
 

KÖRLEVÉL 

Tisztelt Tenyésztő társ! 

A kialakult Koronavírus járvány miatt az elmúlt napokra alakulhatott ki a 2020-as évre 

vonatkozó pontos programunk, munkatervünk. Ezeknek fő vázát a 2020.02.21-én megtartott 

vezetőségi értekezleten egységesen megfogalmaztuk. Az elmúlt év eseményeinek 

értékelésekor elhangzottak alapján megállapítható a kiállított egyedek számának drasztikus 

visszaesése, a galambok minőségében is lemaradás tapasztalható. Szemléletünkben is szükség 

lenne egységesebb látásmódra. Egyértelműen megfogalmazódott, hogy azt a bizalmat, amit a 

választáson a tagok irántunk tanúsítottak, fokozott munkával, odafigyeléssel kell viszonozni. 

Ennek jegyében állítottuk össze az ez évi munkaprogramot. 

A programunk aktualizálása ( külföldi vezető bírálók meghívása, időpontok egyeztetése ) 

közben 2020.05.08-án Knapcsek Lajos Tenyésztési előadó e-mailben értesített, hogy a 

továbbiakban mint Tenyésztési előadó nem kíván részt venni a vezetőség munkájában. A 

vezetőség többi tagjával egyeztetve a kialakult helyzetet, közös állásfoglalás alapján 

elfogadtuk Knapcsek Lajos Tenyésztőtársunk lemondását.  

Ezen alkalommal szeretném a tagság nevében megköszönni a több évtizedes kiemelkedő, 

lelkiismeretes munkáját, amit a fajtaklub aktív működésért tett. Kívánunk nagyon jó 

egészséget, a galambtenyésztésben sok sikert és az elkövetkező időben sok kiemelkedő 

eredményt.  

Programjaink végrehajtásához egyaránt szükség van a szakmai vezetésre és a hozzáértő, tenni 

akaró tenyésztőre. Ezen okból a következő választásig ( 2020. december ) Bacsa János 

jelenlegi pénztárosunkat kértem fel a szakmai munka irányítására, melyet Ő elfogadott.              

Felkértem Józsa Pál volt jelölőbizottsági elnököt, hogy készítse elő a Tenyésztési előadó 

személyének jelölését.  A jelölőbizottság a 2020.11.08-án megrendezésre kerülő Fiatalgalamb 

kiállításon lesz megválasztva. 

 

 

Makó, 2020.05.25.    …………………………………………. 

       Matuszka István 

       Strasszer Fajtaklub elnök 



MUNKAPROGRAM     

2020 

 

 2020.02.21.  Vezetőségi értekezlet  Makó   ( megtörtént ) 

 

 2020.09.19.  Szakmai nap Makó, Aradi u. 130.  TANMŰHELY 

- Felelős:  Matuszka István – Bacsa János 

A szakmai nap célja a tenyésztési irány egységesítése. 

Előadók:  A Strasszer tenyésztésben kiemelkedően ténykedő és kiváló osztrák és 

német bírálók: 

Weiss Richárd és Sascha Lutz 

A hiteles fordítást felkérésre Hota Holger és Jakucs László  tolmácsolja. 

A továbbképzés szombaton  9³° - tól 15°° - ig van tervezve. Két csoportban kerül szakmai 

elemzésre a strasszergalamb, teljes részletességgel a bírálati szempontok alpján. 

A távolabbról érkezők számára szállás lehetőség biztosított. 

A rendezvény teljes körű részletessége az augusztusban elküldött meghívóban lesz megírva. 

 

 2020.11.07. – 08.  Fajtaklub Fiatalgalamb Kiállítás  Gyomaendrőd 

- Felelős:  Knapcsek Lajos – Bacsa János – Matuszka István 

 

 2020.12.19.-20.  Fajtaklub Nagy kiállítása     Tiszafüred 

- Felelős:  Kiss Gábor – Matuszka István 

 

 2020.12.05.-06.  Országos Kiállítás   

a Fajtaklub tagságának minél nagyobb létszámú részvételével 

- Felelős:  Bacsa János  

 

 

Kívánok nagyon sok sikert, jó egészséget az egész éves munkához, tenyésztéshez. 

 

 

Makó, 2020.05.25.    ………………………………………… 

       Matuszka István 

       Fajtaklub elnök 


