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Nagyatád, 2020. január 5–7.

Január 4-én, csütörtökön reggel indultam Horváth Csa-
báékhoz Nagyatádra, életem első nyugat-magyarorszá-
gi, Nagyatádi Fajtaklub kiállítására. Régi hagyomány 
hogy, a fajtaklub kiállításunkat egyik évben Kondoro-
son, a másik évben Nagyatádon rendezi Klubunk.
Kora délután érkeztem a városi sportcsarnok parkolójába, 
már nagy volt a sürgölődés, megérkeztek a különböző ga-
lambfajták jeles példányai. Csabával rövid üdvözlés, meg-
beszélés után bejártuk a kiállító terem ránk eső részét, az 
első 2 sor ketrecet, majd elkezdtem katalogizálni a már 
berakott magyar óriás galambokat. A nap hátralevő része a 
galambok berakásával telt, a tenyésztő társak segítségével.
Péntek reggelre minden kiállítani szándékozott galamb 
megérkezett. A reggeli eligazítást Horváth Csaba egyesületi 
elnök vezetésével a vezető bírálók végezték, majd 9 órakor 
elkezdődött a „versenyzők” bírálata. A Magyar Óriás Faj-
taklub vezető bírálója Szijj Dezső volt, a bíráló társa Ben-
csik Pál. Mindkét személy ismert és elismert név a fajtát 
tenyésztők és a szélesebb galambász publikum részére is, 

mivel idestova 40 éve tenyésztik a magyar óriást, illetve 
más kedvelt fajtájukat. Szíjj Dezső a Bokharai dobosokat, 
míg Bencsik Pál a Budapesti tollaslábú gólyás keringőt fa-
vorizálja.
Én most vettem részt másodszor bírálaton, írnok segéd sze-
repben, de azt megtapasztaltam, hogy semmivel sem köny-
nyebb a galambok bírálata egy borversenyen borítésztként 
ténykedésnél (szakmám szerint borász-szőlész vagyok). 
Fárasztó a fi gyelem összpontosítás, a küllemi jegyek egyen-
kénti értékelése, majd a kézbe vétel, amikor a csontozat, 
tollazat, ápoltság stb., kerülnek terítékre. Késő délután lett, 
mire minden galambot végig bíráltak, majd a kiváló egye-
dekből a 4 legkiválóbbat is kiválasztották.
Ebben az évben először csak 4 fajta győztes díjat osztot-
tunk ki, kettőt a fi atal és kettőt a 2.-5. éves korúak között. 
Így lett 2 fajtagyőztes tojónk és 2 fajtagyőztes hímünk. Az 
előző években még 2 fajtagyőztes junior -2. éves-galambot 
is díjazott a klub, de a csökkenő egyedszám miatt ezt meg-
szüntettük.

Nagyatád 2020. Kelemen László legszebb feketebabos különdíj (egyesületi) 0-1 96 pont
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Jöjjenek a száraz számok: 82 galamb a teljes létszám, ebből 
kiváló eredményt (96 pont) 18 galamb kapott. Fehér -9 a 
29-ből, recesszív sárga 5 a 11-ből, fekete-tarka 3 a 20-ból, 
recesszív vörös 2 a 14 ből, kék -1 az egyből. A többi színosz-
tályból még a sárga és vöröstarkák, egyszínű feketék kép-
viseltették magukat. A domináns színekből rendre kevés a 
nevezés, és a tenyésztőknél is kicsi a létszám. Kékderes, vö-
rös deres, kékszalagos, kovácsolt, vörösszalagos kovácsolt 
alig-alig van. Nagyszerű érzés volt végig fotózni, videózni a 
sorokat, ketrecekben a galambokat a nap végén, etetés előtt. 
Gyula bácsi volt, aki a magvakat hozta a galambjainknak, 
Dicenty Gyula bácsi, egyik jeles tenyésztőtársunk. Csaba a 
nap végén is fáradhatatlanul járta a sorokat, néhány kedves 
szóval, vállon veregetve bíztatta a kiállítókat, néhányukkal 
szóba elegyedett rövid beszélgetésbe, aztán rohant tovább.
Szombaton megnyílt a nagyközönség előtt is a kiállítás, este 
hat óráig mindenki megtalálta a maga kedvenc papagáját, 
nyusziját, galambját, Magyar Óriását.
A záró napon tartottuk a magunk Fajtaklub taggyűlését, 
Csaba nem volt velünk, a díjkiosztásra készült. A fajtaklub 
tenyésztői díját nyerték fi atal tojó kategóriában Tóth Ferenc 
fehér galambjával, fi atal hím kategória győztes Szabó Tibor 

fehér hím galambja lett. Öreg hím kategóriát Oláh Miklós 
fehér hímje nyerte, míg az öreg tojó kategóriát Nagy Imre 
fekete tarka galambja. Két tenyésztő társunk a Nagyatá-
di Egyesület díját is elnyerte, így Dicenty Gyula recesszív 
vörös hímjével, Miseta Zsolt pedig fehér tojójával. Határon 
túli ifjú tenyésztőtársak galambjai is szépen szerepeltek, 
sok-sok élménnyel és tanáccsal gazdagodtak.
Sajnos ez a remek hétvége is eltelt, elindultunk haza a szere-
tett és féltett galambjainkkal. Úgy búcsúztunk, hogy majd 2 
év múlva újra itt, addig meg a börzéken, Kondoroson, vagy 
a Hungexpon találkozunk, ha hamarabb nem is. Nem így 
lett, elmaradtak a kiállítások, és mikorra újra találkoztunk 
volna ismét Nagyatádon már nincs Horváth Csaba, elma-
radt a nagyatádi kiállítás. Nagyszerű embert veszítettünk el, 
Nyugodjon békében.
Bízunk abban, hogy a tavasz közeledtével a pandémia és a 
madárinfl uenza is köddé válik, így galambász barátainkkal 
ismét lesz mód találkozni, beszélgetni szorongás nélkül. Kö-
szönet még egyszer A Nagyatádi Galamb és Kisállat Egye-
sületnek az odaadó munkájukért.

Nagyatád 2020. Oláh Miklós, öreg hím fajtagyőztes 97 pont
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Nagyatád 2020. Szabó Tibor, fajtagyőztes fi atal hím

Nagyatád 2020. Kiállításgyőztes hím, Dicenty Gyult
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Nagyatád 2020. Nagy Imre, 96 pont 0-1 öreg fajtagyőztes tojó

Nagyatád 2020. Tóth Ferenc, fi atal tojó fajtagyőztes
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Dicenty Gyula bácsi és
a Recesszív vörös és sárga magyar óriások

Magyarország kisország, a magyar óriás galamb fajtánk 
tenyésztői köre is kicsi. A galambok királynőjének is ne-
vezett szeretett galambunk tenyésztői között csak kevés 
olyan tenyésztő akad, aki legalább 10 éve egy-egy szín-
nel, rajzolattal foglalkozik kitartóan, örömtől kudarctól 
edzve.
Egyik ilyen tenyésztő társunk Dicenty Gyula, aki már több 
évtizede tart galambokat, de a sárga és vörös magyar óriást 
alig több mint 10 éve.
Gyula bácsi agrár-állattenyésztési mérnökként szinte min-
den házi állat fajjal dolgozott, a hobbijához a mai napig a 
magyar óriás galambot tartotta meg.
D.GY.: A sárga és vörös szín recesszív változatát minden 
galambfajtában igen nehéz jó minőségben tenyészteni, a 
szokásosnál is több a buktatója, ezért a galamb genetikáját 
alaposan szükséges ismerni a sikeres munkához. Nekem 6-6 
pár van beállítva tenyésztésbe minden évben, továbbá szük-
ség van kisegítő dajka állományra is, mert a fölnevelése a 
fi ókáknak a fajta szülők részéről néha problémás.
A génállomány frissítése érdekében gyakorlatilag a látható 
kevert színű egyedekből is következtethető, ez a homozi-
góta fehér, ami lehetőleg nem fekete és fekete tarka, babos 

Sárga óriásaim, 2021. tavasz
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állományból került ki. A sikeres év tenyészpáronként 3-4 
fi ókát jelent, ritka az ettől jobb teljesítmény, de ebből már 
évről évre új galambokat lehet a tenyésztésbe bevonni.
A tenyészetem alapjait jelentő genetikai alapot Niklai Já-
nostól, Hajdú Lászlótól, Scheff er Károlytól és Németh Béla 
tenyésztő-társamtól, barátaimtól szereztem be.

Az első kiállításom itt volt: 2015. Kondoros.
A Nagyatádi Galamb- és Kisállategyesület tagja vagyok, a 
kiállításokon itt rendszeresen részt veszek a galambjaim-
mal, valamint a minden 2. évben itt rendezendő Magyar 
Óriás fajtaklub kiállításon is nevezem a galambjaim. Tagja 
vagyok a fajtaklubunknak is. A Kondoroson rendezendő, 
szintén minden 2. évben megrendezett kiállításon igyek-
szem bemutatni kiválóságaim. Néhány kiváló eredmény:
2015. Kodoros, Junior fajtagyőztes (recesszív vörös)
2016. Nagyatád, Junior győztes (recesszív vörös)
2018. Nagyatád, Fajtagyőztes (recesszív vörös)
2019. Kondoros, Különdíj (2-2 recesszív sárga és vörös)
2020.  Nagyatád ’5 kiállított egyedből 7 kiváló az egyesületi 

kiállítók közül

Vörös magyar óriásaim, 2021 tavaszán

2015. Kondoros, fajtagyőztes junior hím,
Dicenty Gyula
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2018. Nagyatád, fajtagyőztes hím

2020. Nagyatád (96 pont), öreg hím



9

Magyar Óriás Galambtenyésztők Fajtaklub KLUBHÍRADÓ • 2022. év 1. szám

Egy nemzetközi szinten is sikeres magyar óriás 
galamb tenyésztő: Valkai József

Valkai József, magyar óriás galamb fajtánk európai nép-
szerűsítője, kiváló tenyésztője, aki az utóbbi 20 évben 
egyedüliként küldte féltett, hófehér galambjait hírvivő-
ként is az EE Európa Kiállításokra.
A covid-hullámok között sikerült találni egy megfelelő idő-
pontot a személyes találkozásra, ahol röviden mesélt a kez-
detekről.
„1951-ben születtem Csanyteleken. 1958-ban, alig hét éve-
sen, nagybátyámtól kapott fi atal galambbal kezdtem a ga-
lambász pályafutásom, „parasztgatyás, törökgalamb for-
májú madarakkal”, majd később strasszer és magyar házi 
galambokat is tudtam venni.
A középiskolai, egyetemi évek alatt nem volt mód, lehető-
ség otthoni tartásra a tanulás elsőbbsége miatt, és mert nem 
voltam otthon, a szülők pedig nem vállalták a gondozásukat.
Diplomaszerzés, munkavállalás, majd a családalapítás kez-
deti évei után, amikor a kertes ház építésére is lehetőség 
nyílt, 1987-88-ban újból lettek galambok, igaz először kin-
gek, azután strasszerek, majd 1990-től ismét magyar óriások 
költöztek a galamb volierbe. A következő években meghatá-
rozó ismeretség köttetett Horváth Ferenc és Kurucz László 
tótkomlósi tenyésztőkkel, akik tapasztalt és agilis tenyésztők 
és vezetők voltak a helyi egyesületben. Tehát innét indult a 
felnőttkori magyar óriás tenyésztésem, a tótkomlósi tenyész-
tőktől. A következő meghatározó kapcsolatom egy székesfe-
hérvári kiállítás látogatása során született Szabó Tiborral. 
Akkor Tibortól két pár óriást sikerült vásárolnom, ezekkel 
a madarakkal erősítettem az állományom. Zsiga Pali bácsi 
volt a következő meghatározó tenyésztő, akivel az évek so-
rán nagyon sokat értekeztem a tenyésztés mikéntjéről, vala-
mint több madarat is sikerült tőle beszereznem. A határon 
túlról Marjan Nikocsev és egy itthon nálunk „Cigo” néven 
ismert, híres magyar óriás tenyésztővel volt kapcsolatom, 
tőlük származtak még állományom egyes vérvonalai.

Az első nemzetközi kiállításom 2004-ben volt Prágában, 
igaz akkor még a strasszer (vörös kovácsolt) galambjaim-
mal, de már onnan is Champion díjjal tértem haza, és hihe-
tetlenül boldog voltam. Akkor is volt már magyar óriásom, 
de még a kiállítási szintet nem ütötték meg. Pártfogóm, jó 
barátom, Fackelmann János biztató szavai is kellettek az 
első szereplésünkhöz, ami nagyon jó nyitány volt. A máso-
dik nemzetközi kiállításom 2006-ban Lipcsében volt, ahol 
ugyan kimagasló eredményt nem értem el, de jó pontozással 
(93, 94) szerepeltek az első magyar óriásaim. Ezen a kiállí-
táson Nagy Imrével, a Magyar Óriás Fajtaklub akkori elnö-
kével vettem részt. A következő nemzetközi Európa Kiállítás 
szintén Lipcsében volt 2012-ben, ekkor már jobban szere-
peltek a galambjaim, 94 és 95 pontos eredményekkel tértem 
haza. Metzből, 2015-ben immár Európa Champion díjjal és 
Európa Mester díjjal tértem haza. Az utóbbit az egyik kol-
lekcióm érdemelte ki. A nyolc egyedből álló (két kollekció) 
csapatban a legkiválóbb galambokat mutattam be (a kép a 
2018-as Fajtaklub híradó külső borító képe). Galambjaim 
utolsó szereplése a 2018-as herningi Európa Kiállítás volt, 
ahol már mindkét kollekcióm nyert, és így két Európa Mes-

Valkai József magyar óriás galamb tenyésztő

Magyar óriás galambok Valkai József állományából
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ter díjat is kaptam, egy hímem pedig Európa Champion lett 
(3. ábra). A közel 30 évnyi aktív kiállítási részvételeim a he-
lyi, tótkomlósi és szegedi kiállításokkal egészültek ki, ahol a 
tenyésztői barátság, ismeretség ápolása nagyon fontos volt 
számomra. Az országos kiállításokon is részt vettem, de nem 
mindegyiken. Gyakran volt időpontbeli átfedés, illetve pi-
hentetésre is szüksége volt a galambjaimnak.
A mai napig tartom a magyar óriás galambot, a kedvenc 
színem még mindig a fehér.
Befejezésül annyit mondanék, hogy én minden magyar óriás 
galambot szerető és tenyésztő társamnak nagyon sok és ered-
ményes tenyésztő évet, valamint sok EE-díjat kívánok! Vegye-
nek részt e kiállításokon (fantasztikus élmény), mutassák be 
gyönyörű galambjainkat, népszerűsítsék a fajtát Európában!”

Nagyszerű élmény volt hallgatni Józsefet, ahogy a galamb-
jairól, tapasztalatiról, élményeiről mesélt. A fajtaklub tag-
sága nevében is gratulálunk a sikereihez és jó egészségben, 
szép magyar óriásai körben eltöltött mindennapokat kívá-
nunk neki!
A lipcsei, metzi és herningi kiállításokra ‒ egyik mento-
romnak, Varga László tenyésztőtársnak köszönhetően ‒ lá-
togatóként magam is kijuthattam. Kívánom minden kisállat 
kedvelőnek, hogy meg tudja látogatni nagy nemzetközi és 
Európa Kiállítást, mert akkor lesz igazán érthető az MGKSZ 
fővárosi kiállítási törekvése!

Közreadta: Béla Zoltán

Magyar óriás galamb
(D-Lipcse, 2012)

Magyar óriás galamb hím, Európa Champion díj
(DK-Herning 2018)

Magyar óriás galambok az Európa Mester kollekcióból
(DK-Herning, 2018)

Magyar óriás galamb, Európa Champion díj
(F-Metz, 2015)
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Fajtaklub tagnévsor
Apponyi Tibor 4183 Kaba, Mácsai S. u. 45. 20/395-9338
András Károly 6446 Rém, Táncsics M u. 37. 30/668-5565
Áncsák Miklós 4324 Kálósemjén, Batthyány út 30/A 30/368-8089
Bándli Zoltán 9422 Harka, Kereszúri u. 17. 20/560-0373
Béla Zoltán 6237 Kecel, Ady Endre u. 8. 20/938-6161
Bencsik Pál 7700 Mohács, Hunyadi Já. u. 8. 20/464-7557, 69/322-618
Dávid Zoltán 7634 Pécs, Levendula u. 8. 70/205-2827
Dicenty Gyula 7516 Berzence, Mátyás király u. 14. 30/550-5277, 82/446-325
ifj. Far Sándor 8245 Pécsely, Iskola u. 186. 30/366-6847
Gincsai András 4400 Nyíregyháza, Sirály u. 7. 42/432-168
Hajdú László 5553 Kondoros, Október 6. u. 18. 70/381-4576
Heiland János 7000 Sárbogárd, Nagy L. u. 13. 30/347-3767
Horváth Csaba 7500 Nagyatád, Szabó D. u. 25. 70/940-0330
Izsó József 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 5. 30/289-5640
Dr. Jónás Sándor 4125 Pocsoj, Árpád u. 108. 70/376-1147
Józsa Tivadar 9082 Nyúl, Kert u. 43. 30/3077-494, 96/364-606
Kelemen László 7912 Nagypeterd, Arany J. u. 2. 20/921-5950
Kender Norbert 8296 Monostorapáti, Petőfi  u. 13. 20/4433837
Kis Balázs 1171 Budapest, Pajta u. 27. 70/217-0366
Kiss Imre 5600 Békéscsaba, Gerlei u. 19. 30/576-5091
Kovács Ottó 7431 Juta, Dózsa u. 45/a. 20/9103347
Kovács Péter 5435 Martfű, József A. 11. 20/457-7053
Krajcs János 5661 Újkígyós, Dohány u. 22. 30/432-0323
Lázin Aladár 1224 Budapest, Bartók B. u. 84. 30/527-3282
Dr. Lóránt Szilveszter 4034 Debrecen, Repce u. 4. 52/532-425
Miseta Zsolt 7400 Kaposvár, Toponári u. 40. 30/3480064
Nagy Zsolt 9797 Nárai, Petőfi  u. 88. 30/2045796
Nagy Róbert 9142 Rábapatona, Rákóczi u. 89. 30/9762391
Ifj. Nagy Imre 9095 Táp, Győri u. 38. 30/4232481
Németh György 8500 Pápa, Mikszáth K. u. 26. 70/4536293
Oláh Miklós 9763 Vasszécseny, Széchenyi u. 51. 30/906-1891
Pesei Ferenc 2030 Érd, Orhidea u. 4/B 20/534-2470
Pótori László 5008 Szolnok-Szabadszőlős 30/311-0737
Rózsa Sándor 7668 Pécs, Antal malom u. 2. 70/5777304
Dr. Schaff er Károly 8700 Marcali, Széchenyi u. 47. 30/634-8202, 85/311-412
Sebeházi György 1152 Budapest, Attila u. 14. 30/2923650
Szabó Tibor 8225 Szentkirályszabadja, József A. u. 1/A 30/997-7838, 88/467-041
Szarka András 4400 Nyíregyháza, Kőris u. 10. 42/342-197
Szentannai Csaba 4150 Püspökladány, Kuruc u. 11. 30/754-5498
Szijj Dezső 9316 Rábaszentandrás, Vasút u. 60. 96/287-145
Szőke Szabolcs 3137 Karancsberény, Dózsa u. 8. 20/2986992
Tar János 4060 Balmazújváros, Rudas L. u. 44. 30/249-4159
Tóth Ferenc 8700 Marcali, Széchenyi u. 43. 30/947-1021
Valkai József 6728 Szeged, Alma u. 44. 30/955-2728
Varga Ferenc 5900 Orosháza, Deák F. u. 5. 30/9283-436
Vincze Sándor 4145 Csökmő, Széchenyi u. 42. 70/608-8791
Wettstein János 6344 Hajós, Bem J. u. 19. 20/413-7361
Ives Petruzzi Cormons 34071 Via Luigi Visintin 7, Italy

A fajtaklub támogatói
Csicsai Kristóf 93005 Gabcikovo, Mély út 1678/10. (Szlovákia)
Eke Máté 93005 Gabcikovo, Skolská 1063 (Szlovákia)
Gasparovics Ilija 33520 Slatina, Lipa 39. (Horvátország)
Vörös István 93005 Gabcikovo, Varjasská 671. (Szlovákia)
Kerti Sándor 7673 Cserkút, Alkotmány u. 3. 30-2687062
Künsztler József 7340 Sásd, Jókai u. 4. 06-72-475-227
Fejes Jánosné 7831 Pellér, Dózsa György u. 39. 30/9566338
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Tisztelt Tenyésztőtársaim,
Magyar Óriás Galambtenyésztő Klubtagok, pártoló tagok!

Az elmúlt 3 év rendkívüli volt mindannyi-
unk életében, eddig nem tapasztalt kihívá-
sok, problémák elé állított a minden napi 
élet mindannyiunkat. Bízom abban, hogy 
egészségesen és megújulva kerültünk ki a 
járvány elmúlásával az eltelt 2 évből, vesz-
teségek nélkül indulunk neki a 2022. évnek.
Sajnos néhányan már nincsenek közöttünk, 
Horváth Csaba Barátunk, tenyésztőtársunk 
már nincs közöttünk. Csaba búcsúztatásán 
többen is részt vettek, volt aki egy szál 
gyertyát gyújtott emlékére. Halála miatt a 
Nagyatádi kiállítás elmaradt, de az új El-
nök jelezte a 2023. év eleji emlékkiállítás 
soron kívüli megtartását Nagyatádon.
Elmaradtak a kiállítások, a börzék, szá-
munkra még a madár infl uenza is ellehe-
tetlenítette az ez év eleji klubkiállítást. A 

következő időszak sem ígér felhőtlen min-
dennapokat, sem a közéletben, sem a biz-
tonságunkat tekintve. Mindezekkel együtt 
mégis reményteljes évet kívánok mindany-
nyiunknak.
Köszönetem a vezetőségi tagoknak, tag-
társaknak, véleményt nyilvánítóknak hogy 
támogatták a klub működését szóban, biz-
tatással, építő kritikával. Az új vezetés fö-
lállását követően szükség lesz éves mun-
katervre, amelyet a taggyűlésen fektetünk 
le. A nyári pikniket, összejövetelt szintén 
meg kell beszüljük. Az őszi, téli kiállí-
tásokon való részvételünket is meg kell 
terveznünk. Sok feladat vár a fajtaklubra, 
mindenkinek jó egészséget, eredményes 
tenyésztést kívánunk.

Béla Zoltán


