TERÜLETI KÉPVISELŐI BESZÁMOLÓ
DUNA-TISZA KÖZE DÉLI RÉSZE

Tisztelt Taggyűlés!
A területhez – mely Csongrád megye nyugati részén, és Bács-Kiskun megyében helyezkedik el – 10
egyesület és 2 civil szervezet tartozik. Kecskeméten három egyesület, Kiskunfélegyházán kettő,
Szegeden kettő, Jánoshalmán, Kiskunhalason, Kerekegyházán, Mélykúton, és Tiszaalpáron egy-egy
található, melyek jogi helyzete rendezett.
A területhez tartozó egyesületek 2017-2018-as kiállítási szezonban a tettrekész vezetőknek, és az aktív
tagságnak köszönhetően az alábbi kiállítások kerültek megrendezésre:
2018. szeptember 15.-én fiatal galamb bemutatót rendezett a Kiskunfélegyházi V-43-as egyesület,
valamint 2018. szeptember 22.-én a V-97 Kecskeméti egyesület.
2018. november 17-18 -án Szikszói Jubileumi kiállításával egybekötött MGKSZ Nemzeti Fiatal
Galamb- és Kisállat Kiállításán a területről három tenyésztő huszonnégy galambbal képviseltette
magát.
2018. november 9-11-én Herningben került megrendezésre az Európa kiállítás. Öt tenyésztő
képviseltette magát harminc darab galambbal.
2018. december 7-9 -én Nemzeti Galamb, Baromfi, Nyúl és Díszmadár Kiállításra a területről a
nevezési kedv töretlen, annak ellenére, hogy a tenyésztők anyagi lehetőségei egyre csökkennek.
Huszonöt tenyésztő kettőszázhatvan galambot nevezett.
A területről többen értek el nemzeti győztes címet. Magyar Mester címet kettő sporttárs ért el.
2018. december 22-23-án a Kiskunfélegyházi V-43-as egyesület rendezett kiállítást.
2018. december 29-30.-án a Kecskeméti V-97-es egyesület, az MRTOSZ-szel rendeztek kiállítást.
2019. január 19-20-án a V-250 Kerekegyházi egyesület a Mondén és Texán fajtaklubok rendeztek
közös kiállítást.
2019. január 19-20-án az Alföldi – Kőrösi Keringő fajtaklub a Ceglédi egyesülettel rendezett közös
kiállítást.
2019. január 26-27-én a Szegedi V-252-es egyesület rendezett kiállítást.
Sajnos több egyesület megfelelő, és megfizethető helyiség hiányában továbbra sem tud kiállítást
rendezni, de tagjaik rendszeres résztvevői a környékbeli , és a nemzeti kiállításoknak.
Az országos röpversenyeken rendszeresen részt vesznek tagtársaink különböző fajta röpgalamb
fajtákkal, ahol kiemelkedő eredményeket érnek el.
A területen tevékenykedő huszonkettő galamb bírálót a Bírálói Testület rendszeresen megbízza
minősítő munkával.

A területen megtartott kiállításokon lehetőségeim szerint részt veszek. A kiállítások időpontjaiban
általában nincsenek ütközések, az egyesületek a nemzeti kiállításokkal kapcsolatos védettségi időt
betartják. Az egyesületi kiállításokon a nevezési létszám 300-500 közötti. Egyes területi jellegű
kisállat kiállításokon az egyedszám az ezret is megközelíti, esetleg túl is lépi, különösen akkor , ha ott
fajtaklub is rendez kiállítást, illetőleg határon túli nevezések révén nemzetközi részvétellel kerül sor a
megrendezésre.
A területen működő fajtaklubok közül a Kiskunfélegyházi keringő, Alföldi- Kőrösi keringő,
Kecskeméti keringő, Szegedi Magasszálló keringő, az Alföldi buga fajtaklubok rendeznek
rendszeresen fiatal bemutatót, és klubkiállítást.
2018 évi Magyar Kisállat fajták napja Gödöllőn került megrendezésre. Több tenyésztő küldte el
galambját.
A monori börzéken rendszeresen találkoznak sporttársaink.
A területen tetten érhető a fiatal tenyésztők hiánya. Amely a jövőre nézve nem túl biztató. Az egyik
legfontosabb feladatunknak kell, hogy legyen a fiatalok megszólítása, utánpótlás kinevelése.
A legutóbbi területi értekezlet 2018 márciusában lett megtartva. Az értekezleten megjelentek aktívak
voltak, nem csak ötleteket, javaslatokat vetettek fel, hanem felszínre került problémákat, hibákat is
szóvá tettek. Sajnos voltak, és vannak olyan egyesületek, akik soha sem delegálnak küldöttet a területi
értekezletre.
Beszámolómat befejezve köszönetemet fejezem ki a területen lévő egyesületek tagságának, aktív
munkájukért, a kiállításokon, röpversenyeken való részvételükért. Külön köszönetet azon egyesületek
vezetőinek, tagjainak, akik rendszeresen megtisztelik megjelenésükkel a területi értekezletet, aktív
közreműködésükkel emelve annak színvonalát.
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