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Köszöntő

Élünk és élni fogunk, mert hiszünk abban, amit szeretünk, 
hiszünk abban, hogy az általunk választott sport – a posta-
galambászat a világot is szebbé, jobbá változtatja, örömet 
okoz, élményt ad, dicsőséget és elismerést teremt. 

 Összetartozunk mi postagalambászok, mert barátokat 
lelünk ellenfeleinkben, társakat a versenyeinken. 

 A legtöbb postagalambászt tökéletesen kielégíti a ga-
lambokkal való foglalkozás és az, hogy kedvencei több száz 
km-ről is hazajönnek hozzá. A díjakat is ambícionálók szá-
mára azonban nem csak időigényes, hanem költséges is ez 
a hobbi. Rég nem elég már egy kis „tiszta búza” , „tiszta 
árpa”, „tiszta rozs”. Speciális keverékek, táplálék-kiegészí-
tők, vitaminok kellenek. 

Állandósult a változás, a postagalambsport is a felgyorsult világunk része. 
Ami maradjon – az a barátság. 
Ami hiányzik – az a szeretet. 
Amire szükségünk lenne – egymás megbecsülése. 
A postagalambsportot csak együtt, társakkal folytathatjuk. 
Galambjaink között sokan megpihenünk, elfeledjük napi bosszankodásainkat, problémáin-

kat. Más dimenzióba kerülünk, mi is megváltozunk. 
A készség ugyan sokunkban megvan, hogy még szebb, sikeresebb, örömtelibb napok jöjje-

nek, hogy ne múljanak el nyomtalanul az évek fölöttünk. A készség ugyan sokunkban meg-
van, hogy ne essen szét a postagalambsportunk, hogy e modern kor hírvivői tovább öregbít-
sék a Magyar Postagalambsport hírnevét.  

Adjon erőt a tetteinkbe vetett hitünk, galambjaink szeretete, dúcunk büszkeségei, versenye-
ink élménye, szeretett madaraink győzelme. 

Kötődéseinkben van a jövőnk, s amit tanultunk, tudunk, azt adjuk át a következő generáci-
ónak, családtagjainknak, barátainknak, sporttársainknak. 

Ez a feladatunk, ez a kötelességünk, ez a felelősségünk. 

Boldog Új Évet Kívánok!

Bárdos István
      Elnök

      Magyar Postagalamb Sportszövetség
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53. Országos Postagalamb Kiállítás, Gödöllő

A 2009. januári Dortmundi olimpiai nevezés leadása miatt 2008. 
december 18-19-én került megrendezésre az Országos Postagalamb 
Kiállítás.

Néhány pozitív és negatív észrevétel:
- korai volt az időpont
- országos vasutas sztrájk volt
- az előzőhöz képest 4-500 fővel kevesebben voltak
- a 11-es és 25. tagszövetségek taroltak a standard kategóriában
- csípős, hideg idő volt
- a pavilonok „átláthatóvá” tették a termet
- az ország legszebb és legjobb galambjait kiállították
- valamennyi kategóriában képviseltetjük Magyarországot
- a pénteki gálaesten rengetegen részt vettek és átvették díjaikat 

Bajnoki címeiket
- jó hangulatban folytak a beszélgetések, mindent meg lehetett nézni
- az árusok kínálata fantasztikus volt már Magyarországon is min-

den kiegészítőt, vitamint, felszerelést – minden „csodaszert” meg le-
hetett vásárolni.

És még kutakodhatnánk emlékeinkben. Aki nagyon akart az eljött, 
s aki valamilyen oknál fogva távolmaradt – sajnálhatja. Az olimpiára 
– sokak szerint nagyon jó kollekció jutott el és ezúton is gratulálunk 
az országos kiállítás valamennyi kiállított, helyezett, díjazott galamb-
jának és tenyésztőjének – tulajdonosának.

Az 53. Országos Postagalamb Kiállítás
hivatalos eredményei:

Standard Hím
1. Nádas Pál F-18 06-25-67699 H 93,3333 p.
2. Fertetics Gyula F-02 03-D5117050 H 92,5833 p.
3. Juhász István A-22 02-01-42671 H 92,5 p .
4. Kustyán Tamás F-02 07-D-165695 H 92,25 p.
5. Kovács Mihály & 

András
U-01 04-131456 H 92,25 p.

6. Pikó Sándor S-02 04-10-89442 H 92,25 p.

Standard Tojó
1. Nádas Pál F-18 06-25-67176 T 93,5833 p.
2. Nádas Pál F-18 06-25-67186 T 93,3333 p.
3. Nádas Pál F-18 06-25-67174 T 93 p.
4. Sztrehárszky Sándor G-02 03-16-61485 T 91,8333 p.
5. Szőke Tibor B-05 06-02-43746 T 91,75 p.
6. Nádas Pál F-18 06-25-67172 T 91,6666 p.

A – Sportkategória (rövid táv)
1. Velenczei Béla E-05 HU 05-23-88320 H 995,01 p.
2. Velenczei Béla E-05 HU 06-23-00397 H 988,48 p.
3. Sós Bálint U-01 HU 02-05-33420 H 987,40 p.
4. Sági Tamás F-18 04-25-41730 H 987,02 p.
5. Horváth Károly B-06 06-02-43276 T 986,60 p.

B – Sportkategória (közép táv)
1. Juhász Gyula V-33 06-26-82683 T 784,88 p.
2. Horváth Károly B-06 05-50-39738 T 781,22 p.
3. Sós Bálint U-01 05-05-94148 H 780,73 p.
4. Ferge Sándor U-01 04-05-76307 H 777,41 p.
5. Kancsár Ferenc A-52 06-17-72030 H 776,11 p.

C – Sportkategória (hosszú táv)
1. Varga Károly A-08 05-06-62288 H 74,39 co.
2. Wittner József D-03 04-M-109063 H 76,59 co.
3. Albert István N-16 06-05-17445 T 80,11 co.
4. Bátor Antal Y-03 03-51-18558 T 93,12 co.
5. Major és fia A-08 05-D130810 H 94,27 co.

D – Sportkategória (általános táv)
1. Varga Antal E-01 04-23-70712 H 53,09 co.
2. Horváth Károly B-06 06-02-43227 T 56,79 co.
3. Kancsár Ferenc A-21 05-17-60138 H 63,26 co.
4. Makkos Tamás A-11 06-17-66866 H 68,36 co.
5. Kovács Gábor C-08 05-12-62945 H 68,63 co.

E – Sportkategória (maraton)
1. Balázs és Balázs C-04 04-16-70461 H 42,21 co.
2. Szabó Attila F-33 04-15-66957 T 138,02 co.
3. Mihály Pál A-44 03-50-M6443 H 146,50 co.
4. Farkas Béla A-25 02-50-27128 H 193,80 co.
5. Szabó Béla F-04 05-25-58488 T 197,22 co.

Életteljesítményes Kategória
1. Erdélyi István A-25 00-09-23249 H 24693 dkm
2. Bátor Antal Y-03 00-13-63551 H 24199 dkm
3. Remete Ferenc F-01 01-50-69432 H 23510 dkm
4. Ratatics Testvérek F-14 00-15-33798 H 20939 dkm
5. Kövesdi - Szecskó R-36 00-26-27431 H 20620 dkm

Év galambja – rövid táv
1. Erdélyi Gyula A-25 06-09-70034 H 499,05 p.
2. Velenczei Béla E-05 06-23-00330 H 497,94 p.
3. Czeglédi – Szűcs S-10 05-10-10032 H 497,60 p.
4. Viola dúc A-11 17-04-45743 T 493,26 p.
5. Juhász István A-22 06-01-84689 H 492,46 p.
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Év galambja – közép táv
1. Varga István Z-35 06-26-84603 H 396,78 p.
2. Nagy Tibor N-04 06-21-56159 H 396,72 p.
3. Makkor Tamás A-11 06-17-66925 H 394,84 p.
4. Kovács Ferenc L-03 06-20-94863 H 393,99 p.
5. Barabás János T-12 04-10-94864 H 392,83 p.

Év galambja – hosszú táv
1. Kis Szabó László A-48 05-02-20866 H 6,88 co.
2. Kárász László N-06 06-05-18875 H 7,99 co.
3. Zámbó János A-04 05-07-74530 H 10,07 co.
4. Kecskés Bertalan N-08 06-21-56980 H 10,07 co.
5. Katona József A-36 06-09-70921 H 11,66 co.

Év galambja – általános táv
1. Kancsár Ferenc A-52 06-17-72200 H 13,32 co.
2. Gábor József A-37 06-17-70089 H 20,70 co.
3. Barna János R-17 06-19-41440 H 26,06 co.
4. Szabó Géza Z-16 04-08-68449 T 27,55 co.
5. Pethő László A-12 05-07-74986 H 29,69 co.

Év galambja – maraton kategória
1. Mihály Pál A-44 05-M-110183 T 8,76 co.
2. Szórádi Imre F-19 05-11-02219 H 16,55 co.
3. Gulyás Testvérek D-16 05-13-46781 H 18,2 co.
4. Siklósi-duc (Siklósi L.) C-12 03-51-D22374 T 21,29 co.
5. Vági Imre F-22 03-25-36992 H 45,84 co.

A legjobb bírálók:
1. Doholoczky Tibor
2. Garaczi János
3. Kurucz Imre

A tagszövetségek versenyében:
1. helyezett: 25. Tagszövetség – Szigetköz
2. helyezett: 11. Tagszövetség – Győr
3. helyezett: 01. Tagszövetséget – Budapest I.

Pénteken (december 18-án) a délelőtti bírálatot követően 13 
órakor nyitott a kiállítás és valószínű, hogy a gálaest is hozzá-
járult, de 4-500 sporttárs használta ki a kényelmes nézelődés 
lehetőségét. 19 órakor kezdődött a díjkiosztó, ahol annak elle-
nére, hogy Szlovákiában és Romániában is ekkor volt a nem-
zeti kiállítás több külföldi vendéget köszönhettünk – Belgium, 
Hollandia, Németország, Ausztria, Szlovákia, Szerbia, Románia 
képviseletében.

Díjakat adtunk át:
Magyarország Mesterversenyzői
Magyarország Élversenyzői
Magyar Kupa: Rövid-, Közép-, Hosszútáv 1-3 helyezettjei
Ász Galambok 1-3 helyezettjei
Magyarország Legjobb dúca
Tagszövetségek Bajnokai
Róma, Magdeburg, Aschafenburg, Katowice Nemzeti verse-

nyek 1-3 helyezettjei részére.

A díjátadó legünnepélyesebb pillanata a Nemzet Postagalam-
básza kitüntetés átadása volt.

Komlódy Ferenc halálával a megüresedett helyre Deli Ferenc 
Sporttársat javasolta az elnökség.

Deli Ferenc a Magyar Postagalamb Sportszövetség egyik 
legmeghatározóbb alakja. Több mint 25 évet dolgozott a szö-
vetségben, de az irodavezetés és a hétköznapi munkák mellett a 
Szaklap szerkesztését is végezte éveken keresztül. A li-fe aláírá-
sú cikkek ma is élményszámba mennek. Nevelt – formált – taní-
tott – szakmai ismereteket nyújtott.

Kitűnő bíráló is volt, aki olimpián is bírált. Nemzetközi  kap-
csolatainkat mondhatni Ő alapozta, teremtette meg.  A Német 
Sportszövetség örökös, tiszteletbeli tagja – Kurucz Attilával 
együtt. Kitűnő versenyző volt, mint Deli-Markó majd mint 
Nagy-Deli versenyzőpáros tagja.

A nyertesek 90%-ban átvették díjaikat és nyereményeiket, s 
az utóbbi évek legjobb műsoraként élvezték Márió és Csepregi 
Éva fantasztikus zenei produkcióját. Volt aki hajnali 4 óráig mu-
latott, de másnap újra megtelt a sportcsarnok. A kiállítási díjakat 
az olimpikonok standjánál vehették át a győztesek, ebben Pintér 
Zoltán, Gödöllő város alpolgármestere nyújtott segítséget.

2008. évi eredményeinket az Évkönyv tartalmazza (a Szövet-
ségben lehet még kapni belőle néhány darabot) 

Magyarország legjobb galambjaival pedig 2009. január 16-
18-án Dortmundban a XXXI. Olimpián találkozhatnak. 

Reménykedjünk jó helyezésekben, eredményekben. 
Szurkolókban nem lesz hiány. Sokan mennek autóval, bus-

szal, repülővel. 
Találkozunk Dormundban!

Kakas Tímea
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Dunakanyar tagszövetség 2008. évi általános bajnoka 
Berke József

Budapesttől alig 15 km-re kellemes zöld 
övezetben él feleségével és 5 gyermekével 
Berke József az immáron 43-ik éves vál-
lalkozó. A legidősebb lány 17 éves, míg 
a család szeme fénye a kis Márta 1 éves. 
Állategészségügyi szakközépiskolát vég-
zett Cegléden. Életcéljának az állatok gyó-
gyítását tűzte ki. Állatorvos szeretett volna 
lenni. Úgy tünt minden a kívánt mederben 
halad, amikor az élete merőben más irányt 
vett.

Nem bánta meg a kényszer szülte dön-
tését, hiszen ma büszkén mondhatja el, az 
ország egyik leghíresebb építészével dol-
gozhat. MAKOVECZ Imrével.

Ács tetőfedő, magasépítő szakiskolát 
végzett. Templomokat és a legkülönbféle 
kulturális és lakóépületek szerkezeteit, va-
lamint ezek fellelhető összes fa szerkeze-
teit építi és újjá építi embereivel. Igényes 
szép és látványos munka amelyet teljes 
odaadással végez.

Élete párja Márta Asszony, az 5 gyermek 
nevelése mellett, jó kedélyű, az életével 
elégedett nő benyomását keltette. Egyma-
ga viszi a háztartást, ami a ház méreteit fi-
gyelembe véve nem kis feladat.

A családfő sokszor távol a szeretett ott-
hontól, kemény munkával keresi meg az 
anyagiakat. Amely biztos megélhetést, 
meleg otthont, kényelmet, élelmet jelent a 
7 fős családnak.

Munkája megköveteli a térben látást, 

kombinációs készséget és a fa kitűnő is-
meretét. Ellenkező esetben nem beszélhe-
tünk míves munkáról. A fa ez az ősi építési 
anyag, nem vagy egészen más formában 
tesz eleget az eltervezett elvárásoknak.

Meglepő gondolata, szerinte a fa leg-
alább annyira élő és kevésbé beszédes, 
mint a postagalambok.

Galambjai régebben is voltak. Az isko-
lái nem tették számára lehetővé a nyugodt 
rendszeres galambászást. Valójában 1995-
ben kezdte újból a postagalambászást. 
Alapító tagja lett a Fóton ekkor megala-
kult A-33 PGSE-nek. Az első időkben Búr 
Attila galambjaival próbálkozott. Vele ma 
is jó a kapcsolata, néha közös gondolato-
kat próbálnak ki a tenyésztésben. Minde-
zek mellett kereste a magyar ég alatt jól 
versenyzőkkel a kapcsolatot.

Az Újpesten élő Hétvári József volt az 
első állomás. Kiváló eredményeket elért 
állományából 10 fiatalt szerzett. Senkit, 
semmit nem okol, nyilván az akkoron ta-
pasztalatlan kezdő mivolta, elegendőnek 
bizonyult arra, hogy a fiatalokból egy sem 
tudta teljesíteni az elvárásokat.

Változtatni akart ezen a helyzeten, hi-
szen a napnál is világosabb volt számára, 
ez magától nem fog a kívánt szintre vál-
tozni.

A tartástechnikán kell nyílván elsősor-
ban változtatni, de hogyan?

Tett is ez irányba lépéseket. Felkeresett 

több jó és néhány kiváló versenyzőt. Ösz-
szegezve a látott és hallott tapasztalatokat, 
ahány versenyző annyi tartástechnika. 
„Hol itt a közös nevező?” Tette fel ma-
gában a kérdést. Volt aki olyan időt rabló 
technikát vázolt fel, miszerint abba kellett 
volna hagynia a munkáját, napi 6-8-10 órát 
kellett volna a galambok között töltenie. 
„No ennek semmi köze az üdítő szórako-
záshoz” ezt nem akarta.

Mint tudjuk, minden rosszban van vala-
mi jó, szerencsére tisztán tudta, mi az ami-
re nem vágyott.

Fóton a Kurjancs hegy lábánál egy na-
gyobb szántó területet sikerült megvásá-
rolnia. A család házát ide tervezte megépí-
teni. Galambász elbeszélésekből tudta, ha 
valaki új házat épít, esete válogatja. Vala-
milyen rejtélyes okból a galambház készül 
el elsőre. No ez az ő esetében se tért el ezen 
misztikus gyakorlattól.

A galambok beszerzése okán eljutott 
Csontos Gyulához – többszörös tagszövet-
ségi bajnok –, amikor elővezette mi szél 
hozta a tanyájára, a hozzáállása volt szim-
patikus!!

A Csontos galambok hasonló génkész-
lettel rendelkeztek, mint a Búr Attilától 
hozzákerült galambok. Az út melyre rálé-
pet, viszonylag rövid időn belül járhatónak 
tünt. Mint megannyian, ő sem a csúcson 
kezdte. Első lépcsőben a fiatal galambjai 
kezdtek nagyon kellemes dolgokat produ-
kálni a Tagszövetség versenyein. Mígnem 
egy-két évesen megörvendeztették a Tag-
szövetség középtáv nyerésével. Ekkor már 
voltak arra utaló jelek, hogy a galambásza-
ta a kívánt mederben halad.

A fiatalok következő csoportjai egyre 
jobb pozíciót harcoltak ki a dobogón, vé-
gül megnyerték a Tagszövetség csapatver-
senyét 2007-ben. Ezen bravúrt úgy sikerült 
megvalósítani, hogy másoktól eltérően, 
nem fogott a nagyon idő és pénzigényes 
magántréningek bevezetésébe.

A fiatalok a nap túlnyomó részében sza-
badon tehették amihez kedvük volt. Bent a 
galambházban, vagy kint a szabad levegőn. 
Az etetésük nem volt extra, vagy fázisos 
stb. Arra viszont különös gondot fordított, 
hogy az élelmük kiváló minőségű magok-
ból álljon.

Búr Attilának vezető szerep jutott az éle-
lem előállításakor. A szelelésen túl értője a 
jó minőségű magvaknak. 

A fiatalokról
A felnevelkedésük után a kirepülést 

Berke József, Berke Anna, Berke Péter, Berke Dóra, Berkéné Márti és Berke Mártika
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követően, szigorúan kiporciózott élelmet 
kaptak, amelyet mindig jóízűen és hamar 
eltüntettek. Ezáltal meglepően kezesekké, 
kezelhetőkké váltak. Nem volt gond a be-
üléssel, a versenyről hazaérkezéskor.

Évente 100 fiatalt neveltet, a tenyész, a 
jó versenyző és az egyéves galambjaiból. 
Ezeket szigorúan megröpteti, mivel 20-25 
fiatalnál több nem telelhet át.

A versenyzésről
20-25 özvegy hímmel versenyez. Úgy 

ítéli meg, hogy nagyságrendekkel köny-
nyebb a kezelésük, megfigyelésük a ter-
mészetes fészek rendszerben versenyző 
galambokétól. Ezért átállt az özvegy ver-
senyzési gyakorlatra.

Miután minden ezzel kapcsolatos kezébe 
került írást áttanulmányozott, úgy gondol-
ja, az lesz az üdvözítő a gyakorlatban, amit 
a tenyésztő maga izzad ki több kevesebb 
melléfogás után.

Egyébként is mi másra vágyhat az olyan 
ember, akinek a nap túlnyomó hányadában, 
csak a gondolataiban van közel az otthona 
és galambjai.

Nem tudja eldönteni, hogy valóban szük-
ség van-e az eredményes versenyzéshez 
napi 6-8 órában háborgatni a galambokat. 
Nem űzi, nem hajszolja a versenyzőit, ma-
gántréningekre se hordja, csupán kizárja 
őket 2 órára. Amikor módja van rá, meg-
figyeli őket.

Sokat elmond a pillanatnyi lelki és fi-
zikai állapotukról, ha látja galambjai nem 
tudnak mit kezdeni a fizikai erejükkel (jó 
kedvel, nagyokat repülnek). Nem vezette 
be (a tanácsok ellenére), nincs is szándé-
kában a rendszeres vitaminozás és egyéb 
presszióba belekényszeríteni a galambjait. 
Hiszen mi a célja a legkülönbféle vitamin 
és egyéb adalékok huncutságok galambok-
ba erőltetésének?

Nem több nem kevesebb, mint az előbb 
felvázolt kicsattanó jókedv, jó kondíció. 
Ami ebből okszerűen következik: a jó ver-
senyeredmények elérése. Ha ez galambjai 
egészséges életének következménye, mi 
mást akarhatna még elérni. Nem akar mást, 
főleg nem másként.

Meg kell említeni, míg mások elmon-
dásuk alapján napi 10 egységet adnak a 
legkülönfélébb reklámozott csodavitamin 
készítményekből, addig az ő galambjai ha-
vonta 1 egységet kapnak, ha kapnak.

A tenyésztésről
Ez egy hálás terület lehetne, hiszen olda-

lakat írhatnánk tele a csodás megérzések-
ről egyebekről. Úgy érzi ő pillanatnyilag 
azt az utat keresi a tenyésztés útvesztői-
ben, melyre ha rátalál nagy valószínűség-
gel nem vagy csak ritkán fog eltévedni 

– reméli. Ma még szinte a vélt megérzések 
vezérlik a tenyésztésben, nem kizárt a gya-
korlat majd meghozza amikor ezt részben 
vagy egészben felvált a tudatosság.

Úgy vélem mint riporter, nem kíván-
hattam volna jobb riport alanyt. Miért is? 
Berke József példája is alátámasztja azt a 
régi keletű nézetem: mesze nem igaz, hogy 
2-300 galambot kell  tartani ahhoz, hogy 
évente 1-2-3 jó versenygalambot tenyészt-
hessen az ember.

Mint egyéb területén az életnek, itt is 
elkél a megérzés. Reményem szép lassan 
ráébred a postagalambász társadalom, 
hogy önmagát hajszolta bele a költséges 
tréningezésekbe, a drága vitamin és egyéb 
csodaszerek galambokba tömésével az 
eredmény alig több a semminél.

Elérték azt, hogy ma már nem vagy 
csak elvétve találkozunk 5-6-7-8 éves ga-
lambokkal a listáinkon. Hogy ez minek a 
következménye, nem kell sokat erőlködni, 
csak gondolkodni a válaszon. (a szerző)

Az elmúlt évek eredményeiről.
2004. – 2005. Fiatal tagszövetségi csapat 

bajnok

2006. 
Tagszövetségben általános csap. 7.
Rövidtáv csap. 2.
Középtáv csap. 7.
Hosszútáv csap. 16.
Fiatalok csap. 11.

általános champion 10.
Rövidtáv champion 1.
Középtáv champion 4.
Hosszútáv champion 6.

2007.
Tagszövetségben általános csap. 22.
Rövidtáv csap. 1.
Középtáv csap. 3.
Fiatalok csap. 3.

Rövidtáv champion 1.,2.,3.,4.
Középtáv champion 1.,4.
Fiatalok champion 1.

2008.
általános csap. 1.
Rövidtáv csap. 5.
Középtáv csap. 3.
Hosszútáv csap. 1.
Totál befutós 1.
Leggyorsabb dúc 1.

általános champion 1.,2.,3.
Rövidtáv champion 5.,11.,15.
Középtáv champion 1.,5.,6.
Hosszútáv champion 1.,2.,4.,9.

Három galambja 34 helyezést repült.
HU-06-06-69938 SKCSH 1. általános 

champion 12 helyezés, Shärding II. 2210 
galamb 1. díj

HU-06-06-69936 KKH 2. általános 
champion 11 helyezéssel, Shärding I. 2877 
galamb 1. díj

HU-05-06-63339 KH 3. általános cham-
pion 11 helyezéssel

Országos Nürnberg
  Zóna csapat 4.
  Régió csapat 2.

Száraz György



� 2009. január

Bonyhád egy rohamosan fejlődő kisvá-
ros, 22 km-re Szekszárdtól. Néhányszor 
megjártam már ezt a távolságot, de szin-
te mindannyiszor felidéztem magamban 
első találkozásomat a helyi postagalam-
bászokkal.

1971 decemberében a Dél Nyugat kerület 
itt rendezte kiállítását igen szerény keretek 
között. Gugán Lajos bácsi Építő KTSZ-
ének udvarában egy viszonylag közepes 
méretű helyiségében,

egy sorban nyertek elhelyezést a ketrecek, 
és nem tolongtak a látogatók. Számomra az 
jelentette az óriási élményt, hogy a verseny-
listákról megismert, és a szekszárdiak által 
is sztárolt nagy nevek gazdáival személye-
sen is alkalmam volt megismerkedni. 

Ekkortájt Ankernek éppen nem ment, és 
a listák élén többnyire bonyhádi nevek so-
rakoztak. Schnepf, Pfilf, Endrődi, Gugán, 
Wiandt, csak néhány az ismertebb nevek 
közül. Évekig jártunk hozzájuk tanulni és 
galambokat beszerezni. Igaz, az M02 1949-
ben, míg az M09 1959-ben alakult. Magam 
1967-től vagyok az  M09-nek  tagja.

Pfilf János dúcában volt módom érzékel-
ni a különbséget az ő Symonsai és az akkori 
péceli galambok típusa között, előbbiek ja-
vára. A péceliek ekkor még az 1950-es évek 
sikereiből próbáltak építkezni, nem volt 
már itt Jónás, aki évekig hozta be a friss 
vért , az elérhető legkiválóbbakat. Egye-
dül Debreczeni Dodó újított Antal Andor 
németjeivel,. 1972-ben meg is nyerte a BI 
kerület bajnokságát.

 Az M02 későbbi sorsának alakulása ki-

csit hasonlít a péceli történetre. Ma ők jö-
hetnének Szekszárdra körülnézni, de nem 
jönnek, mint ahogy társegyesületeink él-
harcosai is dúcuk-,és  a lehetséges hibák 
helyett a széljárást figyelik, és ebben látják 
a szekszárdi sikerek legfőbb magyarázatát.

Na de térjünk írásom tulajdonképpeni tár-
gyára. Lovag Nándorra természetesen nem 
érvényesek az előbbi megállapítások, hi-
szen nemcsak a kerület száz főt meghaladó, 
versenyzőjét, de egyben  a szekszárdiakat 
is elegánsan maga mögé utasította a hosszú 
távú bajnokságban. Mellesleg az általános 
bajnokságban sem adta alább a 7. helynél.

Nándiról lehetne megmintázni a csen-
des, szerény galambász típusát.1956-ban, 
14 évesen lépett a „nagyok” közé, amikor 
még a rendőrségi engedély megszerzése 

sem volt túl egyszerű. Az öregektől kapott 
galambokkal már az elején elért néhány él-
helyezést, de az igazi kibontakozást meg-
akadályozták az élet egyéb elfoglaltságai. 
Ipari tanuló, majd ifjú szakmunkás, katona-
ság, családalapítás. A galambászat háttérbe 
szorult, majd megszűnt.

 Sok- sok éves szünet  után 1987-ben 
kezdett újra. Már korábban elhatározta, 
hogy újrakezdés esetén nem fog kapkodni, 
lehetőleg egy biztos helyről fogja madarait 
beszerezni. Közeli szomszédja is galam-
bász lévén, kezdte a szaklapokat böngész-
ni, és megállapodott Ujházy Péternél. Az 
elgondolást tett követte, és 1987 tavaszán 
személyes látogatás során 16 db fiatalt vá-
sárolt az első kelésből, majd két- három 
évente további  3-4 darabot. Ezek többnyire 
Marcel Desmet, Matterne, Hendriks, Co-
but kombinációk voltak. Az utódok hamar 
bizonyítottak, főleg hosszú távon jöttek a 
látványos eredmények. 1990-2000 között 
több alkalommal volt egyesületi bajnok, 
egy esetben pedig a II. zóna hosszú távú 
bajnokságát is megnyerte.

 Magam is cseréltem vele néhány Marcel 
Desmet  fiatalt, mivel én 1982-től hoztam 
ezekből Ujházytól és már korábban Koty-
mán Imrétől. Néhány kiválóság született 
dúcomban a tőle származó madaraktól.

Aztán a kilencvenes évek végén egész-
ségi állapota okán ismét szünet következett 
a galambászatában, bár a dúc nem néptele-
nedett el teljesen. Ez mindig magában hor-
dozza az újrakezdés veszélyét, ami két év 
kihagyás után be is következett.

Ismét Ujházyt kereste meg tenyész 
anyagért, ezúttal két párat hozott tőle. 
Ezekben már az új hullám vérei csörge-
deztek, Hölscher galambok, (Meulemans) 
Vandenbrande eredetiek, Dick Leeuwerke 
leszármazottak, de feltűnt G. Verbrüggen 

Lovag Nándor M02 
A 20. tagszövetség hosszú távú bajnoka
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neve is a származási lapokon. Csupa nagy-
ágyú! 

Ezek tisztán, de a régiekkel kombinálva 
is több jó madarat adtak 2003-2006 között, 
amelyek eredményükkel meghozták a si-
kert 2008-ban.

Dúca engem Pfilf Jánoséra emlékeztet. 
Semmi luxus, a lakóház végébe épített 
földszintes melléképület, déli fekvéssel. A 
27 fészeknek, az 55-60 db teleltetett madár-
nak tágas életteret biztosít, még nyáron is, 
amikor 15-17 db fiatal növeli a létszámot. 
Belül minden fehérre van meszelve.

A fészkek kialakítása az özvegy verseny-
zéshez igazodik, hiszen több mint tíz éve 
totál özvegységben röptet Összeállítás már-
cius közepén, egy fiatal felnevelése után 
özvegyítés a második pár tojásról. A kerü-
leti program indulása előtt néhány magán-
trénig önállóan, vagy egyesületi társakkal. 
Szezonban korábban magántréning nem 
volt, a ház körül reggel 6-8 óra, este 16-
18 óra között előbb a hímek, majd a tojók 
kapnak szabad mozgást. A tojók az ülőkés 
dúcban együtt vannak a fiatalokkal, velük 
együtt végzik a házkörüli tréninget reggel 
és este is. A hímek helye mindig a fészkes 
dúc, szezonban a félbezárt fészek előtere, 
ahol fészeketetőben kapják napi takarmány 
adagjukat.  

A takarmány a versenyek alatt készen 
vásárolt keverék, azon kívül saját keverés.  
A szakaszos takarmányozást úgy alakítja, 
hogy a verseny napján tisztán diétás ke-
veréket ad, másnap reggel feles diétás és 
verseny keveréket, majd a továbbiakban 
verseny keveréket. Specialitása, hogy a 
gyűjtés napján csak kukorica és naprafor-
gó keveréke szerepel az étrenden. 2008-ban 
elektrolitot nem használt, fogadáskor általa 

összeállított teakeveréket ad, citrommal, 
szőlőcukorral ízesítve. A vitamin Gervit W 
volt, amelyet hol takarmányon, hol ivóvíz-
ben adott. Gyógyszert minden verseny után 
két napig, vasárnap és hétfőn alkalmazott. 
Trichó ellen Ronidazolt, majd a következő 
héten légútra Spiramicyne-t keverve Tylo-
zinnal. (DAC készítmények.) Ezt követően 
jött még Laktiferm M+C, vitamin, söré-
lesztő. Néha összevágott  salátával,, hagy-
maszárral, sárgarépával, káposztával teszi 
változatossá az étrendet.

Szezon után az özvegyek felnevelnek egy 
fiatalt, majd a következő pár tojás elhagyá-
sa körül különválasztja a párokat. 

Télen nem nagyon cifrázza, 25-30% árpa 
mellett kukorica és kevés búza, napraforgó 

alkotja a keveréket, és kéthetente tart 2-3 
napos árpa diétát. A vedlés befejezése után 
áttér a napi egyszeri etetésre. Heti egy nap 
vitamin, általában Promotor 43. Szép idő-
ben télen is kapnak 1-2 óra szabad mozgást 
a madarak. 

Kérdeztem, hogy miben látja az sikerek 
fő összetevőit. Ezt ő az alábbiakban foglalta 
össze:

1./ 10-12 idősebb, már kipróbált hosszú 
távú galamb, amihez társult 2-3 reményteli 
kétéves.

2./ Tavasszal igen jól nézett ki az állo-
mány, tehát valószínűleg eredményesek 
voltak az 5 napos gyógyszerkúrák, amelye-
ket a különböző betegségek megelőzésre 
alkalmazott a tél derekán, majd a paramixó 
elleni vakcinázás következett..

3./ Kisebbik fiát nyáron műtötték Pécsen 
gerincsérvre, majd Dombóvárra kellett jár-
nia rehabilitációs kezelésre. Minden látoga-
tásra, majd kezelésre vitte, illetve küldte a 
hosszú távú csapatot, ami alkalmanként 50 
km-es tréninget jelentett a társaságnak, akár 
heti két alkalommal is. Élvezet volt nézni, 
amint csattogva, vitorlázva megérkeztek a 
ház fölé. 

Mik teljesítettek a legjobban?
A 05-50-22010 kkt a 20. tagszövetség 

legjobb hosszú távú galambja lett, a három 
versenyen gyűjtött 91,31 pontjával. A 06-
20-99277 kh   Aas III-ból első díjat nyert 
984 db galamb ellenében. A mellékelt fotó-
kon ez a két galamb látható.

Mindkettő már második generációs ma-
dár, 75 %-ban az új beszerzésű Ujházyak, 
25 %-ban a régi versenyzők keresztezése. 

Megköszönve a kellemesen átbeszélge-
tett délelőttöt, további sikereket kívánva 
köszöntem el öreg barátomtól

Tamás István
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G02. „ SOLVA - CLUB” záróversenye

Kedves meghívásnak tettem eleget, amikor 
is részt vehettem a „G02 Solva” Club záró 
versenyén 2008. szeptember. 28.-án Eszter-
gom-Kertvárosban Juhász Ernőnél.

Ritkán láttok ilyen komoly galambászok-
ból felvonuló társaságot, mint amilyen ezen 
a késő őszi verőfényes ( szinte nyarat idéző)  
napon volt.

Talán Esztergom bemutatásával kezde-
ném: 

Esztergom-Kertváros a Kisalföld bejáratá-
nál, Dorog kapujában található. Szép fekvésű 
nagy történelmi múltú városhoz kapcsolódik. 
A Várhegytől dél-nyugatra helyezkedik el. A 
környék szőlő és bortermeléséről híres nesz-
mélyi borvidék.

A környéken melegvizű strand található, 
azonban műemlékekben is igen gazdag.

A híres Esztergomban a vörös márványból 
készült Barkócz-Kápolna, amely Bottyán Já-
nos (Vak Bottyán) palotája volt. Itt található a 
leggazdagabb vidéki képtár, Keresztény Mú-
zeum a középkori magyar festészet legfonto-
sabb gyűjteménye.

A környék első ismert lakói a kelták vol-
tak, majd a rómaiak szállták meg. A rómaiak 
uralmát a hunok megdöntötték s így a tize-
dik század közepétől GÉZA fejedelem, majd 
a Királyok egyik székhelye lett. Esztergom 
fénykorát III. Béla idején élte.

Az Esztergomi Érsekséget I. István alapí-
totta, így a Katolikus Egyház legfőbb köz-
pontja lett, az érsekek a korábbi királyi palo-
tát kapták meg székhelyül. Itt esett el  Balassi 
Bálint költő.

Esztergom gyakran volt a törökök elleni 
harcok színtere is.

A történelmi múltú város megtekintését 
követően a galambászok MEKKÁJÁVÁ vált 
Juhász Ernő dúca, az abban található kiváló 
genetikai értékű madarak és azok utódainak 
megtekintése.

Ki is valójában ez a Juhász Ernő? Talán 
szerénytelenül ő az akinek az Ostendei posta-
galamb Olympián a Hu-02-16-55166 kk hím 
madara Standard kategóriában Magyarország  

legjobb postagalambja volt.
Hát ezen a történelmileg 

híres környéken éli magasz-
tos szenvedélyét Juhász Ernő 
a kiváló barát és galambász.

A G02. „SOLVA” a Duna-
kanyar tagszövetség felügye-
letével működik.

A 2008.-évi fiatalok verse-
nyén, 36 taggal, 70 csapattal, 
1667 galambbal indult, mely 
fiatalok versenye ebben az 
évben nem mondható ideális 
versenyszezonnak.

A 2008.-évi fiatalok verse-
nyén a G02. Klubbot is elérte 

a katasztrófális időjárás.
A G02. Klubban (fiatalok versenyén) (5) öt 

verseny volt. Ebből:
Kétszer Hegyeshalom
Egyszer Kuti
Kétszer Brunnó

A 2008. szeptember. 28-i záró versenyen 21 
tag, 28 csapattal, 407 db Galambbal vett részt.

Ezt a záró versenyt egy kis galambász baráti 
sereg ünnepelte a szó klasszikus értelmében, bár 
a meghívások időpontjában sem az időjárásról, 
sem a madarak érkezési fölényéről (utóbbiról 
sejteni lehetett) senki nem volt biztos.

A barátok, galambászok már ezen a va-
sárnapi verőfényes napon a kora délelőtti 
órákban 9-10 óra között gyülekeztek, akik 
meglehetősen nagy távolságokról érkeztek 
családtagjaikkal, kedveseikkel.

A vendégsereg ekkor nem is sejthette, mi-
lyen minden igényt kielégítő ebéd fogadja 
őket. A szabadban az asztal roskadozott az 
ínyencektől, mindenki ehetett, ihatott kedvé-
re, hiszen a menű Nóra Asszony tervei alap-
ján készült, melyben segítségére volt   Renáta 
és Jambrikné Zsuzsa.

Tehát a menü: 
Gyöngyöshúsleves - Juhászné NÓRA-

módra
Pörkölt marhalábszárból főtt burgonyával
Töltött sertés dagadó

Az finom falatok feltálalását természetesen 
aperitíf és kávé előzte meg, de azt sem 
igazán sikerült elfogyasztani amikor is 
megérkezett az első madár, a verőfényes 
tiszta időben meglehetősen magasból 
11.ó.14.p.26.mp.-kor. Az ünneplő sereg 
ujjongott, de meg kell említeni ez a rögzí-
tési időpont sajnos ez a madár 3-4 percig 
a tetőn tartózkodott - talán a sokaság je-
lenléte zavarta, vagy talán Ő is részt akart 
venni az ünnepségen?

Ezt követően összeállt a csapat, de idő-
közben megszólaltak a telefonok jelezték 
kinek mikor érkeztek az első madarai.

Juhász Ernő: 11.ó.14.p.26.mp.

Lendvai Zsoltnak, Székesfehérvárra:
  11.ó.23.p.48.mp
Krupp Istvánnak, Pilisvörösvárra. 
  11.ó.22.p.44.mp.

Az első galamb érkezésekor jelen voltak még:
C07. Klub tagjai: Esztergom-Keretvárosból:

Szlamnik Ignác
Kecskeméti Gyula

A tizedik csapatgalamb Juhász dúcba  
11.ó.28.p.40.mp-kor érkezett meg.

Ezután kezdődött az igazi ünneplés, hiszen 
a gazdinak minden őka megvolt rá.

Ekkor köszöntöttük köreinkben a Teszt-te-
lepi Világbajnokot Kovács Mihályt Hódme-
zővásárhelyről aki feleségével (Kati Asz-
szonnyal) és fiával (Andrással) volt jelen. 

Megjelent az ünnepségen: Jambrik István  
és felesége Zsuzsa, Gyomaendrődről,

Albert István és kedvese Éva - Kecskemét
Kicska Zoltán G02. - Esztergom 
Koselák István G02. - Esztergom

Több vidéki meghívott az egybeeső záró 
versenyek miatt nem tudott megjelenni, mint  
pl.: Tóth Gábor Mezőtúr és nem utolsó sor-
ban Pintér László aki ugyancsak hiányzott, 
de az egyéb szervezések más irányba szólí-
tották el.

Végezetül G02. 2008. évi fiatalok verse-
nyének az eredményei:
1, Juhász  Ernő 49 helyezés 718.93.p
2, Krupp István 48 helyezés 700,91.p
3, Kárádi István 49 helyezés 694,56.p
4, Kimmel Máriusz 46 helyezés 650,57.p
5, Farkas Antal 46 helyezés 623.81.p

Végezetül köszönetemet fejezem ki a ven-
dégsereg nevében is a szívélyes fogadtatásért, 
a minden igényt kielégítő finomságokért, 
nem utolsó sorban a házigazdának kívánunk 
kiváló egészséget, őrizzék meg őszinte baráti 
kedvességüket.

Szerkesztette és fotókat készítette:
Szabó Ferenc a picollódúc megalkotója
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Megtörni látszik a jég

Nem titok senki előtt 2008-at írunk. A Pos-
tagalambot közel 220 évvel ezt megelőzően 
tenyésztették ki Lüttich-Antwerpen környé-
ki galambászok. Úgy vélhetné bárki, mára 
már mindent tudhatunk, amit ezekről az élő 
kis repülőgépekről tudni lehet. Nem árulok 
el titkot, ha azt állítom, ezt koránt sincs így. 
A postagalambászok köré szép csendben 
felépült ipar/iparok ontják a hangzatosnál 
hangzatosabb reklámszövegeiket, amelyet 
a túlnyomó többség két kanállal hajlamos 
megenni. Józan paraszti ésszel cselekszik 
minden olyan galambász, aki mindezeket 
NAGYON ÓVATOSAN KEZELI. Miről is 
van szó. Reményem szerint nem bántok meg 
senkit „hiszen távol áll tőlem”. Több száz 
beszélgetés nyomán kialakult bennem egy 
kép. A postagalambászok túlnyomó több-
sége enyhén szólva is hiányos ismeretekkel 
rendelkeznek a postagalamb biológiájáról. 
Oxigén, napfény, elhelyezés nyugalom stb. 
igényéről. Ez kis jóindulattal elfogadható 
lenne, hiszen senki nem születik biológiai, 
élelmezési, genetikai, állattenyésztési, állat-
tartási ismeretek tudójaként.

Mondhatnám ez az ember fejlődését figye-
lembe véve, így van rendjén. A fent említett 
tudás megszerzését, könnyelműség mások-
ra bízni, egyszersmind lemondás az áhított 
eredményes postagalamb tenyésztés, ver-
senyzés várhatóan bekövetkező örömeiről.

2008. október 7-én, Pesterzsébeten a Csi-
li Művelődési központban adott randevút 
egymásnak néhány eredményes postagalam-
bász. A szándék nemes voltához nem fér két-
ség, az hogy nagyon kevesen voltak/voltunk 
betudható a nem kellő reklámnak. Az össze-
jövetelnek kettős célja volt. A verseny idény 
végére érvén legyen egy fórum talán havonta 
ismétlődő rendszerességgel – ha erre igény 

lesz – ahol az ország jeles versenyzői átad-
hatnák a már megszerzett tudásukat.

Bárkinek, aki úgy véli, hogy van, mi több 
lenne mit csiszolni a postagalambászata te-
rén, pótlandó az esetleges hiányosságokat, 
mindenkor szívesen látott vendég.

Meggyőződésem, számos olyan gyakorlat-
ban született megfigyelés birtokosává válhat 
bárki, akiket érdekel, például hogyan épült 
fel egy minden magyar postagalambász előtt 
ismert Pestszentimrén lakó Horváth Károly 
aligha utánozható postagalambászata tokkal 
vonóval.

Utalva a nem kellő reklámra, ámbár sokan 
tudhattak róla, meglepetten konstatáltam 
azon sporttársak köréből, akik több évtizede 
küszködnek az eredménytelenséggel. Senki, 
szó szerint SENKI nem volt jelen. Enge-
delmükkel csak jelzés szinten felsorolnám 
a megjelenteket a földrajzi elhelyezkedés 
okán.

Bárdos István szövetség elnöke   
   Gödöllő

Bicskei Gábor   Monor
Balogh Imre   Nagykovácsi
Czegle Attila  Érd
Doholúczki Tibor Isaszeg
Fodor István   Érd
Hotváth Károly mesterversenyző  

   Pestszentimre
Hegyesi Béla   Nyáregyháza
Klotz Attila  Gödöllő
Mészáros János  Üllő
Nagy István  Rákoscsaba
Oláh Sándor  Isaszeg
Száraz György  Alsó-Göd

Némi kronológiát követve a következők 
kerültek szóba a kötetlen beszélgetés során:

Horváth Károly: Röviden megjelölte a 
célt a Budapest és környéke Galambászok 
Baráti Köre mindenkoron kötetlen beszélge-
tés keretein belül maradva szívesen lát min-
den érdeklődő sporttársat októbertől-márciu-
sig terjedő időben közös gondolkodásra.

Jelezte, tabuk nélküli eszmecserének van 
értelme, melynek áll elébe. Nem elhanyagol-
ható azon meglátása „Sokan dolgoznak töb-
bet galambjaikkal, mint a bajnokok, mégis 
eredménytelenül. Lehet, hogy a munka rossz 
irányba folyik.” Elsősorban a szellemi szín-
vonal dönt el mindent, amellyel a galambász 
per pillanat bír a postagalambsport területén. 
Ezért is elengedhetetlen a sokirányú szaktu-
dás megszerzése, csiszolása.

Bárdos István: Mint a Magyar Posta-
galambsport Szövetség Elnöke, rövid be-
szédében jónak és szükségesnek tartja a 
kezdeményezést, a Budapest és környéke a 
leglefedettebb része az országnak, ha a ga-
lambász sűrűségét nézzük. Reméli hasonló 
kezdeményezések az ország egyéb területein 
is megjelennek. 

Beszélünk egy jó ideje az egy adott terü-
leten rendezhető nagy induló létszámú ga-
lambversenyek szükségességéről. Csak és 
kizárólag az egy vonzáskörzetben élő ver-
senyzők közös gondolatán, akaratán múlik. 
Lehet egy helyről akár 10-20 ezres induló 
galamblétszámmal galambversenyt rendez-
ni. Két, három, vagy szükség szerint több 
versenyt is. Ez már méltán felkeltené a kül-
föld figyelmét is. Hiszen ez náluk évtizedek 
óta bevett gyakorlat. Csak elhatározás kér-
dése, hogy esetleg milyen területi bontásban 
készülhetnének egyazon versenyről értékelt 
külön listák is. Az ajtónkban toporog a válto-
zás kényszere, hogy nyitunk-e ajtót, rajtunk 
múlik.

Elodázhatatlan a versenyzésünk megrefor-
málása, intő példák vannak a közelmúltból 
– XXX. Olimpia - Oestende, vagy a Nyitrai 
kiállítás eredményei.

Minél később fogunk hozzá, annál kese-
rűbb lesz az a pirula, amit le kell nyelni. Van 
végre saját tulajdonú székháza a Magyar 
Postagalamb-sportnak. Mint szövetség ve-
zető keresem a módját, hogyan lehetne még 
több galambászást elősegítő, és a galambá-
szokat egymás mellé ültető fórumokat szer-
vezni. Nem kimondottan egyszerű feladat, 
de remélem, az elkövetkezőkben mód nyílik 
erre is. Jelen esetben kimondottan hasznos 
lenne az új versenyzési elképzelések kimun-
kálásakor tudni az ország összes galambá-
szának a véleményét legalább vezetőik tol-
mácsolásában.

Mint említem kötetlen beszélgetésre ér-
keztünk, néhány reflektálás, egy-egy kérdés-

Mottó: A kevés is lehet sok annak, aki arra éhes, amit éppen feltálalnak neki.
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re a teljeség igénye nélkül.
Horváth Károly: Előfordult a közelmúltban velem, hogy is-

mert budapesti versenyző felkeresett és nekem szegezte a kérdését. 
- Megmutatnám neki a versenygalambok élelmét -, elmondtam a 
Tiszakécske-i özvegy keveréket etetem. Tapasztalatom szerint a 
beltartalom és minőség tekintetében megfelel a galambjaimnak. 
Végighallgatott, majd imigyen szólt – Ezt megérti, most arra kér, 
hogy MUTASSAM MEG NEKI A FRANKÓT. (Tehát azt a ke-
veréket amit a versenyek alatt etetek az özvegyeimmel) De hisz 
eleddig erről beszéltem. Mit lehet egy ilyen felfogású embernek 
tanácsolni?

Míg egy másik esetben egy feltett kérdésre az volt a válaszom, 
3-4 kiváló galamb utódaival 30-40 évig eredményesen lehet ver-
senyezni. Számos példa van rá a galambász irodalomban, vala-
mennyien olvashattuk. Azon sporttársak, akik szünet nélkül Des-
met Matthijs, Van der Wegen, Rajmond Cobout galambok után 
rohangálnak, vagy elfelejtették, vagy nem tudnak róla, a fenti 
fenomének is 20-30 évvel ezelőtti 2-3 kiváló galambra vezetik 
vissza jelenlegi állományuk 80-90%-át.

Czegle Attila: 2006-ban kezd jó eredmények birtokosává vált 
rövid időn belül. Horváth Károly tanítványnak vallja magát. Pon-
tosan betartva mindazt, amit a mestertől kapott útravalónak. A siker 
hamar ráköszönt. Egyesületében, amely 20 fős, 4-5 sporttárs kivé-
telével a többieket az és csakis az foglalkoztatja. A „DOBOZT” 
szeretnék látni, amiből a galamboknak ad valamit és azok díjakat 
repülnek tőle. Ez nem így van, ez maga a vakvágány.

Bicskei Gábor: Már a második évben jól versenyez 24 özvegy 
galambjával, amelyek csak hímek. Érdekesség, hogy nincsenek 
tenyészgalambjai. Galambász társától, Juhász Tibortól kap 20-30 
fiatalt, és ami ezek felett Juhász Tibornál marad azok is jól verse-
nyeznek.

Oláh Sándor: Feltett egy kérdést mindenkihez „Hasznos e a ga-
lambok agyontréningeztetése?”

Horváth Károly válasza – „Rólam azt gondolják, hogy a galamb-
jaim a gépkocsim csomagtartójában vannak, tehát naponta trénin-
gezek. Ki kell ábrándítanom őket, heti egy, azaz egy alkalommal 
viszem őket tréningre. Galambjaim ekkor 35-40 percet repülnek. 
Azon információ is téves, miszerint reggeltől estig a galambok kö-
zött vagyok. Reggel fél nyolc, nyolcig elvégzek mindent. 17 óráig 
a közelébe se megyek a galambházaknak.”

Bicskei Gábor válasza – 
Heti sok tréninggel Tagszövetségi Általános 4.
Heti egy tréninggel Tagszövetségi Általános 2.
Újabban heti egy tréninggel 90 km-ről Általános 1.

Hegyesi Béla felajánlotta, hogy az Interneten meghirdeti a leg-
közelebbi összejövetel időpontját, helyét. Dolgozik egy regionális 
honlap létrehozásán is.

Végül abban állapodtak meg a jelenlévők, maximum két téma-
kört választva, ha lesz rá igény, meghívunk egy-egy kiváló ver-
senyzőt, s az ő gyakorlatát fogja ismertetni valamennyiünkkel a 
választott témakörben.

Ha érdekli az élversenyzők tapasztalata, munkássága, ne haboz-
zon, jöjjön el, hogy új tapasztalatokkal térhessen haza.

Köszönöm a meghívást
Száraz György

�0 éves a fegyverneki 
R-�� Postagalambsport Egyesület 

�9�8-2008. 
Tisztelt Olvasók, kedves Sporttársak!
Fegyverneken nagy hagyománya van a postagalambsportnak. Ez a 

hagyomány 1948-ban indult, és folyamatosan tart a mai napig.
Fegyverneken 1948-ban alakult meg a Postagalambsport Egyesület. 

Az alapító tagok között ott volt Csőke István is, aki a mai napig aktívan 
tevékenykedik e sportban. Már 1949-ben Édesapám, Hubai János is tagja 
volt az egyesületnek. Jól emlékszem arra, amikor a felnőttek arról beszél-
gettek, hogy valakinek három év múlva jött haza galambja a Fekete ten-
ger partjáról. Köztudott, hogy  rendezett a Szövetség versenyt akkoriban 
Constancából. Egy másik emlékem ebből az időből az a vörös színű belga 
galamb, amely versenyen eltévedve nálunk talált új otthont. Az ötvenes 
években több, 49-es évjáratú gyűrűt találtunk egy dobozban odahaza.

A 40-50 év távlatából felsejlik néhány név: Bukta János, Bognár 
György, utóbbinak nagyon jól versenyeztek a galambjai. Berlinből 
Csiga János, Csécsei, Kácsor József, Kiss József, Kiss Tamás, Lengyel 
Imre, Schubecz István, aki később Üllőn folytatta sikeresen e sportot. 
Abban az időben a postagalamb tartásához rendőrségi engedély kellett, 
amely rendelet egészen 1963-ig érvényben volt. 

Én az egyesülettel 1963. második felében kerültem közelebbi kapcso-
latba, amikor István öcsémmel mi is szervezett postagalamb tenyésztők 
lettünk, az 5864-es gyűrűszám volt a miénk. Akkoriban Országh László, 
aki később repülőgép szerencsétlenség áldozata lett, volt az elnök, Lövei 
József volt a titkár. 

Az R-16 egyesület életében is voltak hullámvölgyek, az 1968-69-es 
években a megszűnés réme fenyegette az egyesületet. Országh László 
és Kiss József vezetésével átvészelte ezt a korszakot a kicsi, de lelkes 
csapat: Lengyel Imre, Lövei József, Domány György, mi a Hubai test-
vérek Nagy szenzációnak számított akkoriban a 2 db cseh versenyóra 
beszerzése.

Pár évvel később pedig a Postagalambsport c. újság közölt egy cikket, 
amely egy nem mindennapi esetet tárt az olvasók elé. Történt ugyanis, 
hogy az őszi fiatal galambok versenyére a galambokat Törökszentmik-
lósra kellett elvinni. Abban az időben még a vasúton küldtük el a galam-
bokat, a kb. 120 x 80 x 30 cm. méretű ketrecekben.  Csőke Pista, és ha 
jól emlékszem, Tukarcs Miklós vállalta, hogy elkísérik a galambokat a 
gyűjtőhelyre. A kinézett vonat azonban valahogy nem érkezett meg. Mit 
tettek? Megfogták a galambokkal teli ládát, és irány Törökszentmiklós, 
úgy gyalog, a síneken. Nagy volt az álmélkodás mikor a két fiatalember 
megérkezett a „csomaggal”!

Az évek során egyre nagyobb létszámú lett az egyesület. Nagyon 
hosszú időn keresztül Kiss József volt az elnök. Megromlott egészsége 
miatt adta át az elnöki teendőket Bata József sporttársunknak, aki jelen-
leg is elnöke a 30-35 fős Egyesületnek. Az Ő elnökségének ideje alatt, a 
90-es évek derekán lett a fegyverneki R-16 Postagalambsport Egyesü-
let a mai kornak megfelelő, bírósági bejegyzéssel rendelkező korszerű 
egyesület! A sportügyi feladatokat Négyesi István látja el. Többen szép 
eredményeket érnek el a versenyeken zóna, illetve kerületi szinten. Meg 
kell említenem, hogy Szász János szervezésében néhány mindenre el-
szánt sporttárs, kiegészülve néhány környékbeli versenyzővel, rendsze-
resen részt vesz a MARATON versenyeken. Íme az „elszántak”: Szász 
János, Balogh Mihály, Füle András, Négyesi István, Rózant István Se-
bők Gábor, Varga Alajos. 

Kedves Olvasók! Hatvan év nem csak az ember életében is jelentős 
idő, hanem egy önkéntes szerveződésű civil szervezet életében is! Kö-
szöntsük mindannyian a 60 éves R-16 Postagalambsport Egyesületet, 
kívánjunk Nekik további sikert, a tagoknak jó egészséget, jó szórako-
zást, a következő években.

Tisztelettel: Hubai János 
egykori R-16 Egyesületi tag 
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A Délnyugati Maraton Röpcsoport Eredményei 2008.
Achen: Küldött galamblétszám 77 db
 Katus Zoltán K01
 Nickl András K01
 Zsolnai Sándor L08
 Kőhalmi András K01
 Strángli Tibor K01
 Kisztner György L03
 Katus Zoltán K01
 Szilvási Zoltán L08
 Mancsi István M09
 Kecskeméti István L08
 Galaczi Sándor L03
 Katus Zoltán K01
 Zsolnai Sándor L08
 Szilvási Zoltán L08
 Kraft Miklós L03
 Galaczi Sándor L03

Liege: Küldött galamblétszám 38 db
 Galaczi Sándor L03
 Szilvási Zoltán L08
 Zsolnai Sándor L08
 Zsolnai Sándor L08
 Petrás János K01
 Katus Zoltán K01
 Katus Zoltán K01

 Kőhalmi András K01
 Szilvási Zoltán L08
 Kecskeméti István L08
 Galaczi Sándor L03

Kiel: Küldött galamblétszám 56 db
 Mancsi István M09
 Sági – dúc M09
 Katus Zoltán K01
 Sági – dúc M09
 Katus Zoltán K01
 Strángli Tibor K01
 Mancsi István M09
 Sági – dúc M09
 Sági – dúc M09
 Mancsi István M09
 Mancsi István M09
 Farkas József M09

Általános távú tagszövetségi championbaj-
nokság, hímek

1. Zsolnai Sándor
2. Szilvási Zoltán
3. Katus Zoltán

Egyik szemem sír, a másik pedig nevet. 
Nevet, mert számos új maratonos taggal 
gyarapodik röpcsoportunk. Nevet, mert az 
újonnan érkezőknek is felkerült nevük a lis-
tára. Gratulálok valamennyi sporttársnak a jó 
eredményéhez. 

Szomorú vagyok viszont azért, mert a 
feleresztési időpontot többen próbálták be-
folyásolni, mely részben sikerült. Az ezt kö-
vető felelősséget pedig vállalni nem merték. 
A maratonnak van felelős vezérkara, amit 
valamennyien megválasztottunk. Az ő ga-
lambjaik is ugyanazon a kocsin utaztak mint 
a mieink. 

Tisztelettel kérek valamennyi maratonos 
postagalambászt,  hogy egymásnak több tisz-
teletet adjunk. Főleg azoknak, akik érdekein-
kért dolgoznak. 

A Délnyugati Maraton Röpcsoport szerve-
zésével a cukorborsó terítése kerületi szinten 
megtörtént. A napraforgó terítésének szerve-
zése folyamatban. Jelentős összeget tudtunk 
megtakarítani a szervezés folytán. 

A Délnyugati Maraton Röpcsoport nevében 
jó egészséget és sikeres versenyzést kívánok. 

Nickl András

Külön utakon
Lehet járni az igaz, de vajon érdemes?
Nos ezt a témát kívánom hámozgatni dol-

gozatomban. Kezdeném a kerületi progra-
mokkal. Ezekkel nincs semmi baj, ugyanis 
az előre meghatározott terv szerint folyik 
a verseny. A szövetség és a Maraton Club 
szervezésé-vel pedig lehetőség nyílik egyéb 
országos versenyek lebonyolítására. Vannak 
kerületek, kiknek ez sem elég és pluszként 
szerveznek utakat. Szívük joga, ezt megte-
hetik. Csakhogy ezek az egyéni kezdemé-
nyezések egy picit hátráltatják az országos 
rendezvényeket úgy, hogy jelentős létszámot 
elvon maga a rendezvény a központilag szer-
vezettől Így mindkét rendezvény foghíjas 
lesz. Hol a hiba? A hiba én úgy ítélem meg, 
hogy a szervezés terén található!

Meglátásom szerint a rendszer rosszul mű-
ködik. Lehet ezt úgy csinálni, hogy mindany-
nyiunk igényét maximálisan kielégítse. 

Pl.: Róma. Csütörtökön gyűjtöttük a mara-
tonos galambokat. Ugyanezen a napon gyűj-
töttük a római galambokat is. A maratonos 
galambokat a Délnyugat központi gyűjtőhe-
lyén,  Kaposszekcsőn gyűjtöttük. A gyűjtést 
követően Székesfehérvár központi gyűjtő-
helyére szállítottuk, onnét a maratonos kocsi 
Győrbe vitte a galambokat. Tehát mindkét 
csapat Győrben találkozott. 

Hol a baj? A baj ott van, hogy egy kis oda-
figyeléssel a római galambokat is lehetett 
volna a maratonos gyűjtőhelyen gyűrűzni. 
Hisz a központi gyűjtőhely mindkét esetben 
Győr.

Nagy a valószínűsége, hogy a küldött ga-
lambok létszáma megnő ez esetben! Arról 
nem is beszélve, hogy mindenki maga oldotta 
meg a szállítást. 

Győrbe érkezve találkoztak galambjaink, 
csak épp külön utakon érkeztek. Ennek költ-
sége kidobott pénz! Ki a hibás, hogy a gyűj-
tés szervezetlenül zajlott? Úgy gondolom, 
hogy valamennyien hibásak vagyunk, de 
főleg mi tisztségviselők vagyunk a felelősek. 
A jövőt illetően ez a téma nagyobb figyelmet 
igényel. 

Mi a megoldás? 
Megítélésem szerint a kerületek vezetői, de 

bárki a tagságból időben van tájékoztatva a 
kerületi és nemzeti versenyekről. Nos, ezeket 
kell úgy összehangolni, hogy mindkettő szer-
vezetten folyjék. A szövetség időben közzé-
teszi a nemzeti versenyek idejét és gyűjtési 
helyét. A kerületek pedig a Maratonos kollé-
gákkal szervezzenek központi gyűjtőhelye-
ket, kerületenként legalább egyet. 

Így lehetőség nyílik valamennyi sporttárs-
nak a kiemelt versenyeken való részvételre. 
Tehát egy szállító eszközzel mindkét felada-
tot mindnyájunk megelégedésére lehet telje-
síteni. 

A külön utak szervezésére nem látok in-
dokot. Ugyanis a szövetségi programokat 
kellene teljes erővel támogatni. Ha valaki 
megkérdezi: Ki az a szövetség? Mi vagyunk 
a szövetség valamennyien. Képviselőink 
döntenek az utakról és ezeket kell támogatni. 
Ha pedig egy úti cél felé nagyobb igény mu-

tatkozik, úgy képviselőink kutya kötelessége, 
hogy az utak tárgyalásánál ennek az igénynek 
kellő hangot adjanak. Nem kell feltétlenül 
egyetérteni a felterjesztett utakkal kapcsolat-
ban. Ha pedig egyetértettünk a programmal, 
úgy csúnya dolognak tartom, hogy a megsza-
vazott programra rászerveznünk. 

Összefoglalva az eddigieket:
A kerületi vezetők körlevélben tájékoztas-

sák az egyesületi vezetőket, hogy a Nemzeti 
és Maratonos gyűjtések hol, mikor és kinek 
a szervezésében zajlanak. Úgy ítélem meg, 
hogy ezt a terhet nyugodtan átruházhatják a 
kerületi vezetők. Van éppen elég munkájuk e 
nélkül is. Nem elég az, hogy év elején meg-
jelenik az újságban a versenyek időpontja. 
A kerületi vezetőknek erre versenyenként 
külön figyelmet kell fordítani. Mivel a ver-
senyek hevében az időpontok feledésbe me-
rülhetnek. 

Tehát valamennyi kerületi vezető időben, 
körlevélben jelezze a verseny idejét és gyűj-
tési helyét. Remélem, hogy hasonló odafigye-
léssel a nemzeti versenyeink úgy létszámban, 
mint színvonalban jobb és eredményesebb 
lesz. 

A külön utakban gondolkodóknak javas-
lom, hogy gondolkodjanak ez azon a tényen, 
hogy egy vagy több ezres nemzeti verseny 
és néhányszáz fős verseny közt mi a különb-
ség?

Nickl András
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START EGÉSZSÉGES GALAMBOKKAL
Az egyszerű hétköznapi galambász 

csodálkozik azon, hogy a tudományos 
kutatók, vagy szakemberek egymással 
ellentétes véleményen vannak. Az azon-
ban, hogy két szakember olyan ellen-
tétben van, hogy az már ellentétesebb 
nem is lehetne, csupán ritkán fordul elő. 
Azonban a”Magazin” egy régebbi szá-
mában sajnos ez így volt. Te totál szem-
ben álltál egyik kollégáddal. Nagyon sok 
olvasó ezen elbizonytalanodott. Te, mint 
abszolút ellenzője az olyan gyógyszeres 
kezelésnek, amit nem előz meg egy or-
vosi vizsgálat, álltál az egyik oldalon, a 
másikon egy Állatorvos, mint Te, aki a 
tenyésztőnek a szezon megkezdése előtt 
különböző kúrákat, különböző  gyógy-
szerekkel, minden orvosi vizsgálat nél-
kül irt elő és kötötte a lelkére.

Amikor gyermekeink megkezdik az 
első osztályt, elmegyünk velük a házi-
orvosunkhoz, hogy különböző antibioti-
kumokat írjon elő számukra megelőzen-
dő a leggyakoribb fertőzőbetegségeket, 
melyeket az iskolában megkaphatnak 
és kezeljük őket ezzel? Természetesen 
nem! Egy ember sem tenne ilyen egy-
ügyű dolgot. Mindenki tudja, ha nem 
is tanult orvoslást, milyen nagy tévedés 
lenne egy ilyen eljárás. Úgy látszik csak 
a postagalamb tenyésztők nem tudják!

Számomra ez nem valami önfejűség, 
de nem tudok olyan állatorvosokat meg-
érteni, akik ilyesmit ajánlanak. Hogy 
ilyen intézkedéseket javasoljak, ahhoz 
nem kell sokéves állatorvoslási tudo-
mányt tanulni, ehhez elég egy keres-
kedelmi tanulmány. Nagyon sajnálom, 
nem szeretnék egyik kollégámnak sem 
bosszúságot okozni, de minden esetben 
nagyon mérges vagyok, ha könnyelmű-
en és felelőtlenül bánnak a gyógysze-
rekkel és speciel az antibiotikumokkal. 
Semmilyen más területen nincs az an-
tibiotikumokkal annyi visszaélés, mint 
éppen a postagalambsportban. Néhány 
évvel ezelőtt  hollandok kijelentették, 
hogy olyan gyógyszer használata, ami 
nem felel meg a célnak, tehát nem áll 
fenn az a betegség, amire jó, amire ki-
fejlesztették, vétségnek számit és meg 
kell tiltani. Ez a javaslat persze nem lett 
megvalósítva, mert sem az állatorvostól, 
sem a tenyésztőtől nem várható el az az 
adminisztratív és egyéb ráfordítás, amit 
ez megkövetelne. Csupán ezen a gyakor-
lati alapon vagyok magam is ellene en-

nek a kezdeményezésnek. Másoldalról 
viszont sajnálom a szándék hajótörését, 
mert meg vagyok róla győződve, hogy 
megvalósulása esetén az én elméletem 
gyorsan beigazolódna, ami szerint ki-
váló teljesítményt minden antibiotiku-
mos kezelés nélkül éppen olyan jól el 
lehet érni.

Időközben nagyon sok problémánk 
volt a rezisztenciával és ez évről évre 
nagyobb. Nagyon sok orvos kollégám 
panaszkodik erről. Ennek egyetlen oka, 
a könnyelmű és értelmetlen gyógyszer 
használatban keresendő. Ezzel szeret-
nék én szembeszállni a többi állatorvos 
kollégával együtt, teljes energiával.

Hogy félreértés ne essék, arra szeret-
nék nyomatékosan rámutatni, hogy én 
csupán az értelmetlen és szakszerűtlen 
gyógyszerhasználat ellen védekezek és 
éppúgy  határozok egy gyógyszer hasz-
nálatán, ha annak szükségességéről meg 
vagyok győződve. A gyógyszer és ezen 
belül különösen az antibiotikum egy 
valóságos áldás úgy az embernek, mint 
az állatoknak. Azért, hogy áldásos hatá-
sát, lehetőleg minél tovább fenn tudjuk 
tartani, feltétlen nagy pontossággal kell 
velük bánni.

A gyógyszerek a hatásukat csak a be-
teg galambok esetében tudják kifejteni, 
nem az egészségeseken. Az értelmetlen   
és   nincs   semmi   hozadéka. Szerencsé-
re azonban, egy szükségtelen és egy az 
adagolási előírásoknak nem megfelelő 
kezelése a galamboknak a bélrendszer 
adottságai miatt nem okoz nagy károso-
dást. A postagalamb emésztőrendszere 
sokkal jobban megbirkózik az antibi-
otikumokkal, mint más élőlény. Ha ez 
másképp lenne, nagyon sok galambász 
az állományát már régen tönkretette 
volna. Ennek ellenére az antibiotikum 
gyakori alkalmazásából adódik egy nem 
alábecsülendő veszély, ami gyakran a 
tüdőben és a bélrendszerben gombáso-
dáshoz vezet. Az a galamb, amelyben 
valamilyen gomba-törzs megtelepszik, 
csak nagyon nehezen gyógyítható. És 
befejezésképpen még egy pont ehhez a 
témához.

Azok a galambászok, akik a verse-
nyek előtt, vagy a versenyek alatt így 
adagolják az antibiotikumokat azért 
teszik, mert abban bíznak, abban re-
ménykednek, hogy galambjaik jobban 
fognak repülni. És nagyon ritka esetben 

valóban jobban repülnek antibiotikum 
adagolás után, mert ténylegesen bete-
gek voltak. A legtöbb esetben azonban 
az antibiotikum hatástalan marad, mert  
a betegséget okozó baktérium az adott 
gyógyszerrel szemben már rezisztens 
(ellenálló) vagy az antibiotikum nem 
a megfelelő hatóanyagot tartalmazza a 
kórokozóval szemben. Ezért némelyik 
állatorvos odáig megy, hogy különböző 
antibiotikumokat összekever abban a 
reményben, hogy egy valamelyik azok 
közül majd használ. Ezeket a kombi 
készítményeket nem helyeslem. Ennek 
pont fordítva kell lenni, nem először ke-
zelni és azután megnézni, hogy  minden 
rendben van-e. Nem, először elvégezni 
a vizsgálatot és utána kezelni.

Az a hiedelem, hogy az antibiotikum 
teljesítményfokozó szer, egy nagy téve-
dés. Ha az egészséges galambot az anti-
biotikum valóban gyorsabbá tenné, ak-
kor Németországban minden évben egy 
egész sor Német Bajnok lenne. Node hol 
maradnak ezek, akik az antibiotikumban 
keresik a teljesítményt? Bizonyosan, 
némelyek közülük ott lesznek a dobo-
gón, de ezek anélkül is ott lennének. A 
többség azonban akik ebbe a vélt mentő-
horgonyba kapaszkodnak lassan aláme-
rülnek, ráadásul galambjaik évről-évre 
gyengébbek és rosszabbak lesznek.

Nagyon sok tenyésztőt ismerek, akik-
ben teljesen biztos vagyok, hogy ezt az 
értelmetlenséget az antibiotikummal 
nem csinálják és ennek ellenére, vagy 
inkább pont ezért, fantasztikusan ver-
senyeznek. Az a tenyésztő, aki tőlem 
antibiotikumot akar, holott ennek sem-
mi alapja nincs, mindig megkérdezem, 
hogy ő inkább olyan galambot akar 
amelyik csak antibiotikummal képes jó 
teljesítményre, vagy inkább olyat, ame-
lyik ezt antibiotikum nélkül is épp oly jó 
megteszi, vagy még jobban.

Röviddel a versenyek megkezdése előtt 
sokan megkérdőjelezik, hogy galamb-
jaik valóban fittek és igazán rendben 
vannak-e. A legtöbb dúc, az ismert okok 
miatt hónapok óta zárva van. Emiatt a 
galambok tüdeje ebben az időben csak 
nagyon csekély igénybevételnek van ki-
téve. Ehhez jön még a dúc porterhelése. 
Nem vezet ez automatikusan légúti prob-
lémákhoz?

Nem! Ha a dúc rendben van és a higi-
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éniai szabályokra egy kicsit odafigyel-
nek, nincsenek kétségeim. Természete-
sen itt-ott előfordulhatnak problémák, 
de azért vagyunk mi állat-orvosok. Nem 
is tartom előnyösnek a galambokat té-
len volierben elhelyezni. A könnyebb 
ellátás szempontjából természetesen 
előnyös, de semmi más előnyét nem 
látom ennek. Nagyon sokan, akik télen 
galambjaikat kizárják a volierba, azért 
teszik, hogy egy na-gyon jó oxigén kú-
rát kapjanak. Ez az érv értelmetlen.

Ha egy dúcnak olyan rossz a szellő-
zése, hogy lakóinak télen nem tud meg-
felelő oxigén ellátást biztosítani, akkor 
mi fog történni nyáron, amikor a galam-
boknak nem csak lustálkodniuk kell, 
hanem csúcsteljesítményt kell hozni. A 
galamboknak nagyobb igénybevételnél 
nincs szükségük több oxigénre? Nem, 
ha egy dúc télen nem elég jó, akkor nyáron 
sem jó.

Ha valaki télen jót akar tenni galamb-
jainak, az néha-néha engedje ki őket. 
Ez a legjobb alternatíva. Sajnos ez

nem mindenhol lehetséges. Ha én 
egy olyan régióban laknák, ahol télen 
veszélyes kiengedni a galambokat, ak-
kor a versenygalambjaimat a szép téli 
napokon elvinném 10-20 km-re és ott 
felengedném őket.

Néhány állatorvos és takarmány ke-
reskedő különböző sleimoldó szereket 
ajánl, melyek között olyanok vannak, 
amitől a galambok a kiválasztott slei-
met kihányják. Mi a véleményed ezek-
ről?

Azt tanácsolom ezeknek az embe-
reknek, hogy ezeket a szereket előbb 
maguk próbálják ki, mielőtt a galam-
boknak adják. Azt gondolom, hogy 
egy ilyen kellemetlen tapasztalat után, 
senki nem merne ilyen procedúrát a 
galambjaival többet megcsinálni. Az 
ilyen készítmények mindenekelőtt sót 
tartalmaznak, ami olyan nagyon izgas-
sa a nyálkahártyát, hogy attól az egész 
finom hajszálerek felrepedeznek.

A só megköti a nyálkahártyából ki-
váló nedvességet és a fellépő vérszivár-
gást, ez így együtt egy nem definiálható 
sleimes masszát választ ki. Az ilyen 
praktikák szerintem semmit nem hoz-
nak, mert rövid idő alatt minden olyan 
lesz, mint előtte. Ha valóban egy légúti 
megbetegedés áll fönn, ezen a módon 

semmilyen gyógyulás nem érhető el.
Sokkal hasznosabb és sikeresebb az 

antibiotikum és a sleimoldó használat 
helyett az, ha biztosítunk galambjaink-
nak egy jó alapkondíciót. Ezzel a mód-
szerrel a légúti megbetegedés problé-
máját sokkal könnyebben távol tudjuk 
tartani galambjainktól.

A légutak megbetegedése azonos egy 
ornitózissal, vagy mindkét betegséget 
különböző kórokozó idézi elő?

Az ornitózis, vagy más néven papa-
gájkór egy fertőzőbetegség, amely nem 
csak a galamboknál, hanem a papagá-
joknál vagy papagáj alkatú madaraknál 
is fellép. Mivel az emberre is átterjed, 
zoonozisnak is nevezik és chlamydiák 
okozzák. A chlamydia egy köztes lény 
a vírus és a baktérium között. Egy ha-
tékony gyógykezelés az ornitózis ellen 
hosszadalmas és legalább 3 hétig tart. 
Szerencsére az ornitózis csak nagyon 
ritkán fordul elő. Az ornitózis egy önál-
ló betegség a légúti megbetegedések 
csoportjában.

Sokféle légúti megbetegedés létezik, 
sokféle kórokozókkal. A kórokozók 
lehetnek: Mykoplazmák, baktériumok 
és vírusok. A saját  praxisomban a sok-
éves tapasztalataim alapján mindég si-
került megállapítani, melyik kórokozó 
az éppen akkori tettes. Ha bizonytalan 
vagyok akkor egy laborvizsgálatot kell 
csinálni, ami végérvényes biztonságot 
ad. Ezután lehet a megfelelő gyógyke-
zelést elvégezni. Ha vírus fordul elő, 
ami legtöbbször herpeszvírus, nincs 
lehetőség a kezelésre. Ilyen esetben 
háromhetes nyugalmi időt javasolok, 
ezalatt a legtöbb esetben a dolog magá-
tól elintéződik. Ha a légúti betegséget 
mycoplazmák,vagy baktériumok vált-
ják ki, akkor egy erre alkalmas antibi-
otikum a megoldás.

Az úgynevezett vliesje, ami egy lég-
úti betegség tünete és csak fiatalgalam-
boknál fordul elő, teljesen másképp vi-
selkedik. Jóllehet vírusok idézik elő, de 
néhány nap múlva baktériumok társul-
nak hozzá. Addig, amíg a szemhéj alsó 
részén kissé megduzzadt hajszálerek 
még felismerhetők, addig ez nem áll 
fenn. Mihelyt azonban a baktériumok 
is szerepet játszanak, antibiotikummal 
kell kezelni, amivel a betegséget egé-
szen jól, ellenőrzés alatt lehet tartani.

A tenyésztő fel tudja ismerni a légúti 
betegséget?

Egy öreggalambnál ez nehéz. Legin-
kább a házkörüli tréningen és röviddel 
utána fedezhető fel. Egy csökkent re-
pülési kedv és lihegés a landolás után, 
fáradtság már a rövidebb röptetések 
után lehetnek az árulkodó jelek. Ilyen 
esetben tanácsolom egy speciális állat-
orvos felkeresését. A galamb külsejé-
ről aligha találunk va-lamilyen jelzést, 
ami a légúti betegséget kizárná. Még a 
jól záródó szájpadlásnyílás sem mond 
semmit. Egyébként a fiataloknál ez 
enyhén nyitott. Az idősebb galambok 
viszont lezárják, ha a csőrüket kinyit-
juk. A torok színe sem mond semmit. 
Ez függ többek között a hőmérséklettől 
és többé-kevésbé az örökletes adottsá-
goktól. Valóban ez nagyon nehéz! Az 
elálló fültakaró tollaknak sincs jelen-
tőségük. Ha egy tenyésztő erre felhívja 
a figyelmemet, tréfából a következőt 
szoktam mondani: ”Biztos a hátszéltől 
van, annak viszont vannak előnyei!”

Az elálló fültakaró tollak örökletes 
dolgok. Ebből az következik, hogy 
némely galambnak mindig eláll, míg 
másnak nem. Ezt senki sem veszi észre, 
amíg a galambok jól repülnek, nem is 
figyel ilyen dolgokra. Akkor veszi ész-
re először, ha a siker elmarad. Olyankor 
az ember mindent pontosan megfigyel 
és akkor veszi észre hirtelen az elálló 
tollakat. Egy galambnál, amelyik beteg, 
vagy totál kivan, szenved valamitől, fá-
radt az egész tollazat „eláll”, nem csak 
a fültakaró tollak.

Lehetséges, hogy más állatorvosok-
nak erről a témáról, amiről most be-
szélgettünk, eltérő a véleménye. Ehhez 
joguk van, ezt elismerem. Az az állás-
pont amit én képviselek a saját tapasz-
talataimon alapul, mint postagalamb-
tenyésztő és állatorvos. És különösen, 
mint állatorvos igyekeztem mindig a 
lehető legjobbat tenni.

Dr. Fernand Marien
Toni van Ravenstein

fordította: Varga Antal
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Ugyanebben az időben egy másik római 
tudós és lovag, Idősebb Plinius (i.e. 23. 
év),   aki   37   kötetben   adta   ki   termé-
szetrajzi munkáját enciklopédia formájá-
ban, a galambokat mint hírnököket említi. 
Leírja, hogy a belviszály során hogyan 
árult városának 400 dinárért Arius posta-
galambokat Pompejiben. Az ókori Muti-
na, a jelenlegi Modena ostrománál (i.e. 47. 
év) Decimus Brutus a körbezárt városból   
galambok   lábára   kötözött levelekkel ér-
tesítette a konzulok táborát a felmentő  se-
reg küldésének szükségéről, amely időben 
meg is érkezett. A római légiók   a   posta-
galambokat speciális szekereken szállított, 
vagy hajókra felszerelt hordozható ga-
lambházakban tartották. Ezek a madarak 
a háborúk idején a hírek gyors szállítására 
szolgáltak. Hordozható galambházakat 
építettek ugyanakkor a halászhajókra is, 
amelyekről galambot küldtek a halrajok 
megjelenéséről szóló hírrel. Plinius azt 
mondja, hogy a szelídített galambokért 
nagyon magas árakat fizettek, és még a 
családfájukat is vezették. A postagalam-
bokról mint hírnökökről említést tesznek 
más, korabeli római költők is, mint Vergi-
lius, Tibullus és Palladius.

Az ókori rómaiaknál számos babona és 
vallásos kultusz övezte a házi galambot. A 
galambokhoz egy sor hiedelmet társítot-
tak a rómaiak. Dio Cassius szerint például 
Macrinus vereségét a csatában és későbbi 
halálát  megjósolta  egy  galamb, amely a 
Macrinus császárrá választásáról őt értesí-
tő levél felolvasásakor a szenátusban   fel-
állított,   mellszobrát tartó oszlopra ült. 

Az állatok nagy   barátjaként   volt   is-
mert   Alexander   Severus,    Heliogabal    
unokaöccse, fogadott fia és utódja. Korá-
nak egyik legkiemelkedőbb hercege volt. 
14 évesen lépett a trónra 222-ben, 235-ben 
fellázadt katonák meggyilkolták. Alexan-
der Severus hatalmas madárházzal rendel-
kezett, és galambok ezreit tartotta benne. 
Aelius Amprinus történész leírja, mennyi-
re szerette az állatokat és a madarakat… 
Alexander Severus a lakomák alkalmával 
nem rendezett Rómában megszokott játé-
kokat, de szerette nézni, ahogy kiskutyák 
és kismacskák játszanak malackákkal, 
miközben madarak emelkedtek körülötte 
a levegőbe. A madarak voltak a legked-
veltebb játékai. Különböző madártenyé-
szetekkel rendelkezett, de a legnagyobb 
a galambtenyészete volt, amely több mint 
20.000 egyedet számlált. Hogy a madarak-
nak szánt élelemmel ne rövidítse meg az 

állam kincstárát, a tenyészeteknek tojáso-
kat, fiókákat kellett árusítaniuk, és ebből a 
forrásból kellett fedezni a telep fenntartá-
sának költségeit. 

Pladius tesz említést még 400 körül a 
nemesi házakra épített galambtornyokról. 
Ezeknek  a  tornyoknak a belsejében he-
lyezték el a  galambok  számára a fészke-
ket. A  fészkekhez a  bejáratot  olyan  ki-
csire építették, hogy  semmilyen  nagyobb 
ragadozó madár ne tudjon oda bejutni. A 
menyétek elleni védelemre a galambház-
ba egy levéltelen ürömág vagy egy cso-
mó erős fű bedobását ajánlották. Hogy a 
galambok ne pusztuljanak el, és ne köl-
tözzenek más galambházakba, a galamb-
ház minden bejárata elé egy emberalakot 
kellett felfüggeszteni kötélen. A galam-
bok nemcsak hogy nem szöktek meg, de 
más galambokat is hazahoztak idegen ga-
lambházakból, ha bőségesen etették őket 
köménnyel. Jelenleg ugyanerre a célra 
használják a tenyésztők az ánizsolajat, 
amelynek illata, úgy tűnik, különösen ked-
ves a galambok számára.

A római birodalom terjeszkedésével a 
házigalamb eljutott Európa minden orszá-
gába. A galamb szó megfelelői a különbö-
ző európai nemzetek nyelvén a szó latin 
eredetére utalnak. Így például az ír „co-
lum”, csakúgy, mint a bretagne-i „colm”, 
vagy a galamb a latin „columba” szóból 
származnak, amelyet a galamb háziasítá-
sával egy időben vettek át és változtattak 
meg ezekben az országokban. Az európai 
népek ugyanakkor átvették a rómaiaktól a 
galambok vallásos tiszteletét is. 

A mohamedán keleten a galamb évszá-
zadokon át megőrizte a   szentség  előjogát,  
és   félvad   állapotban   élt   a   mecsetek-
nél. Rangját egy mohamedán legendának 
köszönhette, amely arról szólt, hogy egy 
költő galamb megmentette a prófétát el-
lenségeitől. A galambot nagyon hasznos 
és az ember iránt jóindulatú teremtmény-
nek tartották. A muzulmán legenda sze-
rint a galamb megkapta Allahtól a beszéd 
adományát, és amikor tudomást szerzett a 
közelgő éhínségről, az emberekhez repült, 
hogy figyelmeztesse őket. De mivel titkot 
árult el, Allah elvette tőle ezt a képességet. 
Egy muzulmán számára megtisztelő titu-
lus a „galamb a mecsetből”. A Közel-Ke-
leten mind a mai napig tömegesen tartanak 
félvad mezei galambokat. Természetes 
körülmények között fészkelnek épülete-
ken, templomokon, valamint a kifejezet-
ten számukra épített tornyokban. Magas 

kupacokba állított ovális edényekben 
fészkelnek, amelyeket nílusi iszappal rög-
zítenek, vagy mésszel ragasztanak össze. 
Az edények mindegyikének külső részén 
egy nyílás van kivágva, amely beengedi a 
levegőt és a fényt az edény belsejébe. A 
galambokhoz belülről lehet hozzáférni. 
Erről az oldalról vették ki minden évben a 
madarak fészkéből a kertészetben használt 
trágyát. Keleten ez különösen fontos volt, 
hiszen a fában szegény területeken a nö-
vényevő állatok ürülékét fűtésre használ-
ták. A mohamedán keleten jelentős hasz-
not jelent az ott tartott galamboktól nyert 
trágya. Úgy tartják, hogy a híres isfahani 
sárgadinynyék kitűnő minőségüket az ül-
tetvények galambürülékkel való trágyázá-
sának köszönhetik.

A régi szlávok hitvilágában a galambok 
különböző szerepet játszottak. Kazimierz 
Moszczyński a halott emberek lelkét em-
líti, amelyek galambok képét öltik ma-
gukra (a jó lelkek fehér, a rosszak fekete 
galambét). A galambokat szentnek, vagy 
„isteni eredetűnek” tartották. E madarak 
megöléséért, kínzásáért vagy fészkük   
megrongálásáért  az embert utolérte méltó 
büntetése, leggyakrabban fogyatékosság 
(pl. némaság, süketség stb.) vagy egyéb 
szerencsétlenség formájában. Egyesek (pl. 
a nagyoroszok) hittek a galambok emberi 
származásában, mert ezekben a madarak-
ban emberi vér folyik, hiszen a vizet is 
ember módjára isszák. Még a nagy ok-
tóberi forradalom előtt egy galamb meg-
ölése és megevése Oroszország számos 
területén majdhogynem bűncselekmény 
számba ment. 

A régi feljegyzésekből megtudhatjuk, 
hogy  a  galambtenyésztés  iránti szenve-
dély Indiában és Kínában is kialakult, az 
európai kultúra bárminemű befolyása nél-
kül. Már régen egy sereg kultúrfajt kite-
nyésztettek ezekből a madarakból. A régi 
időkből   származó   leírások   a    ga-
lambok   ragadozó   madarakkal szembeni 
védelmének egy érdekes szokását említik. 
Hogy megóvják galambjaikat a ragadozó 
madaraktól, a kínaiak bambuszsípokat 
erősítettek a szárnyaikhoz, hogy hang-
jukkal elijesszék a ragadozókat. Ez a szo-
kás ugyancsak elterjedt Japánban, amely 
egyébként Kínától vette át a galambte-
nyésztést.

Sziámban is tartottak galambokat a pa-
godáknál.

A keresztény vallásban a különböző 
események leírásában nagyon gyakran je-

Az ókori galamb  
– félúton legenda és valóság közt (2. rész)
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lenik meg a galamb alakja. Az Ótestamen-
tum írásai számos helyen emlegetik őket. 
Innen tudjuk meg, hogy gyakran használ-
ták őket áldozatként Salamon szentélyé-
nek oltárán. A Szentírás első könyvében 
a galamb ugyancsak igen előkelő helyet 
foglal el, hiszen az özönvíz idején őt küld-
ték ki, hogy ellenőrizze, a vízszint eleget 
süllyedt-e, valamint hangsúlyozzák a vis-
szatérésre való képességüket is.

…A víz a tizedik hónapig egyre jobban 
leapadt, s a hónap első napján feltűntek 
a hegycsúcsok.  Negyven  nap  elteltével   
Noé   kinyitotta  a  bárka a blakát,  amit  
csinált, s kiengedett egy hollót. Az ide-oda 
röpdösött, amíg a víz fel nem száradt a 
földről. Azután kiengedett egy galambot, 
hogy lássa, vajon a víz viszszahúzódott-e 
már a föld színéről. De a galamb nem ta-
lált helyet a lába számára, ezért visszatért 
a bárkába, mivel még víz állt az egész föl-
dön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta és be-
vitte magához a bárkába. Még várt további 
hét napot és újra kiengedett egy galambot. 
A galamb este viszszatért hozzá, és íme, 
friss olajágat tartott a csőrében. Ebből 
megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről. 
Újabb hét napig várt és ismét kiengedett 
egy galambot, de ez már nem tért vissza 
hozzá…

Az evangéliumokban József és Má-
ria, mikor Jézust felajánlják a jeruzsále-
mi templomban, a mózesi törvényekhez 
híven két galambot áldoz. Az „Énekek 
éneke” könyvében a menyasszony szép-
ségét a galamb szépségéhez hasonlítják a 
következő versszakokban: szemeid, mint 
a galambok… sziklák hasadékában fész-
kelő galambom, mutasd meg arcodat… de 
galambom, ki tökéletes, csak egy van… A 
hasonlatot a tojó galamb szemének szép-
sége és ártatlansága ihleti. Minden madár 
és állat közül csak a tojó galambokat és 
gerlicéket tartják tisztának. A galambot 
mint szimbólumot használó író egy, az 
ókori Keleten elterjedt ábrázolást mutat 
be. A legmagasztosabb jelentést, sőt, meg-
szentelődést azonban a galamb Krisztus 
keresztelésekor kapta, amikor a Szentlélek 
galamb alakját öltötte. 

Dávid zsoltáraiban említést találunk a 
galambok gyorsaságáról (55. zsoltár). A 
Talmud 10 galambfajt különböztet meg. 
A zsidók a fiatal galambokat áldozati ál-
latként használták, de nem használták a 
galambokat postásként, mivel a zsidó tör-
vények nem fogadták el olyan tanú vallo-
mását, aki postagalambokat tenyésztett. A 
zsidók közül csak az tenyészthetett galam-
bot, aki legalább 75 láb saját földdel ren-
delkezett, és tolvajnak minősült az, akinek 
galambjai idegen galambokat hoztak haza. 

Mivel szükség volt a galambokra a rituá-
lis áldozathoz, a zsidók elkezdtek velük 
kereskedni, mégpedig a templomokban, 
ahonnan Jézus kétszer is kidobta őket, mi-
előtt megkezdte beszédeit. Izajás is emlí-
tést tesz a galambokról, az olajfák hegyén 
pedig galambház állt, amelyet galambszik-
lának hívtak, és galambokat tenyésztettek 
benne.

A Szentlélek galamb alakjában való 
megjelenése, amit az evangélisták leírtak, 
az egész keresztény művészet motívumá-
vá vált. Ezért a galamb, egyedüliként a 
madarak közül rengeteg vallásos jelenetet 
ábrázoló képen jelenik meg. Találkozunk 
vele az Úr Szűz Máriának való hírüladá-
sát, csakúgy, mint a Szentlélek eljövetelét 
ábrázoló jelenetekben, valamint kicsit más 
formában is, a világ teremtésének képsze-
rű leírásaiban. A Teremtés könyvében sze-
repel az állítás: …és Isten lelke lebegett a 
vizek fölött… A vallásos jelenetekben a 
mai napig megtalálható a templomokban a 
szószékek felett, hiszen isten a Szentléle-
ken keresztül tanítja a bölcsességet és iga-
zságot. Galamb hasonmás díszíti a szen-
telt olajat tároló edényt. A galamb jelképe 
gyakran jelenik meg a vallásos irodalom-
ban. Máténál a galamb az egyszerűséget 
szimbolizálja, ami a ravaszság és képmu-
tatás ellentéte …legyetek ártatlanok, mint 
a galambok… A keresztény történetekben 
és legendákban a galamb a lélek jelképe. 
Minden szent halálának pillanatában a lel-
ke az égbe száll a már halott testből. Ezt 
galamb formájában képzelték el. 

Nagy jelentősége van a galambnak a 
keresztény jelképrendszerben. Gyakran 
találkozunk galambábrázolásokkal a ka-
takombákban. A galamb a festményeken 
a vallás szimbóluma volt. A pápák által 
az erényességükkel kitűnő keresztények 
számára adományozott kitüntetések közé 
tartozott egy fehér galamb képe, amely a 
Szentléleket jelképezte. A katolikus egy-
házban a galamb a lélek szimbóluma. Egy 
legenda szerint egyszer a pápává válasz-
tott kardinálishoz odarepült két galamb, 
és a vállára ült. Azokban az időkben a 
pápákat két madárral a vállukon ábrázol-
ták. Egy Himknar által leírt másik legenda 
Szent Remigius életéről mesél, akit a fran-
kok apostolának tartanak, és aki a 496. év 
karácsonyán megkeresztelte Chlodvig ki-
rályt háromezer frankkal egyetemben. Ezt 
a tettet a katolicizmus egyik legnagyobb 
sikereként tartják számon Európa törté-
netében. Közvetlenül a germán alemán 
nép legyőzése után (nevükből származik a 
francia kifejezés: alemagne – német) fel-
vette a kereszténységet és Reimsben meg-
keresztelkedett. Ekor egy galamb szállt le 

az égből, egy üveg, a királlyá való felke-
néshez szükséges szentelt olajat hozva.

Az Egyházatyák korában (a korai ke-
reszténység írói, filozófusai és teológusai 
voltak a IV–VIII. század között) úgy vél-
ték, hogy a galambnak nincs epéje, ezért 
olyan szelíd és mentes a hazugságtól. Ek-
kehart imáiban és asztali áldásaiban arra 
kéri a Szentléleket, hogy áldja meg az 
elfogyasztásra szánt galambot, ezt a neki 
szentelt, epe nélküli állatot. Hasonlókép-
pen dícsérte a bizánci császár szépséges 
lányát, Irene Angelinát, Sváb Fülöp né-
met király feleségét az ismert középkori 
dalszerző, Walther von der Vogelweide a 
XIII. század elején: a rózsa tövis nélkül, a 
galamb alattomosság nélkül.

A világ nagy vallásai a Földközi-tenger 
keleti medencéjének területén alakultak 
ki. Ott keletkezett a korábbi hitek talaján 
a judaizmus (kb. i.e. II. században), a ke-
reszténység (időszámításunk kezdetétől), 
valamint az iszlám az i.sz. VI. században. 
Sok szál köti össze őket. A judaizmus 
alapján jött létre a kereszténység és az isz-
lám. Az iszlám megalapítója, Mohamed 
próféta álmában látta Gábrielt, egyikét az 
Ótestamentum három, név szerint ismert 
arkangyalának, aki átadta neki a Korán 
néhány szakaszát és megparancsolta, hogy 
hirdesse azt az emberek között. A hit sze-
rint Gábriel uralkodik a Paradicsomban, 
ő jövendölte meg Jézus születését Szűz 
Máriának, még korábban pedig megjósol-
ta Zakariásnak fia, Keresztelő Szent János 
születését. Az Ószövetség pedig a Biblia 
régebbi része, amelyet a kereszténység a 
judaizmustól átvett. E három vallás közép-
pontja Jeruzsálem, a szent város, amely 
jelenleg Izrael határai között található. A 
galamb, folyamatosan átszőve a Kis-Ázsia 
félszigetén  lakó  népek  régi  hitvilágát, 
átkerült ezekbe az új vallásokba, a koráb-
ban betöltött szerepével egyetemben, és a 
későbbi években nagyon gyakran megta-
lálható volt a kultuszok és a hit világában 
a neki tulajdonított jellemzőkkel együtt. 
Mint szimbólum, jelen volt az emelkedett 
vallási események többségénél.

Irodalom:
Stefan Peterfi - Hodowla gołębi. Edituta 

„Ceres” Bucuresti 1977
Władysław Herman – Gołębie. PWN 

Warszawa 1963
Dorota Świtała-Trybek - W moim małym 

gołębniku. Śląskie media sp. zo.o. 2008
„Hodowca Gołębi Pocztowych” folyóirat.

T. Osiński
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Az adott szó

2006-ban Bodajkon rendezte a 
Marathon Klub velencei csoportja 
díjkiosztóját, amely azért is em-
lékezetes számomra, mert ekkor 
lettem a Marathon Klub tagja. A 
polgármester úr, Oszlánszki Zsolt, 
pohárköszöntőjében méltatta a helyi 
D-12 egyesületet, és örömét fejezte 
ki, hogy a marathonosok ellátogat-
tak Bodajkra. Viszontválaszában 
Gulyás József, a csoport vezetője 
a galambászok nevében megígérte, 
hogy ha Bodajk egyszer város lesz, 
ezer galamb fogja hírét vinni. 

2008-ban aztán városi címet ka-
pott Bodajk, nyolc más település-
sel együtt. Addig 299 városa volt 
Magyarországnak, így pedig, ha az 
abc-t nézzük, Bodajk lehet a 300. 
magyar város.

A városavató ünnepély 2008. 
augusztus 30-án szombaton volt 
és a meghívóban már ott szere-
pelt: 14:35-kor 1500 postagalamb 
röptetése.

A galambászok részéről a két ős 
bodajki galambász, Tóth József és 
Gulyás József vállalta a szervezést; 
ők annak idején még általános is-
kolásként az 1959-ben alakult helyi 
postagalambsport egyesület alapí-

tó tagjai voltak. Nem is volt olyan 
egyszerű a feladat, mert a 13. tag-
szövetség már versenyt rendezett, a 
tagszövetség egyik fele szombaton, 
a másik fele vasárnap Malaczky-
ból Szlovákiából. Így a szombatiak 
még nem, a vasárnap versenyzők 
pedig már nem vehettek részt a 
feleresztésben. Maradtak tehát az 
öreg galambok. De még akkor a ga-
lambszállító kocsinak is haza kellett 
érnie a szombati feleresztés után és 
gyorsan begyűjtenie a galambokat. 
Ez csak úgy volt lehetséges, ha két 
gépkocsivezető viszi az autót. Erre 
Vincz István, a tagszövetség elnöke 
– aki szintén azon a bodajki díjki-
osztón vette át a marathonos mar-
sallbotot  –  megadta  az  engedélyt. 
Weiger János, ex-vb elnök pedig 
két profi gépkocsivezetőt biztosított 
Gergely Attila és Komenda József 
személyében.  A galambok össze-
gyűjtésére rövid idő állt rendelke-
zésre, így a helyieken kívül csak a 
D-3 móri és a D-1 székesfehérvári 
egyesületek galambjai jöhettek szó-
ba, és ők aztán ki is tettek magu-
kért. 

Végül minden sikerült. Malaczky-
ból 7 órakor el tudták indítani a fia-

tal galambokat és a két gépkocsive-
zető egymást váltva, a megengedett 
legnagyobb sebességgel hazaért, 
és az 1500 galamb begyűjtése után 
az autó 14:15-kor már a feleresztés 
helyén, a bodajki tófürdőnél állt, 
ahová egyre több gyerek és felnőtt 
érkezett.

Gulyás József az ünnepi képvi-
selőtestületi ülésen képviselte a 
galambászokat, mialatt Tóth Jó-
zsef a környékbeli galambászokat 
látta vendégül a közeli “Csevegő” 
presszóban. Ez olyan jól sikerült, 
hogy volt olyan galambász is, aki 
a röptetéskor duplának látta a ga-
lamblétszámot. 

A város kulcsának átadása után, 
a galambok feleresztése előtt a ga-
lambászok köszöntötték Bodajk vá-
ros lakóit: “... a galamb a béke jel-
képe, de az itt lévő postagalambok 
egyben a hűség jelképei is. Hiszen 
bármilyen nagy távolságról, bármi-
lyen időjárási körülmények között 
is visszarepülnek szülőhelyükön 
lévő fészkükre. Ezt a két jelképes 
ajándékot hoztuk Bodajk város la-
kóinak. Éljenek békességben, és 
kerüljenek bárhová életük során, 
mindig találjanak vissza a családi 
fészekbe, szeretett szülőföldünkre, 
Bodajkra...” 

Kinyíltak a galambszállító autó 
ketreceink ajtajai és újtára indult a 
hírvivő galambsereg. Az ünneplő 
közönség nagy tetszésnyilvánítása 
mellett mi is megnyugodva tekintet-
tünk magasban szárnyaló galamb-
jaink után, azzal a jóleső érzéssel, 
hogy adott szavunkat megtartottuk! 

Lejegyezte: Varga Adrián
a 13. tagszövetség 

honlapjának szerkesztője

Helyreigazítás:
Nemzetközi Bizottság elnöke:
Kocsó János
6640 Csongrád, Bajza u. 10.
Tel: 06-63/470-017
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Megkérdeztük...Tisztelt Sporttársak!
A Szaklapunkban szeretnénk közread-

ni sportunkkal, versenyeinkkel kapcsola-
tos gondolatokat.

Megkérdeztük:
1. Mióta tart postagalambokat, 

mióta tag, és mióta versenyzik?
2. Milyen gondolatai vannak 2008. 

évi versenyszezon végén a versenyeinkkel 
kapcsolatosan?

3. Hogyan sikerült az idei szezon?
4. Milyen ötletei, javaslatai lenné-

nek az egyesület, tagszövetség és országos 
vezetőknek

5. Miben szorulna esetleg segít-
ségre?

6. Van-e véletlenül régi dokumen-
tumai, szaklapjai, könyvei (belföldi és 
külföldi egyaránt), tárgyi emlékei amit 
fel tudna ajánlani a Szövetség múzeuma 
részére?

A beérkező válaszokat folyamatosan 
közreadom és ezúton is köszönöm.

Kakas Tímea

Köszönöm érdeklődő levelét, és igyekszem 
röviden válaszolni kérdéseire.
1.) 1950-ben voltak az első galambjaim, 
amik az akkor divatos Szegedi keringők 
voltak. Később kaptam postagalambokat is, 
amelyeknek tartásához rendőrségi engedély 
kellett. Az engedélyt 1952-ben kaptam meg. 
Első versenyem is 1952-ben a fiatalok ver-
senye volt, és itt nyertem első oklevelemet 
Öttevényből, egy II. díjat.
2.) Sajnos, a versenyzéseimet betegségek 
nehezítették, így a Szegedi Bel-klinikán, a 
Sebészeti Klinikán több-kevesebb időt töltöt-
tem. Egyébként a programot és annak lebo-
nyolítását jónak tartom.
3.) A hiányos részvételeim ellenére a röp-
csoport-bajnokságban kettő I.díjat repültek 
galambjaim, ezren felüli részvételen. A Hos-
szútávú champion I. díjat is megnyertem a 
röpcsoportban. így én ezzel az eredménnyel 
nagyon is megvagyok elégedve.
4.) Sokunk véleménye, hogy a 10-es csapat-
bajnokság már túlhaladott. Ha valamiért a 

csapat rosszul szerepel, (óra megállás, nem 
tud küldeni, betegség stb.) már a vert me-
zőnybe került. Nem tartom jónak az általá-
nos bajnokságot sem. Mindenütt szakosodás 
van a világon, így nálunk is. Ha az általános 
bajnokságon részt akarok venni, akkor kell: 
rövidtávú, középtávú és hosszútávú csapat, 
ami növeli a galambszámot, ezzel a költséget 
és hobby-ra fordított időt.
Tehát elegendő minden távra egy-egy baj-
nokság és ezen belül a röpcsoporti bajnoksá-
gok értékelése.
5.) Sajnos, kis Egyesület vagyunk és itt min-
dent közösen kell megoldanunk, így nem 
tudnak segíteni.
6.) A Postagalamb újság 1950. I. évfolyam 8 
példányát tudom felajánlani, ha elfogadják. 
Az idők folyamán az újságok besárgultak, 
megviselődtek, de talán éppen ezért értéke-
sebbé váltak.
 
Üdvözlettel:
Berkó János az U-03. tagja

Szíves megkeresését köszönöm. Kérdéseire 
a következőket tudom válaszolni.
1.  Már gyermekkoromban Apám 
vegyes fajtájú galambjait nagy odaadással 
gondoztam. A galambszeretetet Tőle örö-
költem. Kilenc éves voltam, amikor már 
„saját” galambjaim voltak.
Néhány év elmúltával, két-három ismerős 
komáromi galambásztól kaptam az első 
gyűrűtlen postagalambokat. Már ekkor 
éreztem, hogy számomra ezek az igaziak. 
Fokozatosan postagalambokra cserélődtek 
a vegyes fajtájú galambjaim.
18 éves koromban 1950. január 1-el, belép-
tem a Komáromi Postagalambsport Egye-
sületbe. Amelyet a két évvel korábban az 

akkor itt élő fiatal ANKER ALFONZ alapí-
tott. Azóta megszakítás nélkül vagyok tagja 
a C-08 számú Komáromi Postagalambsport 
Egyesületnek.
Ami még „hab a tortán”, hogy lányom és 
három fiam közül László örökölte galam-
bász génjeimet, aki jelenleg az egyesület 
elnöke.
Sajnos ez a sor megszakadni látszik, mert 
hat lányom és három fiú unokám közül, egy 
sem érdeklődik a galambok iránt.
2.  Az idei versenyeink aránylag 
rendben lebonyolódtak. Néha csak az idő-
járás miatt kellett azokon módosítani. Amit 
hiányolok, a tavaszi induláskor, a szállító 
eszközök megfelelő fertőtlenítésének elma-
radása. Az elmúlt évtizedekben ez mindig 
elsődleges volt.
3.  Jelenleg életkorom és egészségi 
állapotom nem teszik lehetővé, hogy a ga-
lamboknak megfelelő körülményeket biz-
tosítsak. Ennek következményeképpen az 
eredményeim is szerények. Meg kell azon-
ban említenem, hogy 75. születésnapomra 
néhány galambász barátom meglepett, egy 
komplett rögzítő rendszerrel, - amit ezúttal 
is szívből köszönök. Ezzel újra érdekesek, 
élvezetesebbek lettek a versenyek.
A gumigyűrűs rendszer nehézségeivel nem 
kell megküzdenem és végig tudom izgul-
ni galambjaim érkezését. Ez számomra a 
fentebb említett körülményeket figyelembe 
véve kielégítő, még akkor is, ha órabon-
táskor kiderül, hogy nem „roggyantottam” 
meg az ellenfeleket.
4.  Van egy dolog, amely már régen 
szálka a szememben. A jelenlegi csapatver-
seny mai formájára gondolok. Ezt Szövet-
ségi, illetve Tagszövetségi szinten kellene 

megreformálni, még akkor is, ha ez rázós 
feladat.
Nehéz volna találni még egy olyan sport-
ágat, ahol hasonló többcsapatos rendszer 
működik. Igaza van Kajli sporttársnak, ami-
kor klónozáshoz hasonlítja.
Szerintem a sikeres versenyzéshez a követ-
kező feltételek szükségesek: IDŐ – PÉNZ 
– JÓ CSALÁDI HÁTTÉR – EGÉSZSÉGI 
ÁLLAPOT. Ha ezen elemek közül bárme-
lyik is hiányzik, már csorbulhat a sikeres 
szereplés.
Az egyesületünkben tapasztalom, hogy töb-
ben is rendelkeznek kiváló galambokkal, 
akiknél ez az eredményben nem mutatkozik, 
az említett bármely feltétel hiánya miatt.
Minden elismerésem azon sporttáraimnak 
akiknek a lehetőség megadatott és ezzel 
együtt áldozatos munkával a többiek fölé 
tudnak kerekedni, akár több csapattal is. 
Ezek után faramuci az olyan ünnepélyes 
díjkiosztó amikor (hogy szélsőséges pél-
dával éljek) a dobogó mindhárom fokára 
ugyanaz a versenyző csapata (?) áll.
A másik nehezítő körülmény a csapatver-
seny területén, hogy a szórakozást kény-
szerű robottá silányítja, úgy a versenyző 
mint családja számára. Ezen a területen 
javasolnám, kategóriánként egy-egy betli 
út beiktatását, a Magyar Kupa szabályaihoz 
hasonlóan.
5.  Úgy gondolom, hogy családomtól, 
barátaimtól és galambásztársaimtól minden 
szükségeset megkapok. A Szövetségi vala-
mint Tagszövetségi támogatással elégedett 
vagyok.

Köszönöm a lehetőséget.
Tisztelettel Pusztai József C-08

amire egyesületi szinten büszkék vagyunk
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A hozzám címzett levelét megkaptam 
melyre kicsit késve, de örömmel válaszolok.

A mezőtúri R-13-as Egyesületben röptetem 
galambjaimat, amely a Törökszentmiklósi 
Versenypostagalamb egyesülethez tartozik.

Egyesületünk 12 főből áll, igen jó szel-
lemben, egyetértésben működik, Tóth Gábor 
vezetésével, aki egyben a kerület versenybi-
zottságának elnöke is.

A kérdéseire adott válaszaim a követke-
zők:

l./ Magamról annyit, hogy 2003-ban kezd-
tem el postagalambokkal foglalkozni, azóta 
minden évben javultak az eredményeim. A 
2006-os évben kerületi középtávú bajnoksá-
got nyertem, és Magyarország élversenyző-
je 23. helyezést értem el. 2007-ben kerületi 
általános csapat bajnokságon 2. helyezést 
értem el.

2008-ban kerületi általános csapat bajnok-
ságon 1. helyezést, kerületi rövid távú utak 
alapján 5., középtávú utak alapján 2., kerületi 
hosszú távú utak alapján 1. helyezést értem 
el. Belföldi utakra nem neveztem galambo-
kat. A fiatalok versenye még nem ért véget. 
Az eredményeimmel meg vagyok elégedve, 
továbbra is szeretnék az első 10 helyezett kö-
zött szerepelni a kerületben.

2./A kerületünk valamennyi vezetőjének 
munkájával elégedett vagyok. Jó a csapat-
szellem, az utak szervezése lebonyolítása 
zökkenőmentes, pontos. A szállítási körül-
mények kielégítőek.

3./ Javaslatom a változtatásokkal kapcso-
latban a jövőre nézve az, hogy a első három 
belföldi utat edző útnak kellene tekinteni, 
nem beleszámítva a főversenyek eredménye-
ibe.

4./Sok postagalambász ismerősöm és bará-
tom van, közülük a mezőtúri K-13-as Egye-
sület valamennyi galambászát akik még nem 
szerepeltek az újság hasábjain, ajánlom be-
mutatkozásra riportalanynak, hogy lehetősé-
gük legyen véleményük közreadására.

Megkeresését köszönöm. Mezőtúr, 2008. 
szeptember 26.

Juhász Gábor R-13

Szeretném megköszönni, hogy elmondha-
tom a véleményemet a jövőt illetően. Az pe-
dig külön öröm számomra, hogy beszámol-
hatok az idei évben elért versenyeimről. 

2008. évi versenyek nagyszerűre sikeredtek 
és az időjárás is kegyes volt a versenyekhez. 

A tavalyi évhez képest az idén nem próbál-
tam semmi újat beiktatni versenyszezonban 
és ennek meglett az eredménye. Az első ver-
senyúttól kezdve jól tejesítettek a madaraim. 

A tagszövetségben elért eredményeim a 
csapatversenyben:

- Rövidtáv:  1.
- Középtáv:  1. 
- Hosszútáv:  1. 
- Általános táv:   1.
A champion bajnokságban a hímek között:
- Rövidtáv:    1., 4., 7.
- Középtáv:    8., 9. 
- Hosszútáv:    1., 7. 
- Általános táv:     2., 3., 5., 7., 10.
- Országos Hosszútáv csapat: 6.
- I. Zóna 1. régió csapat:   1.
- Magyar Kupa Középtáv:  6.
- Magyar Kupa Legjobb dúc: 7.
- Magyarország élversenyzője:  8.
A szezonnak 32 hímmel kezdtem neki eb-

ből 28 fészekről, 4 pedig a fiatalok helyéről, 
ülőkéről lett versenyeztetve. 

A versenyeket veszteség nélkül, maximáli-
san elérhető 60 helyezéssel zártam.

A jövőt illetően át kellene gondolnom és 
ha lehet bevezetni:

1. Egyféle számolási rendszer az összes 
tagszövetségben.

2. Mindenkinek csak 1 kódolt csapata le-
hetne a többi galamb csak a helyezésért és a 
díjakért szállna. Így talán a kevesebb létszá-
mot tartó tenyésztők se éreznék, hogy hát-
rányban vannak.

3. A Magyar Kupa és az országos verse-
nyeken csak olyan eredményeket lehessen 
besorolni, ahol legalább 100 fő tenyésztő 
küld galambokat. Tagszövetségemben 160 
tenyésztő eredményei után lehet valaki baj-
nok, az országos besoroláshoz meg elég 50 
fő. Mindenki gondolkodjon el egy kicsit er-
ről! Jó lenne, ha két tagszövetség legalább a 
középtávú programtól együtt versenyezne. 
Meg kellene nézni a lehetőségeket, kivá-
lasztani az utakat, amelyek mindkét félnek 
megfelelőek. Lehetne közös és külön lista az 
eredményekről. 

4. az országos versenyek díjazásánál talán 
kevesebbet, de sokkal értékesebb díjakat kel-
lene kiosztani. 

Kovács Gábor C-08

Tisztelt Sporttársak!
A Szaklapunkban szeretnénk közreadni 

sportunkkal, versenyeinkkel kapcsolatos 
gondolatokat.

Megkérdeztük:
1. Hogyan sikerültet a 2008. évi 

versenyek? Milyen eredményeket ért el?
2. Mennyire volt megelégedve a 

verseny utakkal, a szállítással és a spor-
tokkal?

3. Mit kellene változtatni a pos-
tagalambászatban, a versenyzésünkben 
Akár 2009. évre is gondolva?

4. Ajánljon néhány postagalam-
bász barátját akiről riportot, bemutatko-
zást lehetne készíteni.

A beérkező válaszokat folyamatosan 
közreadom és ezúton is köszönöm.

Kakas Tímea

Augusztusban feladott levelét megkap-
tam, érdeklődését köszönöm.

Azt gondolom, hogy egy szaklap felada-
ta rendkívül sokrétű, témánként felsorolni a 
teljesség igényével szinte lehetetlen.

Egyszerre kell rövid, érdekes híreket to-
vábbítani, és elemző, jövőbe mutató cikke-
ket közzétenni. Kérdései közül személyemre 
vonatkozóan a versenyek az elvárásaimnak 
megfeleltek, tagszövetségi szinten 5-ös be-
futóval 14. a külföldi programban. A sprint 
versenyben az első 15 között csapataim 
eredményesen versenyeztek.

Egyénileg a galambjaim több élhelyezést 
értek el 1500-2000 galamb között (nyert 
vagy dobogós volt!)

A Hírős tagszövetségben versenyzek, 
Cegléden lakom, Tiszakécskén vagyok tag, 
és itt is röptétek.

Évek óta a szállítás pontos (szinte percre 
pontos) a verseny utak közösségi igények 
szerint vannak kijelölve, eldöntve.

Talán szerencsés volna legalább 5 éves 
ciklusokra bontva „kőbe” vésni a progra-
mokat.

3. Bárdos István Úr részéről a korábban 
tett javaslat fogadtatása megosztotta a tag-
ságot. Volt aki támogatta, volt aki elvetette, 
és volt aki már részben bevezette, megvaló-
sította (Nagypál László Úr).

Véleményem szerint az ötlet megvalósí-
tása csak akkor lehetséges, ha a bevezetése 
gazdaságilag megalapozott, jól előkészített, 
a sajtó részéről az előnyök, hátrányok pon-
tos ismertetése megtörtént!

A jelenlegi területi felosztás tagszövetsé-

gekre nagyon a határértéken mozog! Több 
egyesület zsaroló magatartása ellehetetleníti 
a galambász közösségek létét, a szövetség és 
a tagszövetségek alapszabály módosításával 
lehetne szigorításokat bevezetni. Természe-
tesen az alapszabály módosítást a törvények 
betartásával, a tagság akaratával összhang-
ban kell meghozni!

A rendezvények jó lehetőséget biztosíta-
nak a megfelelő tájékoztatásra az egészség-
ügy és galambtartás területén. Hasznos a ke-
reskedő cégeknek (takarmány, gyógyszer) 
hasznos a versenyzőknek, de újságokban 
megjelenő híradás hiányos, vagy teljesen 
elmarad!

A lapunkban helyet kellene adni a szak-
mai köröknek, akik segítséget jelentenének 
szakszerű előkészületekre, kezelésre, tartás-
technológiákra stb.

Praktikus dúcberendezések, segédesz-
közöknek közzététele is fontos, különös 
tekintettel, ha egy eredményes versenyző 
az alkalmazásával kapott tapasztalatokat is 
közzéteszi.

Szakmai körök megfogalmazás tág foga-
lom, pontosítása a hatékonyságot döntően 
befolyásoló tényező!

A lapunk megjelenítésében, küllemében 
elfogadható, szép. Barátaim között van több 
megszállott, akiket bemutatásra ajánlok: 

Dr. Kassai Péter, Gyula; 
Nyitrai Ferenc, Tiszakécske; 
Lázár Tibor, Zsámbok; 
Nagypál László, Gödöllő.

Tabáni Tibor N-14
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„ Szigorúan hob-
bi szintem űzöm 
ezt a sportot, nem 
reszketek az ered-
ményekért, szóra-
kozom, élvezem a 
versenyeket, a 
társaságot, új ba-
rátokat.” (Gás-
pár András)

A V-33 Gyöngyös PGSE megrendüléssel 
tudatja, hogy Gáspár András sporttársunk 
életének 63. évében, súlyos betegség után 
elhunyt.
Akkor ért bennünket halálának híre, mikor 

mindenkori akaratereje, kitartása legyőzni 
látszott azt.
Személyében egy sporttársait, galambjait 
szerető, közvetlen személyiséget vesztet-
tünk el. Segítő készsége, aktív szerepválla-
lása eredményesen szolgálta közösségünket. 
Sugárzó nyugalma, kiegyensúlyozottsága, 
toleranciája meghatározó hatással volt kör-
nyezetére. 
1988-ban kezdett el postagalambokkal fog-
lalkozni, amikor is Belgiumból hazánkban 
elsőként hozott be 3-3 galambot Emiel 
Deweerdt-től és Marc Rossenstől. Ezen 
galambok utódai segítették több egyesületi, 
2006-ban a tagszövetségi bajnokság elnye-
réséhez. 

Az egyesület és a Mátra Tagszövetség egyik 
legeredményesebb, mindenki által elismert 
szakmai tekintélyt kivívó barátunkat vesz-
tettük el személyében.
Legelsők között érdemelte ki a Magyar 
Postagalambsportért Ezüst fokozatát.
Sírjánál a gyöngyösi egyesületek tagjai mel-
lett az ország különböző pontjairól érkezett 
sportbarátok, a kegyelet koszorúi elhelye-
zésével vettek tőle búcsút. Végső nyughe-
lyén versenygalambjai is tiszteletkörökkel 
köszöntek el gondos tenyésztőjüktől.
Egyesületünk tiszteletére emlékversenyt 
hirdetett meg.

V-33 Gyöngyös egyesület tagsága

A Magyar Posta-
galamb Sportszö-
vetség és a V-05 
Egyesület Lőrinci 
tagsága gyászol.
Szomorú hír ér-
kezett, 77 éves 
korában hosszan 
tartó betegség 
után meghalt a 
„NAGY ÖREG” 
Aradi László.
Mindenki „Nagy 

Öreg”- je a Magyar Postagalambsportért 
elismerés arany fokozattal kitüntetett tagja, 
1932. április 01-én született Hatvanban. 
Már fiatal gyermekkora óta kedvelte a galam-
bokat, 1948-tól már tagja volt a V-04 hatvani 
egyesületének. 1950-től egészen haláláig a 
V-05 Lőrinci Egyesület aktív tagjaként te-
vékenykedett. A postagalambok szeretete, a 
sportszerű versenyszellem és galambásztársai 
iránti tisztelete példamutató volt. A galamb-
tartásnak és versenyzésnek akadálya nem lé-
tezett számára, még azokban a nehéz, embert 
próbáló időszakokban sem, amikor az 50-es 
évek végén a tenyésztőknek a galambdúcról 
rendőrségi engedélyre volt szüksége.

Számos versenygyőzelem és elismerés tulajdo-
nosa, így többek között 1966-ban a 115. éves 
Postagalamb Sportszövetség ünnepi közgyűlé-
sén a Parlamentben vehetett át kitüntetést.
Eredményeinek elérését nem csupán saját 
tudásának valamint galambjai kimagasló tel-
jesítményének, hanem feleségének és gyer-
mekének, a sporthoz való hozzáállásuknak 
tulajdonította. A család támogatása, biztatása 
mindig nagyon fontos volt számára.
Galambjaival elért és megnyert mindent 
amit lehetett. Egyesületi, kerületi és ran-
gos országos versenyek serlegeit tudhatta 
magáénak. Legbüszkébb mégis a Maraton 
Klub versenyeken elért helyezéseire volt.
Nagy hangsúlyt fektetett a postagalamb te-
nyésztés iránt érdeklődő fiatal tagtársaira. 
Időt, energiát nem sajnálva magyarázta ta-
pasztalatait, adta át azt a megszerzett tudást, 
melynek birtokában sokan eredményes ál-
lományt hoztak létre.  Éveken keresztül töl-
tött be vezetői posztokat és önként vállalt 
közösségi munkáját lelkiismeretesen, ön-
zetlenül végezte.
Minden helyzetben feltalálta magát, társa-
ságban pillanatok alatt hangulatot teremtett. 
Már néhány éve megromlott az egészségi 
állapota, de akik találkoztak, beszéltek Vele 

semmit nem vettek észre betegsége súlyossá-
gáról. Lendülete, jókedve nem csökkent, és 
ezt mi sem jelezte jobban, mint az elmúlt év 
kerületi díjkiosztó ünnepség, ahol fiatalokat 
megszégyenítő fürgeséggel ropta a táncot. 
Tervei voltak a jövő évi röptetéssel, verse-
nyekkel, párosításokkal kapcsolatban. 
Galambász társai örömmel fogadták, ami-
kor jelezte érkezését a 2008. november 8-i 
V-05 Lőrinci Egyesület díjkiosztó ünnep-
ségére. Sajnos betegségének előrehaladott 
állapota már megakadályozta ebben. 
Szomorú hírként érkezett, hogy 2008. no-
vember 14-én 3 óra 30 perckor örökre le-
hunyta szemeit. 
Mindenki által szeretett és tisztelt egyéni-
ség volt. Halálával egy nagyszerű ember, 
becsületes, őszinte, igaz barát, vérbeli ga-
lambász távozott.
Emlékét kegyelettel őrizzük.

„Az emlékezéshez nem emlék,
Hanem szeretet kell,

S akit szeretünk,
Azt nem feledjük el.”

(Shakespeare)

V-05 Lőrinci Egyesület tagsága

Elment a „NAGY ÖREG” Aradi László

Megtiszteltetéssel és köszönettel vettem 
levelét .Kérdéseire az alábbi választ adom.

1. Postagalambokat 1947-óta tartok. Mes-
terem Hangodi Gyula tetőfedő akinél tizenöt 
évesen tanonc voltam szenvedélyes galam-
bász volt. A galambászást, tenyésztést, ver-
senyzést a szakmával párhuzamosan tanul-
tam. Szolnokom 1948 januárjában közel 13o 
fővel megalakult R-01 Egyesületnek egyik 
alapító tagja voltam. Az alapító tagok közül 
már csak ketten veszünk részt a versenyeken. 
Az 1948-49 években csak rendőrségi enge-
déllyel lehetett galambokat tartani és verse-
nyezni. Akkor még csak belföldi versenyek 
voltak. Pogány Gyula Sporttársammal 1948-
ban kezdtünk el versenyezni. Mint tapaszta-

lattal nem rendelkező fiatal galambászok alig 
értünk el sikert. Az első sikerélményem amire 
már büszke lehettem 1951-Égerből (CSEH) 
volt, Egyesületi II. díjat nyertem. Pogány 
Gyula Sporttársammal az elmúlt 6l évben sok 
tapasztalatra tettünk szert voltak kudarcaink 
és sikereink, de a galambászás sikerességéért 
mindent megtettünk. A kudarc nem tört meg 
mert bar késve de a kedvenc haza jött. 

A kitartómunka és tapasztalat meghozta a 
sikert:

Tagszövetség Röpcsoport Mesterfokú Baj-
noka Tagszövetség Röpcsoport Királycim 
nyertese rövidtáv Tagszövetség Röpcsoport 
Királycim nyertese középtáv

2. A 2oo8-évi Tagszövetségi versenyprog-
ramot jónak tartom. A begyűjtési időt viszont 

a jövőben rövidíteni kell. A szállítmány szak-
szerű ellátását (itatás) a jövőben galambász 
kísérővel kell biztosítani.

3. A 2oo8-évi eredményeimmel nem 
nagyon dicsekszem. Az elmúlt négy évben 
Osztrák és német utakat repültek a galamb-
jaim. Az irányváltásból eredően a többéves 
galambok később érkeztek haza.

4. A 19-es Tagszövetség adottságából 
eredően a Nemzeti versenyekre a gyűjtések 
szervezését a 4-es főút adta lehetőségét ki-
használva kellene kialakítani.

- Szövetségi Vezetők figyelmébe ajánlom:
az egységes számítási pontbajnoksági 

rendszer kialakítása és rögzítése a verseny-
szabályzatban.

Szedlák József R-19
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Hosszútávú kerületi Bajnokságot nyert ál-
lományomból tenyészgalambok sporttársi 
áron kiadók. Dulai László Kartal, Szent I. 
u. 8. Tel: 06-30/468-47-69

***

Eredeti német tenyészetemből röpposta ga-
lambok eladók. Beldvár utódai és költőpá-
rok kb 50 db. Janssen, Stichelbaut-Vanhee-
Marcel Desmet, Delbar, Grondelaers, Van 
Loon-Borgmans, Romein-Vörös-Vossen. 
Emil Subotha, 8640 Fonyód, Kupa Vezér 
u. 27. Tel: 06-70/596-6115

***

Legolcsóbban a gyártótól!
Műanyag tojótál, fészek itató - etető, mű-
tojás, jelzőgyűrű - többféle méretben és 
színben, gipsz tojótál ömtőforma. Megren-
delhető - postai utánvétes csomagszállítás! 
Túri József, 6760 Kistelek, Bocskai u. 23/
b. Tel: 06-62/259-501, 06-30/610-2227

***

Többszörösen bajnok állományomból tenyész- 
illetve versenygalambokat sporttársi áron ki-
helyezek! 2009. évre fiatalok gyűrűzését válla-
lom. Bővebb információ: 30-457-1636

***

A nagy Nyugat 3 élversenyzője befejezi 
galambászatát. Felkínálja eladásra 50 db-
ból álló állományát. Championok, díjki-
lométerek, eredmények az évkönyvekben 
megtalálhatók. Tel.: 30/351-6390

***

Aradi László sporttárs halála miatt tenyész 
és versenygalambjai eladók.
A galambok minden szombaton és vasár-
nap 10 és 14 óra között megtekinthetők: 
Lőrinci - Mátravidéki Erőmű, Halásztanya 
melletti faházban. Érdeklődni, időpontot 
egyeztetni: Vanicsek Sándornál. Tel.: 06 
202 557-110 lehet.

***

Keresem a 08-02-67205 kt galambomat, 
kérem az M 117533 Vkh ill D 205191 kkh 
galambok tulajdonosait jelentkezzenek 
elérhetöségemen.Amennyiben nem 
tartanak igényt rájuk ,küldjék el igazoló 
lapjukat. Tóth Béla 2000 Szentendre, 
Jeges u 12. Tel:06 30 9325927

***

16 db Röp Postagalamb, Plasztron-
Herden és azok leszármazottai eladók. 
Balla László Tel: 06-56/462-149, 
5440 Kunszentmárton Jókai M. u. 32.
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Köszöntjük  
a január  

hónapban született 
sporttársainkat

P09 Molnár Imre 8�
N05 Zsigmond Károly �8
B03 Ujházy Péter ��
N�� Darabos László �5
A0� Káposzta János �5
Z20 Onofer László �5
P02 Kitulják Pál ��
N08 Gyurász Pál �3
L08 Bencze József �2
F�� Bokor Ferenc �2
A�3 Szabó József �2
H0� Vargyay István �2
R0� Csizmadia László ��
B03 Volek Győző ��
Z�3 Bakos István �0
Y0� Balogh Imre �0
P05 dr. Bánki Gyula �0
H0� Berkes Lajos �0
B0� Kundráth Sándor �0
K0� Ludván Zsolt �0
Z�� Nyulászi György �0
N�� Seres Gyula �0

U�2 Bőkúti László �5
Z33 Farkas József �5
M�2 Hegedűs Jenő �5
A58 Medgyesi György �5
N05 Molnár János �5
A29 Mózer János �5
H0� Pécsi János �5
Y�� Polgár Károly �5
F�0 Simon Károly �5
A�8 Balogh József �0
Z38 Kovács László �0
S08 Pántya Imre �0
R08 Pápai János �0
A3� Pataki János �0
F2� Simon János �0
N�8 Szabó Péter �0
T05 Szoboszlay Károly �0
N�8 Tóth János �0
U0� Túri László �0
R38 Varga István �0
B2� Balkó Lajos 55
T09 Baracsi Endre 55

Z3� Benes Ferenc 55
B�� Guzsik Gábor 55
F�� Hegedűs János 55
G02 Juhász István 55
F2� Nagy Zoltán 55
Y0� Poszmik László 55
D0� Szűcs István 55
Z38 Barna Sándor 50
T�2 Czégény Antal 50
R05 Erdős Sándor 50
F03 Gritsch Ervin 50
A0� Kalmár Imre 50
R29 Katona László 50
N08 Kemény Istvánné 50
Z�0 Kubinyi István 50
K0� Lukács László 50
F�3 Soós István 50
S09 Takács Ferenc 50
Z2� id. Tóth László 50
N05 Vén Ferenc 50
L0� Veres János 50
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Lakossági Hírdetés

Eladó! 
B-02 Tagszövetség eladja 
1000 postagalamb szállítására 
alkalmas felépítményét.
Méretei: Hosszúság  270 cm
     Szélesség 200 cm
     Magasság 170 cm
24 db ketrec + 24 db csereketrec.
Irányár: 300.000.-
Érdeklődni: 
Fehér Gábor 06-30/405-6595
Végh Kálmán 06-20/972-4530

Jó származású belga sportgalambok 
(belga törzslap & gyűrű) M-on 
megtekinthető és átvehető. Raoul 
Verstraete, Desmet-Matthys, 
Herbots, Janssen, Verbruggen, 
Meulemans, vagy akár mi 
más szállítható Belgiumból/
Hollandiából, vevő igénye szerint.
Rendelés esetén ajándékozom: 250 
ml Ropa-B fertőtlenítő 
Telefonon, e-mailen lehet érdeklődni.
Joris De Jaeger, 2216 Bénye, Pilis 
u. 39. Tel.: 20/940-67-10.
E-mail: evergem @monornet.hu.


