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Első Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia

MEGHÍVÓ!

A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /MKFE/ államilag elismert tenyésztői szervezete, 2019 szeptember 13-14-15-én
megrendezi az első „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferenciát”
A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /MKFE/ szeretettel várja a hazai és határainkon túl möködő kuvasztenyésztőket,
szakembereket, valamint azokat a kuvasztartókat, is akik tervezik a kuvasz tenyésztését.
A kuvasz tenyésztésével, kapcsolatos egészségügyi, - rokontenyésztés, beltenyésztés, szűrések, szaporodás, természetes,
mesterséges – valamint a táplálási, tartási szokások, alomfelnevelés, témacsoportok megvitatása, a pozitív, negatív tapasztalatok
kicserélése, a szocializáció, a nevelés, tanítás, képzés, a kuvasz használhatóságának a kérdése a felsorolt témakörök megvitatása
a kuvasz fenmaradása érdekében szükségszerű, időszerű.
A kuvasz népszerűsítése az állomány növelése érdekében, nemzetközi színten is szükséges egy közös stratégia kidolgozása.
Konstruktív együttműködés, (pl. rendezvények) Magyarország, mint a kuvasz anyaországa, Európa és Európán kívüli földrészek
tenyésztőivel, egyesületeivel, szervezeteivel.
A genetikai kutatatás a tudomány bevitele a tenyésztésbe. Az egészség, a kognitív képességek kedvező örökölhetőségének az
érdekében miben nyújthat segítséget a genetika, a tudomány? Választ a témában jártas tudományos kutató adja meg.
A „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” elősegítheti, egyrészt a tudományos kutatások eredményeit megismerve,
másrészt egymás tenyésztési tapasztalatait felhasználva megőrizni a jelen és a jövő nemzedéke számára a kuvaszt.
A kuvasz a kihalás szélén áll megmentésének érdekében széles hazai, és nemzetközi összefogásra van szükség. Új munkaterületet
keresünk a fajtának ahol a kuvasz eredményesen alkalmazható, bevethető.
A fajtával szembeni rossz beidegződéseket, tévhiteket el kell oszlatni. A „Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” e téren is
komoly eredményt érhet el.
Tisztelettel és szeretettel várjuk a külföldi előadók jelentkezését akik előadás keretén belül beszámolnak hazájuk tenyésztési
eredményeiről, tapasztalataikról, tudományos kutatásukról, továbbá a kuvasz helyzetéről hazájukban, - egészség, nevelés,
tartás, taplálás, munkavégzés stb. - a tenyésztéssel össszefüggő bármely témakörben tartanának előadást.
Országonként egy előadónak, 2019. 09. 13-14.-re a két éjszakai szállást, valamint a teljes körü napi ellátását Egyesületünk
biztosítja, és állja, természtesen, a 15. – i (vasárnap)-reggelit és ebédet is.
Az egyes országok előadóinak a jelentkezését, az előadás témakörét, kérjük legalább március 31-ig jelezni a következő
E-mail címen: talizman848@gmail.com
A rendezvény helyszíne, cím: Tápiószentmárton, 2711 Sőregi út 1 Kincsem Lovaspark
A további vendégeketet, érdeklődőket is nagy szeretettel várjuk, szállás foglalás egyénileg a következő címen:
Bozsik Gábor, telefonon 10- 17 óráig, mobil: +36 20 595 2058
E-mail: kincsemlovaspark@gmail.com
Aki szeretne kutyát is hozni megoldható a szállásfoglalásnál Bozsik Gábornál kérjük jelezni!
Étkezés egyénileg lehetséges, a helyszínen müködő kiváló színvonalú étteremben.
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„Nemzetközi Kuvasz Tenyésztési Konferencia” tervezett napi programjai

2019 szeptember 13 /péntek/ Érkezés a helyszínre
17 órakor, állófogadás a hazai és a határinkon túlról érkezők, szakmai előadók, tenyésztők a meghívott vendégek
részére, tiszteletére. Bemutatkozás ismerkedés.
Részvétel ingyenes!

2019. szeptember 14 /szombat/ Szakmai nap /Folyamatos előadások délelőtt, délután, este/
9 órakor: Megnyító, a hazai és külföldi előadók bemutatása, a napi program ismertetése.
9.15 órától: Előadások megkezdése,
13-14.45-ig szünet.
14. 15-től folytatódnak az előadások. /Kerekasztal beszélgetés, előadások megvitatása/
19-19.45-ig szünet
20 órától, a kuvasz munkájáról készült film vetítése. /Eredeti környezet, sport, népszerűsítő bemutatók/ Kérdések, válaszok.
A szakmai napra a részvételi díj: 5000 forint, MKFE rendes, és pártoló tagjainak 3000 forint, amely az ebédet is tartalmazza.
Részvétel az előadásokra belépőjeggyel lehetséges.
Fizetés a helyszínen.
Előzetes bejelentkezés regisztráció szükséges, a következő e-mail címen: talizman848@gmail.com

2019. szeptember 15 /vasárnap/
A programon a részvétel ingyenes
9 órakor kuvasz bemutató. /ügyesség engedelmesség, bátorság/
9.30 órától: A Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület tenyészszemléjének részletes gyakorlati bemutatása, hangos
közvetítéssel, magyar, német, angol nyelven. Értelmezés, magyarázat a bírálatok közben.
Mérések, /pl: súly, marmagasság, mellkas mélység, mellkas szélesség, övméret, fej hossz, fej szélesség stb/
Küllem: Részletes küllembírálat, álló helyzetben és mozgásban, a tenyészszemle szemszögéből.
Viselkedés: „Alaptemészet Vizsgálat” az előírt nyolc feladat, valamint a két bátorságpróba, és a megnyugvási készség,
szemléleltetése, bemutatása. Lehetőség a látottak megvítatására, eszmecsere.
A kölföldi résztvevők közül, ha valaki hoz magával kuvaszt a tenyészszemlén részt vehet, de kérjük előre jelezni.
Legfeljebb öt jelentkezőt tudunk fogadni, mivel a vizsgálat időigényes.

Tetszés szerint fakultatív programokon is részt lehet venni. Kincsem Lovaspark megtekintése, lovaglási lehetőség, a
környék bemutatása lovaskocsival.Hagyományőrző lovabemutató.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület vezetősége nevében,
Pischoff Ferenc
MKFE elnök

2018. december 09
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