Díszbaromfi és Víziszárnyas Szakosztály beszámoló
a 2019-as évről
-

2018. január 13-14 Nemzeti Díszszárnyas és Prémesállat Kiállítás Szarvas (lsd 1.sz
melléklet)

-

2018.május 12 Magyar Orpington és Nagytestű Baromfi Fajtaklub taggyűlése Monor

-

2018.május 11-13 EE Közgyűlés Kolding Dánia (lsd. 2. sz. melléklet)

-

2018 május 2 a gödöllői HáGK felkeresése, tenyészállatok beszerzése

-

2018. május 26-27 X. Magyar Kisállatfajták Napja Gödöllő

-

2018 június Magyar Baromfi Fajták Fajtaklubja létrehozásának előkészítése

-

2018. augusztus 04 Chabo Fajtaklub szakmai napja Budapest (lsd 3.sz. melléklet)

-

2018. szeptember Chabó fiatal állat bemutatató Törökszentmiklós

-

2018. szeptember 29-30 Brahma és Törpe Brahma Tenyésztők Fajtaklubjának szakmai
napjai. Üllés (lsd. 4.sz melléklet)

-

2018. október 6-7. hazai Baromfi bírálói továbbképzés Bár (lsd.5.sz melléklet)

-

2018. november 3 Chabó világkiállítás Emsbüren Németország

-

2018. november 9-11 Európa Kiállítás Herning Dánia

-

2018. november 17-18 Nemzeti Fiatal Galamb és Kisállat Kiállítás

-

2018.december 8. 9. Nemzeti Díszszárnyas és Prémesállat Kiállítás - Nemzeti Galamb
és Díszmadár Kiállítás Dabason.
10 éves jubileuni Chabó Fajtaklub kiállítás
Brahma és Törpe Brahma Tenyésztők Fajtaklub kiállítása
Magyar Orpington és Nagytestű Baromfi Fajtaklub kiállítása

Makó, 2019.03.15

Vígh Attila
Díszbaromfi és Víziszárnyas Szakosztály elnök

1.sz melléklet:

Nemzeti Díszszárnyas és Prémesállat Kiállítás Szarvas
2018. január 13-14.
2018. január 13-14-i hétvégén került megrendezésre (immár második alkalommal
2015 után) a Nemzeti Díszszárnyas és Prémesállat Kiállítás Szarvason. A nemzeti kiállítással
egy időben a V62 –es egyesület galamb kiállítást is rendezett.
Kétszeri pályázat és több hónapos szervezőmunka előzte meg ennek a rendezvénynek
a létrejöttét, lebonyolítását. Időrendben haladva csütörtök (január 11-én) délután, igényesen
kialakított, szépen berendezett Petőfi utcai csarnok várta a résztvevő tenyésztőket és
beszállítandó állatokat. Az állatorvosi papírok ellenőrzését és az egészségügyi vizsgálatokat
követően mindenki pillanatokon belül a berakodó kollegák segítségével megtalálhatta
kedvencei ketrecét. A benevezett állatokat már a berakodáskor minőségi takarmány és friss
ivóvíz várta a ketreceikben. A bepakolást követően ellenőrző szelvény segítségével mindenki
visszaigazolhatta, hogy hány darab, milyen nemű, milyen színű állatot hozott a
megmérettetésre. Erre azért volt szükség, mert igen sok kiállító jelezte a kiállítást
megelőzően, hogy a leadott nevezések és a beszállítandó állatok között különböző okok miatt
változást szeretnének eszközölni. A rendezők rugalmasan és naprakészen minden esetben
megoldották ezeket a változtatásokat, problémákat.
Este nyolc óra körül véglegesítettük a berakodó katalógust, majd a szarvasi egyesület
vendégszeretetét élvezve egy ízletes, meleg vacsorát fogyasztottunk el és egy jó hangulatú
beszélgetés keretében megvitathattuk a következő napok teendőit. Ezt követően (a kiállítási
területtől 22m-re) átvonultunk a szálláshelyünkre és ki - ki készülhetett a bírálói vagy
szervezési feladataira.
Péntek reggel 7 órakor egyre többen gyülekeztünk a kiállítási területen. Voltak még
beszállítók, helyi szervezők, akik az utolsó díszleteket is a helyükre tették, bírálótársak,
kisegítő személyek, írnokok. Fél nyolckor bírálói eligazítás történt, mind a baromfi mind a
nyúl „szekcióban” egyaránt. Az előzetes rémhírek és a kiállítást megelőző szerdai elnökségi
ülésen elhangzottakkal ellentétben a bírálói eligazításon beszéltük meg a legfontosabb
teendőket, szabályokat.
A

vezető

bírálók

ismertették a

beosztásokat,

adminisztrációs

és

szakmai

elképzeléseiket a kiállítással és bírálattal kapcsolatban. Véleményem szerint a bírálói munka
zökkenőmentesen, a vezető bíráló és tapasztalt bírálói társak maximális támogatottságával

zajlott le. Öröm volt, hogy mindenki felkészülten, megfelelő öltözetben (az írnokok is fehér
köpenyben) tisztelte meg eme kiállítást. Délután 18:00 körül a bírálati lapokat leellenőrizve,
megvitatva ért végett a bírálói szakmai munka.
Szombat reggel nyitotta meg „kapuit” a nagyérdekű számára is a kiállítás. Mint
megbízott Díszszárnyas és Prémesállat Szakosztályvezető kötelességemnek éreztem, hogy
végig a rendezvény helyszínén tartózkodjak. Minden túlzás nélkül mondhatom, hogy a két
nap során rengetegen keresték fel hazánkból és külföldről (AUS, SLO, RO, SRB) is a kiállítás
helyszíneit. Öröm volt nézni és látni a tömött sorokat. Óriási volt az érdeklődés.
Ezt Uhrner Antal elnök úr is megerősítette beszélgetésünk alkalmával. Meg kell
említenem, hogy Vonák József és Dr. Pintér József elnök jelöltek is részt vettek, mint látogató
és kiállító a nemzeti kiállításunkon.
Rengeteg emberrel, ismerőssel, tenyésztővel beszélgettem. Nagyon sok ember
elismerően nyilatkozott (csak példaként: Lachnit Josef AUS, Hinteregger Johan AUS, Aszódi
József SLO,), a kiállítással kapcsolatban, ami megmondom őszintén jól esett, mert rengeteg
alaptalan támadást kaptam, kaptunk érdemtelenül ezt megelőzően. Külön köszönet Boros
Csabának az építő jellegű kritikájához és dicsérő szavaihoz. A kiállítási területen már
szombaton reggel megjelentek a különböző vendéglátó egységek, árusok és két standdal a
nemzeti kiállítást szponzoráló Energys –Hobbys is.
A kiállításon 496 baromfi és vízi szárnyas, 389 nyúl és a V-62 egyesületi kiállítás
keretében 343 galamb került megmérettetésre. Ez a több mint 1200 egyedszám bizonyítja,
hogy a tenyésztők szeretnek Szarvasra járni. A rendezők a vízi szárnyasok számára külön
volier sort rendeztek be.
A rendezők számára fontos volt a jövő generációjának, az ifjúság érdeklődésének
felkeltése is. Az állatszeretet kialakítása, megkedveltetése. Ennek érdekében a gyermekekkel
kilátogatók számára nyuszi simogatót, tojáskereket (parasztszekér küllői közt különböző
színű, nagyságú, fajtájú szárnyasok tojásaival, annak leírásával ismerkedhettek az
érdeklődők), selyem baromfi futballmérkőzést rendeztek be a szervezők.
Szombat este tenyésztői est keretében pihenhettük ki a napi fáradalmakat és a kitűnő
fatányéros vacsora mellett beszélgethettünk határon túli tenyésztőtársainkkal és mélyíthettünk
el újabb nemzetközi, baráti kapcsolatokat. Vasárnap a szombati naphoz hasonlóan özönlöttek
a látogatók.
Délben került sor a kiállítás eredményhirdetésére, ahol mindenki oklevelet és serleget
vehetett át Hodálik Pál alpolgármester úr közreműködésével.

Magyar mester címet ért el Nagy Mihály Chabó, Japport Zoltán Törpe Cochin, Szántó
Imre Plymouth Rock és Pósa Gábor Holicsi nyúl tenyésztő.
A Brahma és Törpe Brahma Tenyésztők Fajtaklubja tenyésztői versenyében 1. Pál
Levente, 2. Tóth Zsolt, 3. Márton Gyula tenyésztőtárs, a Magyar Orpington és Nagytestű
Fajtákat Tenyésztők Fajtaklubja tenyésztői versenyében 1. Lipcsei Mátyás Orpington.
Vegyes: 1. Sóczó György Cochin, 2. Facsar Imre Biefeldi 3. Jónás Csaba Wyandott
tenyésztőtárs. Gratulálok minden tenyésztőtársam és bírálótársam nevében eredményeikhez.
Szeretnék köszönetet mondani a V-62 Egyesület vezetőinek, egyesületi tagjainak,
segítőinek, családtagjaiknak, a kiállítóknak, a kiállításon megjelenteknek, szponzoroknak, a
Diszszárnyas és Prémesállat tagságnak, bírálótársaimnak, az MGKSZ munkatársainak, hogy
ilyen nívós nagyszerű rendezvényt sikerült megrendeznünk, s ezzel öregbíthettük hazánk és
ezen belül az MGKSZ hírnevét. Úgy gondolom, hogy ez egy közös munka közös sikere.
A http://videotar.szarvasnet.hu/minimalism/play.php?video_id=3079 linkre kattintva
kisfilm formájában is betekintést nyerhetnek az érdeklődők a nemzeti kiállításunkról.

Vígh Attila
Díszbaromfi és Víziszárnyas Szakosztály elnök

2.sz melléklet:

EE közgyűlés Dánia, Kolding 2018

A baromfi szekció ülését Andy Verelst szakosztály elnök beszéde nyitotta meg. A
tanácskozást szomorú apropóval kezdtük. A közelmúltban elhunyt Ehemaliger Sponten
sporttárs, s emlékére egy perces néma felállással tisztelegtünk előtte.
Ezt követően konstatáltuk, hogy 19 ország 30 delegáltja vesz/vett részt a szakosztályi
ülésen. Örömteli volt ez a nagy érdeklődés, s sok új arcot véltünk felfedezni sorainkban. Urs
Lochmann javaslatára mindenki egyenként bemutatkozott, s mondott egy-két szót magáról.
Ez jó ötletnek bizonyult, hisz oldott hangulatban folyt tovább a tanácskozás.
Napirendi pontok sorában a 2017-es egri EE konferencia (Galamb és Kisállat Magazin
2017 augusztus 16-17.oldal) baromfi szakosztály gyűlés jegyzőkönyvének és protokolljának
elfogadása volt, amit egyöntetűen elfogadtunk.
A következő napirendi pont a 2017.09.16-17-i Doorn-i baromfibírálói továbbképzés
(Galamb és Kisállat Magazin 2017.novemberi szám 10-11. oldal) beszámolójának elfogadása
volt. A jelenlévők az előzőhöz hasonlóan egyöntetűen ezt a beszámolót és a hozzá kapcsolódó
írásos anyagokat is elfogadták.
A sort a 2018.02.03-i Koldingi elnökségi ülésről szóló beszámoló anyaga jóváhagyása
zárta.
Felvételi tagkérelmek érkeztek a díszszárnyas és baromfi szekcióba: Törökország,
Portugália, és Szerbia szerette volna felvételét kérni az EE tagországainak sorában. Ezen
országok közt volt új jelentkező Törökország, Portugália, de volt régi kérelmező is. pl:
Szerbia. A legfontosabb dolog minden kérelmező esetében, hogy rendezett jogi viszonyokkal
kell rendelkezniük. Ez nem minden jelentkező országban teljesült így a kérelmezők közül
Törökország és Szerbia felelt meg a csatlakozási feltételeknek. Csatlakozási kérelmüket
később a szombati EE közgyűlésen jóvá is hagyták. Ezúton is gratulálok a magyar szövetség,
tagság nevében csatlakozásukhoz.
„Kendőzetlenül” látott napvilágot, hogy a Finn és az Orosz szövetség 2 éve nem fizetett
tagdíjat. A finn szövetséget képviselő hölgy ígéretet tett, hogy orvosolni fogják a problémát.

Oroszországból nem érkezett küldött a koldingi konferenciára. sorsukról később születik
döntés.
A standardbizottsági beszámolóból kiderült, hogy sokat küzdenek a színek elfogadásával,
hisz nincs meghatározott színszám. Itt lett megemlítve, hogy a standard bizottság
költségvetése meg lett emelve. Ezt az indokolta, hogy igen sok munkájuk volt az elmúlt
években, így számukra több találkozót kellett szervezni. Klaus Andreas bekerült a
standardbizottsági tagok közé, Urs Lochmann újabb 3 évre megválasztottuk ESK-G
elnökének Gratulálunk nekik. A standard bizottság megkért minket, hogy tolmácsoljuk a
kísérletező kedvű tenyésztők felé, hogy meglévő fajtát új jegyekkel ne ruházzunk fel, mert az
nem lesz elfogadva új fajtaként. Konkrétabban ne adjunk be elfogadási kérelmet pl: gatyás
malájra, vagy farok nélküli phoenixre.
Érdekes volt azon fajtákkal megismerkedni, amiket a standard bizottság az utóbbi időben
elfogadott. pl.:
brahma vörös-fekete columbia

plymouth rocks fekete columbia

brakel ezüst kék

törpe cochin bobtail

törpe cochin splash (Olaszországban)

orpinton ezüst fekete szegéllyel

törpe Páduai fogoly színben

robusta maculata (olasz baromfifajta)

törpe shamo…….
(a selyemnél a csontbúbot ki kell szelektálni, bóbita legyen)
Egy rövid kávészünet után állatjóléti, állategészségügyi tanácsadó bizottság beszámolóját
hallgathattuk meg Prof. dr. Hans-Joachim Schille professzor előadásában.
Willy Littau A dániai EE kiállítás igazgatója is megerősített ebben a tudatban, hisz
beszámolójában ő is kitért a kommunikáció fontosságára az EE és kontaktszemélyek
valamint, kontakt személyekés tagországaik résztvevőik közt.
Visszatérve a baromfi szakosztály közgyűlési napirendi pontjaira a különböző fajtákhoz
kapcsolódó kiállítások: vizsgálata és beszámolója következet. Ezen kiállításokon 4815 állat
volt kiállítva. A 14 említett kiállításból kiemelkedett nevezési szempontból: 2017. november
25-26-án megrendezetEpinal (Fra) Orpington, Törpe-Orpingtonkiállítás 778 egyeddel és a
2017 December1-3-án megrendezett EnschedeHolland fajták kiállítása 1673 nevezési
egyedszámmal. Az érdeklődők a többi kiállítással kapcsolatban több információhoz juthatnak
az EE honlapján (http://www.entente-ee.com/de/)
Ebéd után igen lényeges napirendi pont került megvitatásra. Értékelések, minősítések a (a
fajták) az európai kiállításon, bemutatókon. Kimondva vagy kimondatlanul, több esetben

probléma volt, hogy nem volt teljes összhang és egyöntetűség az értékelések és minősítések
alkalmával a résztvevő nemzetek közt. A tagországok bírálói közt nagy különbségek vannak.
Gondolok itt arra, hogy egész más szemszögből bírált egy spanyol és egy német bíró egy-egy
adott fajtát. Sok esetben a szerencsén múlt, hogy ki milyen nemzetiségű bírálót kapott. Ezt én
jómagam is tapasztalhattam ezeken a kiállításokon. Mindenestre a következő baromfibírálói
továbbképzés (Oksbølben Dánia2018.09.14.-16) egyik lényeges, sarkalati elemi pontját fogja
tartalmazni,ezen különbségek mérséklése, megszüntetése. További probléma volt, hogy a
katalógus nem mindenki számára volt érthető. Lényeges, hogy a katalógusban ne legyenek
olyan rövidítések és betűk, amit/amiket egyes országok nem ismernek, nem használnak,
(Holland-Német ellentét) mert az mindenki számára kellemetlen és nem ad információt a
tenyésztőknek, vásárlónak, látogatóknak csak kérdéseket. Ezért kidolgozásra kerül egy
nemzetközi jelrendszer, amit minden tagország képviselője időben meg fog kapni és
tájékoztatni tudja országa tagságát.
A következő napirendi pont a Baromfi Europastandard volt. Köztudott, hogy jelen
pillanatban német standard könyv létezik, amit az EE elfogadott és minden tagországok
mindenbírálója e szerint ténykedik a bírálatok során. A közeljövőben az EE is készít egy
Európa standard könyvet, amibe az összes tagállam összes fajtája össze lesz gyűjtve. A
magyar nyelvű baromfi standard könyv elkészítésének megvalósítása elkezdődött, de ezek
lépéseiről, akadályairól a fajtaklub napokon és a magyar baromfibírálói továbbképzésen
(Galamb és Kisállat magazin 2018. júliusi szám 21 oldal, MGKSz honlap aktuális, hírek,
információk) fogok bővebb tájékoztatást adni
A 2019 –es évi baromfi bírálói továbbképzés Mijas-Malaga (Spanyolországban)
szeptember 20-22 én lesz megtartva. A 2020 as baromfi bírálói továbbképzés (kicsit
barátságosabb távolságra) Trencin városában (Szlovákia) szeptember 11-13-án kerül
megrendezésre.
A tanácskozás végén frissítettük és rögzítettük adatainkat a jelenléti íven, valamint
regisztráltuk az EE kiállítással kapcsolatban a kapcsolattartó személyt. Most is szinte
mondhatom a „szokásoknak megfelelően” a baromfi szekció gyűlése a kora estébe nyúlt. Így
mindenki fáradtan, de jókedvűen készülődhetett a vacsorára, s folytathatta tovább kötetlen
beszélgetések formájában részvételét az EE konferencián.
Vígh Attila
Díszbaromfi és Víziszárnyas Szakosztály elnök

3.sz.melléklet:

ChaboTenyésztőkFajtaklubjának szakma napja
2018 augusztus 4.-én Budapesten került megrendezésre a Chabo Tenyésztők
Fajtaklubjának nyári szakmai napja. A szakmai nap házigazdája Boros Csaba tenyésztőtárunk
volt. A rendezvény délelőtt 10 órakor kezdődött Boros Csaba köszöntő beszédével. Érdekes
dolgot tudhattunk meg helyszínt illetően. A II. világháborúban orosz csapatok hiteles
hadászati mérésére támaszkodva megtudhattuk, hogy Pest legmagasabb pontján tartózkodunk
kb. a Gellért hegy magasságában. Ezt az egyik szünetben személyesen is megtapasztalhattuk,
s alkalmas helyet keresve, valóban egész Pestre letekinthettünk.
Tízóraira vendéglátónk által készített „disznóságokból” válogathattunk kedvünk
szerint.

Az

ízletes

elemózsiák

elfogyasztása

közben

kötetlenül

beszélgethettünk,

ismerkedhettünk, egymással. Ennek keretében jómagam is több új, érdekes információval
gazdagodhattam a résztvevők személyével kapcsolatban. Példaként ekkor tudtam meg, hogy
„közös” kutyás múltunk volt Rohringer Istvánnal. A rendezvényen jómagam (mint meghívott
személy) és még 12 tenyésztőtárs vett részt.
A „reggeli lakomát” után Boros Csaba a Chabo Tenyésztők Fajtaklub elnökének Nagy
Mihálynak adta át a szót. A Fajtaklub nevében Nagy Mihály is üdvözölte a résztvevőket s
köszönte meg a szíves vendéglátást. Az első napirendi pontban Fajtaklub gyűlést tartottak a
résztvevők, melynek keretében új tagok felvételére került sor. A résztvevők 100%-os
szavazati aránnyal tagjaik közé vették fel: Klimek Waltert és Herczeg József tenyésztő
társakat. Ezt követően a fajtaklubon belüli további feladatok (fiatal állat kiállítás, országos
kiállítás, szakmai vezetői kérdés) megbeszélése következett.
A fajtaklub gyűlés után jómagam tartottam egy beszámolót a választás (2018.04.14)
óta a Díszszárnyas szakosztályt illető változásokról és eddig történtekről. Szó esett az
országos kiállítás időpontjáról és helyszínéről (2018 december 6-9 Budapest, Hungexpo), a
Chabo világkiállítás részleteiről és a 29. EE dániai Európa kiállítással kapcsolatos teendőkről
is. Megvitattuk a jelentkezési lappal, kapcsolatos kérdéseket és említést tettem arról is, hogy
szövetségünk az Európa kiállításra nevezők számára gyűjtőszállítást fog szervezni. Az M3-as
autópálya mentén Korózs Gábor az M5-ös autópálya mentén személyem az M7-es autópálya
mentén Bárány István vállalta magára ezt a feladatot. A székház előtti indulást követően pedig
konvojban haladva az M1-es autópálya mentén folytatjuk a gyűjtőszállítást és az állatok
fogadását a nevező tenyésztőtársak segítése érdekében. Ennek részleteiről a begyűjtött

nevezési lapok összesítése után értesítve lesznek az érintettek és a tisztelt érdeklődők a
honlapon és az újság hasábjain keresztül.
Kisebb vitát váltott ki a chabo világkiállítás 2018 11.3-4) és a 29. dániai EE Európa
kiállítás (2018.11 9-11) közel egy időben történő megrendezési időpontjai. Rohringer István
emlékeztetett mindenkit mivel tagjai vagyunk az EE-nek, kötelezettségeink is vannak az
Európa szövetség felé. Ebben a naptári évben előnybe kell részesíteni az Európa kiállítást.
Nagy Mihály szerint a chabo világkiállításon, jó volna, ha képviseltetnénk magunkat, mint
magyarok és szakmailag is indokolt lenne a részvétel, hisz egy kiállítás keretében 600-700
kiállított chabo méltán reprezentálná az európai chabo tenyésztés jelenét és átfogó képet
kaphatnánk a fajta jelenlegi helyzetével kapcsolatban. A rendezők információi szerint
Japánból is várnak tenyésztőket, sőt benevezett állatokat is, ahonnan ez a fajta tulajdonképp
származik. Ez nem mindennapi lehetőség egy fajta elkötelezettei számára, hogy részt
vegyenek ezen a rendezvényen is.
Személy szerint mindkét fél álláspontját megértem, de ha rugalmasak vagyunk, akkor
mindenki számára megnyugtató megoldás születhet. A chabo fajtaklub hosszú évek óta szép
számú benevezett állattal képviselteti magát nemzetközi eseményeken, országos kiállítások
alkalmával és az Európa kiállításokon, aminek hagyománya idén sem kivétel. Én úgy
gondolom a chabo világkiállításon való részvétel (az érdeklődők számára történő kiutazás, 2-3
állat nevezése) nem sérti/sértheti az EE kiállítás „égiszét”. Véleményem szerint mind
szakmailag, mind új nemzetközi kapcsolatok kialakítása szempontjából hasznos lehet a
magyarországi chabo Tenyésztők Fajtaklubjának és szervezetünknek az MGKSz-nek
egyaránt, hogy mindkét helyen képviseltetni magunkat. Persze feltehetném a „költői” kérdést:
Hogyan rendezhetnek egy ilyen nagyszabású rendezvényt az EE Európa kiállítás előtt egy
héttel? Miért engedi/te az EE ennek az eseménynek a megrendezését? A választ a rendező
ország személyében kell keresni…..
„Nyugodtabb vizekre evezve”a következő téma a chabo baromfi porcelán
színváltozatának genetikája és tenyésztése volt. Nagy Mihály Dr. Héjja Imre állatorvos Úr
szakmai anyagát ismertette (a doktor Úr nem tudott részt venni az eseményen) a
megjelentekkel. Ehhez kapcsolódott Török József tenyésztőtársunk előadása a témával
kapcsolatban, aki elkötelezett híve -e színváltozat tenyésztésének. Érdekes és fontos
információkat tudhattunk meg az előadás során eme színváltozat történelmi hátteréről,
jelenkori helyzetéről és tenyésztési nehézségeiről. Változatossá tette a beszámolót, hogy laptopon képek segítségével és élő állatokon is megfigyelhettük, megtapasztalhattuk az
elhangzottakat.

Ízletes ebédünk elfogyasztása után megismerkedhettünk házigazdánk fehér fekete
farokkal rendelkező tenyéssz állományával. Ott tartózkodásunk alkalmával 70-80 egyed volt a
portán. Megtudhattuk még, hogy ezen kívül két törzs más tenyésztőknél van kihelyezve.
Érdekesség volt, hogy öreg/idős kakast nem láthattunk a volierekben. Az indoklás ésszerű és
logikus volt. A kert mérete és a volierek száma miatt, mire az első csibék kikerülnek az
udvarra az idősebb kakasok eladásra kerülnek.
Az udvaron felállított kiállító ketrecekben több tenyésztőtárs is bemutatott több
színben „madarakat”, amiket közösen körbejárva kötetlen beszélgetés keretében értékeltük,
véleményeztük.

Beszélgetéseink

során

szó

esett

a

takarmányozásról,

szelektálási

szisztémákról, standard kívánalmakról (magasság, lábujjak, szárny lépcsőzetessége…),
tenyésztési, elhelyezési praktikákról is.
Személy szerint jómagam rengeteget tanultam az adott fajtával kapcsolatban, hisz nem
tenyésztem ezt a fajtát. Az ismereteket reményeim szerint az érdeklődők számára és jómagam
számára is hasznosítani tudom majd elkövetkezendő bírálati munkáim során. Itt a cikk végéne sorokkal is köszönöm mind a fajtaklub, mint Boros Csaba szívélyes meghívását és
vendégszeretetét. S kívánom, hogy a Nemzeti kiállításon a Chabo Tenyésztők Fajtaklubja
által rendezni kívánt jubileumi kiállítás minél nagyobb sikert érjen el mindenki számára.
Vígh Attila
Díszbaromfi és víziszárnyas Szakosztály Elnök

4.sz.melléklet

Brahma és Törpe Brahma Tenyésztők Fajtaklubja és Orpington és
Nagytestű Baromfi Fajtaklub szakmai napja
2018.09.29 Üllés
2018 szeptember 29.-én került megrendezésre Üllés település határában található erdei
iskolában a Brahma és Törpe Brahma Tenyésztők Fajtaklubja és az Orpington és Nagytestű
Baromfi Fajtaklub tenyésztők szakmai napja.
A távolabbról érkezők már péntek késő délután megérkeztek a helyszínre, ahol
kötetlen baráti beszélgetéssel készülődhettek a szombati napra. Meghívott vendég volt Fica
Viktor Szlovákiából és jómagam a Díszbaromfi és Vízi szárnyas szakosztály elnöke. Sajnos
iskolai elfoglaltságom miatt (kötelező tanítási nap volt iskolánkban) csak a déli harangszóra
érkeztem a rendezvényre. Mondhatom már hagyományosan az üllési erdei iskola ad otthont
ennek a rendezvénynek, hisz a 2017-es évben is itt került megrendezésre a fajtaklub szakmai
napja. Kulturált körülmények közt, a szállás, az étkezés és az ideszállított baromfik
bemutatásául szolgáló pavilonok is egy helyen találhatók.
Beszélgetésünk alkalmával felvilágosítást kaptam, hogy délelőtt egy másfél órás
megbeszélés zajlott a Brahma és Törpe Brahma Tenyésztők Fajtaklubon belüli személyi és
szakmai változásokról, az eddig elvégzett munkáról és az elkövetkezendő feladatokról. Tóth
Zsolt személyében az elnöki pozíció ez évben még változatlan marad és vállalta az elnöki
tisztséget 2018-as évre vonatkozóan. Az esetleges további változás/ok, majd a fajtaklub
legközelebbi taggyűlésének összehívása után kerül tisztázásra.
A bemutatásra szolgáló pavilonban 34 állat (fehér-feketecolumbia, sárga feketecolumbia, sárga-kékcolumbia, fehér-kékcolumbia, ezüstszínű-szalagozott,) került bemutatásra a
szakmai nap égisze alatt. Számomra nagyon jó és szimpatikus megoldásnak tűnt, hogy először
a tenyésztő beszélt a kiállított madaráról. Elmondta miért is hozta el, mit lát ő személy szerint
erősségeinek, esetleg mit gondol ő gyengeségeinek az adott állaton. Ezt követően Fica Viktor
nemzetközi bíráló és a tenyésztő társak is elmondhatták véleményüket a bemutatott egyedről.
Püspöki Zsolt a klub szakmai előadójának elmondása szerint sokat tanulhatott a tenyésztő az
értékelésekből és sokat tanulhattak egymástól is a megjelentek. Természetesen ehhez kellett,
hogy mindenki el tudja fogadni a dicséretek mellett az építő jellegű kritikákat is.
Az ebédet követően szó esett a 2018-as dabasi választás óta a Díszbaromfi és Vízi
szárnyas szakosztályt érintő változásokról, a magyar nyelvű baromfi fajtaleíró könyv aktuális

helyzetéről, az október első hétvégéjén megrendezésre kerülő bári hazai baromfibírálói
továbbképzésről, a dániai Oksbolban tartott nemzetközi bírálói továbbképzésről is.
Érdekes beszélgetést folytattam Fica Viktorral, hogy Szlovákiában is probléma a
kiállításokon való részvétel és nevezési létszám csökkenése. Figyelemmel hallgattam, hogy
ezt a problémát ők hogyan próbálják meg „orvosolni”, hogyan próbálják meg népszerűsíteni,
népszerűbbé tenni kiállításaikat. Reményeim szerint ezekből az ötletekből merítve, már a
hazai rendezésű országos kiállításon (december 6-9, Hungexpo Budapest) kipróbálhatunk
egy-két ötletet.
Facsar Imre beszámolt az Orpington és Nagytestű Baromfi Fajtaklub aktualitásairól,
Medgyes Istvánnal pedig a Wyandotten baromfiról beszélgettünk. Kitértünk, a fajta
különböző standardjaira (EE, német) a különböző európai országok által tenyésztett típusokra
és az ebből adódó tenyésztési nehézségekre.
E cikk soraival is szeretném megköszönni mindkét fajtaklub meghívását és
vendégszeretetét. Örülök, hogy jó társaságban kellemes és hasznos beszélgetések keretében
tölthettem el ezt a délutánt a megjelentekkel.
Vígh Attila
Díszbaromfi és Vízi szárnyas szakosztály elnöke

5.sz. melléklet:

Hazai Díszbaromfi és Vízi szárnyas bírálói továbbképzés Bár
2018.október 6-7 Bár
2018 októberében Horváth János tenyésztő társunk meghívására Bár a Duna jobb
partján, Mohácstól északra elhelyezkedő mintegy 530 fős község adott otthont a hazai
Díszbaromfi és Vízi szárnyas bírálói továbbképzésnek. Többen már október 5.-én péntek
délután megérkeztünk a nagyobb távolság, szervezői feladatok, előkészületek miatt. A késő
délutáni órákban megtekintettük János állatait, majd baromfis körökben mondva
szakmáztunk. Estére hagyományos tájételt fogyasztottunk el (agyag edényben, parázsban főtt
babgulyást), s késő estére foglaltuk el szállásunkat.
Szombat reggel 9:00 kor a faluházban Horváth János házigazda köszöntötte a
résztvevőket és kívánt mindenkinek hasznos időtöltést. Ezt követően jómagam vettem át a
szót és ismertettem a szakmai napunk program tervezetét. Külön öröm volt számunkra, hogy
az MGKSz elnöke Dr. Pintér József Zsolt, szervezetünk alelnöke Kanalas János is részt vett a
rendezvényen. További öröm volt számomra, hogy több egyesület képviselője és olyan
tenyésztőtársak is részt vettek az eseményen, akiket eddig ezeken a rendezvényeken nem
láttam.
Az első előadó Dr. Süli Tamás állatorvos volt, aki különféle baromfi betegségekről,
mint pl: a Marek féle betegségről, a microplazma betegség tüneteiről, a betegség
megelőzéséről, annak kezeléséről és a New Castle (baromfipestis) elleni védekezésről,
vakcinázásról, tartott előadást PPT bemutatóval egybekötve. Többek véleménye szerint
tartalmas, hasznos előadás volt, amit a résztvevők tapssal köszöntek meg.
Délelőtt, 10 órakor tisztségviselő (szakosztály titkár és szakosztály vezető bíráló)
választásra került sor a Díszszárnyas és Vízi szárnyas szakosztály berkein belül. A titkári
pozíciót Facsar Imre, a vezető bírálói pozíciót Fehér Péter nyerte el 100% os támogatottság,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül (az erről készült jegyzőkönyv az MGKSz irodában
megtekinthető).
Rövid szünetet tartva Kanalas János az MGKSz Szakmai alelnöke tartott előadást a
bírálati rendszer reform tervezetéről, a tervezett a bírálói tankönyv felépítéséről.
Az előző témához kapcsolódva személyem az EE nemzetközi baromfibírálói
továbbképzés 2018. Dánia Oksboli történéseiről, Klaus Andreas az EE bírálati rendszeréről
tartott beszámolót.

Az újabb szünetet követően a „frissen” megválasztott vezető bírálónk Fehér Péter
kapott bemutatkozási lehetőséget a splash szín tenyésztése témakörében. Elméleti előadását
gyakorlati bemutató követte.
Az ebédet követve Klaus Andreas az óangol törpe harcos baromfit mutatta be, majd az
előadások sorát jómagam zártam a magyar tyúk elméleti és gyakorlati bemutatásával a
Magyar
Baromfitenyésztők Fajtaklubjának helyzetének elemzésével, a magyar baromfifajták
standardizálásának helyzetével hazánkban és az EE-ben. E téma bővebb kifejtése és
beszámolója egy későbbi lapszámban tervezett megjelenni.
Az előadásokra mindvégig jellemző volt, hogy kötetlen beszélgetés keretében zajlottak
le. Az előadások, beszámolók végén, mindenki szabadon feltehette kérdéseit, megoszthatta
gondolatait. A baromfi fajták bemutatásának és a splash szín tenyésztésének elméleti anyagát
minden esetben gyakorlati rész követte, ami nagymértékben elősegítette az elméleti anyag
megértését. A bemutatott állatokon jól megfigyelhettük az előadásban elhangzottakat a bírálat
során előtérbe helyezett szempontokat, részleteket, előnyöket, kívánalmakat, hibákat.
Láthattuk, megfoghattuk, megvizsgálhattuk az egyes fajták egyedeit. Kérdéseket tehettünk fel
az előadónak, vagy tapasztaltabb kollegáinknak, akiktől véleményem szerint igen sokat
tanulhattunk a képzés során. Az előadók úgy érzem minden esetben készségesen és
segítőkészen álltak a feladathoz.
A nap befejező részét Dr. Pintér József Zsolt az MGKSZ elnökének, elnöki
beszámolója követte, ahol a választás óta eltelt időszak történéseit ismertette.
A beszámolót követően elnök Úr és Kanalas János szakmai alelnök Úr válaszolt a
megjelentek kérdéseire, miből érzésem szerint nem volt hiány. Kérdések hada sorakozott fel a
vezetők felé (börzével kapcsolatban, személyi változásokkal kapcsolatban, EE dániai Európa
kiállítással kapcsolatban, Fiatal nemzeti és országos kiállítással kapcsolatban, baromfi
fajtaleíró könyvvel kapcsolatban….). Mindenki megelégedésére egy kérdés sem maradt
megválaszolatlanul.
A nap végére úgy érzem mindenki kellőképp elfáradt, s remélem pozitív élményekben
és tudásban gazdagodva indulhatott mindenki hazafelé.
Vígh Attila
Díszbaromfi és Vízi szárnyas szakosztály elnöke

6..számú melléklet:

Nemzeti kiállítás díszaromfi és viziszárnyas szakosztály
szemszögéből
A 20018 december 7-9-én megrendezésre kerülő Nemzeti kiállításon a díszbaromfi és
vízi szárnyas szakosztály tenyésztőtársainknak köszönhetően 45 fajta, 540 egyedével
képviseltette magát. Nemes Imre viziszárnyas kollekciója és a magyar tovább emelte
váleményem szerint a kiállítás színvonalát.
A Chabo Tenyésztők Fajtaklubja a Nemzeti kiállítás keretein belül rendezte meg
megalakulásának 10 évfordulóját ünneplő jubileumi kiállítását is. Ez a benevezett állatok
számában szépen tükröződött. Legnagyobb egyedszámban a chabo (119 egyed), a törpe
cochin (82 törpe baromfi) és a brahma (58 állat) képviseltette magát –e rendezvényen. A
környezet és a helyszín impozáns látványt nyújthatott a hétvégi kiállítók számára. Igaz az
előzmények csütörtök – péntek nem ezt sejtették, de lelkes munkatársaimnak és a tenyésztők
áldozatos munkájának köszönhetően sikerült hétvégére megoldani a felmerülő problémákat.
A vezető bírálói tevékenységeket Fehér Péter látta el, míg a bemutatott egyedek bírálatát 10 fő
baromfi és vízi szárnyas bíráló kollégám látta el.
Nemzeti győztes címet ért el: Soczó György

fekete cochin

0-1

Jónás Csaba

fekete orpington

0-1

Anton Mihai

sávozott német wyandotten 1-0

Varga Sándor Zsolt

ezüst-fekete

szegélyezett

német

wyandotten

0-1

Csorba József

fogolynyakú itáliai

1-0

Takács Lajos

fehér szakállas selyemtyúk

1-0

Dévai Zoltán

fácánbarna indiai törpe harco1-0

Nagy Mihály

fekete-fehér pöttyös chabo

0-1

Vígh Attila

fehér yokohama

1-0

Vígh Attila

fehér vörös rajzú yokohama 0-1

Nagy Mihály

aranybúza chabo

1-0

Nagy Sándor

fehér törpe cochin

1-0

Nagy Sándor

fehér törpe cochin

0-1

Korózs Gábor

német pulyka

1-0

Klaus Andrea

fehér futókacsa

0-1

Baráth András

ezüst porcelán színű lábtollas törpe
tyúk

MGKSz díjban részesült:

0-1

Nemes Imre

viziszárnyas kollekciója

Kovács Krisztián

fehér-kék columbian brahma 0-1

Soczó György

kék cochin

1-0

Gigor Károlyné

sárga orpington

0-1

Németh Krisztián

fekete-fehér

tarka

német

wyandotten

0-1

Németh Krisztián

lazacszínű német lazactyúk 1-0

Korózs Gábor

izabella

gyöngyszürke

törpe

brahma
Korózs Gábor

0-1

narancs

színű

törpe

német

wyandotten

0-1

Nagy Mihály

fekete piros arcal chabo

0-1

Nagy Mihály

fekete-fehér pöttyös chabo

0-1

Török József

kék chabo

1-0

Antalicz György

fehér fekete farokkal chabo 1-0

Bokor Előd

fehér fekete farokkal chabo 0-1

Barota Béla

fekete fehér tarka törpe cochin1-0

Barota Béla

ezüst búzaszínű törpe cochin 0-1

Rasztik Péter

ezüst

színű

szalagozott

törpe

cochin
Hadnagy Arnold

arany

porcelán

színű

lábtollas

törpe tyúk
0-1
Magyar Mester címet ért el Pálfi László tenyésztőtársunk brahma díszbaromfijaival.
Köszönetem szeretném kifejezni minden tenyésztőtársamnak, azok családtagjainak,
segítőinknek, bírálótársaimnak, hogy e rendezvényem méltóképp tudtuk szakosztályunkat
képviseltetni.
Vígh Attila
Díszaromfi és viziszárnyas szakosztály elnök

