Tisztelt Sporttársak!
Tisztelt Tenyésztők!
Mélyen Tisztelt MNJK Tagság!
Mindannyiunkat meglepetésként ért, hogy szeretett klubunk 30. évfordulóján az MNJK elnöksége
lemondott.
Egy társadalmi szervezet biztosította keretek szűkös lehetőségei között is álltuk a sarat még a
legnehezebb időkben is. Időt, energiát nem kímélve törekedtünk közösen megfogalmazott céljaink
elérésére a német juhászkutya vonatkozásában.
Sajnálatos módon a jogi kiskapuk és különböző lobbyk következtében jó néhányszor mellékvágányra
futottunk, futtattak minket.
Mindezek ellenére, itt is szeretném megköszönni Szegvári Ferenc elnök Úrnak az eddig végzett kitartó
és emberfeletti munkáját az MNJK élén! Nem hiszem, hogy ezt bárki más végig tudta volna csinálni.
A belénk vetett bizalmat szintén köszönöm, amit legjobb tudásunk szerint, igaz szívvel a német
juhászkutya érdekében kívánunk kamatoztatni. Az új vezetőségi formáció sokkal több lehetőséget
biztosít, de több feladattal is jár, még talán a korábbinál is több munkát, elkötelezettséget, sőt
fegyelmet követel meg mindnyájunktól.
Évtizedes szervezeti hagyományaink – valamint személyes meggyőződésünk okán is – nyitottak
vagyunk a külföldi, hasonló rendeltetésű és koncepciójú nemzetközi szervezetekkel való
együttműködésre. Sőt mi több, mint eddig a 30 év alatt is, irányadónak mindenképpen az SV-WUSV
tengelyt tekintjük! Az előzetes tárgyalások már megkezdődtek az MNJK-SV-WUSV törzskönyv
vezetésének vonatkozásában! Tenyész- és teljesítmény bíróink, a WUSV-nál elérhető “WUSV special
bíró”-i státuszt adó, anyaegyesületi tanfolyamra jelentkeztek.
Jövőbeni egyik nagyon fontos célkitűzésünknek tekintjük a hazai bírói gárda megújítását és
foglalkoztatását. Ennek jegyében az idei évben az MNJK szervezésében ismét elkezdődnek a bírói
képzések mind a küllem-, mind a munka szekció tekintetében, melyre egyaránt várjuk az új generáció
képviselőit, és régi szakembereinket is, tudásuk felfrissítésére! Rendkívül neves külföldi szakemberek,
a legjobb SV bírók a legújabb bírói szemlélet szerint képzik, tanítják és vizsgáztatják az arra
jelentkezőket.
Az elkövetkezendő idők legnagyobb vállalása a 2020-as Magyarországi WUSV Világbajnokság,
melynek szervezési munkái 2018-ban megkezdődnek. Ebben a sorban az első feladatok között, segéd
tanfolyam és segéd kvalifikáció veszi kezdetét már idén tavasszal, szintén neves hazai és külföldi
előadók vezetésével.
Az MNJK komplett rendezvény programja az idő rövidsége ellenére a 2018-as évre elkészült és január
15-től az MNJK honlapján valamint facebook oldalán elérhetővé válik.
Minden programunkra, tanfolyamunkra hovatartozástól függetlenül, szeretettel és tisztelettel várjuk
minden barátját a német juhászkutyának!
Az élet örök törvénye: az újrakezdés. Már, vagy még az özönvíz után sem volt ez másképp. Ítéletidők
elvonultán a szelíd szivárvány isteni jele mindörökké hirdeti: „míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg
és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szűnnek” (1. Móz. 8,22)
Ezúton is kívánok sikerekben gazdag, békés, boldog új évet mindenkinek.!
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