Területi képviselői beszámoló
Dunántúl déli része
A területhez 15 egyesület tartozik, melyek Zala,Somogy,Baranya, valamint Tolna megyében
működnek.
2018. őszén területi értekezletet tartottunk Nagyatádon Dr. Pintér József Zsolt MGSZK.
elnök, valamint Kanalas János MGKSZ szakmai alelnök részvételével. Az értekezleten 6
egyesület képviseltette magát.
A 2018-2019-es kiállítási szezonban az alábbi egyesületek rendeztek kiállításokat:
V.255. „Zselic” 2018. október 13-14.
310 db galamb, 12 db baromfi, 12db nyúl volt kiállítva
V.257. „Mecsek” 2018.október 27-28.
797 db galamb, 20 db baromfi, valamint 150 db díszmadár lett kiállítva a harkányi
rendezvényen, melyen a begyes,máltai-tyúktarka, amerikai óriásposta fajtaklub fiatal
kiállításával együtt tartották a KING Klub „Mecsek” kupát.
V.42. Pécs 2018.november 24-25.
704 db galamb,45 db baromfi, 42 db nyúl
A pécsi rendezvényen tartotta kiállítását az Amerikai Óriásposta Tenyésztők
Egyesülete is.
V.81. Zalaegerszeg 2018.november 24-25.
412 db galamb, 3db baromfi, 24 db nyúl
V.163. Bonyhád 2018.november 24-25.
570 db galamb
V.293. Bóly 2018. december 1-2.
344 db galamb, 31 db baromfi
V.231. Balatonboglár 2019.január 5-6.
358 db galamb, 23 db baromfi volt bírálva, valamint bemutató jelleggel díszmadarak,
nyulak, tengerimalacok. A kiállításon részt vett az Orbán József Komáromi Bukó Galamb
Tenyésztők Társasága, valamint a Szlovák Komáromi Bukó Fajtaklub. E rendezvényen a
komáromi bukó galambokat schow bírálattal is értékelték.
V.88. Mohács 2019. február 2-3.

399 db galamb,30 db baromfi
A kiállításon részt vett a Budapesti Galambfajták Klubja.
A területen működő többi egyesület nem tartott kiállítást a hiányzó feltételek miatt, illetve van
olyan egyesület, ahol két évente tartanak. Tagjaik viszont rendszeres résztvevői a környékbeli
kiállításoknak. Megemlíteném még, hogy több szervezetünk jó kapcsolatokat ápol a határon
túli egyesületekkel, így eljutunk német, osztrák, szlovén, erdélyi és horvát kiállításokra
kisállatainkkal, illetve a határon túliak is megtisztelik rendezvényeinket a kölcsönösség elvén.
A területünkön tevékenykedő fajtaklub tagjaink rendszeresen neveznek az ország távolabbi
részein tartott fajtaklub kiállításokra.
Fontos még megemlítenem a főbb helyszínen lebonyolított kisállat bemutatót, melyek a
településeken tartott más egyéb rendezvénnyel párhuzamosan vannak megtartva. Ezek nem
szakmai rendezvények, de egyesületi tagjaink aktív közreműködésével népszerűsíteni tudjuk a
kisállattenyésztést, valamint taglétszámot is tudunk növelni.
A monori börze népszerűsége töretlen a terület tenyésztői körében annak ellenére, hogy van
akinek 300 km-re van lakhelyéhez. A nagy távolságok ellenére látogatjuk a külföldön tartott
börzéket is, így eljutunk az olasz, osztrák, cseh, német, holland, szlovák kisállatvásárokra.
Végezetül szeretném megköszönni a területen működő egyesületek tagjainak, vezetőinek a
közösségükért végzett önzetlen munkájukat. Sikeres tenyésztési évet kívánok!
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