
Kiss Gabriella _ gazdasági alelnökjelölt programja

Úgy vélem' engem itt nagyon sokan ismernek, akik egy kicsit is aktívan bekapcsolódtak a

szövetség életébe az eImult évtizedekben. Ezért bemutatkozás helyett néhány tény említenék
az életemből. Galambászcsaládból származom' gyerekkorom óta szervezetünk légkorében
éltem. Édesapám elismert galambász, édesanyám 15 éven át volt a szovetségi iroda
alkaImazottja, aki minden rezdülését ismerte a tenyésztói kozösségeknek és a vezetésnek
egyaránt. I992-ben kerültem munkavállalóként a szövetségbe, édesanyám helyét átvéve, akí
abban az évben ment nyugdíjba. Egyetlen ember van csak a szövetség történetében, aki náIarrt

hosszabb időt töltött alkalmazottként vagy tisztségviselőkén szeruezetünkben. 2008-ban
választottak előszor gazdasági alelnöknek,így azőtatisztségviselőként is tevékenykedek.

E program a j<ivőről szól és hiszem, hogy meg is valósíthatom mindannyiunk javára. Szükség
van a jövőben az összefogásra, a területi vezetők, aszakosztályvezetők és a fajtaklub vezetők
közös munkájára. Hatétrozott elképzelésem és vágyam' hogy ez a szövetség a következő 135

évet is megélje, hogy utódainknak minden választáskor egy jól működő szetvezetet adjunk át.

Munkám fontos alappillére a gazdasági tevékenység irányítása, hiszen pénz kell a szövetségi
élet minden területéhez. Az á|talam nagyon fontosnak ítélt szakmai területek, amelyekhez a
pénz eloteremtését elsőrendű feladatomnak tekintem a kovetkezők:

- Az országos kiállítás nyereséges megrendezése.

- Az országos röpversenyek lebonyolítása.
- A borzéink szintjének fenntartása, illetve javítása.

- A kiilonboző szetvezetí egységek' szakosztályok, bizottságok működésének biztosítása'
- A raktárkészleteink megfelelő tárolásának biztosítása, illetve szükség esetén aZ

készletek további bővítése, gyarapítása.

- Az eszközállomány megóvása, gyarapitása'

- A szövetségi vezetők és a tagság közötti személyes kapcsolattartáshoz szükséges
költségek folyamatos biztosítása.

- A szövetség digitális infrastruktúrájának javitása, illetve elthez szükséges eszközok
b eszet zése, val amint a szo ft verek fej l eszté se.

- A pénzügyi helyzetről való korrekt tájékoztatás és beszámolás az előírt szewezetek
fe1é.

- A Felügyelő Bizottsággal való korrekt együttműködés'
- Uj pénzügyi források után való kutatás.

- A lehetséges pályázatt lehetőségek kihasználása'
- Nem utolsó sorban az Eurőpa Szövetség viszonylatában fennálló jó kapcsolatok,

valamint azellhez szükséges anyagi fedezet biztosítása.

A fenti felsorolást nem a teljesség igényével állítottam öSSZe, hiszen bármilyen további
gazdaságosan megoldható szakmai ötletet, elképzelést szívesen támogatok' Pénzügyi
szempontból nagyobb önállóságra törekszem, ezért a jövőben nagyobb szabadságot

szeretnék a szövetségi ügyekbe történő beleszólás terén. A jövőben meg akarok

akadályozni minden olyan kiadást, amely szakmailag nem indokolható meg teljes



alapossággal. Ezért igényt tartok atÍa, hogy nemet mondhassak az irracionális
elképze1ésekre.

Az országos kiállítás megszeÍvezésére és népszerűsítésére több és hatékonyabb forumot
kívánok igénybe venni. Úgy vélem itt az eddigieknél sokkal több lehetőség van, melyeket
kihasználhatunk, még akkor is, ha ez pénzbe kerül. Elképzelhetőnek tartom, hogy szakmai
támogatás esetén egy a most elfogadottól eltérő rendszerben bírátó klub már pénteken egy
show-műsoszerúbirálatot tartson, így azt a napot is aktíwá tegyük.

Szükségesnek látom és ezért kívánatosnak is, hogy minden rendezvényünkön pozitív
megkülönböztetésben részesüljenek szövetségünk tagjai a kívülállókkal szemben. Ennek
feltétele a tagsági igazolványok újbóli bevezetése és aktív haszná|ata. Fontos, hogy minden
egyes igazolvárnya| rendelkező ember díjkedvezményt kapjon aZ osszes lehetséges
szolgáltatásból. Igen is érezzék egy rangnak tagjaink, hogy ők egy 135 éves múlttal
rendelkező szervezetb en szövets é g i ho zzáj árul ást fizetnek.

Keresem és a továbbiakban is kutatni fogom a lehetséges szolgáltatások körének bővítését.
Minden egyes új ötletet szívesen veszek és fogadok, amely pénzügyileg is megvalósítható.
Természetesen új dolgok esetében szükséges az otlet pénztigyi tantairmát is megvilágítani.
Az nem elfogadható, hogy a fórumon foldobunk egy ötletet, és hozzáírjuk, hogy ,'a
pénzúgyi részéhez nem értek'' de valósítsák meg' ahogy tudják, kerül amibe kerül. Az
ilyen ötletekkel nem lehet mit kezdeni. Éppen ezéft minden új ötlethez várom a pénzigyi
terveket is.

A szövetség egyelőre biztos anyagi háttérrel rendelkezik, de tudomásul veszem, hogy
szervezetünk nem egy ',spórkassza'', a tar1alékképzésen kívül költsük a tagságra a
megtermelt nyereséget. A fent leírtak mellett terveim között fontos helyet foglal el a

költségcsökkentés. Ennek több területét is látom, amit megfelelő önállóság és beleszólási
lehetőség esetén meg kívánok valósítani. Nem adtam fel még azt az álmomat sem' hogy
saját raktárunk legyen és ne kelljen bérleti díjat fizetni ketrecparkunk tárolásáért. Ez is a
költségcsökkentés körébe tartozik' A szcivetségi új székhelyének használata közben
felmerült hiányosságok pótlása terveim között szerepel, mint például a helység
szeIlőzésének me go ldása.

A börze mindenáron történő fenntartása, méreteiben és színvonalában való feilesztése
szívügyem' mert látom, milyen nagy igény van rá, Nem riadok vissza a külfolcli, esetleg
Európa Szövetségi reklámozásától sem. Terveim között szerepel, hogy a tenyésztők által
fel nem használt szövetségi gyűrűket egyesületeink összegyűjtsék, ezeket a gyűrűket
visszajuttassák szövetségünkbe, ami után kedvezményt kapnának tárgy évi
gyűrűrendeléseiknél. Így jóljárnak tagjaink, valamint a visszakerült gyűrűk nem kerülnek a
szemétbe és újra lehet majd azokathasznosítani.

Programom lezárásakért ígérem, bárki is legyen a szövetségünk elnoke' vele is konstruktív'
illetve támogató viszonyt kívánok kialakítani.
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