Kedves MPK tag barátunk,
Egyesületünk 2017. éves tevékenységéről az alábbiakban szeretnénk rövid összefoglalót adni:
Egyesületünknek jelenleg mintegy 85 tagja van, közöttük 52 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.
- Hagyományos évnyitó rendezvényünk, a „Téli Pumi Kiállítás” és tenyészszemle a Fe-Ho-Va CACIB
nemzetközi kiállítással egy időben került megrendezésre a Hungexpo-n február 18.-án.
-Május 6-7.-én két napos, Dupla Klubkiállítást és tenyészszemlét rendeztünk Vecsésen.
-Június 3.-án a Duna-Tisza Egyesület által szervezett helyszínen, Salföldön, a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Parkban rendeztünk CAC kiállítást
-Július 2.-án Bugacpusztán rendeztük hagyományos CAC kiállításunkat.
- A kiállítási évadot záró rendezvényünk 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 hat önálló Tenyészszemle valamint Terelési Képességvizsga is
megrendezésre került, és felelevenítettük a régi szokást, a vasadi puminapokat, ahol kiállítások
közötti időszakban találkoztunk több alkalommal.
Több alkalommal látogattunk meg oktatási intézményeket fajtabemutató céljából, ahol nagy
létszámú általános iskolai tanuló vett részt a népszerűsítő foglalkozásokon.
Kiállításainkon 152 kutya bírálatára került sor.
A Tenyészszemléken 30 kutya került minősítésre.
Az év során mintegy 160 származási lap került kiadásra.

A rendeleti környezet változása által megkívánt és kötelezően előírt változtatásokat a Tenyésztési
Tanács kidolgozta, és felterjesztette a Tenyésztési Hatósághoz, melyet az határozatával elfogadott, és
megerősített.
Tisztújító közgyűlést tartottunk, valamint Alapszabályunkat is módosítottuk, mely jogerőre
emelkedett.
2017.-ben a Hungaricum Bizottság felvette a magyar kutyafajtákat, és ezzel a pumit a Hungaricumok
sorába. Számos 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 2017. ”című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-TF-17-M-1528
pályázati azonosítószámon nyilvántartásba vett, Nemzeti kincsünk: a pumi című pályázatunk 430 000
Ft összegű támogatásban részesült. A Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi felelősségvállalás
kollégiuma által megjelentetett NEA-17-SZ kódszámú, “Civil szervezetek szakmai programjának
támogatása 2017. ”című pályázati kiírásra benyújtott, NEA-TF-17-SZ-1007 pályázati azonosítószámon
nyilvántartásba vett, Nemzeti kincsünk, a pumi megőrzése című pályázatunk 610 000 Ft összegű
támogatásban részesült.
A támogatások felhasználása folyamatban van, a pályázati időszak 2018. március 30.-ig tart, ezután
kerül elszámolásra.
Felkészültünk az újabb rendeleti változásokra, melynek legfontosabb eleme a DNS mintagyűjtés
megszervezése, mivel a 2018.január 1. után született kutyák ár csak DNS azonosítóval rendelkező
szülők esetében törzskönyvezhetők, és a kölyköktől is DNS mintát kell leadnunk a Tenyésztési
Hatóság felé.
Zajlik a felkészülés a 2018-as Nemzetközi Pumi Találkozóra, melyre máris nagy nemzetközi
érdeklődés mutatkozik.
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, 2018.janbuár 10.
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