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1967-ben születtem Mezőberényben. A gyulai Dürer nyomdában dolgozom kötészeti művezetőként. 
2006 óta vagyok a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségének tagja. A 
békéscsabai V-52-es egyesület tagja. 
Az egyesületben 2011 óta elnökhelyettes voltam, majd Borbola László 2018. évi halála után az 
egyesület elnökeként tevékenykedek. 
A szövetségben 2019 óta vagyok a Minősítő és Törzskönyvezési Bizottság elnöke. 
A szövetség munkájában már Borbola László idejében is sokat részt vettem, bíráló testületi ügyek 
továbbképzések anyagainak összeállításában segítettem. A 2018-as választás után közvetlenebbül 
vettem részt a vezetés munkájában nem elnökség tagjaként, de szorosan együttműködve azzal.  
A monori börze munkáiban is rendszeresen részt vettem. 
A 2023. áprilisi tisztújításkor a Tiszántúl déli rész területi képviselő jelöltjeként indulok.   
 
A Tiszántúl déli terület munkájában jelenleg is folyamatosan részt vállalok.  Egyesületünk 
székházában már többször helyet biztosítottunk a területi értekezletek megrendezéséhez. 
Az elkövetkezendő időszak egyik nagy feladta a terület egyesületeinek nagyobb segítése a mostani 
helyzetben. Mind szakmai, mind szervezési oldalról. 
Tapasztalható a tagság elöregedése, ez ellen sürgősen tenni kell valamit. Ezt sokszor hallottuk eddig 
is többektől, de a szavakon túl is tennünk kell érte. „Ki kell mennünk az emberek közé” vagyis az 
egyesületek tagjainak ki kell mozdulniuk az udvarokból, a galambházakból. A kiállításokon kívül is 
rendszeresen meg kell mutassuk a kisállatokat. A galambokat, a baromfi féléket, a nyulakat a 
víziszárnysokat is. Települési rendezvényeken, fesztiválokon, iskolai, óvodai rendezvényeken meg kell 
ismertetni a gyerekekkel, fiatal felnőttekkel, hogy nem csak a „koszos” városi galamb van, hanem 
szép érdekes állatok is. Ezek szervezésében összefogásában kívánok a területen segítséget nyújtani az 
egyesületeknek.   
Meg kell oldani, hogy a kisebb, kevesebb taglétszámmal működő egyesületek is tudjanak kiállítást 
szervezni akár közösen más egyesülettel. Ezek szervezésében, egyeztetésekben szeretnék segítséget 
nyújtani. 
A mai világban a civil szervezetek munkájára, megjelenésére egyre több település számít a 
rendezvényeinek lebonyolításában. Itt eszközökkel felszerelésekkel kell megjelenni. Ezeket adjuk 
kölcsön egymásnak ne kelljen mindenkinek ezeket beszerezni. Ugyanezt a kiállítások rendezésénél is 
csinálni kell. Ne vegyen minden tagszervezet hatalmas ketrec parkot, amit csak ritkán használ. 
Segítsük egymást azzal, hogy azokat rendezvényekre átadjuk egymásnak. 
Az Szövetség elnökségében aktívan képviselnem kell a terület érdekeit, kéréseit. Kellő információ 
eljuttatása a tagszervezetekhez. Évente legalább kettő alkalommal területi értekezlet szervezése, 
ahol egyeztetésekkel, tájékoztatásokkal összehangolnánk a terület munkáját. 
A szövetség szabályzatainak harmonizálását el kell végezni, ebben szeretnék aktívan részt venni. 
Szeretném, ha az MGKSZ 5 év múlva egy népszerű, eredményesen működő szervezet volna valamint 
a Tiszántúl déli rész egy megerősödött bázisa lenne a szövetségnek. Ezen szeretnék munkálkodni. 
 
Mezőberény, 2023. február 7. 


