egyszer mindenkinek erőt, egészséget, kutyusoknak
hosszú életet.
Ha kérdésetek lenne a beszámolóval kapcsolatban tegyétek fel, majd kérem a
közgyűlést, hogy fogadja el a 2014-évi beszámolómat.
Dobainé Tar Zsuzsanna
elnök
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