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1987-ben első éves egyetemistaként léptem be az MME Gödöllői Helyi Csoportjába. Kezdettől 

fogva aktív szerepet vállaltam a helyi programok szervezésében (odúkészítés, kirándulások, 

előadások, nyári táborok). Közben ismerkedtem a többi csoport munkájával is. Részt vettem 

kerecsen sólyom fészekőrzésben, Fenékpusztai táborban, TOT táborokban. 

 

Az egyetem elvégzése és külföldi tanulmányutak után, 1994-ben kerültem Fejér megyébe. Itt 

felvettem a kapcsolatot a Helyi Csoporttal és bekapcsolódtam a munkájukba. Elkezdtem a 

Velencei- tó környékén felméréseket végezni, részvettem a Csoport programjaiban (fehérgólya 

felmérés, partifecske, gyurgyalag programban, stb.). 1995-től Zichyújfaluban a nyár közepén saját 

tábort szerveztünk feleségemmel, Bamberger Zsuzsannával. Ennek a tábornak nagy sikere volt a 

helyi gyerekek körében is, de Székesfehérvárról és a Velencei-tó környékéről is sokan visszajártak.  

 

1997-ben megválasztottak a Fejér Megyei HCs titkárává, azóta is betöltöm ezt a posztot. Sikerült a 

pályázatokon való eredményes szereplést fellendíteni (KÖVI. Soros alapítvány, Fejér Megyei és 

Székesfehérvári Önkormányzat, NCA stb.). Minden évben a Titkárságon keresztül részt vettünk a 

központi munkákban (fehérgólya felmérés, partifecske, gyurgyalag programban, ragadozó madár 

felmérés, szalakóta program).  

Több támogatót is szereztünk, akik segítségével sok helyi programot tudtunk megvalósítani. Az 

elmúlt 8 évben több mint 300 odút telepítetünk ki Fejér megyében.  

Fenyvesi László szervezésében létrehoztuk a Dinnyési Vonuláskutató Központot, aminek az anyagi 

hátterét pályázatok útján próbáljuk meg biztosítani. Ezekkel a táborokkal elértük, hogy 

taglétszámunk az első három év alatt a 70-80-ról 200 fölé emelkedett, ami ezt követően 7 év 

alatt 400 feletti lett. Ezzel az MME taglétszámát tekintve 4. legnagyobb csoportja vagyunk. 

Igyekeztem aktívan bekapcsolódni az egyesületi életbe is. Mindig jelen voltam a TT üléseken, a 

közgyűléseken. Megpróbáltam a Helyi Csoport érdekképviseletén túl is feladatokat vállalni. 

Bekapcsolódtam az új stratégia megírásába és a TTSZ munkájába is. 

 

2003 tavaszán beválasztottak az MME elnökségébe, ahol az alelnöki posztot töltöttem be. Ezt 

követően nem voltam tagja az „egy évig működő” elnökségnek. 

 

Az elmúlt egy évben rendszeresen részt vettem az elnökségi üléseken. Ezzel próbáltam újból 

bekapcsolódni napi szinten az Elnökség munkájába. 

 

Megválasztásom esetén az elnökségben: 

- A Helyi csoportok és az Önkéntes munka becsületének a visszaállítását szeretném elérni. 

- Az eddig elkezdett munkák folytatásával feltérképeznénk a HCs-k pontos működését, 

igényeit és eltérő helyzetüket az országos Egyesületen belül. 

- HCs vezetőként, Központ-i irányítással szeretném elérni, hogy az MME a Helyi 

Csoportok összességét jelentse.  

- Jelenleg is (11 éve) budapesti központtal, agrármérnökként dolgozom, így Központ napi 

munkáját is tudom segíteni elnökségi tagként, valamint 

- Az MME agrárvonalát tudom hatékonyan segíteni. 
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