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Elnöki beszámoló a 2013-es év munkájáról 

2014. február. 22. közgyűlés  
 

Elnökségünk nevében köszöntöm egyesületünk tagjait, vendégeinket. A 

közgyűlési meghívó napirendi pontjai szerint mai évadzáró rendezvényünk a 

hivatalos rész után az elmúlt év eredményei alapján összeállított helyezettek 

díjazásával folytatódik. Év kutyája, Év tenyésztője pályázatainkra érkezett 

nevezések szerint nagyon szép kupákkal, oklevéllel és egyedi ajándékkal is 

megköszönjük a tulajdonosnak egész évben végzett kiállítási munkáját. Ezt 

követőn mindenkit meghívunk egy finom ebédre, ahol megvitathatjuk aktuális 

problémáinkat. 

 

Áttekintés az elmúlt év rendezvényeiről és gazdasági helyzetünkről. 

 

Hagyomány már, hogy ezen a központi helyen tartjuk az évadzárót, hisz 

Székesfehérvár nagyjából minden tagunk számára elérhető távolságban van.   

 

A tavalyi évünk a NÉBIH elutasító határozata után ismét az állami elismertség 

elérése érdekében összeállított anyagunk beadásával indult, a szükséges 

mellékletekkel február hónapban személyesen adtuk be pályázatunkat. Sajnos 

többszöri érdeklődésünkre hosszú hónapokon keresztül nem kaptunk rá 

semmilyen reagálást, igaz időközben maga az a bizonyos 64-es rendelet is 

változáson esett át. Az új rendelet megjelenését követően 9 hónap után ismét 

kaptunk egy érdemi vizsgálat nélküli elutasító határozatot, az előzőhöz hasonló 

szöveggel: már van államilag elismert szervezet a fajtára, nevezetesen a Karakán 

klub. Ekkor döntött úgy egyesületünk elnöksége közösen a tenyésztési 

bizottsággal, hogy élünk a fellebbezési jogunkkal. Ügyvédhez fordultunk és 

segítségével elindítottuk a jogi folyamatot. Indokaink között többek között 

súlyos eljárási hibák szerepeltek: 9 hónap ügyintézési idő, érdemi vizsgálat 

nélküli elutasítás, a két egyesület összehasonlítása szakmai munka terén, 

taglétszám, állatlétszám alakulás, stb. El kell mondjam, hogy ezzel a jogi 

lépéssel nem a Karakán egyesületet támadjuk, hanem egy hatóság által kiadott 

határozat ellen emelünk szót. Egyszerűen csupán azt szeretnénk elérni, hogy az 

érvényes rendelet alapján vizsgálják felül pályázatunkat, mérlegelve azt, hogy az 

orosz fekete terrier fajta további sorsa, ami több évre meghatározó, az évek óta 

jól működő fajtagondozó szervezetnél, vagy egy gyűjtőklubban van jó helyen. 

Maga a rendelet is preferálja a fajtagondozó klubokat, tehát reméljük, hogy 

pozitív döntés születik egyesületünk javára.  

Addig is, míg ez lezajlik továbbra is végezzük eddigi munkánkat: klub és speciál 

kiállítást, valamint tenyészszemléket rendezünk. Rendezvényeinkről hivatalos 

levélben értesítettük a Karakán egyesület elnökét még január hónapban. 
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Megjelöltük a küllem/munkabírók nevét, a rendeletben előírtak szerint jártunk 

el.  

Közhasznú egyesületként betartva a ránk vonatkozó szabályokat, mint minden 

évben a 2013-as évi gazdasági jelentéseinket is a közgyűlési jóváhagyás után  

honlapunkon publikáljuk, illetve majd a megszabott határidőre a bíróság felé is 

beküldjük, ahol szintén bárki számára megtekinthető. Könyvelésünket is szintén 

a közhasznú egyesületekre vonatkozó szabályok szerint átalakítottuk, 

hivatalosan jóváhagyott programban gépen vezetjük és év végén egy független 

könyvvizsgáló készíti el a mérleget.  Ahogy eddigi működésünk során most sem 

volt egyesületünk veszteséges. A 2013-as évre vonatkozó konkrét 

számadatokról a gazdasági áttekintésnél bővebben beszámolok. 

 

2013-ban már az akkor még MEOE elnöksége és előzőleg a fajtaklub 

közgyűlése által megvitatott, elfogadott tenyésztési és tenyészszemle 

szabályzatok szerint tarthattuk meg szemléinket. A szabályzatba hosszas vita 

után, bizonyos párosítási engedményekkel bekerültek, mint tenyésztési feltételek 

a szűrések (könyök-és csípő). Törekedtünk arra, hogy kizárólag csak a 

legsúlyosabb fokozattal zárjunk ki kutyát a tenyésztésből. A szigorítás esetleges  

enyhítéséről, illetve a tenyésztésbe vételnél a kutya egyéb kiemelkedő, az adott 

tenyésztő számára fontos genetikai tulajdonságok figyelembe vételéről a mai 

közgyűlésen még beszélünk.  

Zalaegerszegen és Debrecenben rendeztünk csak tenyészszemlét az átmeneti 

időszakban, az ott megjelent kutyák teljesítették az előírás szerinti feltételeket és 

tenyészthető minősítést kaptak. Mindkét helyen jelen volt elnökségünk, illetve a 

választott tenyésztési bizottság tagja is. A megvásárolt digitális mérlegen tudjuk 

elvégezni a súlymérést, chipleolvasó segítségével pedig azonosítjuk a kutyát. 

Sajnos magasságmérő botot tavaly sem sikerült beszereznünk, de ez évtől ez is 

megoldódik: köszönjük Kóczi Istvánnak a kitartó kutatást, a jövőben 

megbízható módon tudjuk mérni a kutyák marmagasságát.  

  

A 2013-as év kiállítás szempontjából kiemelkedőnek számított, hisz a 

Magyarországon megrendezett kutya világkiállítás keretén belül volt 

lehetőségünk Gödöllőn a kastély parkjában megrendezni jubileumi 

klubkiállításunkat. 

Meglécz Bea édesapja több nyelven is köszöntötte külföldi vendégeinket, ezúton 

is köszönjük segítségét és munkáját. Meghívásunknak örömmel tett dr Gömze 

László úr a fajta hazai honosítója és segítségével választottuk ki a Legszebb 

hazai tenyésztésű kan/szuka kutyust (kan:Gromoboj iz Bogorodistkoi, de ő kapta 

meg az egyesület által alapított MOFTEK Vándorkupát is, melyet tulajdonosa 1 

évig őrizhet és az idei kiállításon adja majd tovább, szuka:Kócziházi Béda). A 

kiállítás végén emlékplakettet nyújtottunk át és köszöntük meg fajtahonosító 

munkáját. 
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Sajnos az átmeneti zavaros helyzetet a külföldi kiállítók értetlenül fogadták, így 

az elején igen kevés nevezés érkezett. Nem igazán értették, hogy van egy 

államilag elismert klub (Karakán) aki hirdet klubkiállítást orosz feketére és van 

a fajtaklub, aki szintén hirdet klubkiállítást klubgyőztes címek kiadásával. 

Nagyon sok energiánkba, szervező munkánkba, kapcsolatot keresve sikerült 

csak a külföldi kiállítók érdeklődését felkelteni. Végül 47 fő hazai és külföldi 

nevezett létszámmal egy nagyon jó hangulatú, sikeres klubkiállítást rendeztünk. 

Bírónk Kazmiersky bíró úr volt Lengyelországból, mert Matakovits bíró úr 

egyéb okok miatt nem vállalhatta. Bíró úr remek hangulatban, jókedvűen 

köszönt el a végén és elismerését fejezte ki a rendezésért.   

 

Szponzorunkban (Josera) és egyéb támogatóinknak köszönhetően minden 

nevező díjazásban részesült, természetesen a helyezettek a szokásos kupáknak is 

örülhettek. Javaslatra a bírálatok szünetében a startszámokat kihúzva tombolát 

rendeztünk, ami jó ötlet volt, bevezetjük a következő kiállításoknál is. Tagjaink 

is kivették részüket mind a szervezésből, de az előkészítő munkáknál és a 

bírálatoknál is sok segítséget kaptunk, amit ezúton is köszönünk. Megoldottuk, 

hogy a kiállítás minden lényeges mozzanatáról képek készüljenek, melyeket 

honlapunkon közkinccsé tettünk. Összeállítottunk egy válogatást is és egy rövid 

köszönő levél kíséretében megküldtük bíró úrnak. Szintén hasonló összeállítást 

készítettünk szponzorunk a Josera részére is, melyet Dely Zsolt adott át 

megköszönve bőkezű támogatásukat. Reméljük az idei évben is számíthatunk 

rájuk. Gödöllő város vezetőjének írott köszönő levelünkben külön kiemeltük a 

helyszínen lévő munkatársak segítségét is.  

A kiállítás után a nevezési létszám x 500,-forintot átutaltuk a fajtamentő 

egyesület számlájára, visszajelzést pedig most sem kaptunk. Reméljük ez a 

támogatásunk is segítette munkájukat, hisz, ha nem is túl gyakran, de előfordul, 

hogy látókörükbe kerül mentésre szoruló orosz fekete terrier. 

 

Örök dilemma, hogy egy évben rendezzünk-e két kiállítást, hisz az utóbbi 

években (kivétel a tavalyi év) nem túl magas létszámú már a klubkiállításunk 

sem. Ez tavaly is felmerült és végül ismét úgy határoztunk, hogy nem tartunk 

Speciál CAC kiállítást. Sajnos a kis létszám miatt nem tudjuk azt megtenni, 

hogy külföldi bírót kérünk fel a speciálra is, mert az ideutazás, szállás, 

vendéglátás költségeit nem tudjuk kitermelni. Abban az esetben tudjuk 

gazdaságosan megoldani, ha a kapcsolódó kiállításon lévő bírólistából tudunk 

választani, mert ebben az esetben a felmerülő költségek megoszlanak. Ennek 

ellenére idén ismét szeretnénk Speciál CAC kiállítást is rendezni a Kecskeméti 2 

napos CACIB keretén belül, ami őszi időpont és maga a kiállítási helyszín is 

népszerű, talán így sikeres lesz. 

Általánosságban is az tapasztalható, hogy a kiállítók igen gondosan 

megfontolják, hogy hova és legfőképpen kihez nevezzenek. Az okok pedig 

egyértelműen a ma már majdnem minden családot érintő pénzügyi helyzet 
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romlásával magyarázhatók. Mi viszont abban bízunk, hogy a gazdik, ha más 

kiállításra nem is, de a klub és speciál kiállításunkra elhozzák szépséges 

kutyusaikat, ehhez mi igyekszünk a fajtát jól ismerő speciál bírókat felkérni.  

 

Az őszi időszakban szerettünk volna egy kötetlen családi találkozót tartani, de 

ezt nem tudtuk megvalósítani. Sajnos a helyszínnel is voltak problémák, de 

valljuk be őszintén a tagság sem volt túl aktív. Ezt ebben az évben 

mindenképpen már a tavaszi időszakban megszervezzük, ehhez viszont 

hatékony, munkánkat segítő tagokra lesz szükségünk. Terveink szerint a 

rendezvényt kibővítenénk un. „kennel” találkozókkal, ahova a tenyésztő által 

eladott kutyusok gazdáit is meghívnánk. A kiállítási naptárt figyelembe véve az 

időpontot hamarosan meghirdetjük.      

 

Azt sem szerettük volna, ha tagjaink közül bárki azért nem indulhatna az éves 

pályázatokon, mert nem tudott esetleg a klubkiállításon részt venni, így 

átdolgoztuk a pályázati pontrendszert és ennek eredménye többek között az, 

hogy a tavalyi év eredményei alapján sok nevezés érkezett. Az elismerések 

átadására a hivatalos rész után kerül sor.  

   

Sikeres a kiállítási eredmények megjelentetése honlapunkon, ahol évekre 

visszamenőleg is lehet nézegetni egyes kutyusok eredményeit, ezt igyekszünk 

karbantartani, lehetőség szerint az eredményeket „megszerezni”, kigyűjteni. 

Vannak persze hiányosságok, illetve sok külföldön szereplő kutya eredménye 

nincs fent, de ennek egyszerű oka, hogy a tulajdonos nem küldi meg. 

Tudom, hogy ma már majdnem mindenki a facebook rajongó és ott értesül az 

aktuális hírekről, de sokan nézik még mindig a honlapunkat, segítsétek 

munkánkat, hogy továbbítjátok kutyusaitok eredményeit, hisz ez egyfajta ingyen 

reklám-felület is.   

  

Sajnos az évekkel ezelőtt fajtánkat is népszerűsítő bemutató csoport főleg 

időhiány miatt nem tudta tovább vinni az elkezdett munkát. Talán, ha valaki 

újból felvállalná a csoport ismét tudna működni, hisz tagjai ma is nagyrészt még 

képzett kutyákkal rendelkeznek és egy erős kezű vezető irányításával 

gyakorolhatnának, hogy később fel tudjanak lépni. Azt el kell ismerni, hogy a  

korábbi nyilvános szereplések pozitív irányba mozdították el a fajta iránt az 

érdeklődést és ezt valamilyen formában folytatni kell. Egyre többen járnak a 

fiatalabb korosztályból is iskolába kutyájukkal. Jó lenne, ha megvalósulhatna, 

hogy az orosz fekete terrier képzésével komolyan foglalkozó gazdákat 

felkutassuk és az iskolán tanultakat be tudják mutatni esetleg az ország 

különböző helyein szervezett találkozón. Itt akár házi verseny keretében mérhető 

és később publikálható eredmények is születhetnének, de mód lenne 

szakemberek bevonásával tapasztalat cserére is. A már vizsgázott kutyák 
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eredményei honlapunkon olvashatók, de tudjuk, hogy a lista itt sem teljes, ezért 

kérjük a gazdák segítségét. 

  

  

Néhány szó a múlt évben kiállításokon sikeresen szereplő kutyák eredményeiről, 

a teljesség igénye nélkül. Kérem, ha esetleg valaki véletlenül kimaradna 

feltétlenül szóljatok, mert nem szeretnék senkit kihagyni, de egy nem teljes 

adatbázisból dolgoztam. A kiállítási eredményeknél bevezették a legszebb 

ellenkező nemű kutyának adott elismerést a tavalyi évben, ezt a címet is számos 

alkalommal kapták meg egyesületünk tagjai.  

A világkiállításon különböző osztályokban induló kutyák kitűnő minősítést 

szereztek, szukáknál fiatal osztályban K3 (Galina Gosudarynya iz 

Bogoroditskoi), illetve növendék osztályban K4 (Black Recording Angel 

Shampion) eredmény született. Mind a hazai és a nemzetközi kiállításokon is állt 

orosz fekete terrier a BOB megnyerése után fajtacsoport, de BIS helyezettként is 

dobogón (Best In Show iz Chigasovo 2*BOG III,  Blek Rossi Fangorn 3*BOG 

2, BOG 1, BIS III, Kócziházi Béda BOG-III, Alabastrom Marshall Montgomery 

BOG III, Black Recording Angel Dinawi BOG 2, Jackpot Musztang MKSZ 

kiállítás BOG 2. 

 

2013-ban tartott Spampion kiállításon Champion győztes lett Best In Show 

Chigasovo, míg Black Recording Angel Divawi Derby Győztes lett.   

  

Egy kis statisztika: a kitűnő eredmények mellett 10 ResCAC, 6 ResCACIB,  

HPJ-RPJ-11, CAC-CAJC 41, CACIB-14. 

 

HFGY-fajtagyőztes-Kócziházi Béda, Hallowen of Berryland, Black Recording 

Angel Dinawi „Diaz”, Best In Show iz Chigasovo „Szlávka”, Blek Rossi 

Fangorn, Borys Dargasov Tigaro-Figaro „Arkan”, Töreki Jódi Acemen „Orel”, 

Black Recording Angel Alícia, Black Recording Angel Shampion, Alabastrom 

Marshall Montgomery, Orlandia Yablunevyi Tsvit. 

  

A jubileumi klubkiállítás eredményei kiegészítve a különdíjakkal olvashatók 

honlapunkon, külön nem sorolom fel.  

 

A jövő nemzedéke is megmérettette magát már kiállításokon, jó pár kölyök 

osztályos nagyon ígéretes cím született. Reméljük sokszor találkozunk még a 

későbbiek során velük.  

 

Az öröm mellett sok szomorúság is ért bennünket, sajnos az elmúlt évben is 

több, szívünknek nagyon kedves orosz fekete terrier hagyott is minket: 

emlékezzünk csendben rájuk, tiszteletükre gyertyát gyújtok. 
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Honlap: a korábbi évek gyakorlatának megfelelően betartva a törvényben előírt 

közhasznúságra vonatkozó kötelezettségeinket publikáljuk az egyesület 

munkáját. Elnökségi, közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, gazdasági 

jelentések, elnöki beszámolók évekre visszamenőleg fent vannak a honlapon. A 

hivatalos szervek felé pedig a kötelező jelentési kötelezettségeinket szintén 

határidőre teljesítjük. Érdekünk, mert ellenkező esetben nem kapnánk meg a 

felajánlott 1%-ot, a NAV vizsgálja és tartozás esetén megtagadja az utalást, de 

erre még nem volt példa. 

Az informatika térhódításával a közösségi oldalak egyre népszerűbbek, így  

létrehoztam egy egyesületi oldalt a facebookon, de a kezelésre, az információk 

frissítésére, képek feltöltésére nagy szükségem lenne segítségre. Én magam a 

saját munkám és az egyesületi munka mellett ugyan igyekszem a karbantartásra, 

az információk megosztására, de látszik, hogy erre sokkal több idő és energia 

kellene. Tudom, hogy szinte minden tagunk időhiányban szenved, de talán, ha   

a szabadidejének egy igen pici hányadát fel tudná ajánlani az egyesületi 

munkába való besegítésre, egy kicsit gördülékenyebben mennének feladataink. 

Előre is megköszönöm, ha lesz jelentkező. 

  

Felvevődött korábban, hogy egy teljes arculati változást kellene megvalósítani a 

honlapon, de ez forráshiány miatt nem teljesült. Talán érdemes azon is 

elgondolkozni, hogy a facebook mellett van-e erre igény, vagy a közösségi oldal 

működésébe tegyünk több energiát.  

  

Ma már többeknek is van külső hozzáférési lehetősége, így az aktualitások 

gyorsabban felkerülnek. Érkezik ugyan sok új (amit szeretnék megköszönni) 

javaslat is, de azok megvalósítását már senki nem vállalja.  

Csak ismételni tudom magam, hogy a segítségetek nélkül nem tudjuk az 

egyébként építő jellegű kritikákat megvalósítani, mert nélkületek nem tudunk  

pl, a kiállítási eredményeket, a tenyészkutyák és a tenyészszemle korábbi 

eredményeit sem felvinni.  

  

2012-ben kezdett és az évek folyamán kiegészített az elmúlt 20 évet átfogó  

szakmai  anyag, mely majdnem teljes (a kezdeti időszak egy része hiányzik 

csak) archiválásra került. Külön adathordozón tároljuk a Meglécz Bea által  

összeállított nyilvántartott almok listáját, a kimutatást az állományról, tagjaink 

tulajdonában lévő szuka/kan listát, az eddig tartott/engedélyezett 

tenyészszemlézett kutyák listáját. Ez az anyag tagjaink számára természetesen 

nyitott, akár kutatás, akár egyéb célból abba bárki betekinthet.   

   

2013-es évi bevétel és kiadás-néhány fontosabb számadat.  

Egyszerűsített éves beszámolónkat a közhasznúsági jelentést független 

könyvvizsgáló készítette el, a tisztelt közgyűlés pedig jóváhagyta. 
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Megjelentettük honlapunkon is. Mérlegeredményünk a 2012-es évhez képest 

ismét nyereséget mutat. az évet + 15.000,-Ft-tal zártuk.  

A 2012-es évhez képest csökkent ugyan a nyereségünk, ennek oka, hogy 

jubileumi klubkiállításukra többet költöttünk és a felajánlott 1% is kevesebb 

volt. Igyekeztünk takarékosan gazdálkodni, így pl. a már korábbi szóró 

ajándékokhoz kevesebbet vásároltunk. Közhasznú egyesületként csak az a 

fontos, hogy ne veszteségesek legyünk, de ezt még minden évben elkerültük és a 

jövőben is igyekszünk nyereséget produkálni. 

  

2013-ban a felajánlott 1%-ból 182.000,-Ft-ot kaptunk, amit itt is szeretnék 

mindenkinek megköszönni, illetve kérem, hogy az idén is adóbevallásotok 

elkészítésénél gondoljatok az orosz fekete terrier egyesületre. A tagdíj, nevezési 

díj és a fenti összeg, amiből tudunk gazdálkodni, s ha nem pótoljuk a korábbi 

években képzett tartalékainkat vissza, akkor bizony bajba kerülhetünk. Itt is 

szeretnék megkérni minden tenyésztőt, tagot, hogy próbáljatok akár pártoló 

tagként is beléptetni újabb orosz feketéseket, hogy egyesületünk anyagilag még 

stabilabb legyen. Tudjátok és tapasztaljátok, hogy „vagyonunkat” teljes 

egészében tagságunkra fordítjuk, legyen az akár egy házi verseny díjazása, 

kiállítás, vagy baráti találkozón vendéglátás. 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).  

   

  

Számadatok: 

Nevezési díjak: 435.000.-Ft, tagdíjak: 253.000-Ft. 

Járulékok: 110.000.-Ft, (serleg után is kell fizetni).. 

Posta és bankköltségek minimális emelkedést mutatnak.  

A kiadási oldalon jelentkezett még a MEOE részére fizetett sátorhasználati díj, 

valamint a bíró úr tiszteletdíja, amit EUR-ban kellett rendezni.  

Bár tudom, hogy sokkal ideálisabb, ha nem kiállításhoz kapcsolódóan rendezünk 

klubkiállítást, de gazdaságilag egyelőre ideálisabbnak tűnik csatlakozni központi 

rendezvényekhez, sokat spórolhatunk: pl. a bérleti díjat nem kell fizetni.  

 

2013 év végi záró egyenlegek: 

Bank: 698.023,-Ft, pénztár: 329.484,-Ft összesen: l.027.507.-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 évre egy igen mozgalmas, sokszor bizony a 

jövőnket is érintő bizonytalan helyzet alakult ki. Támogató kritikáitokkal 
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azonban mindig talpra tudtunk állni és remélem ez az elkövetkezendő 

időszakban is így lesz, most különösen fontos az egységes álláspont kialakítása, 

a tagság támogatása. A cél, amit évekkel ezelőtt kitűztünk eddig csak részben 

valósult meg (pl. önállóságunk amit stabilan tartunk évek óta és ennek 

tagságunk csak az előnyeit élvezi, stabil anyagi helyzetünk, tagjaink 

érdekvédelme).  

Az egyesület elnökeként feladatomat igyekeztem ellátni, de, mint minden ember 

én sem vagyok tökéletes. Követek és követtem el hibákat, de a munkámat ért 

kritikai bírálatokból tanultam, hibás döntéseimet igyekeztem javítani. Egy 

vezetőnek fel kell tudni vállalni a népszerűtlen döntéseit is, viszont a tisztelt 

tagságnak azt is látnia kell, hogy sok esetben a többség akaratát kell elfogadni az 

egyéni, önös érdekeket pedig átértékelni. Fontos viszont, hogy közösen jussunk, 

még, ha parázs viták után is a fontos kérdésekben egyezségre.  

Nagyon fontos tehát a véleményetek, fontos, hogy közösségünkben érezhető 

legyen az összetartozás, hisz miért is dolgozunk? Szeretett fajtánkért az orosz 

fekete terrierért.  

2008-ban amikor páran elhatároztuk, hogy más formában, más szakmai, emberi 

vonalak mellett szeretnénk dolgozni tudtuk, az odavezető út elég hepe-hupás 

lesz. Viszont makacsul kitartottunk és őszintén remélem, hogy el is érjük és 

átszakítjuk a képzeletbeli célegyenest.  

Bebizonyítottuk a minket folyamatosan támadóknak: életképesek vagyunk, a 

fajtáért dolgoztunk és dolgozunk. 

 

Végezetül elnökségünk nevében is megköszönöm a tagság bizalmát és külön 

köszönöm azok segítségét, akik az elmúlt év során bármilyen módon segítették 

munkánkat. 

 

Kívánjuk, kívánom, hogy legyetek részesei egy továbbra is jól működő 

klubéletnek, sikeres tenyésztői és kiállítói pályának. További sikereket kívánok 

azoknak is, akik kutyájuk képzésével foglalkoznak. Ehhez kívánunk, kívánok 

mindenkinek erőt, egészséget és sok-sok pénzt. 

 

Esetleges kérdéseiteket tegyétek fel, majd ezt követően kérem a közgyűlést, 

hogy fogadja el a 2013-évi beszámolómat. 

 

 

Dobainé Tar Zsuzsanna   

elnök 

 

 

 

 


