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Előszó életem első 
Magyar Óriás Galambtenyésztők Klubhíradójához

Tisztelt Klubtagok, Kedves tenyésztőtársaim!

Minden fontos témát nem tudtunk belesűríteni ebbe 
a példányba, de igyekeztünk… Fajta leírás, bírálati 
nehézségek, genetika, kiállítások, klubgyűlés idő-
pont, régi-új különdíjak, sok-sok kép, tenyésztési 
fogások, linkek  további vizuális élményekhez, társa-
ink elérhetősége, szóval sok ismétlődő alapinformá-
ció és az örök állandó a fajta leírás szerinti tenyésztői 
munka támogatása.
Nagyon fontosnak tartom tenyésztői munkánk minél 
szélesebb körben történő hirdetését, megismertetését. 

Ezért tettem a külső borítókra a legfontosabb kiállí-
tásokon és kiváló eredménnyel résztvevő klubtársaink 
galambjainak fotóit. Általunk jut el földünk minden 
tájára az egyik legszebb házigalamb fajtájának híre, 
a mi munkánk által ismerik meg és el a Magyar Óriás 
galambfajtának szépségét.
Jó lapozgatást, olvasást, gondolat ébresztő, tettre 
sarkaló kikapcsolódást kívánok mindannyiunknak!

Béla Zoltán

Kedvenc hímem
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Kiállítások 2018. ősz - 2019. tavasz 

1. 2018. évi Fiatal Galambok Nemzeti kiállítása
2018. november 17-18. Nemzeti Fiatal Galamb- és Kisállat Kiállítás
Helye: Szikszó, Városi Sportcsarnok
Cím: Szikszó, Malom u. 5.
Információ: Mészáros István (06-20/332-9191)

2. 2018. Nemzeti Kiállítás
2018. december 8-9. MGKSZ Nemzeti Galamb- és Kisállat Kiállítás
Helye: Dabas, OBO Aréna
Cím: Dabas, Iskola utca 5.
Információ: MGKSZ 06-1-342-5538

3. Magyar Óriás galambtenyésztők Fajtaklub kiállítás
Kondoros, V-151 Kondoros Kisállattenyésztők Egyesülete 
Helye: Kondoros, Petőfi  István Általános Iskola, Iskola u. 2.
Ideje: 2019. január 10. - ketrecbe rakás
 2019. január 11. - bírálat
 2019. január 12-13. - kiállítás
Nevezési lap a klubhíradóhoz mellékelve. 
Nevezési határidő: 2018. december 20.
A kiállítás a megszokott egysoros, 50*50 cm-es ketrecekben lesz.
Vasárnap lesz börze, ha állat-egészségügyi korlátozások nem lesznek.
Bővebb információ Hajdú László (06-70/381-4576) és Béla Zoltán (06-20/938-6161) kapcsolattartóknál.
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Tisztelt Tenyésztő társaim!

Többször is elhangzott beszélgetések során, Szabó 
Tibor, Szijj Dezső is fölemlegette, hogy a fésű és lábtoll 
mennyire fontos része galambjaink kiváló és különlege-
sen szép megjelenésének. Nehezen tartható a hosszú és 
erős, ráadásul jó szerkezetű lábtoll madarainknál. Javas-
lom különdíj alapítását erre a két megjelenési elemre, 
galambjaink legfőbb ékességeire úgymint a Legszebb 
fésűjű és Legszebb lábtollú.

Magyar Óriás galamb tenyésztőjét díjaznánk vele és 
minden évben a fajtaklub kiállításon nyertes galamb-
ra írnánk ki. Vándordíj lenne, tehát minden évben újra 
kell érte küzdeni. A különdíj megjelenítése, amit én 
javasolok – tűzzománc kerámia munka lenne, aminek 
elkészítéséhez anyagi forrást kellene rendelni. Javas-
lom a következő vezetőségi illetve klubgyűlésen ezt 
megbeszélni.

Pesei Ferenc 
2015. Dabas (Kiváló körfésű minta)



6

Magyar Óriás Galambtenyésztők Fajtaklub KLUBHÍRADÓ • 2018. év 1. szám

Galamb és Kisállat Kiállítás
Magyar Óriás Fajtaklub kiállítás
Nagyatád, 2018. január 5-6-7.

Immáron hagyományosnak mondható a nagyatádi kiál-
lításon a magyar óriás galambok részvétele, bemutatása, 
melyen 70 darabos kollekcióban gyönyörködhetett az 
ide látogató közönség. Mint említettem a kiállított ga-
lambok száma 70 darab volt, a kiállítók létszáma is 
jónak mondható 21 fő volt.
A nevezett galambok gazdái jól felkészített magyar 
óriásokat szállítottak a ketrecekbe – úgy vélem ilyen 
minőségben rég nem volt kiállítva magyar óriás – itt 
kívánom megjegyezni „pedig de nehezen indult”. 
A bírálatot rövid eligazítás után Szijj Dezső veze-
tő bíráló, valamint a klub vezetése részéről delegált 
Dr. Schaff er Károly kezdte meg. A sor a fehérekkel 
kezdődött, a bemutatott galambok száma 24 darab volt, 
amelyet 6 fő állított ki. Kiváló minősítést 8 galamb 
kapott, közülük kiemelkedett Tóth Ferenc öreg tojója, 
amely 97 pontot kapott. Kiváló forma, nagy homlokos 
fej, magas fésű piros szemgyűrű jellemezte. Jól mutattak 
a ketrecekben Szabó Tibor és ifj. Nagy Imre galambjai 
is. A sort a sárgák és vörösek folytatták, amelyek közül 
Dicenty Gyula galambjai emelkedtek ki, 2 darab sárga 
hím kiváló minősítést kapott 1 darab vörös hím pedig 

kiváló, fajta győztes minősítésben részesült. Nagy test, 
szép vastag nyak, nagy fej jellemezte őket, a jövőben 
azonban jobban fi gyelni kell a formára is. A fekete tar-
kák mint mindig nagy létszámban voltak jelen, 9 darab 
kapott közülük kiváló minősítést. Fajta győztes lett ifj. 
Nagy Imre fi atal tojója, szép formás gömbölyű galamb 
volt. Jól szerepeltek Tóth Ferenc, Szijj Dezső, Guricza 
József és Tar János galambjai is. Tapasztalatom, hogy 
a fehérek minősége folyamatosan javul, a vörösek és 
sárgák minősége pedig stabil. A feketék, feketetarkák 
babosak minősége viszont elmaradt a várakozástól, 
a bemutatott állomány eléggé szórt volt. A jövőben job-
ban fi gyelni kell a nagyság megtartása mellet a formára, 
valamint nagyobb fi gyelmet kell fordítani a fej és a fésű 
fontosságára is. A munkánk során törekedtünk arra, 
hogy a fajta győztes galambok szabják meg a tenyész-
tési irányt. 
A kiállítóknak köszönjük a megjelenést, mindenkinek 
további sikeres galambtenyésztést kívánok!    

Tisztelettel: Szijj Dezső 
2018. augusztus 28.

Áncsák Miklós 2015. Kondoros
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Nagyatádi Magyar Óriás Fajtaklub kiállítás képekben

Dicenti Gyula: Fajtagyőztes 1-0, öreg 

Tar János: Fajtaklub Különdíj 1-0, öreg
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Tóth Ferenc: Fajta győztes 1-0, fi atal

Ifj. Nagy Imre: Fajta győztes 0-1, fi atal
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A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége által elismert 
Magyar Óriás Fajtaklub kihelyezett szakmai napja, klubgyűlése

A napirendnek megfelelően, de a tervezetthez képest 
kissé késve Béla Zoltán, a fajtaklub elnöke köszöntöt-
te a megjelent 18 tenyésztőt és ismertette a tervezett 
napirendet, megbeszélésre váró témaköröket, úgymint: 
a bírálati szempontok, az állomány vérfrissítésének 
kérdése, fi atal galambok kiállítása, klubhíradó tartal-
ma, klubaktivitás. Tarcsi András klubtag levelében 
megköszönte a meghívást, de nem tudott részt venni, 
valamint a megújult honlappal (www.magyarorias-
klub.hu) kapcsolatban felhívta a fi gyelmet arra, hogy 
Dr. Tussay János névadó nem szerepel, ennek korri-
gálása meg fog történni. Megemlítette a távolmaradó, 
de ezt jelző tagokat – Hajdú László, Varga Ferenc, 
Guricza József, Niklai János, Dr. Schaeff er Károly, Tóth 
Ferenc – akik sajnálatukat fejezték ki és sikeres napot 

kívántak. Pessei Ferenc kérdése, hogy az országos fi a-
tal galamb kiállítással egyben legyen vagy külön a klub 
fi atal galambjainak kiállítása? Béla Zoltán elmondta, 
hogy a megújult MGKSZ vezetőség még nem döntött 
ebben az ügyben nevezetesen, hogy bemutató vagy 
kiállítás keretében történjen mindez, fel fogja venni 
a kapcsolatot az új elnökkel mindenképp és erről is 
tájékozódik. Az aktív fajtaklub dokumentált működése 
bizonyos kisebb összegű támogatást is jelenthet a szövetség 
részéről, már csak ezért is fontosak az ilyen rendezvé-
nyeken való részvétel, amelyekkel – akár a mai szakmai 
nap – természetesen a fajtaklub is és remélhetőleg 
a tenyésztett fajta is profi tálhat. A fajta standard kérdé-
se ügyében felkérte Szijj Dezső és Szabó Tibort, hogy 
mondják el gondolataikat. 

Helyszín: Imrehegy, Szarkás u. 56. 
2018. július 28



Szijj Dezső különböző írásos anyagokkal készült, 
megemlítette, hogy a fajtaklub híradókban mindig 
szerepelt a fajta leírása és ez nem volt véletlen, fon-
tos hogy a tenyésztők tisztában legyenek a kívánal-
makkal. Az országos szövetség Galamb fajtaleíró 
könyvét mutatta meg, a magyar óriás galamb 1960-
ban készült fajtaleírása nagyon kicsi eltérésekkel nem 
változott. Az előző elnökség nem akart hozzányúlni 
ehhez egyetlen kérdésben sem, a szövetség felé ezek 
nem lettek eljuttatva. Mik lehetnek ezek a témakörök? 
A nagyság kérdése, ami magával hozza a tenyészthető-
ség kérdését, a fésű, lábtoll kérdése, valamint a három 
színű galamb elfogadása, amelyekkel kapcsolatban so-
kat beszélt Gincsai Andrással vagy Szarka Andrással 
a jelenlévők közül. Megemlítette Dömse Dezső fajta 
győztes három színű galambját vagy a nála levő nagyon 
szép hímeket, amelyek a jelenlegi leírás szerint nem el-
fogadottak, míg a többi fajtánál általában igen.
A MGKSZ új vezetőségéről az új elnökkel való találko-

zásáról, Monor megszűnése utáni lehetséges tervekről 
helyszínekről beszélt. Gincsai András közbevetette még 
az előzőekhez hogy a nagy test alap, a szabályos fésű 
fontos és a három szín mellett teszi le a voksát. Dezső 
a bírálatra értékelésre tért át, úgy mint a magyar óriás 
galambnak nagy testűnek kell lennie, a tojók súlya 80 
dkg, a hímeké 90 dkg legalább. Nagyatádon egy kiállí-
táson a nagyságot súly szerint is külön díjazták, de ez 
abbamaradt, mert egyes tenyésztők a mérlegelésre fel-
pumpálták a galambokat, a mérés végrehajtása során ez 
kijövő folyadék pép formájában gondot okozott, szerin-
te ez hiba volt. Elsődleges a bírálatban az összbenyo-
más, mustrálni kell a galambot! Alak, tartása vízszintes 
enyhe emelés a begynél a hímeknél lehet, mert a férfi  
ember is büszke tartású vetette közbe mosolyt csalva a 
hallgatóságnál. Feje erős homlokos, nyaka rövid, vas-
tag, „bagoly” jellegű, ahogy Marcaliban mondják. Fül-
től fülig érő körfésű mindkét oldalon forgóval. Sok a 
forgó nélküli fésű, ebben előbbre kell lépni. 
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kiváló fésű, fönt 
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Díjazással is lehet motiválni a kiállításokon a legszebb 
fésűs vagy legszebb lábtollú galambokat. A lábtollnál 
megemlítette a genetikát, nem elég, hogy nagy legyen 
a lábtoll, az ne törjön, megmaradjon, erős legyen. 
Motiválni kell a tenyésztőket ebben az irányban (forgós 
fej tető feletti fésű, erős nagy lábtoll). Alakja arányos, 
melle széles, hozzá arányos a hossza a galambnak. 
Farok szélesség két toll legyen legfeljebb, szárnyak a 
farkon ülnek, háta egyenes, törésmentesen lejt a farok 
irányában, melle a derékszögre hajaz. Színek, a lakk fe-
kete fogalmát fel olvasta, sajnos elég nehéz konkrétan 
értelmezni. A fej a bírálás alapján 5. szempont ami a 
tagokban csodálkozást váltott ki, egy-egy mondatos 
hozzászólás hangzott el innen-onnan. Dezső elmondta, 
ha ezt így hibásnak vélik, az a saját hibám, hisz a kia-
dás előtt a minden kori fajtaklub elnöknek ezt el kellet 
olvasnia és ha nem megfelelő, azt jelezni. Ezért van a 
fajtaklub megbeszélés, hogy lehessen módosítani azon 
ami nem megfelelő. Egy fejtípusról olvasott fel leírást. 

Bírálatról, bírálói lapról: a szövetség rendezvényein 
szövetségi lapot kell alkalmazni, ha magunk csinálunk 
egy kiállítást, ettől el lehet térni. Gincsai megjegyezte, 
a régebbi jobb, részletesebb volt. SZ.D. elmondta, hogy 
nem egyszerű a bírálók dolga, össze-vissza nem lehet 
irkálni a lapra, hisz ha hibát ír fel az már onnantól csak 
92 pontos galamb lehet, a kívánalmak és enyhe hibák 
felírásáról ejtett még szót. Szabó Tibor meg jegyezte, 
a lábtoll örökletes, sajnos nagy az eltérés egyedenként 
e tekintetben. Saját galambházát említette, a mélyalom 
helyett inkább a fa padozatot tartja jobbnak, tehát a tar-
tási körülmények is befolyásolják a galambok lábtolla-
zatát. A villás farok nem elfogadott a zsírmirigy eltűnhet 
és ez súlyos hiba, kizáró ok. A három szín elfogadását 
nem tartotta jónak, szerinte a tiszta színek eltűnhetnek, 
még inkább fakulhatnak. Műhelygalambnak jó a három 
színű, de elfogadottnak nem javasolta.
A Szijj Dezső által olvasottakat Kovács Károly írta, az 
ő nevéhez fűződik. A régebbi vezetőségről mondott pár 

háromszínű csapos  (barátrajz alap, de fehér farokkal )
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mondatot, Nagy Imre és Dr. Lóránt Szilveszter munká-
ját méltatta. A galambok tekintetében fontos hogy ará-
nyos legyen a testalkata és az összbenyomás megfelelő 
legyen. Ehhez kapcsolódóan a galamb hosszúságát is 
fontosnak tartotta. A galamb igazodjon a fajtaleíráshoz 
ne pedig fordítva legyen, hogy a fajtaleírást igazítjuk az 
aktuális madarakhoz. Fontosnak tartotta a galambok sú-
lyát, az úgynevezett tollgalambok eltűnnek ezzel, mikor 
is a látszólag nagy alak nem tömeges testet takar, nem 
erős a csontozat, izomzat. Szijj Dezső elmondta, hogy 
a nagyon nagy testnek vannak hátrányai, példaként em-
lítette Nagy Imre 1,2 kg-os galambjait, ahol a nyitott 
hát és a szaporíthatatlanság jelentkezett. Béla Zoltán a 
három szín kérdéséhez csatlakozott nem elvetve azt, a 
rajzos galamboknál a cseppvérkeresztezés megmaradt 
lehetőségére, hisz csak így lehet a rajzot belevinni. A jó 
minőségű galambok külföldre való kivitele miatt nincs 
már hova nyúlni itthon sajnos, lecsökkent az állomány. 
Kisebb súlyúak lettek a galambok, de a súlyhatár feletti-
ek, ez nagyon fontos. Szabó Tibor a klubhíradó tartalmát 
vetette fel, példaként a fi atal kisgalambok gyűrűzésével 
kapcsolatos praktikák közzé tételét. A farktollak evezők 
darabszáma egyéb ilyen fontos tudnivalók akár a szö-
vetségi újságból átemelve. Kiállításra nevezésnél mi is 
a szíves galamb például, mert ha így nevezik be akkor 
ez már bírálati szempont is lesz. Szijj Dezső a bírálatra 
tért vissza konkrétan a tollazatba való szándékos be-
avatkozást említette például a fésű nyírását, amely kis 
mértékben elfogadható, vagy a 12 farktoll helyett csak 
11 van (egy más színű toll eltávolítása esetén) az hiba, 
de ha csak 10 toll van az kizárással jár. Gincsai András 

fontosnak tartotta a galambok felkészítését a kiállításra, 
és feltette a kérdést, hogy a nyak alján néha megjelenő 
fésű folytatásaként jelentkező fodros tollcsíkok elfoga-
dottak-e? Szijj Dezső a lenyírt lábtollak – ami súlyos 
beavatkozásnak minősül – kizárással járó következmé-
nyére hívta fel a fi gyelmet. A beltenyészet lehetséges 
káros következményeit ismertette, a rokontenyésztés 
egy egységes állományhoz vezet, de a vitalitás és ellen-
álló képesség csökkenését vonhatja maga után. Ebben 
Dicenty Gyula klubtag a segítségünkre lehet genetikai 
szakemberként. Béla Zoltán a színekkel kapcsolatban 
a deres szint hozta fel, hogy amennyiben nincs ilyen 
szinű galamb „cseppenteni” kell, ha ez a cél. A három 
szint nem tartotta hátrányosnak ha bevisszük a tenyész-
tésbe vagy a fajtaleírásba. Ezután kötetlen beszélgetés 
alakult ki a résztvevők közt. Az ebéd következett, ami 
nagyon fi nom volt, közben Béla Zoltán pár szót mon-
dott magáról, családjáról vállalkozásáról. Ebéd után a 
kiállított galambok véleményezése, szakmai mustrá-
ja történt, majd megtekintettük az elnök nagyszámú 
galamb állományát. A tagok ezután lassan elköszöntek 
egymástól, mindenki indult hazafelé. Összességében 
elmondható hogy jól sikerült a fajtaklub összejövetel 
szakmai és emberi oldalról egyaránt. 
Hevenyészett jegyzeteim alapján, remélem kevés infor-
mációt kihagyva készítettem el ezt a feljegyzést, mert 
ugye a szó elszáll... 

Köszönettel hogy részt vehettem: Oláh Miklós
Szombathely, 2018.08.02.
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Magyar Óriás Galambok bírálata 
Szijj Dezső ajánlásával:

Napjainkban is igen sokszor vetődik fel e galambfaj-
ta bírálatával kapcsolatban jogos vagy jogosnak vélt 
probléma, hogy milyen szempontok alapján történik 
a galamb bírálata?

Minden bírálat a fajta leírásban megkövetelt szempon-
tok szigorú fi gyelembe vételével történik. Összetetten 
és külön-külön is mérlegel a bíráló minden egyes, a faj-
tára jellemző fajtajegy értékelése során.

Szijj Dezső galambja: Kondoros 1-0 fajtagyőztes

Arányos testalkatú. Széles mellű. Alacsony törzsállás. 
Fajtára jellemző toll alakzat.
Magyar Óriás galambot tenyészteni igen nehéz. 
A tartási körülmények nagyban befolyásolják a galamb 
ápoltságát, tisztaságát. Testhossza érje el a 40-50 cm-t. 
Testsúlya a kifejlett hímeknél a 90-100 dkg-ot, a tojónál 

a 80-90 dkg-ot. A törzs jól fejlett, erős csontozattal ren-
delkezzen, amelyet arányosan rakodott izomzat borít. 
Elengedhetetlen a széles, mély húsos mell. A nyak nem 
hosszú, inkább zömök, hímeknél vastag, tollazattal 
dúsan fedett (gyenge fúvás még jobban kiemeli a fajta 
vastag nyakát.)

Óriás testű - a neve is sejteti
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Az „Óriás” méreteket kell a fajtának viselni úgy, hogy 
az arányos és harmonikus is legyen. Tollazata dús, 
feszesen záródó, hogy ne keltsen laza, lágy benyomást. 
A kormánytollak széles zászlójúak, 2-3 tollszélességűek 
legyenek. Az elsőrendű evezőtollak is széles zászlójúak, 
egyenesek és nem túl hosszúak, és ne legyenek rojtozot-
tan ívbe hajlók (kard alakúak).
A fésű olyan legyen, hogy a szemlélő fi gyelmét felhívja, 
legyen erős, markáns, a fej különálló, de mégis odaillő 
része. Helyezkedjen a tarkón és húzódjon fültől fülig. 
Végződjön szabályos forgóban. Legyen dús tömör és 
rendezett. Alkosson enyhe ívet úgy, hogy kiemelkedjen 
az éle a fejtető magasságától.

Állás benyomása legyen mély, széles, erőt sugárzó. 
Lábait dús tollazat borítsa, 15 cm hosszúság kívánalom.
Ha ezek a fajtára jellemző tulajdonságok mind megvan-
nak, akkor a bírálati eredmény sem marad el. Ezeket 
a tenyésztők is tudják.
Kiállítás előtt ilyen szempontok szerint állítsák 
össze kollekciójukat.

„Biztatok minden tenyésztőt, hogy a saját galambunkat 
is önkritika alá ajánlatos vonni, a hibákat pedig még 
idejében fontos észrevenni.”

Szijj Dezső 
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Fajtaklub Tagnévsor
Támogatók, tenyésztők elérhetőségeivel kiegészülve

Ábel István * 6645 Felgyő, Templom út 10.  T: 20/6625042
Áncsák Miklós  4324 Kálósemjén, Batthyány út 30/A  T: 30/368-8089
András Károly  6446 Rém, Táncsics 34.  T: 30-6685565
Babina Attila  8646 Balatonfenyves, Úttörő u. 203.  T: 70/398-9643, 85/360-219
Bándli Zoltán  9422 Harka, Keresztúri u. 17.  T: 20/560-0373
Bencsik Pál  7700 Mohács, Hunyadi János u. 8.  T: 69/322-618, 20/464-7557
Bencsik Zoltán * 7700 Mohács, Hunyadi J. u. 8.  T: 69/322-618,  20/464-7557
Béla Zoltán  6237 Kecel, Ady. u. 8.  T: 20/938-6161
Bordás Béla * 4264 Nyírábrány, József A. u. 31. T:
Csonka János  1139 Budapest, Röppentyű köz. 1.  T: 30/346-7528
Dicenty Gyula  7516 Berzence, Mátyás király u. 14.  T: 30/550-5277, 82/446-325
Dömse Dezső * 7834 Baksa, Rákóczi u. 10.  T: 72/372-035
Far Sándor  8245 Pécsely, Iskola u. 186.  T: 30/3666-847
Fejes József * 7900 Szigetvár, Vár u. 5.  T: 73/311-100
Fülöp László * 9012 Győr, Öreg u. 63/A  T: 30/216-6960
Garay István * 4400 Nyíregyháza, Nyíl u. 15.
Gincsai András  4400 Nyíregyháza, Sirály u. 7.  T: 42/432-168
Guricza József * 8700 Marcali-Gyótapuszta, Kölcsey F. u. 55.  T: 30/870-4670, 85/310-302
Hajdu László  5553 Kondoros, Október 6. u. 18.  T: 7-3767; 30/347-3767
Horváth Ferenc  8400 Ajka, Szent István u. 31.  T: 20/3510/381-4576
Heiland János * 7000 Sárbogárd, Nagy L. u. 13.  T: 30/347-1751
Horváth László * 8429 Porva, Fő út 31.  T:
Horváth Róbert  8700 Marcali, Ady u. 18.  T: 70/278-7731
Izsó József * 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 5.  T: 30/289-5640
Józsa Tivadar  9082 Nyúl, Kert u.43.  T: 96/364-606, 30/3077-494
Dr. Jónás Sándor  4125 Pocsaj, Árpád u. 108.  T: 70/376-1147
Kádi József * 5900 Orosháza, Vajda P. u. 23.  T: 30/259-9425
Kiss Imre  5600 Békéscsaba, Gerlai u. 19.  T: 30/576-5091
Kovács László * 8130 Enying Ady u.1.  T: 06 22/372-386
Kis Balázs
Kovács Péter  5435 Martfű, József A. u. 11.  T: 20/457-7053
Kovács Sándor * 7700 Mohács, Dankó Pista u. 54.
Krajcs János * 5661 Újkígyós, Dohány u. 22.  T: 30/857-3984
Künsztler József * 7370 Sásd, Jókai u. 43.  T: 72/475-227
Lázin Aladár * 1224 Budapest, Bartók B. u. 84.  T: 30/527-3282
Dr. Lóránt Szilveszter * 4034 Debrecen, Repce u. 4.  T: 52/532-425
Miseta Zsolt*  7400 Kaposvár, Toponári u. 40.  T: 30/430-3733
Nagy Dezső * 9700 Szombathely, Szigligeti Ede. u. 67.  T: 20/388-5872
Ifj. Nagy Imre  9095 Táp, Győri u. 38.  T: 96/722-840
Németh Béla * 7400 Kaposvár, Pécsi u. 100.  T: 30/9895-130
Neményi Károly * 5900 Orosháza, Csabai u. 2  T: 70/612-5043
Niklai János * 8700 Marcali, Lenin u. 46  T: 85/310-443
Ózvári István  7628 Pécs, Papkert út 55.  T:
Oláh Miklós  9763 Vasszécseny, Széchenyi út 51. T: 30-9061891
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Pesei Ferenc  2030 Érd, Orhidea u. 4/b.  T: 20/534-2470
Potz Norbert * 6430 Bácsalmás, Huszár u. 11.  T: 30/525-7885
Potori László  Szandaszőlős T: 0630-3110737
Silay Ferenc * 6729 Szeged, Kece u. 26.  T: 30/903-3000
Dr. Schäff er Károly  8700 Marcali, Széchenyi u. 47.  T: 30/634-8202, 85/311-412
Szabó Tibor  8225 Szentkirályszabadja, József A. u.1/A  T: 88/467-041;30/9977838
Szarka András  4400 Nyíregyháza, Kőris u. 10.  T: 42/342-197
Szijj Dezső  9316 Rábaszentandrás, Vasút u. 60.  T: 96/287-145
Tarcsi András * 4200 Hajdúszoboszló, Bocskai u. 7.  T: 52/362-004
Tar János  4060 Balmazújváros, Rudas L. u. 44.  T: 30/249-41-59.
Tóth Ferenc  8700 Marcali, Széchenyi u. 43.  T: 30/947-1021
Yousif Mouneer * 2510 Dorog, Baross Gábor ltp. 15. 2/3  T: 20/993-9971
Valkai József  6728 Szeged, Alma u. 44.  T: 30/955-2728
Vápár Sándor * 9330 Kapuvár, Zöldfa u. 26.  T: 96/242-505; 30/375-6168
Varga Antal 6060  Tiszakécske, Mikszáth K. u. 3.  T: 70/318-5416
Varga Ferenc  5900 Orosháza, Deák F. u. 5.  T: 30/9283-436
Varga Zoltán  5540 Szarvas, Somogyi B. u. 3.  T: 20/611-0144
Wettstein János  6344 Hajós, Bem u. 19.  T: 20/ 413-7361

A Magyar Óriás Galambtenyésztők Fajtaklubjának külföldi támogatói:
Eke Máté  Szlovákia, Gabcikovo 93005 Skolská 1063
Ilija Gasparovics  33520 Slatina lipa 39.  T: 099-683-3635
Vörös István  Szlovákia, Gabcikovo 93005 Varjasská 671.

Tisztelt Tagok, pártolók, tenyésztő társaim!
A csillaggal jelöltek nyilvántartásunk szerint még a 2018. évi tagdíjat nem fi zették be, kérem Őket, hogy jelezzék 
vissza szándékukat, illetve lehetséges, hogy nem lett adminisztrálva a fi zetésük. Ekkor kérnék egy visszajelzést. 
Most minden társunknak kiküldtem a klubhíradót, de a következő számot már csak a rendezett tagdíj fi zetéssel 
rendelkező társainknak áll módunkban külön föladni.

Hasznos linkek, honlapcímek: www.magyaroriasfajtaklub.hu, www.mgksz.hu,www.columba.hu, 
www.galambhungaria.hu, www.falconlofts.com,www.angelfi re.com
Facebook: Magyaróriás Tenyésztők Fajtaklubja, Magyar óriás kedvelők, Ungarishe Riesentauben Freunde
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Fajtatiszta tenyésztési módszerek

Az újszülöttnek minden vicc új, tartja a mondás. A lap olvasóinak 
többsége minden bizonnyal tisztában van a tenyésztés alapfogal-
maival, hiszen napi rendszerességgel alkalmazza azt. Talán mégis 
akadnak olyan új érdeklődők, akik számára hasznos lehet a fajta-
tiszta tenyésztés, esetleg néhány keresztezési módszer áttekintése.
A tenyésztés, mint tevékenység (és fogalom) több évezredes múltra 
tekint vissza, a jelentése azonban jelentősen változott az idők során. 
A sivatagi oázisokban a származást tekintették mindennél előbbre 
valónak, míg Bakewell szerint „keverni annyi, mint tenyészteni”. 
A kultúrfajták megjelenésével ez megváltozott, nőtt a kiegyenlí-
tett, jellemzőiket megbízhatóan örökítő állományok jelentősége. 
A fajtatiszta tenyésztés célja éppen ezért mindig az egyöntetűség 
fokozása, és a kívánatos jelleg megőrzése. A különböző tenyészté-
si technikák ezt a tevékenységet segítik, akár a genetikai változa-
tosság fenntartása, akár a kimagasló őshöz történő hasonlatosság 
elérése a cél. 
A fajtatiszta tenyésztés esetén az állományt genetikai értelemben 
zártan tenyésztjük, így beltenyésztést végzünk. Ennek következ-
tében nemzedékről nemzedékre javul az állomány egyöntetűsége, 
csökken az egyedek közötti különbözőség. Több generáció eltel-
tével, amikor már egymással közeli rokonságban lévő egyedeket 
párosítunk, a beltenyésztés rokontenyésztésbe megy át. Ennek 
kívánatos eredménye az állomány egyöntetűségének ugrásszerű 
javulása, stabil, a tulajdonságait megbízhatóan örökítő állomány 
kialakulása. Feltételezhetően többen is találkoztak már közeli 
rokon egyedek párosításakor csökkent vitalitású, esetleg más nem-
kívánatos jelleget mutató ivadékkal, illetve a szaporasági mutatók 
(pl. keltethetőség, termékenység) drasztikus romlásával. 
A vonaltenyésztés célja közeli rokonok több nemzedéken át törté-
nő egymás közötti párosításával olyan állomány létrehozása, amely 
a vonalalapító ősök előnyös tulajdonságait igyekszik rögzíteni. 
A rokontenyésztettség növelése mellett az alapító ősök közelítőleg 
azonos arányban lesznek jelen az így kialakított állatcsoport vala-
mennyi egyedének genetikai szerkezetében (1. kép). A vérvonal- 
tenyésztés során egy körvonalazott cél érdekében bizonyos kiváló 
állattal kialakított állományt vele minél közelebbi rokonságba hoz-
zuk anélkül, hogy az így létrehozott kör érdemleges mértékben más 
egyedekkel is rokonságba kerülne (2. kép). Mindként esetre igaz, 
hogy kizárólag kiváló, megbízhatóan örökítő egyedet érdemes 
választani erre a célra.
Fontos különbséget tenni a fenti, genetikai értelemben vett vonal-
tenyésztés és a genealógiai vonal (3. kép) között! Az utóbbi ugyanis 
az ugyanazon apaállatra visszavezethető hímek csoportja (Tanonc 
– Taraj – Tizes), így kizárólag származási vonalként értelmezhető, 
önmagában szoros genetikai rokonságot nem feltételezhet. Nem 
elvitatható a jelentősége azonban a genetikai változatosság 

1. kép Vonaltenyésztés példája

2. kép: Vérvonaltenyésztés példája
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fenntartása, a génmegőrzés során. Ugyanezen a képen megfi gyelhe-
tő a nőivarú ősök nyomon követésének fontossága. A magyar szür-
ke szarvasmarhánál ugyanis azzal is kiemelik az alapító anyai ős 
jelentőségét, hogy leányai ugyanazt a nevet viselik (lásd Daru, illet-
ve Tornyos nevű tehenek, 3. kép). Így könnyen beazonosíthatóak a 
kimagasló anyára visszavezethető nőivarú leszármazottak, amelyek 
fontosságát több tenyésztőtársunk is megerősítheti, amikor abban 
a szerencsés helyzetben van, hogy tenyésztői munkája eredménye-
ként meg tudja mutatni a kimagasló tojót, annak lányait, illetve 
lányunokáit a tenyésztése iránt érdeklődőknek.
A fentiek közül bármelyik módszert is választja a tenyésztő, né-
hány nemzedéket követően állománya egységesebb képet mutat, 
ami lényegesen megkönnyítheti az előrelépést. Ha a szükség úgy 
hozza, és olyan tulajdonságra van szükség a fajtában (pl. még nem 
elismert színváltozat génjének bevitele), amelyik még nincs jelen, 
akkor lehet létjogosultsága a keresztezéseknek, amelyeket később 
tárgyalunk. 

Dr. Posta János
Debreceni Egyetem, Állattenyésztési Tanszék

Itt szeretném megköszönni a fajtaklub nevében Dr. Posta Jánosnak, 
hogy összefoglaló leírását rendelkezésünkre bocsájtotta. A tenyész-
tési munkánk során ezt a tudást sem nélkülözhetjük ahhoz, hogy 
sikeresen tenyésszük kedvenc színű galambjainkat,rögzítsük azok minél több előnyös tulajdonságát.

Köszönettel: A klub tagsága nevében Béla Zoltán (Fajta Klub Elnök)

3. kép: Genealógiai vonal 
és családtenyésztés példája

Pessei Ferenc 2015. Kondoros
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A Magyar Óriás Galamb felkészítése a kiállításra, 
„ahogy én csinálom”

Szabó Tibor Aranykoszorús mester tenyésztő tollából…

Kedves sporttársak, szeretném Veletek megosztani 
saját hosszú évek alatt összegyűjtött tapasztalatomat a 
galambok felkészítésével kapcsolatban. Úgy gondolom, 
már jóval a kiállítás előtt látjuk, illetve fi atal galamb 
esetén sejtjük melyek lesznek a legszebbek, melyeket 
szeretnénk bemutatni a legrangosabb kiállításokon. 
A Magyar Óriás tenyésztők sajnos nehéz helyzetben 
vannak, a legtöbb más fajtájú galambbal szemben, 

hiszen a méreténél illetve tollazatánál fogva is egy kü-
lönlegesen szép fajta, és ezért is nehéz, de kell sokkal 
többet tennünk, hogy úgy mutasson a kiállításon, hogy 
valóban Ő a galambok királynője. Látni lehet, hogy 
előnyben vannak a röp-galambok, ill. más nagytestű 
egyedek, mint a King, Texán, Óriás posta a mi szere-
tett fajtánkkal szemben. E kis kitérő után elmondanám 
a felkészítés folyamatát.

Szabó Tibor 2015 Kondoros 1-0 fajtagyőztes
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Elsőként el kell döntenünk hány darabot és milyen 
ivart szeretnénk a kiállításra nevezni, amit már lega-
lább két hónappal a kiállítás előtt ki kell választanunk 
és el kell kezdeni a ketrec dresszúrát, ill. a töredezett 
sérült tollakat távolítsuk el, hogy legyen ideje az új 
toll kinövésének. Akinek módja és lehetősége van a 
lakás, vagy a kazánház mellett egy két négyzetméteres 
területet válasszon le egy vékony léckeretre erősített 
műanyag hálóval, a plafonra erősített „avét” lepedőt 
rögzítünk, mely megakadályozza a tollak szétszóródá-
sát, a toll pihéket szinte mágnesként vonzza magához. 
A padozatra lehetőségünk szerint egy vagy két réteg-
ben terítsünk hullám papírt vagy nagyméretű karton-
dobozt nyissunk szét és azt terítsük alájuk. A kiállítás 
előtt egy hónappal vigyük a madarakat az elszeparált 
helyükre (biztonságból én egy tojóval és egy hímmel 
többet készítek fel a kiállításra) majd egy nagyobb mé-
retű vödörbe kéz meleg vizet engedek és hozzáadok 
fél deci WU2 sampont, és fél deci Tak-Tik rovar, ill. 
atka ölőt. Ezzel fürdetem meg őket a csőrüktől a farkuk 
végéig, a rovarölőnek kicsit erős szaga van, viszont ga-
rantált a hatása. Ha a szagát nem bírjuk, akkor helyette 
ha megszáradtak a madarak, fújjuk be Őket Insecticide 
2000-rel. Figyelem! Más rovarölőt ne, vagy kimondot-
tan galambok számára használható szert használjunk, 
mert az mint a Neostomosan fürdetés után is halálos 
a galambokra. A fürdetést már csak WU2 samponnal 
kiállítás előtt egy héttel ismételjük meg, hogy legyen 
ideje a toll púder képződésnek. Ezután emeljük meg 
a takarmány keverékbe az olajos magvak arányát, ezzel 
elősegítjük a gyorsabb toll képződést. Ne feledkezzünk 
meg a karmok és a csőr ápolásáról sem, mert a hosszú 
karmok és a nyitott csőr hátrányt jelenthet. Előbbit kö-
römcsipesszel, utóbbit körömreszelővel fi noman korri-
gálhatjuk. A színes rajzos galamboknál a nem kívánatos 

tollakat körömvágó ollóval tőben kicsíphetjük, szintén 
ügyelve, hogy a beavatkozás ne legyen feltűnő, mert 
az már durva beavatkozásnak számít és pont levonással 
jár. A padozatra szórjunk zeolitot mely magába szívja 
a széklet nedvességét, így kevésbé sérülnek és szennye-
ződnek a lábtollak. Az igazi a padlórács lenne, főleg a 
ketrecek alján, mivel a szállítás során stresszes állapot-
ban vannak madaraink és jóval több székletet ürítenek, 
mint általában. 
Egy ajkai fórumon előadást tartó, általam nagyra 
becsült néhai Batta László tanár úr méltatlankodva 
jegyezte meg, hogy undorral fogja meg a Magyar 
Óriás galambot mert tiszta szar a lábtolla, erre én meg-
jegyeztem, ha egy elefántot és egy egeret ugyan akkora 
négyzetméteres területre zárunk, melyik koszolja össze 
magát hamarabb. Elmosolyogva annyit válaszolt, ebben 
meg Neked van igazad fi am.
E kis kitérő után a közvetlen bekosarazás előtt egy 
vödörbe rakjunk, néhány marék fenyőfa forgácsot és 
meleg vízbe tegyünk egy kanál almaecetet, ezzel ned-
vesítsük be a forgácsot ügyelve arra, hogy csak nedves 
és ne vizes legyen így a szállítás során is tisztul a ma-
darak lábtolla, és a doboz levegőjét tisztítja az enyhe 
ecet illata. A ketrecbe rakáskor még egyszer tüzetesen 
nézzük át madarainkat, igazgassuk el a tollaikat, mert 
a szűk ketrecekben már nem biztos, hogy rendezni tud-
ják megfelelően a tollazatukat. Berakás után adjunk 
egyből vizet a galamboknak, én két három csepp en-
rofl oxacint adok az edényükbe a stresszes hasmenésre.
Röviden ezek alapján készítem fel galambjaimat a ki-
állításra. Észrevételt, új ötleteket én magam is szíve-
sen vennék, olvasnék a klubhíradóban, ezért kérem a 
tenyésztő társakat, osszák meg tapasztalatukat, észre-
vételüket velünk, hisz ahogy a szólás mondja: „A jó pap 
is holtig tanul!”
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Magyar óriás galamb fajtaleírása

Származási hely: 
Magyarország, ahol – főleg a Nagyalföld településeiben 
– évszázadok óta tartják. Korábban „török galamb”, 
valamint „magyar házi” néven is szerepelt.
Ez a fajta múltjára vonatkozóan a török hódoltság 
korára és török országi, de ismeretlen hátterű szárma-
zására utal.
Még a 30-as években is gyakoriak voltak különböző 
(lábtollas, sima lábú, kontyos, fésűs, simafejű) válto-
zatai. Többszöri próbálkozás után készült el és került 
elfogadtatásra 1960-ban első egységes fajtaleírása.

A küllem főbb jellemzői: 
Óriás testű, arányos testalkatú, széles mellű mély állású, 
kagylós fésűs, tollas lábú, erőt és méltóságot kifejező 
fajta. Testhossza a csőrhegytől a farok végéig 45- 50 
cm. Magassága 25-28 cm. Törzsét jól fejlett, az erős 
csontozatra arányosan rakódott izomzat borítja. Begye 
enyhén emelt, a háta törésmentesen lejt. A farok vége 
a talajt nem érinti

A hímek testsúlya legalább 900 g, a tojóké 800 g. 
Ezt a súlyt az egyedek kétéves korukra érik el.

Fej: 
Széles, erős. A homlok határozott ívben emelkedő, 
a fejtető enyhén ívelt, a tarkó felé lejtő. A fésű a tarkón 
helyezkedik, elálló a két végén szabályos tollforgóval.

Tollazata: 
Dús, tömött, fültől fülig terjedve félkörívet képez. 
Éle a fejtetőn kissé túlér. A fésű hátsó része és a nyakél 
sörénytollai között enyhe választóvonal van.

Szem, szemgyűrű: 
A fehérek, a fehér színű tarkák valamint a szívesek 
szivárványhártyája sötét más színek esetén narancssár-
ga. A szemgyűrűk keskenyek, a fehéreké, a vöröseké, a 
sárgáké és a sötét szemű tarkáké narancsvörös, a sötét 
színűeké palaszürke.

Csőr: 
A közepesnél kissé hosszabb, tőben vastag, fokozato-
san vékonyodó, kúpszerű. A felső csőrkáva enyhén az 
alsóra hajlik. A feketék és a kékek csőrszarúja sötét, 

a világos színűeké csontszínű. Hossza a csőrzugtól a ká-
vák hegyéig 25 mm. Az orrdudor fejlett, sima felületű, 
fehéren porozott.

Nyak: 
Rövid, vastag, tömött tollazatú, függőleges tartású. 
A toroktáj ívben kikerekített.

Mell: 
Széles, mély, előredomborodó, enyhén emelt tartású.

Hát: 
A szárnybúbok között széles, a farok felé fokozatosan 
keskenyedve, törés nélkül, enyhén lejt.

Szárnyak: 
Közepes hosszúságúak, a törzshöz zártan simulnak. 
A mell tollazata a szárnybúbokat részben takarja. 
A szárnyak hegyei a farok két oldalára fekszenek, de 
annak végét nem érik el, s egymást nem keresztezik.

Farok: 
A hát vonalát törés nélkül követi, vége a talajt nem érinti. 
A kormánytollak széles zászlójúak, szorosan zártak. 
A farok két toll szélességű. A kormánytollak száma 12.

Lábak: 
A lábak aránylag rövidek, erős csontozatúak, egyenesek, 
mérsékelten széles állásúak. A karmokig dús, hosz-
szú tollazat borítja, amelyet a lábujjak közötti réseket 
takarva, a talajra fekszik. A karmok színe a csőr színével 
egyező.

Lábtollazat: 
Megkülönböztetjük a comb, a csüdök és az ujjak 
tollazatát.
A csüd és az ujjak tollai együtt alkotják az enyhe ív-
ben kifelé forduló, hézagmentes lábtollazatot, amely 
15-18 cm hosszú, kemény tollgerincű, széles zászlójú 
tollakból áll, háromszoros fedésben. A hosszú középső 
sort felülről és alulról rövidebb támasztótollak erősítik. 
A lábujjak bőrlebenyéből kifelé irányuló és a talajra fek-
vő tollak félkörívet alkotnak (talptollak). Ez a „gatya”.
A combok hátsó oldaláról kifejezetten lefelé irányuló 
sarkantyú tollak erednek.
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Tollazat: 
Tömött az átlagosnál kissé hosszabb, a fedőtollak 
zártak, testhez simulók.

Szín és rajzváltozatok: 
A tollazat egyszínű vagy rajzos:

a.) Egyszínűek: szalagos kék, fehér, fekete, 
vörös, sárga

b.) Tarkázottak: fehér alapon fekete, vörös, 
sárga, kék babozással

c.) Foltos tarkák: fehér alapon a test egész 
területére kiterjedő szabálytalan foltozottsággal

d.) Barátrajzúak: szívesek, deresek, csaposak 
és kovácsoltak bármilyen színben.

Súlyos hibák: 
Kicsi, vékony, hosszú test; vékony hosszú nyak; kes-

keny, lapos homlok; lapos fejtető; ferde fésű; tollforgó 
hiánya; felemás tört vagy gyöngyszem. Magas, X vagy 
rogyott lábak, háromszínűség, széles ívelt, villás, emel-
ten hordott farok, lógó szárnyak, hiányzó zsírmirigy.

Enyhe hibák: 
A világos színűek enyhén jelzett csőre. Mélyen tűzött, 
fejre boruló keskeny laza fésű. Hosszú, széles ívelt 
farok.

Az értékmérő küllemi jegyek elbírálásának 
sorrendje: 
Alak, testfelépítés, állás, tollszerkezet, fej, csontozat, 
szín, rajz.

Gyűrűméret: 
15 mm
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Nagy Imre 2013. Dabas
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