
 
 

 

2022 (újra!) a kiállítások éve volt az MGKSZ Strasszertenyésztők 
Fajtaklubja számára! 
 
 

Furcsán hangzik a cím? Akinek igen, az is elfogadható, akinek nem, az is. 2019 után 

az első év 2022, amikor mind a fiatal, mind a nemzeti fajtaklub kiállítást sikerült 

megrendeznünk. Mindemellett az idei MGKSZ Nemzeti Kiállításon is szervezett 

keretek között vettek részt a Strasszertenyésztők Fajtaklub tagjai. Nagy öröm ez 

Nekünk, akik elkötelezetten dolgozunk minden évben a szebb és egyre szebb 

strasszer galambokért és mutatjuk be azokat, azokon a fórumokon, ahol erre 

lehetőség adódik. Ezúton is köszönet a kiállítóknak! 

 
 
Egy rövid áttekintés az idei kiállításainkról: 
 
 
Fiatalgalamb Kiállítás, 2022. október 22. Lovászpatona 
 
108 db nevezett és 98 bemutatott galamb, 21 kiállító részéről. Ez a mennyiség 

illeszkedett az utóbbi évek volumenéhez. Legnagyobb számban a simakék (35 db) 

és a vörös (20 db) színváltozat képviseltette magát. A - magyarországi gyakorlatból 

kiindulva - alapszínek mellett a simakék feketeszalagos és vörösfakókovácsolt 

színváltozatok “színesítették” a palettát. Csehkis Balázs fekete hímje és Hirka Ernő 

simakék tojója kapott fajtagyőztes címet. A kiállítás csodálatos környezetben és 

feltételek mellett zajlott. Egysoros ketrecben, kényelmes elhelyezéssel a látogatók 

szempontjából is. Köszönjük a szervezést Nagy Istvánnak és mindenkinek, aki 

segítette a munkáját! 

 



Fajtagyőztes hím 

Tenyésztő: Csehkis Balázs

 
Fajtagyőztes tojó 

Tenyésztő: Hirka Ernő 

 
 
 
 
Nemzeti Fajtaklub Kiállítás, 2022. november 12-13. Gyomaendrőd 
 
126 db nevezett és 104 bemutatott galamb, 21 kiállító részéről. Sajnos a kiállítást 

megelőzően ütötte fel a fejét az ország keleti felében a madárinfluenza, amely 

részleges, lokális korlátozásokat hozott, ez nem pozitív irányban befolyásolta a 

bemutatott galambok egyedszámát. A kiállított galambokat dominálták az 

alapszínek, így a simakék, a fekete, a vörös és a sárga strasszer galambok. Üdítő 

színfoltjai voltak a kiállításnak a kiállított simakék-fehérszalagos, kékpikkelyes, 

vörös- és feketemárvány színváltozatot képviselő egyedek. Macsak Joan, romániai 

tagtársunk vörös hímje és Laczikó Tamás simakék tojója kapott fajtagyőztes címet. 

Nem mellékesen Gyomaendrőd adott helyet Fajtaklubunk tisztújításának is, aminek 

keretében a tagság megerősítette a korábbi vezetést és bizalmat szavazott 

számunkra egy újabb cilkus erejéig. 

Aki egyszer már volt Gyomaendrődön kiállításon, annak nem kell ecsetelni a 

kiállítási feltételeket, körülményeket. Knapcsek Lajos és segítőtársai most is kitettek 

magukért. Kifogástalan szervezés, ideális környezet és rengetek kiálított galamb, 

hiszen ezen a kiállításon több más fajtaklub is bemutatta kollekcióját. Köszönjük a 

rendezőknek a lehetőséget! 

 



Fajtagyőztes hím 

Tenyésztő: Macsak Joan

 
Fajtagyőztes tojó 

Tenyésztő: Laczikó Tamás 

 
 
Nemzeti és Nemzeti Fiatal Galamb-, Baromfi, Nyúl- és Díszmadár kiállítás, 
2022. december 10-11. HUNGEXPO B pavilion 
 
Az MGKSZ 140. születésnapjának jubileumi kiállításán is képviseltettük magunkat. 

7 tagtársunk összesen 29 db galambot állított ki. Simakék, kékkovácsolt, fekete, 

vörös és sárga színekben mutattuk be szeretett fajtánkat. Gáspár István vörös hímje 

és Pintér Szabolcs kékkovácsolt tojója kapott fajtagyőztes címet. A kiállítási 

nevezési díjakat a Fajtaklub releváns összeggel támogatta, ezzel is próbáltuk 

elősegíteni a minél magasabb egyedszámot a strasszer fatja szempontjából. 

Lehetett volna több, ugyanakkor az elmúlt években kiállított strasszerekhez képes 

ez véleményem szerint tisztességes képviselete volt a Fajtaklubnak a Nemzeti 

Kiállításon. Köszönöm a Fajtaklub nevében is a kiállítóknak, hogy képviseltek 

minket a Hungexpon! 

Öröm visszatekinteni ezekre a kiállításokra, hiszen, ahogy említettem, évekkel 

ezelőtt tudtunk hasonlót megvalósítani. Remélem, ez egyben előrevetíti az 

elkövetkező éveket is és sok, szép kiállításon találkozhatunk újra és csodálhatjuk 

egymás galambjait. 

 

2022. december 12. MGKSZ Strasszertenyésztők Fajtaklubja 
Pintér Szabolcs - Titkár  

 


