
SZAKMAI ELKEPZELESEIM MEGVALASZTASOM ESETEN
(MUNKAPROGRAM)

Először is szeretném megköszönni a belém tápláltbizalmat.
Nagyon meglepett mikor többen is megkerestek, hogy jelölni szeretnének a diszga|amb
szakosztá|y elnöki tisztségre. Köszönöm ez igazán jól esett' Ugyanakkor rengeteg kérdés
felmerült ez ügyben bennem.
Mi is lenne a feladatom, mi is az, amit én érdemben a magyar galambtenyésztésért tenni
tudok? És még számos más, hasonló kérdés. Ezen elgondolkodva több dolog is eszembe
jutott, amit jelen esetben nevezhetünk szakmai pfogramnak. Felelőtlenül ígérgetni nem
szeretnék, ezt inkább me ghagynám a politikusoknak.
Minden tény ismerete nélkül lehetetlen bármit is ígérni, inkább azt szerctném leírni mit,
szeretnék tenni a magyar galambtenyésztésért"

Két vezérfonal mentén szeretném a munkámat végezni.
Az első és legfontosabb az utánpótlás nevelés, a fiatalok megérintése és megismer1etése a
ga|ambászat eme ágával.
A másik pedig a magyaÍ galambfajták megismertetése, népszerűsítése, fejlesztése,
problémáinak feltárása, kezelése. Az első és legfontosabb lépésnek mégis azt tatltom, és ha a
munkámmal csak ezt tudnám elérni, ezzel is elégedett lennék, HOGY A TENYÉSZTŐK
BESZÉLGES SENEK EGYMÁS SAL.
Minden gőgöt, indulatot felre téve a beszélgetéseket szakmai alapokra helyezve, kellő
alázattal az általuktenyésztett fajta és az embertársaik iránt.
Amennyiben ezt a kérdést megoldanánk, sok gond önmagától megoldódna, semmiss é v áIna.
Második éve dolgozom gyerekekkel, járok gyerektáborokba és tartok bemutatókat
galambokkal gyerekeknek' Ezeket a tapasztalataimat szeretném megosztani minél több
galambásszal, és az egész országot lefedve minél több tenyésztot arra ösztönozni, hogy
végezzen hasonló munkát a közös jövőnkért. A tapasztalatainkat megosztva a gyerekek
képzési rendszerét minél magasabb szintre fejleszteni. Ne feledjük el, hogy eZ aZ egyetlen
esélye annak, hogy 20-30 -40 év múlva is életképes legyen a galambtenyésztés.

Magyar fajták. Hú! Nehéz kérdés. Szerintem sokan nem érzik át a sulyát, hogy milyen
felelősségteljes feladat magyar emberként magyar fajtát tenyészteni. Szeretném a klubokat
ösztonözni egy átfogó klubkiadvány elkészítésére' ami nemcsak a fajtaleírást és az
ideáIrajzokaÍ talialmazná, hanem rajzokkal illusztrálva az előforduló hiányosságokat is
bemutatná. Ezzel egyértelművé téve afajtaleftások értelmezését mindenki számára. Nagyon
fontosnak tartom e kiadványok eljuttatását a ktilfoldi szövetségel<hez, ezzel nyomatékosítva,
hogy felelős gazdái vagyunk a magyar fajtáknak. Az ember a munkáját végezve új tényeket
ismer meg és ez ujabb feladatok eIé állrit1a. Ez velem sincsen másképp.

Megválasztásom esetén ezekkel a feladatokkal szeretném kezdeni a munkát, aztán a
menetközben adódó feladatok sorrendj ében folytatni.
Ez a feladat egy csapatmunka! Ezek végrehajtani csakis egységben lehet, egy olyan csapattal,
aki céltudatos, őszinte, szakmailag elkotelezett' egymássalkompromisszum kész.
Köszönöm, hogy végigolvasta programomat.
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