MAGYAR GALAMB-ÉS KISÁLLATTENYÉSZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
DÍSZGALAMB SZAKOSZTÁLY
BESZÁMOLÓ A 2018. ÉVRŐL
Nagyon nehéz időszakon vagyunk (reményeim szerint) túl. A választás után felálló új vezetés
kemény kihívásokkal találta szemben magát! Ehhez jött még egy nagy hévvel elkezdett „átalakítási
reform”, mely valljuk be, nem mindenkinél lelt kedvező fogadtatásra és a megvalósítás során is
több hiba becsúszott.
A Díszgalamb Szakosztály értekezletére Vasad Külterület, a Bús tanyán 2018. június 23-án
került sor. Jó hangulatú, aktív megjelentek segítették az érdemi munkát. az ott elhangzott, az
MGKSZ szakmai tevékenységének erősítését szorgalmazó hozzászólások, javaslatok a további
tervezés, szervezés terén megszívelendők. Mondom ezt annak ellenére, hogy tudom, a szakmai
tevékenység színvonala a fajtaklubok tevékenységénél dől el. Szerencsés lenne, ha a mostani,
néhány fajtaklub esetében jellemző „hátha valaki elvállalja” szemlélet helyett előtérbe kerülne az
aktív, a tevékenységet vállaló, végző vezetés választása.
Ezúton is köszönöm Malatyinszki Róbert, Szűcs Antal tevékenységét, akik több alkalommal
segítették munkámat!

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Néhány mondat a fajtaklubok tevékenységekről.
Alföldi-Kőrösi- és Kecskeméti Keringő Fajtaklub: Keveset hallani a
tevékenységükről. A kecskeméti keringővel kicsit jobban ki kellene mozdulni!
Begyes Fajtaklub: Aktívabban jelenik meg a csoport. Németh Bence tevékenysége
kiemelendő!
Budapesti Galambfajták Klubja: Szeretném, ha többet hallatná a hangját ez a több
fajta tenyésztőit összefogó társaság! Tudom, hogy a nehézség pont a sokrétűségből
adódik.
Díszposta Fajtaklub: A tőlük megszokott színvonalon végzik a tevékenységüket.
Kiemelném a 2018. januárjában, több mint 400 német kiállítási galambbal megrendezett
Fajta-Európa Kiállításukat. Nos, nálam valahol itt kezdődik… egy magasabb
színvonalon működő fajtaklub tevékenység! Nekiálltak, színvonalasan megcsinálták,
nem vártak a „sült galambra”.
Dudoros Fajtaklub: Keveset hallani róluk. Szerencsés lenen, ha gyakrabban adnának
magukról híradást a szaklapban is!
Kiskunfélegyházi Keringőgalambokat Tenyésztők Fajtaklubja: Aktív társaság,
meglepően jó európai kisugárzás a kiskunfélegyházi keringő körül. A kiskunfélegyházi
simafejű keringő népszerűsítése terén lenne mit tenni.
Komáromi Bukó Fajtaklub: Tenyésztői „szekértáborok” kialakulása, egyéni érdekek
előtérbe helyezése nehezíti ennek a szép fajtánknak a sorsát. Tudomásul kellene venni,
hogy a fajta érdeke az elsődleges, minden más előtt! Ehhez nagyobb egyedszámban kell
megjelenni az európai színtéren, ahol elég erős „német dminencia”
Magyar Díszposta Fajtaklub: Szenzációsan jó indulás után az utóbbi időszakban
(amint az szerintem várható volt) mintha elült a csapat. Ennek ellentmond a Nemzeti
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Kiállításon való aktív megjelenés! Irányzatok kialakulása, egységes tenyésztési felfogás
hiánya nehezíti a munkájukat!
Magyar Szarka Keringő Fajtaklub: Keveset hallani a munkájukról. Az új tenyésztési
irány kapcsán felszínre kerülnek ellenvélemények. Kicsit jobb reklámra lenne szüksége
a fajtának!
Makói Magasszálló Keringő Fajtaklubja: Nincs jelzés részükről. Többet kellene
megjelenni a szaklap hasábjain is.
Parókás Galamb Tenyésztők Fajtaklubja, Magyarország: Csendesen, de
színvonalasan végzik munkájukat! Nem ártana, ha gyakrabban hallatnák a hangjukat!
Pávagalamb Tenyésztők Fajtaklubja: Végzik a dolgukat! Szaklapunkban néha
megjelenő írásaik segítik a kívülállók tájékozódásait is.
Pergő Fajtaklub: Az utóbbi időben felerősödtek a vélemény különbségek a debreceni
pergő fajta tenyésztői között. Szerencsés lenne leülni, átbeszélni a problémákat!
Sirályka Fajtaklub: Rendezvényeik színvonala, munkájuk segíti a tenyésztőket.
Szegedi Magasszálló Keringőt Tenyésztők Fajtaklubja: Tetszik, hogy mindig,
mindenhol szép létszámban jelennek meg a fajta szerelmesei. A néha-néha felvillanó
ellentmondások rendezése esetenként várat magára.
Dr. Szécsényi István Rövidcsőrű Fajtaklub: Jól működő klub, agilis vezetővel. Virág
Gábor amit lehet, megtesz a fajták népszerűsítése, a tenyésztői tábor összefogása terén.
66 budapesti rövidcsőrű, 45 ceglédi rövidcsőrű a nemzeti Kiállításon. Követendő példa!
Székesfehérvári- és Erdélyi Bukógalambokat Tenyésztők Fajtaklubja: Kis létszámú
fajtaklub, nagy elánnal. A székesfehérvári bukóval elérték, amit szerettek volna. 66
egyed került pl. bemutatásra a Nemzeti Kiállításon. Hátra van a többi gondozott fajta
népszerűsítése.
Szolnoki Galambfajtákat Tenyésztők Fajtaklubja: A szolnoki bagdetta a helyén,
tetszik, ahogy a népszerűsítés történik. A szolnoki keringő sorsa még rendezendő. Nem
kis kihívás!
Monori Keringő Fajtaklub: Gyakorlatilag nem működik, a tenyésztők összehívására
van szükség!
Bácskai Hosszúcsőrű Keringőt Tenyésztők Asztaltársasága: Igaz, hogy nem
fajtaklub, de itt említendő. csendes kis baráti kör, melyben felelőséggel kísérik, alakítják
kedvenceik sorsát. Szerencsésebb, talán eredményesebb is lenne ha fajtaklubként
folytatnák tevékenységüket.

Sajnos több próbálkozás elhal az egyes fajta(csoport) tenyésztőinek összefogására.
Kezdeményezés történt a magyar pávagalamb sorsát illetően is, kevés sikerrel! Ennek ellenére újra
nekifutunk. A fajtakluboknak szakmai szerepe van. A speciális, az adott fajtá(k)ra vonatkozó
vélemény kialakításkor mindig az érintett fajtaklub vezetőjének az MGKSZ Elnöksége részére
írásban eljuttatott, a fajtaklub tagsággal egyeztetett véleménye lesz kikérve. Ennek hiányában a
rendelkezésre álló információk, adatok alapján születhet döntés. Szerencsésebb lenne minden
esetben, ha szervezett tenyésztői tábor szakmai véleményére támaszkodhatnánk. Bíztatok
mindenkit, akik felelősséget éreznek az általuk tenyésztett fajták sorsa iránt, alakítsanak, lépjenek
be fajtaklubba.

Problémát okoz a fajtaklubok hozzáállása egyes tevékenységekhez. Szerencsés lenne, ha a
tagok rákérdeznének a vezetőkre, hogy mit, hogy, mit, miért nem tesznek.
1. Kezdeményezés történt az egyes fajták rajz-, szín változataink összeállítását, annak
megküldését. Gyakorlatilag csak 2-3 fajtaklubtól kaptam meg.
2. A Postagalambsport című szaklapban elindult egy, a magyar fajtákat bemutató sorozat. Már
több írás megjelent, de egyes fajtaklub vezetők, annak híján tenyésztők hozzáállása nem
elfogadható. ne várják, hogy más fogja megtenni azt, amit nekik kell!
3. Kezdeményeztük a hazai fajták Értéktárba történő felvételének elindítását. Szinte alig jött
visszajelzés!
4. Postázásra került a fajtaklubok tevékenységét felmérő adatlap. Kíváncsian várom a
fejleményeket!
Szükség van a jelenlegi fajtaklub támogatások mellett, kiegészítésére egy, a fajtaklubok reális
szakmai munkáját elősegítő, előre tervezhető segítésre. Ennek részleteinek kidolgozása elkezdődött.
Szívesen várok hozzá javaslatokat!
A Dániában megrendezett Európa Kiállítás magyar kollekciójába szép számú kisállat, köztük
díszgalamb került bemutatásra. Köszönet érte a kiállítóknak!
A Nemzeti Galamb- és Baromfi Kiállítás (Szikszó) lezajlott. Sajnos a megjelenés
kívánnivalót hagy maga után. Nagyobb aktivitás várható el a fajtakluboktól is!
Nemzeti Galamb-, Baromfi, Nyúl és Díszmadár Kiállítás (Budapest). Köszönöm, azok
hozzáállását, akik nevezésükkel támogatták a rendezvényt! Nagy szó több mit 30 év után újra
Budapesten lenni, erkölcsi elismerés dr. Nagy István agrárminiszter személyes megjelenése,
megnyitója! Az viszont el kell ismerni, van mit tanulnunk, nekünk, rendezőknek.
Magyar Mester címet kaptak;
Petrezselyem Sándor, német kiállítási galamb, Simon Imre; angol modena, Szabó Zsolt,
angol modena, Berente József; kiskunfélegyházi keringő, Kálmán József; budapesti rövidcsőrű,
Gyura Ferenc; ceglédi rövidcsőrű.

‐

A kiállított galambfajták és a Nemzeti Győztesek tenyésztői:
alföldi dudoros posta 129, 1:0 Vida György, 0:1, Halász József, magyar díszposta 128 galamb, 1:0
Kelemen István, 0:1 Orbán Ernő, kiskunfélegyházi keringő 122 egyed, 1:0 Balla István, 0:1
Berente József, német kiállítási galamb 114 példány, 1:0 Korcsmáros Sándor, 0:1 Vagyóczki Imre.
budapesti rövidcsőrű 66, 1:0 Gajdas Zoltán, 0:1 Dr. Czeglédi Pál, székesfehérvári bukó 66
egyed, 1:0 Osztotics Ferenc, 0:1 Radics István, ceglédi rövidcsőrű 45 példány; 1:0 Gyura Ferenc,
0:1 Gajdas Zoltán, karrier 42 galamb; 1:0 Kulcsár István, 0:1 Steiner László, magyar szarka
keringő 40 egyed, 1:0 Németh István, 0:1 Németh István, szolnoki bagdetta; 39; 0:1 Tar János.
indus 31 galamb; 0:1 Balázs János, angol modena 30, 1:0 Dr. Berta Krisztián, 0:1 Szabó Zsolt,
alföldi-kőrösi keringő 30 példány, 1:0 Török József Béla, 0:1 Török József Béla, budapesti
tükrös keringő 25 egyed; 0:1 Kellner Lajos, fodros galamb 20, 1:0 Gulyás AlaJos,
kiskunfélegyházi simafejű keringő 19 egyed, 1:0 Szabó Balázs, pirók 18 példány; 1:0 Radics
István, parókás galamb 17; 1:0 Tatai József, blondinetta 16 egyed; 0:1 dr. Pintér József, páva
galamb16, 1:0, Kotroczó István, szatinetta 16 egyed, 1:0 Derzsényi Viktor, kecskeméti keringő
16, 1:0 Németh András, temesvári bukó 12 galamb; 1:0 Werner Hartmann, kínai galamb 11, 1:0
Juráskó István.

‐
‐ Bemutatásra kerültek még:
Show racer 44, komáromi bukó 34 egyed, tyúktarka galamb 27, erdélyi bukó 18 simafejű, 10
példány fésűs, szolnoki keringő 19, damaszkuszi galamb 12, magyar csirke galamb 12, német
pajzsos sirályka 12 egyed, show homer 11, arab dobos 10 egyed, mooki keringő 10, dán keringő 10
egyed, szatmári babos szíves bukó 8 egyed, kakasdi székely begyes 7 egyed, szász fecske galamb 6,
armavir keringő 6 egyed, máltai 6 példány, brünni begyes; 6, indiai páva galamb 6 egyed,
antwerpeni smerle 6 egyed, ó-szatinetta 6, dragon galamb 4, exhibition homer 4 egyed, magyar
páva galamb 4 egyed, ó-blondinetta 2 egyed, ó-holland kapucinus 2 egyed, bulgár sirályka 2 egyed,
pomerániai begyes; 2 egyed.
Volierek; 2 volier alföldi-kőrösi keringő és 1 volier bucharai dobos.
Egyértelmű, hogy a következő időszak a szakmai munka erősítését kell, hogy szolgálja.
Mindez azonban nem csak a vezetőség, hanem a fajtaklubok, a tagok intenzívebb hozzáállását
igényli. Részben a feladatok meghatározása, de legfőképpen azok végrehajtása terén!
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