
 

 

Kedves MPK tag barátunk,  

 

Egyesületünk 2014. éves tevékenységéről az alábbiakban szeretnénk rövid összefoglalót adni: 

Egyesületünknek jelenleg 63 tagja van, melyben 37 kennel, köztük 6 Aranykoszorús, 3 Ezüstkoszorús, 

és egy Bronzkoszorús mestertenyésztő van. 

 

A VM-hez beadott eseti támogatási kérelem eredményeképpen a DNS adatbank felállítására 

600 000Ft-ot kapott a MPK, így az első tenyészszemlén meg is kezdődött a mintavétel, mely az év 

minden rendezvényén folytatódott, így a kutatásokhoz szükséges alapanyag rendelkezésre áll.  

Közgyűléseink alkalmával betöltöttük az elnökségben részben Skobrák Ferenc tragikus halálával, 

részben lemondás útján keletkezett üres helyeket.  

A tenyésztési Tanács előkészítette, a Közgyűlés pedig megtárgyalta és megszavazta a Tenyésztési 

Szabályzat és a fajtastandard szükséges módosításait, melyek részben az FCI előírások változásai, 

részben a működés eredményessége miatt váltak szükségessé.  

 

Események: 

 

A MEOESZ-el kötött megállapodás alapján a februári  FeHoVa kiállításon rendeztük első idei 

tenyészszemlénket. 

A szokásos évadnyitó „Kihajtás ünnep”-i rendezvényen, melyet a Duna-Tisza Egyesület szervezett 

Pomázon, megrendeztük az első Speciál CAC kiállítást és tenyészszemlét. 

Május 31.-én a Magyar Fajta CAC kiállításon Harkányban rendeztük a következő tenyészszemlét. 

Június  22.-én az öt pásztorkutya klub közösen tartott speciál-illetve klubkiállítást a Duna-Tisza 

Egyesület által szervezett helyszínen, Bugacpusztán a Nemzeti Parkban. Itt Speciál kiállítást és 

tenyészszemlét tartottunk, és rész lehetett venni a Terelési Képességvizsgán is. 

Az egyesület stabil anyagi bázisa lehetővé tette, hogy a Fekete István újratemetésének 10. 

évfordulóján, az író szülőfalujában, Göllén augusztus 9-10.-én rendezett két napos Klubkiállításon 

tagjaink nevezési díj fizetése nélkül vehettek részt. Ezen az eseményen is tenyészszemle, és saját 

szervezésű Terelési Képességvizsga is volt. 



Augusztus 17.-én a Devecserben rendezett Pásztorkutya CAC-hoz kapcsolódóan is rendeztünk 

Tenyészszemlét, majd szeptember 13.-án a Duna-Tisza Egyesület rendezvényén, Hortobágyon. 

Évzáró Speciál CAC kiállításunk október 4.-én volt Pomázon, szintén Tenyészszemlével és Terelési 

Képességvizsgával összekötve. 

Kiállításainkon 112 kutya bírálatára került sor. 

A Tenyészszemléken 35 kutya  került minősítésre. 

Terelési képességvizsgán 17 pumi szerepelt. 

A tenyésztés és a törzskönyvezés egyértelműen emelkedő tendenciát mutat, már év közben elértük a 

múlt évi számot a született kutyák esetében. 

A jövő év legfőbb eseményei már előkészítés alatt álnak, emlékeztetőül: 

 

2015.február 14. FeHoVa Winter Dog Show – Téli Pumi Kiállítás - Hungexpo. 

2015. június 6-7. Dupla Klubkiállítás – Salföld, Balatonfelvidéki Nemzeti Park 

2015. szeptember 5-6. Dupla Speciál CAC Kiállítás (Fekete István Emlékkiállítás) 

 

További rendezvények is tervezés alatt állnak, Tenyészszemlét és Terelési Képességvizsgát számos 

helyen szeretnénk egyéb rendezvényekhez kapcsolva szervezni.  

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. 

 

Áldott ünnepeket és boldog új évet kívánva: 

 

Budapest, 2014. november 15. 

 

Árkosi József 

 

 


