Kedves MPK tag barátunk,

Egyesületünk 2015. éves tevékenységéről az alábbiakban szeretnénk rövid összefoglalót adni:
Egyesületünknek jelenleg 78 tagja van, közöttük 40 kennel, melyben 1 Arany- és kétszeres
Ezüstkoszorús, 5 Aranykoszorús, 3 Ezüstkoszorús, és egy Bronzkoszorús mestertenyésztő van.
A DNS adatbank anyagának gyűjtését ebben az évben is folytattuk, a Tenyészszemle alkalmával már
kötelező a mintavétel, így folyamatosan tudjuk az állomány adatait bővíteni.
Rendezvények:
-Évnyitó rendezvényünk, a „Téli Pumi Kiállítás” és tenyészszemle a Fe-Ho-Va CACIB nemzetközi
kiállítással egy időben került megrendezésre a Hungexpo-n február 24.-én.
-A Budapest Grand Prix CACIB idején rendezvényen tenyészszemlét rendeztünk május 2.-án.
-Június 6.-7.-én két napos, Dupla Klubkiállítást és tenyészszemlét rendeztünk Salföldön a
Balatonfelvidéki Nemzeti park majorjában, ahol és lehetett venni a Terelési Képességvizsgán is.
-Augusztus 1.-én az öt pásztorkutya klub közösen tartott speciál-illetve klubkiállítást a Duna-Tisza
Egyesület által szervezett helyszínen, Bugacpusztán a Nemzeti Parkban. Itt Speciál CAC kiállítást és
tenyészszemlét tartottunk, és rész lehetett venni a Terelési Képességvizsgán is.
-Augusztus 16.-án Devecserben a Pásztorkutya CAC kiállítással egy időben Tenyészszemlét
rendeztünk.
-Szeptember 5.-6-án Fekete István halálának 45. évfordulója tiszteletére, az író szülőfalujában, Göllén
két napos Speciál CAC kiállításon tagjaink nevezési díj fizetése nélkül vehettek részt. Ezen az
eseményen is tenyészszemle, és Terelési Képességvizsga is volt.
-Évzáró rendezvényünk Vasadon volt október 2 4.-én Tenyészszemlével és Terelési Képességvizsgával
összekötve.
Egyesületünk Fekete István halálának 45-ik évfordulójára emlékezve „BOGÁNCS” országos általános
iskolai rajz-és festmény pályázatot hirdetetett. A pályázatra körülbelül 300 pályamű érkezett, a zsűri
ezekből választotta ki a legjobbakat, akik a Móra Könyvkiadó könyvjutalmát nyerték.

Részt vettünk az Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari K Kiállításon, ahol 5 napon keresztül
bemutattuk a fajtát, és egyesületünket az érdeklődőknek.
Kiállításainkon 118 kutya bírálatára került sor.
A Tenyészszemléken 38 kutya került minősítésre.
Terelési képességvizsgán 11 pumi szerepelt, ebből 10 megfelelt.
A tenyésztés és a törzskönyvezés stabil tendenciát mutat, már év közben megközelítettük a múlt évi
számot a született kutyák esetében.
A NÉBIH novemberben felülvizsgálta egyesületünk működését, és azt rendben találta
Összességében eredményes évet zártunk, amiért köszönet illeti tagjainkat, akik részvételükkel
megtisztelték az eseményeket, reméljük, a jövő évben lehetőség és szándék lesz még aktívabban
részt venni a MPK munkájában, rendezvényein.
Külön köszönjük támogató tagjainknak az anyagi hozzájárulást, amellyel segítik az egyesület
munkáját!
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