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SZAKMII oNÉLETRAJZ

Szieberth Mihály, 1952. szeptember 18.-án születtem Pécsett. 1962 őta galambászkodom, és
három évre rá a pécsi 42' sz. egyesület tagja lettem. 1968 _ 1976-tg kimaradt az életemből a
galambtenyésztés, a katonaság és a tanulás miatt. 1976 - 1986-ig a Pécsi Galamb és
Ki s állatteny é sztő E gy esül et tagj a vo ltam az e gye sül et p énztáro saként.
1986 őszén megalakítottuk a Y-257 Mecsek Galamb és Kisállattenyésztő Egyesületet,
Schweitzer Lajos elnök és Szieberth Mihály titkát vezetésével. 1992 őta, huszonöt éve vagyok
az egyesület elnöke.
1991-tol 2006-ig dél-dunántúli területi vezetőkénttevékenykedtem a szövetség életében.
2000-ben a VII. Fiatal Szárnyasállat Kiállitást rendeztük meg 1500 darab kiállított állattal
Több magas létszámú King Klub kiállítást bonyolítottunk le. Egyesületi kiállításair'lk az
utóbbi tiz évben ezres darabszámuak.
I979-ben Szövetségi Aranykoszorús kitüntetést kaptam társadalmi munkám elismeréséért.
1981-ben bíráló képző tanfolyamot végeztem. Jelenleg ,,A" kategóriás bíráló vagyok. 200I-
ben az év bírálója lettem. 2004-ben az MGKSZ-ben végzett munkámért EE Plakett
elismerésben részesültem. 2007-ben, I25 éves jubileumi kiállításon Jubileumi Plakett
kittintetésben részesüItem. 2007-ben Aranykoszorús Mestertenyésztő címet kaptam római
galamb tenyésztéséért.2011-ben MGKSZ díj kitüntetésben részesültem.2012-ben felkértek a
Minősíto Bizottság elnökének, ezt a tisztséget a mai napig ellátom. 20l4-ben EE Plakett
kitüntetésben részesültem.
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