Baráti találkozó Zsámbékon, 2017.06.22. – Pintér Szabolcs

Balról: Rusvai János, Sipos Sándor, Kiss Sándor

Végre összejött! Egy
napsütötte
csütörtöki
reggelen
megérkezett
hozzánk Sipos Sándor
barátom,
ahogy
azt
előzetesen megbeszéltük. Leültünk, eligazítottam a gyerekeket, aztán
nekifutottunk, ránéztünk
ketrecben az első fiatalokra. Szó, szót követett,
amikor befutott Rusvai
Jani barátom is. Már
hármasban folytattuk az
értékelést.
Minden
kiveséztünk, amit érdemes. Már majdnem nekiálltunk, hogy tenyészidőszak ide vagy oda,
ránézzünk a tenyészhímekre is, de még
vártunk valakit.

A pesti forgalommal kitartóan küzdő Kiss
Sanyi bátyámra vártunk, mert a fiatalok
végleges kiértékelését csak az ő jóváhagyásával fejezhettük be. Szerencsésen
befutott ő is. Kávéztunk egyet, felfrissültünk egy kicsit, és így már négyesben
még egyszer górcső alá vettük a
fiatalokat. Amit tudni kel: nálam

Fiatal simakék hím 1,0

Fiatal kékkovácsolt hím 1,0

minden évben elég sok fajtagyőztes kel, minden „dúcvakságommal” együtt. Ez az állapot
általában addig tart, míg az adott
évi első szakmai zsűri meg nem
érkezik, és felül nem írja az én
saját
vagy
éppen
„sajátos”
bírálatomat, elképzeléseimet. Nem
volt ez másképpen most sem! A
már ketrecben értékelhető 8
fiatalból néhányat elég gyorsan
közepes minőségűnek ítéltünk.

A barátok objektív szemmel is
láttak néhány ígéretes fiatalt,
és bizony egy-egy kiemelkedőt
is beazonosítottunk, méghozzá
egybehangzó véleménnyel.
Reményteljes, de ez még
kevés! Reméljük ezek a fiatalok
egészségben, egy jó vedlést
követően vehetnek részt majd
a kiállításokon, ahol megkaphatják
a
valódi
bírálók
értékelését. Ahogy mondani
szoktam: az a kiállítási galamb,
amit kiállít az ember.
Fiatal simakék tojó 0,1

A Sanyikkal, Janival azt gondolom jól ismerjük egymást, a
„többség” régi motoros. Rajtam kívül mindenki jegyez már
fajtagyőztest, sok szép eredményt tudhat már maga mögött,
szóval az össztapasztalat igen komoly volt egy helyen, egy
időben. Mégis kijött, hogy mik az egyéni preferenciáink.

A tenyészek áttekintésében már megjelent egyfajta szórás
abban, hogy ki, melyik galambot és miért értékel többre. A
szokásos mérési pontok: fej, rövidség, szárnypajzs,
hátmagasság (ez a kettő számomra ugyanaz), zártság, szín,
kovácsoltság, tollminőség, szemszín. Sorolhatnám. Egy valami
azonban közös volt a vendégségemben: egytől egyig remek
emberek. Nagyon sokat segítettek már nekem. Nagyon sokat
köszönhetek már nekik abban, hogy ott tartok, ahol tartok.

Adódik a kérdés: Hol is tartok?
A legfontosabb: ilyen barátaim
vannak!
Nem
mellékesen,
olyan
galambokat tenyészthetek egész
jó minőségben és mennyiségben,
amiket
szívesen
etetek,
nézegetek nap, mint nap!
Június második felében fel tudok
mutatni néhány fiatalt, amit azok
az emberek, akiknek igazán adok
a szavára, értékesnek látnak.

Fiatal simakék tojó 0,1

Végül, de nem utolsó sorban
én is fel tudok mutatni a
tenyészgalambok
közül
többet, amik már szép
értékeléseket kaptak korábbi
kiállításokon
szakavatott
bírálóinktól is, itthon és
Németországban is.

Fiatal kékkovácsolt tojó 0,1

Abban sem volt köztünk
vita, hogy nehéz fajta a
strasszer galamb. Elsődlegesen alakgalamb! Sok
más alakgalambhoz képest,
azonban
nálunk
még
mindig
nincsen
egyéb
kategória
a
színek
tekintetében és a rajz, a
forma mellett meghatározó.

Fiatal simakék tojó 0,1

Az
általam
tenyésztett
kékkovácsolt
különösen
nehéz, hiszen a rajz mellet a
szárnypajzs
kék-fekete
osztása, azaz a kovácsoltság
megfelelő aránya és a színek
elvágó kontrasztja bizony
óriási kihívás nekem, még
több mint 10 év tenyésztés
után is. A jó hír: idén talán
sikerült néhány igazán szép
kovácsoltságú fiatalt gyűrűznöm. Sajnos a sötétkovácsoltban évek óta nincsen
kiemelkedő fiatalom, még
idén sem gyűrűztem ilyet.
Fiatal kékkovácsolt hím 1,0

De talán még van egy kevés a tenyészidőszakból, hátha
még kiesik valami egy-egy pártól!

