
  

 
 

Október végén érkezett a hír, a Gyomaendrődre tervezett kiállítás elmarad. 

Mivel itt rendeztük volna az MGKSZ Strasszertenyésztők Fajtaklubjának 

Fiatalgalamb Kiállítását is, ezért részemre még fájóbb volt ez. Persze mi lehetett 

az én fájdalmam Knapcsek Lajos szervező és munkatársai fájdalmához képest, 

akik akkor már rengeteg munkát fektettek a rendezvénybe. Ugyanakkor mit 

lehet tenni, nem megalapozatlanul, csak úgy hasraütésszerűen született a 

döntés. Pontosan tudjuk mi zajlik a világban. 



Ekkor merült fel bennem először a gondolat, 

hogy a veszteségek siratása, a fájó sebek 

nyalogatása helyett valami alternatívában 

érdemes gondolkodni. Na de milyen 

alternatívája lehet annak, amikor belépünk egy 

kiállítási terembe, kezünkben a 

galambjainkkal, amelyeket a nevünkre dedikált 

ketrecekben szeretnénk elhelyezni, amikor 

olyan emberekkel, barátokkal találkozunk, 

akikkel ez az egyetlen esemény, amikor ezt 

megtesszük? Amikor ezek a barátok, sorstársak 

úgy mosolyognak ránk, olyan örömmel 

üdvözölnek, ahogy azt nem teszi más? Amikor 

alig bírjuk kivárni a bírálat végét, mert 

szeretnénk már végre megtekinteni a teljes kollekciót, a tenyésztőtársak éves 

munkájának eredményét, a saját galambjainkat az ország legjobb tenyésztőinek 

galambjainak sorában? Amikor örömmel rázzuk meg barátaink kezét a kiállított 

galambjaik előnyös és/vagy kiemelkedő tulajdonságaik, az általuk elért 

eredmények, díjak végett? Ennek nincsen alternatívája! Ez nem helyettesíthető, 

ennek nincsenek alternatívái! 

Na de akkor mit lehet tenni? Meg lehet célozni 

egy alacsonyabb ingerküszöböt! Ezért 

megrendeztem a Strasszer galambot kedvelők 

és tenyésztők Facebook csoportjának első 

online fiatal strasszer kiállítását. Sokan 

mondják, hogy az online tér egy más világ, 

vannak akik nem is kérnek belőle. Ezeket az 

álláspontokat elfogadom, meg tudom érteni. 

Ugyanakkor vagyunk ott szép számmal 

strasszer kedvelők, tenyésztők is. A 

megrendezés kapcsán fontosnak tartottam a 

rendezvény kereteinek pontos kijelölését, 

hiszen megvan az online tér képlékenysége, amit csak precízen megfogalmazott 

szabályokkal lehet és kell is következetesen irányítani. Nálunk ez az alábbiak 

formájában fogalmazódott meg: 

 

 

 

Tenyésztő: Johann 

Wamprechtshammer (AT) 

Tenyésztő: Matuszka István 



A kiállítás ütemezése 

- A galambokról készült fényképek és videók feltöltése a csoportba: november 

7. 8:00 órától november 8. 20:00 óráig 

- A kiállítás megtekinthető és kommentelhető: november 8. 20:00 órától 

november 13. 12:00 óráig 

Ez egyben annyit jelent, hogy ebben az időszakban csak a kiállítás kiírási 

feltételeinek megfelelő posztok kerülhetnek ki, minden egyebet törölni fogok 

indoklás nélkül (SORRY!). November 13. 12:00 óra után a csoport visszatér a 

mindennapi működésbe és minden a csoport működésének megfelelő tartalom 

újra posztolható. 

 

A posztolás feltételei: 

- minden csoporttag posztolhat saját galambot 

illetve a tenyésztő megnevezésével más 

galambját is, a tenyésztő engedélyével. 

- a posztba fel kell tölteni legalább 1 fényképet 

a galambról és lehetőség szerint egy minimum 

10 mp-es videót is (a videó nem kötelező, de a 

teljesség igénye céljából javasolt) 

- a posztban fel kell tüntetni a tenyésztő nevét, 

a galamb színét és nemét 

- egy posztban csak egy galamb anyagai 

tölthetőek fel, tehát több galamb publikálása 

esetében, minden galambot külön posztban kell feltölteni 

- a galambot tetszőlegesen választott helyen lehet fotózni és videózni, 

ugyanakkor javasolt törekedni az elsődleges pozícióra és videó tekintetében is 

egy olyan anyagra, amelyben a galamb standardban megfogalmazott 

tulajdonságai jól kivehetőek ( a fényképek készítése kapcsán ajánlom mindenki 

figyelmébe Palánkai Ádám anyagát a galambok fotózásáról: http://www.jan-

aarden-pigeons.com/auto-sexing-texan... ) 

Tenyésztő: Dr. Hota Holger (RO) 

http://www.jan-aarden-pigeons.com/auto-sexing-texan-pioneer-szakmai-anyag-palankai-adam2.html?fbclid=IwAR3UTfqb1PrxmdfBHyuoE0ogujoFpF3G-ToZQr2SmEjQC5abCM5eJ8l8Ogw
http://www.jan-aarden-pigeons.com/auto-sexing-texan-pioneer-szakmai-anyag-palankai-adam2.html?fbclid=IwAR3UTfqb1PrxmdfBHyuoE0ogujoFpF3G-ToZQr2SmEjQC5abCM5eJ8l8Ogw


 

Kommentek: az online kiállítás is kiállítás, 

amely lehetőség mind a kiállítók, mind a 

kiállított galambokat megtekintők részére, hogy 

elmondják véleményüket. Kérek mindenkit, 

hogy mindezt építő stílusban, támogató, segítő 

szándékkal tegye. A véleményformálás legyen 

konkrét és nem minősítő. Értékelni teljeskörűen 

galambot ezen körülmények mellett NEM 

LEHET! Ezzel együtt remélem elindulnak józan 

kérdések, felvetések mellett szakmai és/vagy 

nem szakmai beszélgetések! A STÍLUSÁBAN 

NEM MEGFELELŐ KOMMENTEKET 

MAGYARÁZAT ÉS KÜLÖN VISSZAJELZÉS 

NÉLKÜL TÖRÖLNI FOGOM - biztos vagyok benne, hogy erre nem lesz 

szükség! 

Jó felkészülést kívánok minden kiállítónknak! Remélem, hogy sok szép 

galambról készült anyagot tudunk megtekinteni és több szakmai kérdésben 

tudunk érdemben konzultálni! 

 

Így indult az első online kiállításunk. És akkor az eredmény? Először is röviden 

számokban minderről: 72 darab kiállított galamb, 19 kiállító, 5 országból 

(Magyarország, Franciaország, Ausztria, Németország, Románia). 11 

színváltozatban. 

 

Eltekintve a számoktól. Azt gondolom sok szép galamb került bemutatása. 

Köszönet az igényes fényképekért, videókért a feltöltőknek. A saját 

véleményem, hogy a kiállítás messze nem indított annyi szakmai 

„beszélgetést”, mint amire én előzetesen számítottam, ugyanakkor egy jó 

kezdeményezésnek tűnik így utólag is. Köszönöm mindenkinek a kiállításon 

megütött hangnemet, a kommunikációt, ami jellemezte a visszajelzéseket. 

 

Tenyésztő: Marján Zoltán 



Egy ilyen kiállítás természetesen abban sem 

tud egy igazi kiállítással versenyezni, hogy a 

galambok kapcsán megalapozottan, bírálati 

jelleggel mondjunk véleményt, hiszen a 

fényképek és videók nem tudják helyettesíteni 

a valódi bírálói megtekintést, értékelést. Ezzel 

együtt egy galambról készített, azt több 

pozícióban, több oldalról megjelenítő 

képsorozat és esetleg egy igényes videó jó 

rálátást biztosít egy-egy galambra, ami alapján 

azért elég jól beazonosíthatóak az előnyös 

tulajdonságok és a hiányosságok is. 

 

Ezen tapasztalatokkal felvértezve tervezem decemberben, januárban egy újabb 

„nagy” kiállítás megszervezését, ahol lehetőségünk lesz már nem csak fiatal 

galambjainkat is bemutatni. Lelkesedéssel tölt el kiállítóink aktivitása, a 

külföldi vendégeink, barátaink aktivitása, ami nagyban hozzájárul a kiállítás 

mind mennyiségi és minőségi teljességéhez. Itt is szeretnék külön köszönetet 

mondani Pierre Tabourinnak (F) és a francia kiállítóinknak, akik egészen 

különleges színváltozataikkal valóban színesítették a kiállítást. Magyar 

rendezésű kiállításon talán még meg sem jelent ennyiféle és akkora darabszámú 

különleges színváltozatú strasszer galamb. 

 

Záró gondolatként mindenkit arra bátorítok, hogy mutassa meg galambjait az 

online térben is. Az igényes fényképek és videó elkészítése legalább annyi - ha 

nem több - felkészítést igényelnek a tenyésztőtől, mint egy igazi kiállítás. Ez is 

egy lehetőség, hogy megmutassuk egymásnak hol tartunk a tenyésztésben, 

milyen fókuszpontokkal dolgozunk, miben sikerült előrelépni az elmúlt 

évekhez képest. 

 

Köszönöm! Vielen Dank! Merci! Mulţumesc! 

 

2020.11.18.        Pintér Szabolcs 

Tenyésztő: Pierre Tabourin (F) 


