Beszámoló a Magyar Pumi Klub 2018. éves tevékenységéről
Egyesületünknek jelenleg közel 100 tagja van, közöttük 40 kennel tulajdonos, melyek közül 1
Kétszeres Aranykoszorús, 5 Aranykoszorús, 2 Ezüstkoszorús, és 2 Bronzkoszorús mestertenyészet.
Rendezvényeink sikeresen lezajlottak, melyekről rendszeresen beszámoltunk tagjainknak online
platformjainkon és a Kutya újság hasábjain is, valamint időnként az országos médiában is.
- évnyitó rendezvényünket, Speciál CAC és tenyészszemlét március 15.-én rendeztük Vecsésen.
- Június 2.-án a Duna-Tisza Egyesület által szervezett helyszínen, Salföldön, a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Parkban rendeztünk CAC kiállítást és Tenyészszemlét
- Június 22.-én a Budapest Grand Prix CACIB kiállítás helyszínén rendeztünk CAC kiállításunkat.
- az év fő eseménye az első alkalommal megrendezett Nemzetközi Pumi Találkozó volt, melyet
Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban rendeztünk, augusztus 29. és szeptember 2. között,
élénk nemzetközi szakmai és média érdeklődés mellett. Az első két napban a főszerep a terelésé
volt, Kiss Barbara nemzetközi terelőbíró és oktató elméleti és gyakorlati képzése után a résztvevők
FCI minősítést szerezhettek a Terelési Képességvizsgán, Terelő Munkavizsgán és versenyen is. A
terelés mellett rendelkezésre állt az agility pálya az erre fogékonyak számára.
A harmadik napon került megrendezésre első alkalommal a Hungarian Pumi Open Agility Kupa,
melyre nagy meglepetésre 17 nevezés érkezett, ami egy fajtás versenynél, tekintve, hogy nem
tömeges a pumi jelenléte az agility sportban, igen szép eredmény. Bíró Zsófia népszerű nemzetközi
agility bíró végezte a bírálatot, két futamot kellett a versenyzőknek teljesíteni az összetett
győzelemért.
Akik nem agilityznek, azoknak is jutott vetélkedés, a Hercegné Baros Anikó által szervezett ügyességi
játékon vehettek részt kutyájukkal.
Este a tudományé volt a fő szerep: Dr.Herceg Róbert az egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó
kérdésről, a pumi színgenetikájáról tartott előadást, mely szakmai beszélgetéssel zárult hazai és
külföldi tenyésztők tapasztalatairól.
Ezen a napon indult a kiállítások sora is, melyben mintegy 120 bírálatot láthattunk a három nap alatt.
A Klubkiállítás első napján Antal Ferenc bírált, majd a másodikon Mészáros Mihály.
A két nap győztesei közül a szombati napon került kiadásra a vándordíj, melyet Kiss Lajos klubtársunk
alapított: Barkóczy József: ICH Szépvizérpusztai Amigó című grafikája, mely egy évig a győztes falát
díszítheti. A záró napon a MEOESZ elnöke, Korózs András úr végezte a küllembírálatot, aki záró
beszédében elmondta, hogy nemzetközi tapasztalatai alapján is kiállja az összehasonlítást a
rendezvényen látott állomány minősége.

A rendezvényt a MEOESZ 300.000 Ft-al támogatta pályázatunk útján, a világszínvonalú agility
akadályokat a Bing Agility-nek köszönhettük, míg a táp és táplálék kiegészítő díjak az IL CANE és az
ANIBENT jóvoltából kerültek a győztesekhez.
Az „A Kutya” újság régen látott nagy terjedelemben számolt be a rendezvényről, de számos más
média, nyomtatott, online, és rádióműsor is hírt adott róla.
- A kiállítási évadot záró rendezvényünk CAC Kiállítással, Tenyészszemlével és évzáró vacsorával
november 11.-én Tápiószentmártonban a Kincsem Lovasparkban került megrendezésre a Márton
Napi Libanapok alkalmával.
A fenti CAC és Klubkiállításokon Tenyészszemlére is sor került, valamint a Duna-Tisza Egyesület által
szervezett rendezvényeken az általuk szervezett terelési képességvizsgán is rész vettek a klub tagjai.
A CAC kiállításokon kívül még több önálló Tenyészszemle valamint Terelési Képességvizsga is
megrendezésre került, és felelevenítettük a régi szokást, a vasadi pumi napokat, ahol kiállítások
közötti időszakban találkoztunk több alkalommal.
A munka és sport vonatkozásában tagjaink lakóhelyük körzetében gondoskodnak kutyájuk
képzéséről, sportos foglalkoztatásáról, a terelés tanítása szervezett formában a vasadi terelőkutyás
központban zajlik, több rendszeres és alkalmi pumi résztvevővel.
Több alkalommal képviselték tagjaink egyesületünket és a fajtát a Földművelésügyi Minisztérium
Hungaricum kiállító helyén különféle rendezvényeken országszerte.
A Nemzeti Együttműködés Alap Társadalmi felelősségvállalás kollégiuma által megjelentetett “Civil
szervezetek működési célú támogatása 2018. ”című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-TF-18-M-0774
pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Nemzeti kincsünk: a pumi megőrzése című
pályázatunk 200 000 Ft összegű támogatásban részesült.
A támogatások elszámolása rendben megtörtént.
Kiállításainkon mintegy 200 kutya bírálatára került sor, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest.
A Tenyészszemléken 44 kutya került minősítésre, ami majdnem 50%-os emelkedést mutat. A
tenyészszemlék számának jelentős emelkedése rendkívül pozitív előremutató jelzés, mivel a pumi
tenyésztők, és leendő tenyésztők szándékát mutatja a jövőre nézve.
Életbe lépett a NÉBIH által jóváhagyott Tenyésztési Program módosítás.
Lezajlott a NÉBIH Tenyésztőszervezeti ellenőrzése, mely működésünket rendben találta.
Az utóbbi időben tapasztalható volt rendezvényeinken, hogy sok bébi, és kölyök kutyát vezettek fel a
kiállítók, valamint elindult a tagság létszámának növekedése is, és számos új kennelt alapítottak.
Mindezek áthúzódó hatása 2019-re vált egyértelműen érzékelhetővé:

Az alábbi táblázat az utóbbi 2 év végleges adatait tartalmazza, korrigálva a tényleges születési idő
szerint (tehát nem a származási lap kiadása szerint), összevetve 2019.elejével.
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A számok és a tendencia igazolják az Egyesületünk által kijelölt és követett út létjogosultságát. A
kívülről jövő előzetes negatív vélemények ellenére az egészségügyi szűrések és a DNS alapú
származásellenőrzés zökkenőmentesen zajlik, és ezáltal meg is nőtt a bizalom a hazánkban
törzskönyvezett kölykök iránt szemben az ilyen származási igazolást felmutatni nem tudó szaporítók
produktumaival. Az utóbbi években tapasztalható bizonytalan jogi környezet rendeződése után a
tenyésztők már nyugodtan foglalkozhatnak a szakmai kérdésekkel.
Zajlik a felkészülés a 2019-as Nemzetközi Pumi Hétvége eseményére, melyre az előző év sikerére
hagyatkozva máris nagy nemzetközi érdeklődés mutatkozik.
Egyesületünk anyagi helyzete stabil, könyvelőnk elkészítette a gazdasági beszámolót és mérleget,
melyet elfogadása után a Törvényszék felé továbbítunk.
Az adó 1% -ból befolyt 127 804 Ft összeget cél szerinti tevékenységünkre fordítottuk, ezúton is
köszönjük !
Tárgyi eszközállományunk, technikai eszközeink állományát az utóbbi évek gazdálkodása
eredményeképpen feltöltöttük, így alkalmasak a Nemzetközi Pumi Találkozó mintájára
párhozamosan zajló több esemény egyidejű ellátására (sátrak, hangosító berendezések, nyomtató,
laptop, kivetítő, bírálati asztalok, mobil asztalok-székek, mérleg, chipleolvasó, etc, etc. )
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!
Budapest, 2019. május 4.
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