
Ha Strasszer tenyésztő lennék! 

 

Sokan lehetünk így eljátszva a gondolattal ,,majd jövőre”. Egy kevésbé sikeres év 

után jönnek a hosszú téli esték. Gondolkozunk a jövő évi párosításokon. Mit mivel a 

fő kérdés, pláne ha hoztunk be idegen galambot akkor annak melyik vérvonalba 

kellene bekerülnie? Nagy talány! Ha százért vettük ,vagy ezerért tán nem csak az 

utóbbi a jobb? Persze hitünk szerint általában a drágább a jobb! Hinni hol kell arra 

most nem térek ki. Bizonyára a galambtenyésztés genetikai oldaláról nézve ez 

felesleges gondolat lenne.  

 

Abban fajtaválasztás nélkül egyetérthetünk a tenyésztésen múlik minden. 

Hozzáteszem egyéb ismeretek is szükségesek.De rátérek a lényegre amiért rátértem 

papírra vetni soraimat. Engem nem vádolhatnak szakmai ismeretekkel strasszer 

tenyésztő honfitársaim. Ha az elkövetkező 20-30 évet megélném akkor sem lenne 

elég időm a fajta megismeréséhez. Fiatalabb tenyésztőtársaimnak azonban 

készítettem egy szakmailag talán nem ,de statisztikailag biztos hiteles kimutatást az 

elmúlt öt év németországi strasszer kiállításokon, egy Temerinből 50 éve 

Schrobenhausenbe áttelepült magyar tenyésztőtárs sikereiből. Igen Oláh Györgyről 

van szó, róla jegyzem soraimat ... 

 

2015-ben kezdem és kizárólag a helyhiány miatt nem régebbről indítok. Az 

úgynevezett nagy német kiállításon vörös fiatal tojó Európa champion, fekete öreg 

tojó 97 pont, kék kovácsolt fiatal tojó 97 pont. Sorolom tovább Straskirchen strasszer 

klubkiállítás 2017, fiatal simakék tojó 97 pont, vörös fiatal hím 96 pont, vörös tojók 

96-97 pont. Ezt követően 2018 Leipzig öreg kékszalagos hím 97 pont, fekete fiatal 

hím 97 pont, fekete öreg hím 97 pont, vörös öreg hím 97 pont, sárga fiatal tojó 97 

pont. Mellette Bundessieger cím fekete, vörös, sárga színosztályban. Magyarra 

fordítva talán mi úgy mondanánk Nemzetigyőztes. Megemlítem még, hogy ezen a 

kiállításon 13 egyed érdemelte ki a bírálók 97 pontos elismerését, ezek között 5 

példány Oláh György állományának tagja volt. Még egy érdekes momentum a 38 

kiváló minősitést elért egyed közül pedig további 10 is az Oláh dúc tagja. Ezzel 

kiérdemelvén a kiállítás legeredményesebb kollekciója címet. A kiállított 28 egyedből 

nem volt 94 pontnál alacsonyabb minősítésű. A tavalyi év egészségügyi okok miatt 

kiesett, de reméljük hogy a sikeres ízületi műtétet követően 2020-ban folytatódik a 

sikertörténet. Eddig számos német, és magyar tenyésztő eredményesen vitte tovább 

az Oláh dúcból kapott vérvonalakat. Legyen ez így továbbra is irány Schrobenhausen, 

egy telefon után ott a szakmai továbblépés lehetősége. Én strasszer tenyésztő 

lennék......  
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A fotókat készítette: J. Kiener 


