MNJK
KÖZLEMÉNY

Tisztelt Barátai a Német Juhászkutyának!
A mai napon van annak az évfordulója, hogy néhányad magammal 30 évvel ezelőtt megalakítottuk a
Magyarországi Német Juhászkutya Klubot.
Örökös tisztelet azoknak, akik a hithez hűek maradtak és mind a mai napig nem hagyták el az MNJK
zászlaját!
Nagy utat jártunk be.
Az MNJK nélkül nem valósult volna meg az SV szemléletű fajtagondozás és nem ismerte volna meg
senki, mi is a német juhászkutya valódi értéke.
Tevékenységünk során sajnos sok értékes ember lett az ellenünk, mert fillérekre váltották a fajta
iránti elkötelezettségüket.
De értékeinket elismerik és félik is elleneink és ez olyan egyedüli erő, amellyel élni kell az MNJK
további jövője érdekében!

A mai napon a fentiek továbbvitele igényével, változásokról határozott az MNJK vezetősége az MNJK
vezetését érintően.
Ez azt jelenti, hogy lemondott az MNJK vezetősége és egy új, megbízott vezetőséget hozott létre.
A megbízás hatálya az MNJK következő közgyűléséig szól, ahol majd véglegesíteni lehet a
változásokat.
Félre értés ne essék, jól végig gondoltuk a lehetőségeket.
Amúgy is, már egy ideje érett a fiatalítás gondolata.
Hát ez most megtörtént és a megbízott vezetés a következő tagokból áll:
Elnök:
Alelnök:
Teny. Főfelügyelő:
Kik. Főfelügyelő:
Vez. tag:
Póttagok:

Ifj. Truka Ferenc
Vörös Lajos
Gilicze Dániel
Mészáros Máté
Szabóné Gregor Marianna
Ördög István és Hegyi Győző

Az újonnan megbízott vezetőség 2018. január elején nyilvánosságra hozza az MNJK tevékenységét
átfogóan érintő programját.
Ez tartalmazni fogja az újra beindítandó különböző tanfolyamokat és képzéseket is.

Mindemellett meg kell említenem a kinológiai „világpolitikában” történt változásokat is.
Meßler Úr a WUSV elnöke egy „szegvári módra” megírt levelével fordult az FCI vezetéséhez,
megkifogásolva, hogy az FCI különböző tagországai nem tartják be a kölcsönös megállapodásokat és a
fajtát eltérően kezelik az anyaországi elvárásoktól…
No, erre beindult a gépezet és az FCI a november eleji Lipcsei értekezletén felmondta a WUSV-val
kötött megállapodást. A felmondás 6 hónapos határidővel bír, tehát 2018 májusában válik
hatályossá.
Felmerül a kérdés, mit lép vajon erre a WUSV?
Kézbe veszi-e végre a fajta világméretű gondozását az SV szabályzatai alapján?
Mert erre vonatkozóan már több előkészítő lépés született…
Meglátjuk.
Megtisztelő figyelmüket és megértésüket ez úton is köszönöm.
Budapest, 2017. 12. 19.
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