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Szakmai önéletra1z
Röpgalambokkal kapcsolatos vonzalmam gyerekkoromra nyűlik vissza' Szewezetlformában
harminc éve kezdtem tenyészteni Budapesti Magasröptrí Keringő galambokat. Ezze| egy
időben B-14 egyesület, illetve az MGKSZ tagja lettem.

Kellő tapasztalatszerzés után megválasztottak egyesületi Röptitkámak, majd ezt követően a

Röpszakosztály Versenybizottságélnak taga is lettem.

További években Versenybizottság Elnöki tisztségére jelöltek, ezt követően megtiszteltek a
tenyésztőtársak a Röpgalamb Szakosztály Elnöki tisztségének jelölésével. Úgy fogadtam el a
jelölést, hogy egymást támogatva, mindenki kiveszi arészét a feladatból. Úgy rudom értékelni
ezt az időszakot, ami már tiz évre nyulik vissza, hogy ezt a fajta támogatást, amit kértem, meg
is kaptam.

Ennek a szellemiségében minden év elején megbeszélve az éves teendőeket, munkatetveket,
versenykiírásokat készítetttink, és ragaszkodva a munkatervhez, ütemezve végezzik
feladatainkat'Úgy értékelem, hogy elenyésző kivételle|ezzökkenőmentesen meg is történt.

Programtentezet
A fent említett Röpszakosztály napi teendőit figyelembe véve, ami gyakorlatilag
meghatározza az éves feladatainkat, egy hosszú távű elképzelést szeretnók megemlíteni, ami
két fő részre bontható.

Minden választott és vállalt pozíciő felelősséggel jár, és annak megfelelően felelősséggel is
kell végezni. Az egyik legfontosabb felelősség ebből azok a röpgalamb fajták, ami a
szakosztáIy felügyelete alatt állnak, megbecsült genetikai értékeket képviselnek országon
belül és határokon túl. Tisztelik, szeretik, kedvelik, és elismerően nyilatkoznak ezehől a

röpgalamb fajtákról' Ennek megfelelően mindent figyelembe véve első számu
kötelességünknek kell tartani a fajták genetikai érétkének megtartását és a jövőt illetően a

közö s munka eredményeképpen az e s etleges finomítgatá sát, j avitgatás át.

A másik rendkívül fontos dolog egy szervezet éIetében, hogy az egységes szemlélet'
gondolkodás irányába, kozös munkával képesek legyünk képviselni ezeket a röpgalamb
fqtákat. Hosszű távű törekvésem, amit már folytatok egy ideje' hogy a röpgalamb tenyésztő
társakat egy egységbe tömörítsem.

Ez a tervezet két pilléne épül: egy értékÍe, amit a röpgalambok képviselnek, és egy
értékmegóvásra, ami a közösség egységes tenyésztői gondolkodásán alapszik. Ez a néhány
soros programtewezet lehetne színesebb, bővebb, megnyerőbb is akár' mint az élet más
területén. De ennek nem M a lényege, hogy az ember olyanokat írjon, amit az esetleges
megválasztása után hagy a felejtés homályába eltiinni. Ennek a megvalósitásához kérem a
teny é sztőtárs ak h as onl ó go ndo lko dás át é s p o zitív ho zzáá|lás át.
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