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Tisztelt Tenyészőtársak! 
 
 Megköszönöm a jelölést a Felügyelő Bizottság elnöki tisztségére. 
 
 A bizottság elnökeként szeretném segíteni, hogy rendbe tegyük és összhangba 
hozzuk szabályzatainkat. A bizottságba választott tagokkal a szabályos és gazdaságos 
szövetség működését, valamint a szakmai munka rendbetételét segítenénk elő. 
 Az elnökségnek javasoljuk olyan intézkedések meghozatalát, hogy tagjaink száma 
ne csökkenjen. 
 Fontosnak tartom az újság megjelentetését, még ha nem is gazdaságos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knapcsek Lajos önéletrajz 
 
 1956. május 26-án születtem Endrődön. Ketten voltunk testvérek, bátyám is galamb 
tenyésztő volt. Feleségemmel 1978. április 29-én kötöttünk házasságot, két lányunk és egy 
fiunk született, öt unokámmal örülhetünk a mai napig. Fiunk 10 évig hiúz galambot 
tenyésztett.  
 A családom támogatása nélkül nem tudtam volna szerepet vállalni a szövetségi és 
egyesületi munkában. 
 Iskolai végzettségem: építőipari technikus 
 Munkahelye: Hídknap Faipari Kft. Gyomaendrőd, melynek ügyvezetője vagyok. 
 
Knapcsek Lajos szakmai önéletrajz: 
  
- 1970-től vagyok a szövetség tagja. 
- 1973-tól az endrődi V199. számú egyesület titkárának választottak, melyet 1978 
decemberéig láttam el. 
- 1979. január 4-től 1980. december 15-ig Budapesten katona voltam ez idő alatt 
rendszeresen bejártam a szövetségbe segíteni az adminisztratív munkát. 

Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők 
Országos Szövetsége 



- 1981. január 13-tól 1981. december 21-ig az endrődi V199. számú egyesület elnöke 
voltam. 
- 1981. december 21-től napjainkig a gyomaendrődi V243. számú egyesület elnöke 
vagyok. 
- Több sikeres országos fiatal nagy testű alak galamb fajtaklubok kiállítást rendeztünk. 
- 1984. július 11-én bírálói vizsgát tettem, több kiállításon végeztem munkát „A” 
kategóriás bírálóként. 
- Szakbírálói vizsgát tettem a strasszer fajtából. 
- 1970-től napjainkig tenyésztek kék szalag nélküli strasszerokat és 2005-től magyar 
autósex tyúkgalambokat. 
- 1995-2018-ig a strasszer klub elnöke voltam. 
- 1985. szeptember 7-én az elnökség területi képviselőjének választottak, melyet 2018-ig 
töltöttem be. 
-  A strasszer fajtában bronzkoszorús tenyésztő vagyok. 
- Sok kiváló fajta nemzeti győztes minősítést elért galambom volt. 
- 2018. április 14-én örökös tiszteletbeli tag kitüntető címet kaptam. 
- 2019. november 30-én miniszter elismerő oklevelet kaptam. 
 
 
 Ha bizalmat kapok lelkiismeretesen és becsületesen szeretném a felügyelő bizottság 
munkáját irányítani közösségünk érdekét figyelembe véve. 
 
 
 
    
 
 Gyomaendrőd, 2023. február 03. 
          
          Knapcsek Lajos  
                        jelölt  
 
  


