Beszámoló a Nagytestű Alakgalamb Szakosztály
2018. évi munkájáról
A 2018-as év változást hozott, mint a szövetség, mint jómagam életében is. Felkérésre
vállaltam ezt a megbízást, sok ígérettel és segítséggel, ez sajnos elmaradt. Igyekeztem a
legjobb tudásom szerint megfelelni ennek az új feladatnak és elvárásoknak, több-kevesebb
sikerrel.
Számomra a 2018-as év egy tanuló év volt, melyben a legfontosabb célom a kapcsolatfelvétel
és a megismerés volt, melyben a munkám sokat segített.
2018. április 19-én megtörtént az átadás átvétel a régi és az új szakosztály vezetés között. Itt
köszönném meg Vonnák József pozitív hozzáállását, korrekt szakmai intelmeit, jó tanácsait.
Az átadott anyagok jó kiindulópontjai voltak az elkezdett munkának.
A fajtaklubok év eleji munkájáról, a kiállításairól és a taggyűléseiről az előző vezetés
szakosztály elnöke részletes beszámolót adott, így erről az időszakról érdemben nem tudok
nyilatkozni.
Mivel a kiállítási szezon áprilisra már véget ért, így telefonon, illetve e-mailben kezdtem meg
az információk begyűjtését. „Új fiúként” a fajtaklubok elnökei úgy gondolom elfogadtak és
segítették a munkámat. A fajtaklub támogatásához szükséges leadott dokumentumok már
közvetlenül nálam landoltak. Elvárható lenne, hogy egy szakosztály vezetése csapatban
működjön, ezt még nem sikerült megvalósítanom. Tény, senki nem akar társadalmi munkában
dolgozni. Nehéz „tenni akaró” embereket verbuválni. A csapat egymagam vagyok, aminek
azért előnyei is vannak, a rám bízott feladatok el vannak végezve.
A Nagytestű Alakgalamb Szakosztályhoz 10 fajtaklub tartozik. A kapcsolat erősség
sorrendjében néhány szót ezekről.
Az Amerikai Óriásposta fajtaklub vezetésével nagyon jó viszonyt sikerült kialakítani. A
fajtaklubbon belüli problémák megoldása nagyot lendített a munkájukban. Novemberben a
fiatal kiállításukon jómagam is részt vettem Gyomaendrődön. Sajnos az előző hetekben tartott
harkányi kiállítás és az ott kipróbált show bírálat nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket.
Ami viszont még nagyobb gondot jelentett, hogy a kiállítás után kialakult állategészségügyi
problémát (fiatal galambok betegsége) jó pár madár és tenyésztő is megsínylette, ami a
nevezett galamb létszámon látszódott! A Nemzeti Kiállításon kevesebb galambot állítottak ki
az előző évekhez képest
A Texán fajtaklubbal is szoros köteléket sikerült kialakítanom. Mivel ők is a fiatal
kiállításukat Gyomaendrődön tartották, a részvételem adott volt. 2019-ben Európa kiállítást
szerveznek Kerekegyházán, így minden erejüket, kapcsolat- rendszerüket erre
összpontosítják. A Nemzeti Kiállításon ők képviselték legnagyobb számban a szakosztályt,
142 egyeddel!
A Mondén fajtaklub csesztvei fiatal bemutatóján személyesen nem tudtam részt venni. De
elnökükkel szinte napi szintű a kapcsolat a munkám révén, illetve az Angol modena fajtaklub
fiatal kiállításán bírálóként részt vett, így még szorosabb lett az együttműködés. A Mondén

fajtaklub a Nemzeti Kiállításon az előző 2017-es évhez képest ismét állított ki galambokat. Ez
már egy pozitív előrelépés!
A King fajtaklub a szakosztály egyik legnagyobb klubja. Jól működnek, a kisebb- nagyobb
zökkenőkket leszámítva. Az előző szakosztály elnökénél a kapcsolat adott volt, részemről is
történt megkeresés. A fiatal kiállításukon Gyomaendrődön kényes témákat is érintve, egész
jót beszélgettünk. A Nemzeti Kiállításon a klub szerényen képviselteti magát!
Az Angol modena fajtaklub, ahol jómagam is tag vagyok, Kisújszálláson tartotta 2018-as
fiatal kiállítását. A hagyományokat megszakítva külsős bíráló lett felkérve, a tagok örömére
és megelégedésére. Már ott érezhető volt a változás szele, ami a Nemzeti Kiállítás után
csúcsosodott ki, az előző elnök azonnali hatályú lemondásával, és fajtaklubból való
kilépésével. Mind a fiatal, mind a Nemzeti Kiállításon a galambok szokásos mennyiségben és
minőségben lettek kiállítva.
A Strasszer fajtaklubbal illetve a Magyar Óriás fajtaklubbal is megtörtént a
kapcsolatfelvétel, de az egy ponton megakadt, nem mélyült el. Sajnos egy kiállításukon sem
tudtam részt venni. A 2019-es év eleje viszont ezt a kapcsolatrendszert is pozitív irányba
mozdította. A Nemzeti Kiállítás állandó résztvevői.
A Magyar Autosex, a Máltai, és Tyúktarka és az Alföldi Buga fajtaklubbal csak emailben illetve telefonon sikerült csak felvenni a kapcsolatot, személyes találkozás még nem
történt. A Nemzeti Kiállításon csak kis létszámmal vettek részt. Kár, hogy a 2018-as év
galamb fajtája, az Alföldi Buga nem lett kiállítva az új helyszínen.
Rövid pályafutásom alatt, személyes tapasztalatom az volt, hogy szinte minden fajtaklub
életét, működését a kiállításokon történő bírálati munka és annak eredményessége bomlasztja.
Egy kis közösségben, ahol a galambok szeretetéről kellene szólni mindennek, meglepően sok
a feszültség. A saját galambok bírálata,
érdekeltségek előnyben részesítése, emberi mulasztások, félreértelmezések, nem egységes
magyarázatok, mind-mind mérgezik az emberi kapcsolatokat. Nyilván nem lehet mindenkinek
jót tenni, de erre fel lehetne, fel kellene folyamatosan hívni a tenyésztők figyelmét és keresni
azokat a lehetőségeket, amivel ezt a gyönyörű hobbit hosszú távon is meg lehetne őrizni!
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