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onéletruiz

Név: PákozdiLászlő

Szül. idő: I96L09.04.

Lakcím : 23 I 5 Szigethalom, Mária u'22

Tel.: 06-70-2157-257

Iskolák:

1975-1979. Kossuth L. Műszaki SZKI

- érettségi' közlekedésgépész szakmunkás vizsga' ''B'' hiv. jogosítvány

1989-1990. Kossuth L. Műszaki SZKI

_ közlekedé s- gép gy ártási technikus

Elváltam, két gyermekem van: Kata és Nóra

Tenyésztői,_illetve közösségi munkásság:

l 97 5 -b en kezdtem önáll ó an galamb ászni King gal ambokkal

I977-ben léptem be a V-75 szigethalmi egyesületbe

1988-ba sikeres bíráIői vizsgát tettem jelen pillanatban ,,A'' kategóriás bíráló vagyok az

I/d és III. fajtacsopor1ban

1989-tő1Díszposta fajta klub tag mint német kiállítási galamb tenyésztő

1995_ben lettem egyesületi küldött valamint egyesületi titkár

2000-ben aY-75 egyesület elnökének váIasztott, mely tisztséget a mai napig ellátok

2008-ban kerültek tenyészetembe az első angol modenák

-2010-ben léptem be az angol modena fajtaklubba

20l3-őta a modena fajtaklubban vezetőségi tag vagyok



20l2-ben az MGKSZ Díszoklevelét kaptam tenyésztői közösségbenvégzettmunkám

e1ismeréséü1

További célom:

Teljes szakmai tudásom és megszerzetttenyésztőitapasztalataim átadásaa lehető legtöbb

tenyésztőnek!

Még szorosabb kapcsolat kialakítása a régióban tevékenykedő egyesiiletek között!

Ötletek, tapasztalatok összegyújtése, népszerűsítése, hogy a fiatalok minél nagyobb

számb an csatIakozzanak tagj aink sorába !

Egyesületi kiállítások egymás közötti népszerűsítése!

Egy régi ötlet hagyomány teremtő megvalósítása:

nÉcrÓs rrÁrr-ÍrÁS létrehozása! ! !

2017. november 29.

Tisztelettel : Pákozdi Lászlő


