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MAGYAR GALAMB- És xrsÁLLATTANyÉszrox ORSZÁGoS SZoVETsÉcB
ELNÖKSÉGE ÉSZAK_DUNÁNIÚI-I TERÜLETI rÉpvrsnro

PROGRAM JAVASLATOM:

1. A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők országos Szövetsége (továbbiakban:

MGKSZ) Elnöksége, Díszszakosztály elnöke pályázatomnál leírtakat itt is szem előtt tartva,

de területi szintre lebontva a legfontosabb feladat az Észak-dunántúli egyesületek érdekeinek
képviselete.

2. Az egyesületekkel/civil szervezetekkel ellenjegyeztetni kell az MGKSZ szabáIyzatait.
3. Az MGKSZ segitse a kis egyesületeket és civil társaságokat a működéséhez szükséges

szabályok betartásában (információk megküldése, kitöltött minta adatlapok feltöltése, felhívás
a határidőre a honlapon). Segíteni kell a települések ktilonboző jeles napjaira való
kitelepülést, bemutatk ozást.

4. Minden eszköztllehetőséget meg kell ragadni a fiatalok bevonására. Ezzel
párhuzamosan kell erkölcsileg megbecsülni a többi korosztályt is (pl. 20-70... éves

folyamatos tagsági viszonyra) emléklap/konyvlkítúző átadásával. Folytatni kell az elmult
években jól működő MGKSZ és a társadalmi elismerésekre való felterjesztést'

5. Nemzeti Galamb- és Kisállat Kiállítás: 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 tobb
helyszínre utazní) miatt. Nemzeti Fiatal Galamb- és Kisállat Kiállítás: nem szabad egyik
évben sem lemondani a rendezéséről. Népszerusiti az adott területen a kisállattartást! Biztatni
kell a területen működő egyesületeket (anyagi támogatást csak ők kaphatnak)' hogy vállalják
fel a Nemzeti Fiatal Galamb_ és Kisállat Kiállítás megrendezését. Nagycenk pl. ideális
helyszín lenne e célra. Újra kell gondolni a megszűnt Bakony Kupa, mint területi kiállítás
elindítását. Tudomásul kell venni, hogy az MGKSZ csak szervezeti kereteket ad. Maga a

tartalom az egyesületek /civil szervezetek tevékenysége révén teljesedik ki, azaz a hazai
galamb- és kisállattenyésztés sorsa itt dől el. A területen élő tenyésztők minél szélesebb köní
megjelenése kívánatos e rendezvényeken.

6. A Monori Börze hátsó részének gondozottabbá, használhatóbbá tétele (elegyengetés'

kaszálás, sorok kijelölése) szükséges. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét (az állandó

börzelátogatók érdekében), hogy a jelenlegi árak (500 Ft/alkalom) melletti 2000 Ft/év

értékben bérletet válthassanak az affa érdeklődést mutató MGKSZ tagok.
7. A Galamb- és kisállat magazinba a tagszervezetek életéről szóló írások szotgalmazása.

Ha azok közlésre alkalmasak, kerüljenek be, nemleges döntés esetén azok szerzői rövid
visszajelzést kapjanak. Szorgalmazni kell a szaklap előfizetését' a kiállítások katalógusaiban

való népszerusítését.

Székesfehérvár, 2077 . november 22. Bárány István


