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Parókás Galambok Nemzetközi Kiállítása                      
Magyarország, Nagykálló 

 

Tisztelettel hívunk, valamint nagy szeretettel várunk minden 
hazai és külföldi parókás galamb tenyésztőt! 

1.Kiállítás helye: Nagykállói Inkubátor Ház.                                  
Magyarország, 4320. Nagykálló, Újfehértói u., 0526/2. Hrsz. 

https://goo.gl/maps/4fmAuX3BmBgW983dA 

2. Időpontja: 2023. február 25-26.  

A kiállításon minden parókás galambtenyésztő részt vehet, akár tagja 
a Magyarországi Parókás Galamb Tenyésztők Fajtaklubjának, akár 
nem.  

https://goo.gl/maps/4fmAuX3BmBgW983dA


3.  Nevezési határidő: 2023. február 12.  

A nevezési lapokat ezen időpontig kell visszaküldeni a következő 
email címre:  jurasko.istvan@gmail.com 

Felhívjuk mindenki figyelmét a nevezési határidő betartására, mert 
ezt követően nem áll módunkban nevezést fogadni. 

4. Nevezési díjjak: 

Nevezési díj: 2400Ft / 6 Eur / galamb, 

Kötelező katalógus és regisztrációs díj: 4000Ft / 10 euro. 

Tranzit/árusító ketrecekkel lehetőséget biztosítunk az érintettek 
számára az eladó galambok elhelyezésére.  

Az árusító ketrecek bérleti díja: 1200Ft / 3 Eur / ketrec.  

Egy ketrecbe maximum 2 db madarat lehet elhelyezni, és maximum 
10 ketrec igényelhető kiállítóként. 

Az árusító ketrecek igénylését is fel kell tűntetni a nevezési lapon, 
amelynek árát a nevezési díjakkal együtt el kell utalni. 

A nevezési díjakat a következő számlaszámra kérjük határidőig utalni: 
Harsányi Ferenc   BIC: OKHBHUHB                                                                                              
HU07 10404467-82524857-48481033                                                                                                                       

Utaláskor közleményként kérjük a tenyésztő nevét ráírni. 

A nevezést, csak a nevezési díjjal együtt tudjuk elfogadni! 

5. A ketrecbe elhelyezett madarak gyűrűszámát a ketrecfüggvényen 
kötelező feltűntetni a tulajdonosnak. A madarakon semmilyen 
jelzőgyűrű nem elfogadható, csak az EE szövetségi gyűrű elfogadott, 
amely 2017-től 2022-ig szólhat. 

6. Állategészségügyi feltételek: A galambok ketrecbe rakásának 
feltétele a paramyxovírus elleni vakcinázást bizonyító, 5 napnál nem 



régebbi állatorvosi igazolás. Külföldi kiállítók esetében a saját 
országukban hatályos jogszabályokkal összhangban elfogadott 
nemzetközi állategészségügyi igazolás megléte szükséges.                    
A kiállításra nem szállíthatók be galambok a magas patogenitású 
madárinfluenza kitöréssel érintett, korlátozás alatt álló területekről! 

A kiállításra behozott galambok ketrecbe rakás előtt, állatorvosi 
vizsgálaton eshetnek át, a beszállítónak be kell mutatnia és le kell 
adnia az állatorvosi és oltási igazolásokat. 

A szervezők vállalják az állatok etetését és itatását a beszállítástól a 
kiadásig, valamint egészségügyi felügyeletét, ha valamelyik kiállított 
galamb betegség tüneteit mutatja, azonnal elkülönítésre kerül az erre 
rendelkezésre álló helyiségben. Súlyosabb esetben az állatorvos 
rendelkezése szerint még a kiállítás területéről is el kell távolítani! Ez 
azonban a kiállító felelőssége! 

A rendezők nem vállalnak felelősséget a madarak elhullása, 
károsodása vagy összecserélése, valamint lopás és tűz esetén a 
keletkező kárért.  

 Az etető és itató a szervező klub tulajdonát képezi, ennek a kiállító 
ketrecben kell maradnia a kiállítást követően is. 

 

7. A madarak díjazása:  

A bírálatot Finlay James (ENG) és Ivalin Petkov (BG) végzi. 

A madarak a nemzetközileg érvényes színosztályokba kerülnek 
besorolásra, nemenként és színenként hirdetünk győzteseket.  

A Nemzetközi Győztes cím, minősítést elért egyedek tárgyjutalomban 
részesülnek. 

Minden színosztály azonos nemű győztese egymással összevetésre 
kerül, az így kiválasztott legszebb tojó és legszebb hím galamb a 



Legszebb Nemzetközi Győztes cím elismerésben részesül.                     
/ Best International Champion/. 

Díjazásra kerül a legszebb fiatal tojó, és a legszebb fiatal hím is. 

Minden kiállító tenyésztő emlékplakettet kap! 
 
8, A Kiállítás programja: 

Az állatok beszállítása, ketrecbe rakása: 2023. február 24. 15-18 óráig 

Az állatok bírálata: 2023. február 25.  8 órától.  

Eredményhirdetés: 2023. február 26. 10 óra. 

Az állatok kiadása: 2023. február 26. 11 óra. 

A kiállítást a látogatók szombaton 9-17 óra között tekinthetik meg, 
valamint vasárnap 9-11 óráig. 

Minden résztvevő a kiállításra történő jelentkezésével a nevezés 
feltételeit és a kiállítás rendjét tudomásul veszi és elfogadja.                      
A jelen szabályzat hatálya alá nem tartozó esetekben a kiállítási 
bizottság megteszi a szükséges intézkedéseket a kiállítás gördülékeny 
lebonyolítása érdekében. 

9. Besorolási sorrend:                                                                                                
Fiatal hím, fiatal tojó, felnőtt hím, felnőtt tojó.  

Színek besorolási rendje:   

 KLASSZIKUS SZINEZETEK:                                                                                                                                                      
FEKETE, VÖRÖS, SÁRGA, KÉK FEKETE SZALAGGAL, SZALAGNÉLKÜLI KÉK, KÉK 
(EZÜST) FAKÓ, VÖRÖSSZALAGOS FAKÓ, SÁRGASZALAGOS FAKÓ, FEKETEBABOS, 
VÖRÖSBABOS, SÁRGABABOS ÉS FEHÉR.  

RITKÁBB SZÍNVÁLTOZATOK (AOC):                                                                                                                                                            
KITE, DUN, ALMOND, BARNA, KHAKI, INDIGO, ANDALÚZ, MILKY (PÚDER), 
GRIZZLE (DERES), OPÁL VÁLTOZATOK.  

 
 



10.Tenyésztői bankett: 

A szervező Magyarországi Parókás Galambtenyésztők Klubja         
2023. Február 25-én, szombaton 18 órai kezdettel Tenyésztői esten 

kívánja vendégül látni a kiállító tenyésztőket, melyre a vacsora 
térítésmentesen igényelhető. 

 
11. Szállás lehetőség: 
 
Bocskai-Domb Vendégház. 
 Cím: 4320 Nagykálló Bocskai u. 82.                                                                              
12000Ft/éj + 3000Ft reggeli 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100053888906708 
Szállás igénylés: 
juhaszzoltan70@gmail.com 
 
 

Tisztelettel hívunk és szeretettel várunk mindenkit, népszerűsítsük 
együtt kedvenc fajtánkat a parókás galambot! 

 

Köszönettel: A rendezőség! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100053888906708
mailto:juhaszzoltan70@gmail.com

