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Díszgalambtenyésztő Szakosztály elnök pozícióra 
 
A galambtenyésztés területén az állatok szeretetén túl mindig is szívesen tevékenykedtem az 

emberi kapcsolatok megerősítésén, illetve a tenyésztők szakmai fejlődésének elősegítésén. 
Hiszem és vallom, hogy ahogy az élet más területein is, a galamb- és kisállat tenyésztésben 
szintén elengedhetetlen a közösség minden tagjának lehetőséget teremteni, hogy az általa szeretett 
közösség számára értéket adjon, és kapjon.  Napjainkban közös tevékenységünk sajnos 
mindinkább háttérbe szorul a világ változásaival, ugyanakkor fontos kell, legyen számunkra, hogy 
tevékenységünk ne elvesszen, hanem megerősödjön. 

Az MGKSZ Díszgalambtenyésztő Szakosztályának következő öt éves munkájában fontosnak 
tartanám annak elérését, hogy a szakosztályt és az egész szövetséget érintő szabályzatok 
összhangba kerüljenek. Hiszen ezek a szabályzatok tudják megadni munkánk alapját és kereteit.  

A börze terület és a börze működési rendszere kiépült. Ez igen nagy ugrás a szövetség életében, 
ugyanakkor fontosnak tartom a börze további fejlesztését nem csak utakkal, kapukkal, de 
tenyésztők, kereskedők és látogatók bevonzásával is. Emellett a terület egyéb felhasználási 
lehetőségeinek kihasználását is szem előtt kell tartanunk, legyen szó akár további közösségépítő 
rendezvényekről, vagy lehetőség esetén bérbeadásról. 

A Díszgalambtenyésztő Szakosztály munkáját szoros együttműködésben képzelem el a teljesen 
azonos alapokon nyugvó Nagytestű Alakgalambtenyésztő Szakosztállyal. Ezzel egységesítve az 
MGKSZ működését, és kihasználva mindkét szakosztály pozitív szakmai eredményeit. 

Célom továbbá a fajtaklubok által szervezett bírálóképzések segítése, javítása, aktív szerepet 
vállalva akár a prezentáció összeállításától az előadások lefolytatásáig.  

Vezetőségi tagként kiemelt szerepet szánnék az egyesületek közvetlen segítésére. A szövetség 
vezetőségének szükség esetén segítséget kell nyújtania a jogi, pénzügyi és adminisztratív 
területeken egyaránt. Ideértve akár igény esetén tárgyalások lefolytatását is, például 
önkormányzatokkal való tárgyalások során a kiállító területekhez való jutása érdekében. 

Szeretném, ha a szakosztály nem csak a klubok tevékenységét segítené, hanem minden 
egyesület, minden a szakosztályhoz tartozó tenyésztő munkáját közvetlenül is támogatni tudná. A 
szövetség vezetésének emberközpontúnak, támogatónak és elérhetőnek kell lennie annak minden 
tagja felé. A szövetség nem állhat az egyesületek és a tagság fölött, hiszen a szövetséget a tagság 
alkotja az egyesületek és civil szervezetek összefogása révén. Mindamellett tisztában vagyok 
azzal, hogy nem lehet és nem is kell mindenkinek megfelelni, de a közös út megtalálása kell, hogy 
legyen a cél! 

Annak érdekében, hogy egy ilyen, a fentiekben taglalt, előre mutató közösség 
megvalósulhasson, néhány számomra igen tisztelt tenyésztőtársam megkeresését örömmel 
elfogadva, minden tudásommal, illetve lehetőségemre álló eszközzel igyekszem tenni a 
közösségért, melynek már harmadik évtizede tagja vagyok.  
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