
Elnöki tisztség betöltésére -válasáási program

Tisztelt Tagtársak!

Eloször is szeretném megköszönni a jelölést, melyet személyemre adtak'
Vonnák JÓzsef a Nagyatádi v-275-ös egyesÜlet tagja vagyok, 46 éves, 28 éve foglalkozom
galambtenyésztéssel. Pályafutásomat a V-250 Kerekegyházi egyesÜletnél kezdtem' Először csak
hobbi szinten páva galambokkal, és Kingekkel' 1990-ben szállt meg az ihlet, a felsőbb szintű
galambtenyésztésre, melyet nem sokára követet az első tisztség. A tisztújító közgyűlésen a V-250
egyesÜlet titkárává választottak, több cikluson keresztÜl dolgoztam egyÜtt Peczelák Lajos úrral és
Virág Mihály Úrral. Számos feladat mellet el kellet döntenem, hogy king Vagy a pávagalamb
tenyésáést fogom folytatni, nehéz döntés volt számomra, de mind ketto nem igazán mrjködött.
Döntésem a király galamb felé orientálódott. Az idő elteltével egyre eredményesebben szerepeltem
a kiállításokon, ezÜst koszorús kiváló tenyésztői minosítéssel rendelkezem.
2002.-löl vagyok a Bíráló TestÜlet tagja.
Magyar King Klub elnökitisztségét, egy cikluson keresztÜl láttam el.
SzövetségÜnkben 18. éve vagyok az elnökség tagja, kezdetben a minosítő bizottság elnökeként
végeztem feladatomat, jelen leg az alakgalamb szakosztály el nökeként tevékenykedem
Meggyőzódésem, hogy szövetségÜnk gazdasági és szakmai múltja eredményes, de véleményem
szerint még eredményesebbé lehetne tenni.

Terveim:
1 .A-gazdasági tevékenység teljes vizsgálata:

Kisállat börze
Gyűrűgyártás

2' E l nökség ben betö ltött fu n kciÓk fel Ü lvizsg álata
3. Szakosztályok, fajtaklubok

Szakosáályok felsöbbfokú szakmai konzultációinak támogatása
Díszszárnyas és Prémes állat szakosztály szétválasztás
Fajtakl ubok magasabb színvonal ú szakmai m u n káj u khoz támogatás.

4Kíállitások
Nemzeti kiállítások megrendezése, lehetőség szerint egy soros ketrecpark elhelyezéssel
Jubiléum kiállítás rendezése lehetőség szerint Budapesten

5.Egyesületek
Szerényebb lehetőséggel rendelkező egyesÜletek felkarolása, éS megerősítése

6'Nemzetközi kapcsolatok fenntartása, ápolása és bővítése



z'Értéreink
Magya r kisá l latíajok-fajták előseg ítése népszerűsítése, megvédése

8.Kiadványok
Kisállat magazin hasábjain, több szakmai tartalom
Fajtaleíró kö nyvbe n sze rep lő fajták korrekciÓja

9. Eszközök
Álló eszkozeink felÜlvizsgálata, javítása, selejtezése

Remélem számíthatók az egyesület képviselő szavazatára'

L1=n,zJz jfuL,"'/-
Vonnák Jozseff

Jelölt


