
 
 

 

MEGHÍVÓ 

 

A Strasszer tenyésztők fajtaklubjának vezetője Tisztelettel meghívja a tenyésztő társat és 

hozzátartozóját a fiatal Strasszer galamb kiállításra. 

 

Helye:  6900 Makó, Aradi u. 130.         TANMŰHELY 

 

Ideje:  2017. október 14-15. 

 

Nevezési díj: 600 Ft/egyed 

 

 Nevezni csak egészséges galambot lehet. ( A teljes kivedlés nem követelmény ) 

 

 8/A nyolc napnál nem régebbi állatorvosi igazolást kérünk. 

 

Nevezési cím: Matuszka István      6900 Makó, Kálvária u. 75/A. 

  Tel: +36-30/ 292-17-87              Fax: 62/213-649 

  e-mail: mako@baustudium.hu 

 

Nevezési határidő:  2017. október. 08. 

 

Rendezvényünk programja: 
 

2017. október 14. 

 Galambok fogadása              7:30 – 8:30 

 Taggyűlés az ebédlőben  8:45 – 10:00 

Németh tenyésztési előadó álláspontjának ismertetése annak elemzése 

 Előadó:     Knapcsek  Lajos 

 Galambok bírálata   10:00 – tól 

 Közös ingyenes ebéd   12:30-tól 

 Galambok bírálatának folytatása  13:30 - 15:00-ig 

 Kiállítás megtekintése, elemzése   15:00 – 17:30-ig 

 Díjkiosztás, közös vacsora a Kalász étteremben 18:30   (vegyessült tál  2 200 Ft/adag) 

 

2017. október 15. 

 

 Taggyűlés       9:00 

Kiállítás értékelése, bírálók beszámolója 

Német kiállításra való felkészülés 

Békéscsabai fajtaklub kiállításnak előkészítése 

 Bírálói továbbképzés    10:30 
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 Rendezvényünk zárása, galambok kiadása 

 

Kiállított egyedek díjazásai: 

 

 Fiatal győztes hím – tojó    (  serleg, fajtaklub zászló ) 

 Színgyőztes  ( serleg, fajtaklub zászló ) 

 

 

Szállás lehetőséget biztosítunk  jól felszerelt két ágyas kollégiumi szobákban  1 400 Ft/fő/éj 

  2017. október 13. péntek 

  2017. október 14. szombat 

 

A bírálat idejére a vendégek számára városi programot szervezünk. Fürdőzni vágyó 

tenyésztőknek és azok hozzátartozóinak kedvezményes belépőt biztosítunk. 

 

Kérem a nevezéssel egy időben a szállásigényét valamint a szombat esti díjkiosztóval 

egybekötött vacsora igényét szíveskedjék jelezni.   
 

Várjuk érdeklődésüket, nevezésüket. 

 

Makó, 2017.08.31.     Tisztelettel:   Matuszka István 

        Fajtaklub elnök 

 

 

 

Tisztelt Tenyésztő! 

 

A németországi kiállítás főbb ismérvei az alábbiakban kerül felsorolásra. 

 Ketrec díj:    9 Euró / db 

 Regisztrációs díj:   9,50 Euró 

 Kötelező katalógus.   7,50 Euró 

 Jelentkezési határidő:  2017.szeptember. 26. 

 Beszállítás:   2017. október. 25. 

 Kiállítás megtekinthető: 2017. október. 27.-28.-29. 

 

Nevezéssel kapcsolatba Pintér Szabolcs fajtaklub titkár áll a tenyésztőtársak segítségére. 

 

Elérhetősége:  strasszergalambok@citromail.hu vagy 06306363866 

 

FIGYELEM! 
 

A fajtaklub vezetőségének nem áll módjában a kiállításra nevezett galambok ki- és 

hazaszállítása. 

Amennyiben valamely tagtársunk felelősséggel vállalja, hogy közösen összeállított kollekciót 

ki-és hazaszállítja, annak utiköltségéhez a fajtaklub jelentősen hozzájárul. 

 

Mellékelten küldöm a német tenyésztési előadó állásfoglalását. Kérem tanulmányozni, hogy a 

taggyűlésen ezt építő jelleggel adaptáljuk. 

 

Makó, 2017.08.31.     Tisztelettel:  Matuszka István 

        Fajtaklub elnők 
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