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Tisztelt Tagtársak! 

2018-ban megalakult az új elnökség és így elkezdődött egy folyamat, melynek első szakmai 
lépése a Díszmadár és a Nyúlszakosztály megalapítása volt. Ekkor mint megbízott díszmadár 
szakosztály elnök kerültem az elnökség tagjai közé és kezdtem meg munkám. 

Több éves tenyésztői és bírálói múlttal a hátam mögött, megfelelő kapcsolati tőkével és több 
nyelv tudásával úgy gondoltam, hogy ezt a posztot hitelesen tudom vállalni és pozitív 
változást tudok kifejteni. 

Az MGKSZ életében még gyerekcipőben jár a Díszmadár Szakosztály. Aki kiállításokra jár, 
minőségi tenyésztést folytat, az tudja, hogy a díszmadártenyésztésben a COM elvárásai 
mérvadók. A legutóbbi EE közgyűlés szekció ülésén is szó esett erről, hiszen az EE 
Díszmadár szekciója is a COM rendszer szerint sorolja be a madarakat és aszerint végzi a 
bírálatokat. A COM az, ami jelenleg biztosítja számunkra a megfelelő gyűrűket, bírálókat, 
bírálatot és szaktudást nemzetközi szinten is. 

Ezt szeretném elérni Szövetségen belül is. Célom elérni, hogy Szakosztályunk világszinten is 
elismert tenyésztőket összefogja, támogassa. Külföldi tenyésztőket és bírálókat szeretnék 
meghívni továbbképzések tartására. Így naprakészek lehetnénk és folyamatos lenne a szakmai 
fejlődés, közösségük tagja kíván lenni az Európa Szövetségnek.  

Az irány világos számomra és ehhez partnereket is találtam. Slobodan Kulic, aki már 25 éve 
elismert bíráló és a korábbi ciklusban a COM alelnöke is volt felkért, vegyek részt egy 
szakmai csoportban, melynek Kiss Klaudia is tagja. Ez a szakmai csoport készíti el több 
egzotikus galamb, többek között a kacagó gerle standardizálásá időközben elkészült az EE-
ben. 

A Szövetség életében 1996 óta tevékenykedem, 2004 óta mint galamb és díszmadár bíráló. 
Díszmadaraimon kívül Budapesti rövidcsőrű galambokat tenyésztek. A Dr. Szécsényi István 
Rövidcsőrűgalamb Tenyésztő Fajtaklub megbecsült tagjaként számos kiállításon 
bizonyítottam tenyésztői munkámat.  

2020-ban megalakult a független Magyar Zebrapinty Klub, amelynek alapító tagja vagyok. 

Külföldön rendszeresen részt veszek szemináriumokon, szakmai napokon és bírálói 
továbbképzéseken. Például a múlt évben Ádám Krisztián, Gergely André és Kanalas János 
társaságában saját költségen részt vettünk Horvátországban (Eszék), a Horvátországi 
Ornitológiai Szövetség továbbképzésén, ahol 9 országból érkeztek résztvevők. Itt nyolc témát 
boncolgattunk. Öt téma foglalkozott az ének és  kanárikkal, alak kanárikkal és szín 
kanárikkal. Egy téma az európai faunával, egy az egzotikus madarakkal, egy pedig a 
papagájokkal. A szeminárium előadói eminens COM/OMJ bírálók voltak. A szintén 
önköltséges, EE 2020-as Díszmadár szekciójának bíráló továbbképzése Hollandiában 
érvényes regisztrációm ellenére a koronavírus járvány miatt sajnos elmaradt. 

A Szakosztály 2018-ban és 2019-ben is sikeresen helytállt a Nemzeti kiállításon. Mind két 
alkalommal több, mint százötven kiállított madárral vettünk részt. Nemzetközi COM bíráló 
értékelte madarainkat. A bemutatott és a kiállított madarak ketrecei előtt folyamatosan 
találkozhattak a látogatók a szakosztály képviselőivel, akik minden érdeklődő kérdésre 
hozzáértő választ adtak. Szakmai fejlődésünkhöz hozzátartozik ketrecparkunk fejlesztése is. 
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Ennek hiányossága ki is ütközött a Nemzeti kiállításon, hiszem hogy minőségi kiállítást csak 
megfelelő eszközökkel lehetséges rendezni. 

Kérem a küldöttek támogatását. Elfogadom a tagság akaratát, szabályos és jóváhagyott 
működést kívánok folytatni, mert szívemben mind a galambtenyésztésnek, mind a díszmadár 
tenyésztésnek egyformán helye van. 

Arra kérném a tagságot, hogy a továbbiakban is tiszteljen meg bizalmával és engedjék, hogy 
tovább folytassam  munkámat a közösség érdekében. 
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