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alapitasanak 35. er-tt-iritl i i : :sztel eme
2013. november l'-l-{. kozr-r:l _iplamb-

és kisállat kiál]lÉst renjezen ]0l-].
november 22-]-l. kt1zÓn _V egry*rilet
tagsága már aj anuán ktizg1ü esen döntött a benrutatónak im-ehozá-rárol. Ú-gv

gondoltak hog1' elég elszántak

és

egységesek nriir ahhoz hogry eredmé-

nyes, színr'onalában az er{orduióhoz
méltó kiáltítast fudnak szenemi'

Keseru .{ttila szalagos kék tqója (96
pontl kiállitas győztes címet értek el.

Különdíjban részesült még Fülöp

Ferenc kovácsolt kék (96 pont) hÍmje.
bemutatott 13 texránból né5' erde-

A

me1t kiváló minősítést, ezek közül
Tölgyesi Lajos spriccelt hímje lefi hál1ttÍs győztes és Kesení Szidor koszorus
hímje lett ktilöndíjas. Strasszer fajtabol
28-at láthatÍak az érdeklődők. Pamuki
Péter fekete tojőja96 ponttal és Wajer
Ferenc fekete hím galambja lett kiá-

lítas győzes. Show racerekből 13
került ketrecbe, közültik Yáli I'asz]rő

kék hÍm galambja (96 pont) kapott kiállítas győztes cÍmet. 38 amerikai óriaspostaval foly.tatodott a sor' Kiállítas

Bemutatásra kertilt egyedi kefecben
304 galaanb, 28 díszbaromfi , valamint
10 volierben galambo( órias és törpe

bmomfil! vizisámyasok, dtszmadarak. A bernutatott eryedek minősítesét

Kalenics János

vezeÚob

lráIő karrryttÍsa

mellett Horváth János, Kálmán

Mihály' Koviács Sándor, Schweitzer

Lajos és Sáeberth Mihály végeáék.

A galamb kollekciót négy magyar órias
nyitotta, kiállítójuk Turós György,
fekete tarka hímje 96 ponttal ktilöndí1'ban részesült. Mondénokból 25
péIdan1t' láthathrrrk. Benkő Zsőfia

ua-

lagos kék hímje (96 pont), valamint

Jf

győztes lett Benkő Zsófia szalagos kék
tojója (96 pont) és Rankasz Róbert
fekete szalagos kék hímje (96 pont).
Kingeknél a kiállított 16 galamb köztil
Dobnídi Istvan fehér tojója (96 pont)
kiállítás góztes címet nyert.
Magyar díszpostakból lett a legrrépesebb kollekció (56) bemutatva. Jaksa

Janos fekete tojója (96 pont) és Rankasz Róbert kék deres hímje (96 pont)
lett a kiállítas győztes cím birtokosa. A
két győztesen kívÍilmég öt ktilöndíj
kenilt ebben a fajtában kiosztasra.
Egyedszám tekinteteben még a székesfehérvari bukó érdemel kiemelést (25).
Ebből a fajtábőIosáotics Ferenc sárga

szivhála tqója (96 pont) és Radics

István vörös

szívhátu hím galambja (96

pont) lett klállitÍ.s győztes. Gazdag

kék hím galambja (96 pont) kilíllítas
győ^tr lett Ambrus Zoltán feket€ hÍm-

je (96 pont) kiilöndíjban részesiilt. Az

antwetpeni díszpostak (10) közott Cseh
hÍm
(96 ponttal) királlítrás győztescÍmet ért el.

Lásztő át|lomÍmyáből egy vörös

LáthatÍ* még az érdeklődők sznvátt
kék galambfaj tábol Q),német kiállítrisi
gatambból (8) kiállítas győztes Földesi

Gyula kék tojója' standard postaból (5),
röppostaból (10) kiállítas gzőztes Rauf
Béla szalagos kék tojó (96 pont)' kanier
(2), pomenániai begyes (4), angol begyes szintén (4),rézpkők (6), parókas
(4), páva (4), erdely duplakontyos bukó

(4),szafrnáibabos

5;i:

nngő (4), angol modena (5) egyedet.

Díszbaromfi kollekcióban Hahn Róbert fekete szegélyezetr' eztist törpe
wajandott ffija kállílás ryőztes címet
nyert. Kemer Bálint több szegelyes

ffija lailondíjban részestilt. Szintén ki'ilöndíjat kapott Kenrer
Bálint fogoly színű törpe brahma kakasa. A volierekben bernutatott kollekciók köZtil Borsi Péter törpe cochin
csaliádja és Brányai József papagájai
eztist fogoly

kaptak ktilöndíjat. A'any pikkelyes

óriás orpingtonjaival Hahn Róbert,
bóbitas magyar kacsa családdal Faze-

lya

ki és tártÍk a látogat'ok elé. A
gyermekeknek két napon keresátil

tornbolan galamboka| valamint e5zéb
kisállatokat sorsoltak ki a rendezők.
Abbart a remértybm gratulólok a ral-
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Galambtenyésáők
Egyesülete Nagydorog
jubileumi kiállításáról

ffiÉffi

a helyi kisdiakok munkáiból válo-

gattak

Katalógus

Nagydorog, 20 13. nov. 22-24.

(1), kassai bukó (1),

keleti pergo (3). kiskurrfelegyhrál ke-

kas József ért elkiállítas győztes címet.
Kedves színfo$a volt még a hállítasnak az a gyermelcajz bemutató, ame-
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Istvián' Szegfií IStVaq és Tóth Janos
galambjai ktilöndíjban részesriltek.
A kisebb létszámban bemutatott fajták
köztil a brünni beglesek (12) érdemel
kiemelést Kővágó Lrászló feher szalagos

dezőknek,

hog kellő

merítettek a következő

ffi

bótorságot

kiállíÍasulehoz,

melyre nekiink érdeklődőlmek talán

nan kell újabb evtizedeket vomunk'
Veres Imre polgólmester
úmak és Jal<sa Janos eg,,esülefi elnök

Köszönöm

úruak a szívélyes fogadtatast, valamint

a helyi nevezetességek bemutatasát.

llhrner Antal

