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Tisztelt Bánki Önkormányzati hivatal, Tisztelt Polgármester Asszony! 

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületének a keretein belül  lehetőségünk van Észak 

Magyarország nyugati részén megszervezni egy Nemzeti kutyakiállítást  a 2021 es évben. Sok 

keresés és terepszemle után nekünk, az Önök községe tetszett meg a legjobban és teljesen 

ideálisnak tartjuk mind a falu infrastruktúráját, turisztikai látványosságait, fekvését és 

elhelyezkedését. Logisztikai szempontból tökéletesen megközelíthető, szállás szempontjából 

bőséges kínálattal rendelkezik, a rendezvényre érkező kiállítók számára. 

A kutyakiállításról néhány  gondolat…   

Szerte a világon nagy népszerűségnek örvend ez a kutyás sport. Mind a kutyások, mind a 

látogatók körében. Vannak többféle típusú kiállítások. A nemzeti kiállítás relatív nagy és 

vegyes mezőnyből áll, a világon ismert legtöbb kutyafajta, ilyenkor  többnyire jelen van és 

megméretteti magát. Az FCI (nemzetközi kutyaszövetség) körülbelül 340 kutyafajtát ismer el. 

Jó és örömteli hír, hogy a legnagyobb nemzetközi kutyás szövetségnek magyar elnöke van 

Dr. Jakkel Tamás személyében. A MEOESZ elnöke Korózs András teljes mértékben támogatja 

ezt a kezdeményezést.A kiállítás lehet egy, vagy két napos. A kiállításra körülbelül 800-2000 

ezer kutya érkezik itthonról, és a környező  országokból. A kiállítók száma többnyire 1000 

körüli és a látogatók száma lehet minimum ugyanennyi, ez régió függő. A parkolás szokott 

ilyenkor többnyire gondot okozni, csak hogy beszéljek kicsit a negatívumokról is, mivel a 

kiállítók többnyire gépkocsival érkeznek, ez kb. 300 autót jelent,  és akkor még nem 

beszéltünk a látogatókról.  Ilyenkor nagyon fontos a jó szervezés-terelés a rendőrséggel és 

esetleg a polgárőrökkel, vagy önkéntes munkásokkal. Természetesen mint minden 

komolyabb rendezvényt kötelesek vagyunk  a katasztrófavédelemnek, mentőknek, 

rendőrségnek bejelenteni. Velük és a falu önkormányzatával szorosan összedolgozni. 

Figyelembe venni az itt élő polgárok igényeit, de tájékoztatni őket a lehetséges közlekedési 

fennakadásokról, nagyobb hanghatásokról ebben az időben. A környéken nagyon régóta 

nem rendeztek kutyakiállítást. Ez vonzza a környékbeli látogatókat és természetesen egy 

kiállítás mellet mindig vannak betétprogramok, amelyek lehetnek kutyás bemutatók, 

állatvédők bemutatói, rendőrségi vagy kutyaiskolás bemutatók. Családok, gyerekek számára 

fantasztikus élmény. De a mai, médiából ismert embereket, sportolókat, zenészeket is meg 

szokott hívni az aktuális rendezvényszervező. Sok kézműves, étel-ital szolgáltató egység és 

egyéb árus is kivonul a rendezvény helyszínére. A mi elképzelésünk az, hogy a lehető 

legjobban, a lehető legkiemelkedőbb színvonalon egy csodálatos környezetben szervezzük 

meg ezt a kiállítást a faluval karöltve. Tudomásunk van a bánki nyári programsorozatról, 

tudjuk, hogy egy szépen fejlődő faluról van szó, amihez egy kicsit talán mi is hozzá tudnánk 

járulni, mivel ha sikerül olyan módon megszerveznünk ezt a kiállítást, nem titkolt vágyunk, 

hogy ez nemzetközi kiállítássá nője ki magát. Mindenképpen szeretnénk egy tradíciót 

csinálni, mivel ha sikeres kiállítást tudunk szervezni ez minden évben Bánk községben lenne 

megrendezve és így mind a kutyások, mind az ide látogatók, mind a falu hosszútávon egy 

remek és sikeres hétvégének nézne elébe. Itt szeretnénk végre a pozitívumokat is kiemelni.  



26. Napirend Megkeresés kutyakiállítás szervezésére 

 

 

Bánk bekerülhetne a MEOESZ naptárába, és ez azt jelenti, hogy évente kutyakiállítást 

rendezhet, komoly nagyvárosok mellett, mint mondjuk Pécs, Debrecen, Szeged, Budapest. 

(2021-ben rendezi Budapest az Európa kiállítást, amire a központi szervezet több mint 20 

ezer kutyát vár. ) A községet, a régiót egy olyan réteg is megismerheti mind Magyarországon 

, mind a külföldi médiákból azok irányába is, akik önszántukból nem jönnének el ide, és nem 

is tudják, hogy milyen csodálatos kis község fekszik itt, nem messze Budapesttől és a szlovák 

határtól. Milyen turisztikai látványosságok, helyi tradíciós ételek, néphagyományok, de ha 

csak a környezetre és a fantasztikus levegőre gondolunk, már megéri visszatérni egy szabad 

hétvégére ide.  

Kérjük Önöket gondolják át, vitassák meg az elkövetkezendő önkormányzati ülésen. Mi 

bízunk abban, hogy egy csodálatos, sikeres kiállítási sorozatnak és tradíciónak tudjuk az 

alapköveit letenni Bánkon. 

Üdvözlettel,  

Pálocska Henriett helyi csoportvezető  

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségének megbízásából. 
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