Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ
Székhely, Budapest 1147. Gervay utca117/a
E-mail: talizman848@gmail.com
WEB: www.magyarkuvasz.hu
Mobil: 06 20 373 8123

MEGHÍVÓ
MKFE Rendes, valamint Pártoló tagjaink, valamint családtagjaik részére!
Szeretettel meghívunk a Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület ETSZ Évzáró - Évadnyitó
rendezvényére!
Időpont: 2018. március 10

Helyszín:
Stefánia Palota Honvéd Kulturális Központ Regiment étterem. „Zászlós Terem”
Cím: 1143. Budapest, Stefánia út 34-36.
Jelentkezés, tájékoztatás.
E-mail: talizman848@gmail.com
Mobil: 06 20 384 2429
A jelentkezéseket legkésőbb március 05. éjfélig kérjük jelezni, az ételrendelés miatt.

Tervezett programok

1.) 14. 00 órától - 16.30 óráig: Közgyűlés. Tisztújító Közgyűlés.
A közgyűlésre a hivatalos meghívó, a közgyűlés pontos menete külön küldve.
A tisztújító közgyűlés Jelölő Bizottságának a tagjai: Géczi Imre, Komlósi Béla, Varga Zoltán.
Szavazati jogát az MKFE Rendes tagja gyakorolhatja, aki tagdíját rendezte.
A jelenlegi vezetőségünk mandátuma év közben augusztusban jár le, pár hónap múlva egy újabb
közgyűlés összehívása - a nyár közepén - nem lenne bölcs dolog, a betervezett feladataink, munkánk
közepette. Év elején mindenképpen kell tartanunk közgyűlést, így az előrehozott választást a vezetőség
/elnökség/egyhangú szavazata alapján ezen a közgyűlésen megtartjuk. Amennyiben a jelenlegi
vezetőség ismét elnyerné a tagság megtisztelő bizalmát ugyanolyan lendülettel, elszántsággal, tiszta
lelkiismerettel, a tenyésztők, a tagság és a kuvasz érdekében végzi továbbra is a kitűzött feladatokat,
legjobb tudásunk szerint, remélve a tagság cselekvő részvételét a munkában. A DNS alapú származás
ellenőrzés új távlatokat, számos új feladatokat, kötelezettséget /gyakorlati, adminisztratív/ ír elő.
Vezetőségünk, mint azt idáig is tette segítséget nyújt a tenyésztők felé, irodánk állandó szolgálatot tart
fenn. Aki a rendes tagok közül nem tudna részt venni a közgyűlésen meghatalmazás útján élhet
szavazati jogával, meghatalmazási minta mellékelve.
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Kérjük, hogy segítse munkánkat 2018. évben is, személyi jövedelemadójának 1%-os felajánlásával.
Nagy tisztelettel köszönjük, az elmúlt években küldött nagylelkű felajánlásokat, amelyekkel segítséget
kaptunk Egyesületünk stabil működéséhez. /Minta mellékelve/
2.) 16. 45 órától: 2018. évre tervezett MKFE rendezvények ismertetése.
3.) 17. 00 órától: „Év – Kuvasza” pályázat eredményhirdetés, díj átadás. Egyéb díjak átadása.
„Év –Kuvasza” Pályázati feltétel: www.magyarkuvasz.hu
Az „Év Kuvasza” pályázat beérkezési határideje február 28. éjfél!
Aki a pályázatát postai úton küldi kérjük, hogy feltétlenül elsőbbségi úton adja fel, hogy a pályázat
még időben megérkezzen.
4.) KB. 18. órától: A három fogásos vacsora, ára: 3000 forint, /fő.
Fizetni érkezéskor a helyszínen kell.
Menü:
- Újházi tyúkhúsleves csészében
- Borzas pulykamell és mozzarellás-paradicsomos jércemell sült burgonyával és párolt zöldségekkel
- Tejszínes epertorta
Vegetáriánus étel is rendelhető. Aki igénybe szeretné venni a fent jelzett időpontig kérem jelezze!
Vegetáriánus menü:
- Zöldspárga krém leves
- Grillezett fetasajt és grillezett camembert friss kevert salátával és párolt jázmin rizzsel.
- Málnás sajttorta
Italok a la carte rendelés szerint.
5.) 19 óra Tombola
Megkérünk, mindenkit, aki tud bármilyen nyereménytárgyat felajánlani a tombolához, kérjük, hogy
hozzon magával. Előre is köszönjük, ezzel Egyesületünket támogatja.
6.) A tombola után kötetlen baráti beszélgetés, majd
Schmidtné Pintér Erika előadása következik. Téma: Crufts Dog Show.

Az éttermet 22. 00 óráig vehetjük igénybe.

Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület, Vezetősége nevében,

Budapest, 2018. február 21.

Pischoff Ferenc
MKFE elnök
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