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PROGRAM JAVASLATOM:
Szervezeti:

1. Alapjaiban keII hozzányúlni a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők országos
Szövetsége (továbbiakban: MGKSZ) tevékenységéhez. Munka-, feladatkör lehatárolás,
felelősség megállapítása kell. A sportági szövetségekhez hasonlóan itt is keresni kell a

lehetőséget egy jó kapcsolati tőkével rendelkezo társadalmi elnöki és a tényleges napi munkát
végző ügyvezető elnöki poszt létrehozására' Az Elnökség által átdolgozott szabályzatokat
töltsük fel a honlapra (pl. 15 napig), hogy azzal kapcsolatosan' írásban szal<rnaí véleményt
tehessen atagság.

2. Az egyesületekkel/civil szervezetekkel ellenjegyeztetníkel! az MGKSZ szabályzatatt
Vizsgáljuk meg, hogy a Szövetség mi módon, milyen eszközökkel tudja segíteni a kis
egyesületek/civil társaságok működéséhez szükséges szabályok megtartását (információk
megküldése, kitöltött minta adatlapok feltoltése, felhívás a határidőre a honlapon), esetleges

anyagi segítségét rendezvényeik megtart ásához.
3. Áilitsunk össze, a honlapra töltsünk fel szakmai anyagokat (pl. takatmányozás,

állatorvosi tudnivalók, stb.). Részben hirdetési felületként is szolgálhatna (nem állatorvosi)
készítmények ismer1etése, állatorvosok, takarmány- gritt-, stb. ér1ékesítők bemutatása,

elérhetősége terén.

Erkölcsi megbecsülés:
4. Minden eszkÓztllehetőséget meg kell ragadni a fiatalok bevonására. E'zzel együtt

hangsúlyosabban kell erkölcsileg megbecsülni a többi korosztály.t is (pl. 20-70... éves

folyamatos tagsági viszonyra) emléklap/konyvlkitúző énadásávaI' Kezdeményezni kell a

társadalmi elismerésekre való felterj esztést.

KitÍllítdsaink:
5. Nemzeti Galamb_ és Kisállat Kiállítás: kérni kell a katalógusra Magyarország

címerének használati jogát. A benne lévő fajtanevek, rajz-, színváltozatok megjelölése ne

hagyjon kívránnivalót maga után. Nevéhez méltóan egységesen, egy helyszínen, egy
időpontban kerüljön megrendezésre. Részben önbecsülési (mutassuk meg egy helyen, amink
van), részben idő- (egy alkalom)' valamint anyagi takarékosság (nem kell több helyszínre
utazni) miatt. Kiállításaink gyakorlatilag csak egy szűk, szinte célorientált körben ismertek.
Népszerűsíteni kell a tevékenységünket, rendezvényeinket. Fel kell használni elthez a

meglévő, foként agrársajtó kapcsolatainkat, bővítve más sajtóorgánumokka| ezt a kclrt. Üde
színfolt lenne, ha a környező országok (akár évente váltva) asajéú" fajtáikkal részt vennének a
kölcsönösség jegyében. Nemzeti Fiatal Kiállítás: nem szabad egyik évben sem lemondani a

rendezéséről. Népszerúsíti az adott területen a kisállattartást| De tudomásul kell venni, hogy
nem az egyesületek diktálják a terembérlés feltételeit!

Szakirodalom:
6. Fektessünk hangsúlyt a külföldi szövetségekkel kölcsönösen történo szakirodalom

. (fajtaleíró könyvek' szaklapok) cseréjére, azok kata|ogizáIásttra. megőrzésére. Kísérjük
figyelemmel a neten megjelenő, galamb- és kisállattenyésztéssel kapcsolatos szakirodalom,
relikviák hirdetéseit és azt lehetőleg aköi1avára vásároljuk meg. A Szövetség aközhaizn^űság
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kapcsán a gondozásában megjelenő kiadványok 2-2 péIdányát juttassa eI aZ országos
Széchenyi Könyr,tár, aMezőgazdasági Könyvtár és a megyei könyvtárakrészéte.

7. Meg kell keresni annak mődját, anyagi hátterét, hogy hogyan, milyen módon és

tartalommal készüljenek a különböző korosztályok (óvodástól a felnőttekig) számára a

galamb- és kisállattenyésztést ismertető/népszerűsítő kiadványok.
8. Rendezni, katalogizáIni kell a (a valamikor volt, majd érdekes körülmények közt

/ismeretlenek? kezei általl eltúrrt), majd közadakozásból újra létrejött könyvtár anyagát és

aztle|tát szerint kell átadni vezetoségváltás esetén. Az MGKSZ anyagl|ag is járuljonhozzá a

szakirodalom és a relikviák megmentéséhez, vásfuIásához. A külföldi szakirodalom
(könyvek, magazinok, lapok) szintén katalogizálva' évekbe gyűjtve legyenek elérhetők az
irodában' Kerüljenek fel az MGKSZ honlapjára egykori és mai szaklapjaink napjainkban
már szinte elérhetetlen számai, kezdve akár pl. a Szárnyasaink évfolyamaival.

Külső kapcsolatok:
9. Kezdeményezni kell különböző korosztályok felé egy országos szintű

kisállattenyésztéssel kapcsolatos vetélkedő lfotőlrajz páIyázat megrendezését.

10. Kezdeményezni kell a különböző szektorokban (gazdaság, telefontársaságok,
biztosítók, bankok) a hirdetési kapacitásunk/reklámértékünk (bÓrze, kiállítások) kihasználását,
akár a kiadványainkon megjeleno formában is. Kapcsolat kiépítése szükséges a
szabnailminisztériumi szervezetek, az oktatási intézmények (pl. agrár_felsőoktatás), az rúzleti

szféra (hirdetési felületeink hasznosítása) felé. Együttműködési megállapodásokat kössünk a

hazai kisállattenyésztés területén működő szerveződésekkel/szervezetekkel a kiállításaink,
bemutatóink színesebbé tétele érdekében'

Monori Börze:
11. Megteendők azon jogi lépések, melyek biztosíthatj ák a rendezési jog MGKSZ tészére

tör1énő megőrzését. Keresni kell a több lábon állás lehetőségeit. Jelenleg gyakorlatilag csak a

börze bevételek biztosítják a működési koltségeket'

12. A terület hátsó részének gondozottabbá,használhatóbbá tétele (elegyengetés, kaszálás,

sorok kijelolése) szükséges. Megoldásra vár a belépők hátoldalának hirdetési felületként
ttirténő értékesítése' Az így befolyt osszegből akár a tagok tészére is tudnánk kedvezményt

adni. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét (az állandÓ bYzeléúogatók érdekében), hogy a

jelenlegi árak (500 Ft/alkalom) melletti 2000 Ft/év értékben bérletet válthassanak az arÍa

érdeklődést mutató MGKSZ tagok. Évente egyszer el tudok képzelni egy galambJbaromfi-

/nyúlhúsból készült bográcsos főzőverseny megrendezését is' növelve ezzel a Büze
vonzerejét 

EE tagsdg oktÍn:
13. Csak annyi anyagi terhet (p1. EE Közgyűlések megrendezése) vállaljunk, amennyit az

EE- ben betöltött szerepünk, súlyunk indokolttá tesz, amennyit az MGKSZ anyagilag is elbír.

Megoldásra vár az EE Kiállítások kapcsán akiállitókra háruló terhek mérséklése támogatók

bevonásával. A kiállítók önmaguk menedzselése mellett az MGKSZ hírnevét is fényezik' A
jelenlegi gyakorlat szerint azonban minden költséget (a kiszállítást is beleértve) a tenyésztők

. viselnek' Igény esetén a kiállításokra közos utazás szervezése szükséges.

14.Az Európa Szövetség anyagainak folyamatos lefordíttatása, honlapra való feltöltése.

Meg kell vizsgálni, hogy a magyaÍ nyelvű és az EE fajtaleírások kompatibilisek e.



Különösen a magyü füták esetében hangsúlyos e kérdés. Ha eltérés tapasztalható' akkor
kezdeményezni kell az e gy sé gesíté st, v álto ztatást.

Faj taklub o k v onatko zús a ter é n :

15. A Standard Bizottság egyeztesse és írassa aIá a Fajtaklubok vezetőivel a

fajtaleírásokat. Bármilyen további váItoztatás csak hasonló módon készülhet, közlés csak az

így ellenjegyzett irat alapjánjelenhet meg. Néhány fqta (p1. magyar pávagalamb) esetében

meglévő ellentmondások feloldása sürgető feladat. A fajtaklubok nagyobb szakmai hatáskört

kapjanak a gondozott fajták vonatkozásában, előzetes egyeztetés szükséges aZ őket érintő

kérdésekben. A Standard Bizottság ahazai fajták leírás módosításakor ellenjegyeztesse azt a

fajtaklub vezetőjével. Az MGKSZ lehetősége szerint támogassa a fajtaklubok által sajtő alá

rendezett kiadványok megjelentetését. Kapjon nagyobb hangsúlyt a tevékenység

megítélésénél a Fajtaklubokat vonatkozásában az általuk gondozott fajtákkal kapcsolatos

szakmai jellegű írások fenyképekkel illusztrált elkéSzítése, tendezvényeken, kiállításokon
való részvétele, kisebbet a szakmai napon megjelent bírálók száma.

16. Kezdeményezni kell, és figyelemmel kísérni, hogy a magyar kitenyésztésű galamb_ és

kisállat fajtákról (de a többirol is szakmai és nyomdai szempontból is) megfelelő fényképek
készüljenek. Elozetes minősítés után a honlapra feltöltésre kerüljenek a fajta neve/rajzalszine

és a kép készítője megnevezésével szabad letöltésre (forrás megnevezésével). Készüljön el és

a honlapra kerüljön folyamatos feltöltésre a fajták neveinek helyes leírása, r4z-,
szinvá|tozatainak listája. A hazai kitenyésztésű kisállatfajták Nemzeti Értéktárba történő

egységes felvételéhez szükséges szakmai anyag eIkészítése, az elismertetés elindítása.

Szakmai napok kezdeményezése más szervezetekkel közösen. Ilyen lehetne pl. a Szeged és

Székesfehérvár városokhoz kotődő magyar óriásnyúl kapcsán történő szervezés.

17. Bírálók nyelvtudásának felmérése. Alkalmanként legalább egy fő 40 éven aluli
(nyelvet jól beszélő) bíráló is kerüljön be a külföldi továbbképzésekre delegáltak közé.

Szaklap:
18. Szükséges a teljes színes megjelentetése (példa: 2011, májusi szám). A szerkesztés

nem könnyű munkáját meg kell osztani. Nem szabad egy embert túlterhelni. A
tagszervezetek életéről szóló írások, ha azok közlésre alkalmasak' kerüljenek be a lapba,

nemleges döntés esetén azok írói rovid visszajelzést kapjanak. A szaklap körüli
ellentmondások elkerülése érdekében rendezni kell a szakmai követelményrendszerét.

Tisztázandó, hogy az eIőfizetők miről olvasnának szívesen. Kérni keI! az egyesületeket, hogy

katalógusaikban, rendezvényeiken népszerűsítsék a Galamb- és kisállat magazirú.. Ehhez

megfelelő anyagot kell a honlapon részükre letöltésre biztosítani.

Székesfehérv ár, 2017 . november 22. Bárány István


