
Szakmai elképzelések a Nagytestű Alakgalamb Szakosztály elnöki 
feladatok ellátására 

 
Deák Sándor vagyok, a V227 Abonyi Egyesület és a Texán Fajtaklub elnöke. 
Többen megkerestek, hogy a MGKSZ tisztújítása során vállaljam el a Nagytestű Alakgalamb 

Szakosztály vezetői tisztséget.   
Nem ez volt az első megkeresés, már öt évvel ezelőtt is kerestek, sőt azt követően is, amikor dr. 

Berta Krisztián lemondott a szakosztály vezetéséről.  
Egyrészt munkahelyi elfoglaltságom, másrészt az egyéb társadalmi funkcióim miatt nem 

kívántam tisztséget betölteni, mert az a véleményem, hogy ha valaki egy feladatot vállal azt 
csinálja teljes odaadással.  

Igazából nem vágytam ilyen pozícióra, de a szövetség elmúlt öt éves működésével nem igazán 
voltam megelégedve és többször fogalmaztam meg kritikát.   

Azt vallom, nem csak kritizálni kell, ha az ember képes és erre alkalmasnak is tartja egy 
kollektíva tenni is kell érte.  

Szeretem a galambokat és szeretném, ha egy jól működő, a tagság érdekeit ismerő és azért tenni 
akaró MGKSZ vezetés jönne létre.  

Mi az amit szeretnék ha megválasztanak erre a feladatra:  
- a döntések megfelelő, a tagság véleményét is fegyelembe vevő előkészítését, mely az 

elnökségi ülések megfelelő előkészítését, és a tárgyalt napirendi pontokhoz kapcsolódó 
előterjesztések elkészítését jelenti, hogy a vezetőségi tagoknak legyen lehetősége és ideje az 
általuk képviseltek véleményének kikérésére.  

- a fajtaklubok szerepének és a jogszabályi keretek közötti önállóságának növelést.  
- a szövetség alapdokumentumainak, szabályzatainak felülvizsgálatát és aktualizálását.  
- a tagság folyamatos tájékoztatását  
- fiatal tenyésztők bevonását a szövetség munkájába 
- folyamatos kapcsolattartást a nagytestű alakgalambot tenyésztők fajtaklubjaival és a 

tenyésztők minél szélesebb körével, az érdekeik folyamatos és lehetőség szerint hatékony 
képviseletét.  

- az új vezetőség által rövid (8-12 hónap), közép (1-3 év) és hosszútávú (a ciklus, azaz 5 év 
végéig) program írásban történő elkészítését és megjelentetését, hogy a tagság is ismerje a 
célokat és figyelemmel tudja kísérni annak megvalósítását.  

- rendszeres részvétel és konzultáció a nagytestű alakgalamb szakosztályhoz tartozó 
szervezettekkel és tenyésztőkkel. Ennek érdekében a rendezvényeiken való részvétel.  

Ha úgy ítélik meg, hogy alkalmasnak találnak erre a pozícióra és a vázolt céljaimmal egyet 
tudnak érteni, kérem, támogassanak.  

Abony, 2022. december 14.     
Tisztelettel:  

Deák Sándor 
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