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A Német Postagalamb Szövetség
Németországban mintegy 60 000 postaga-

lambász tagja az országos szövetségnek. Ez 
az 56 000 tag 702 röpcsoportba szerveződik, 
amelyek 66 regionális szövetségbe tömörül-
nek. A szövetség tagjai, mintegy 2 500 000 
postagalambot tartanak.

A versenyprogramot a 700 egyesület 
szervezi közösen, más egyesületekkel össze-
fogva. Több regionális szövetségnél minden 
egyesület ugyanazt a programot röpteti. 
Ezeknél nem ritka a 20 000 indított galamb-
létszám sem egy versenyen.

A díjlista 33 százalékos. A hosszútávú 
nemzetközi versenyeken, mint pl. Barcelona, 
Pau, Marseille, Perpignan, Dax a lista 25 
%-os. Az összes tenyésztő mintegy 6-8 száza-
léka vesz részt hosszútávú versenyeken.

A versenyprogramot 200 km-en kezdik és 
kb. 5-600 km-ig mennek el. A program má-
justól-júliusig tart és általában 12-14 utat 
foglal magába.

Az egyesületekben és a versenyszerveze-
tekben a bajnokot minden út legjobb öt ga-
lambjából hirdetik utólagos értékeléssel.

A nemzeti versenyen minden út előtt meg 
kell nevezni 8 galambot. Ebből a nyolc ga-
lambból 4 kell, hogy összegyűjtse a legtöbb 
ászpontot (1. = 100 pont, 2. = 99 pont stb.).

A 12 útból ki lehet választani a 10 legjobb 
eredményt.

A fiatalok versenyei augusztustól-szeptem-
berig tartanak. Itt nincs nemzeti értékelés.

A postaga-
lambsport legna-
gyobb nemzetközi 
eseménye a kettő 
évenként megren-
dezésre kerülő pos-
tagalamb olimpia. 
2009 éven a német-
országi Dortmund 
városa adott otthon e 
neves eseménynek. 
A Német Postaga-

lambsport Szövetség  alapos szervezőmunká-
val készítette elő a XXXI. Olimpiát, melynek 
helyszíne a Westfalenhalle valamint a Messe-
hallen csarnokai voltak.

2009 január 14-én vették át az olimpiára 
nevezett galambokat. Ez alkalommal a Né-
met Szövetség kiállítását is itt tartották és a 
kiállításra nevezett német galambokat is ek-
korra hozták.

2009 január 15-én történtek a bírálatok és  
a helyezések eldöntése. Estére már az inter-
neten meglehetett nézni mely ország a pont-
versenyben hol végzett ill. a sportkategóriák-
ban ki milyen eredményt ért el.

2009. január 16-án a kora reggeli órákban 
már több ezer postagalambász várta a meg-

nyitót. 9.30. körüli időben megkezdődött az 
ünnepélyes megnyitó gála. Fiatalok hozták 
az F.C.I. tagállamainak nemzeti zászlóit. 
Horst Menzel a Német Szövetség Elnöke, 
majd Dr. José Tereso FCI Elnök mondták el 
üdvözlő beszédüket, majd a XXXI. Postaga-
lamb Olimpiát megnyitottnak tekintették. Ez 
alkalommal vehették át díjaikat és elismerő 
okleveleiket a német 18 éven aluli postaga-
lambászok legjobbjai.

Az ünnepséget követően közösen átmen-
tünk a csarnokokba, ahol megtekintettük 
az olimpiai galambokat. 14 órakor az FCI 
tagállamok képviselői megtartották Kong-
resszusukat.

19 órakor műsoros esten vehettek részt a 
nemzetközi és nemzeti vendégek ill. a dele-
gációk képviselői.

A XXXI. Postagalamb Olimpián az 
alábbi eredmények születtek:

Az országok közötti pontversenyt Német-
ország nyerte 2785,50 ponttal. Második Szlo-
vákia 2784,00 ponttal. MAGYARORSZÁG 
a 3. Helyezést érte el 2780,50 ponttal.

A STANDARD HÍM kategóriában első 
egy Szlovák galamb, második egy angol ga-
lamb lett egyaránt 93,250 ponttal. Harmadik 
Nádas Pál galambja 93,167 ponttal!

A magyar galambok közül Kustyán Tamás 
galambja 18., Kovács András és fia galambja 
a 31., Fertetics Gyula galambja 36., Juhász 
István galambja a 65. helyezéseket érték el.

A STANDARD TOJÓ kategóriában első 
egy német galamb volt 93,5 ponttal. Második 
egy cseh galamb 93,333 ponttal, harmadik 
egy szlovák galamb 93,333 ponttal. E kate-
góriában a magyar galambok az alábbiakban 
végeztek. Nádas Pál galambja 5., Nádas 
Pál galambja 14., Szőke Tibor galambja a 
30., Sztrehárszky Sándor galambja a 35., 
végül Nádas Pál galambja a 37. helyeket 
szerezték meg.

Mindkét kategóriában összesen 80-80 ga-
lambot neveztek az olimpián résztvevő or-
szágok.

A SPORT kategóriákban az alábbi eredmé-
nyek születtek:

„A” kategória (rövid táv) Olimpiai baj-
noka egy angol galamb 999,8092 ponttal!

Velenczei Béla galambjai a 8. ill. 17. he-
lyet, Sos Bálint galambja a 19. helyet szerezte 
meg. E kategóriában 50 galambot indítottak.

„B” kategória (középtáv) Olimpiai baj-
noka egy cseh galamb 799,1989 ponttal! Itt 
Juhász Gyula galambja 17., Horváth Károly 
galambja a 22., Sos Bálint galambja a 24. he-
lyet érték el.

„C” kategóriában (hosszú táv) Olimpiai 
Bajnok egy lengyel galamb 9,401! coeficiens 

ponttal, de 2. és 3. díjat is lengyel galamb 
nyerte. A magyar galambok közül Varga Ká-
roly galambja a 20., Wittner József galambja 
a 21., míg Albert István galambja a 22. helye-
zéseket érték el. E kategóriában 45 galamb 
indult.

„D” kategóriában (Általános) olimpiai 
bajnok egy lengyel galamb 9,8025! coefici-
ens ponttal. Itt Varga Antal galambja a 15., 
Horváth Károly galambja a 17., Kancsár Fe-
renc galambja  19. helyeket szerezték meg az 
induló 62 galamb közül.

„E” kategóriában (Maraton) egy len-
gyel galamb lett a bajnok 9,4024 koeficiens 
ponttal.

A magyarok közül Balázs Gábor galambja a 
11., Szabó Attila galambja a 21., míg Mihály 
Pál galambja a 22. helyezéseket érték el.

Dicséretes a magyarországi postagalam-
bászoknak a XXXI. Postagalamb Olimpián 
elért eredménye, de önkritikusan meg kell 
jegyeznünk, hogy a SPORTKATEGÓRIÁK-
ban kis körültekintéssel és nagyobb odafigye-
léssel jobb helyezéseket érhettünk volna el. 
Versenyzési formáink gyökeres felülvizs-
gálatára van szükség!!! (Úgy gondolom 
Szövetségünk szakbizottságai a versenyekért 
felelős vezetőink részletes elemző írásukat e 
témában elkészítik és  véleményüket, javas-
lataikat  tagságunk elé terjesztik.)

A megnyitó napján még könnyedén, ké-
nyelmesen meg lehetett nézni minden egyes 
standot és a kiállított galambot. Mivel péntek 
még munkanap volt a délelőtti és a kora dél-
utáni időben alig lehettek többen 10-15000  
főnél, ami nem tűnt soknak figyelembe véve   
a csarnokok méretét és számát.

A XXXI Olimpiára küldött galambok az 5. 
számú csarnokban voltak elhelyezve. E csar-
nok adott helyet a Német Szövetség 125 éves 
évfordulójának tiszteletére rendezett külön 
múzeumi bemutatójának. E kiállításon mutat-
ták be a 125 év történetét. Régi fotók, képek, 
szakkönyvek, galambszállítással kapcsolatos 
használati tárgyak, versenygyűrűk rögzíté-
sére alkalmazott különböző óratípusok. Stb. 
voltak láthatóak a vitrinekben. Egy külön te-
remben folyamatosan film és diavetítés folyt 
az elmúlt évszázad dokumentumaiból.

A 6 számú csarnokban voltak a Német 
Szövetség nemzeti kiállításának galambjai 
valamint az korábbi olimpiák győzteseinek  
galambjai. Az OLIMPIAI BAJNOKOK 
KLUBJA is bemutatta galambjait. Itt láthat-
ták a 3 x Olimpiai Bajnok Peller József olim-
pikon galambjait is. Nagyon sok érdeklődő 
tolongott a ketrecsorok előtt.

Itt kell megjegyeznem, hogy a Dortmun-
di XXXI. Olimpián történt egy személyes 
esemény is, mely úgy gondolom a magyar 
postagalambászok számára nem lehet titok. 

XXXI. Postagalamb Olimpia Dortmund 
2009. Január �5-�8.
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E rendezvényen részt vett Gyulai József volt 
főszerkesztőnk is, a Fegyelmi Bizottság je-
lenlegi Elnöke, akinek igen pozitív benyo-
mása volt az Olimpiáról és az azon résztvevő 
magyar postagalambászokról.

Ez alkalommal hosszasan elbeszélgetett 
Peller Józseffel, úgymond „kibékültek”. Kö-
zel 50 éve nem beszéltek egymással, de most 
kitárgyalták a magyar postagalambsportot, 
közös emlékeiket Anker Alfonzzal kapcso-
latosan.

Szombati napon „elszabadult a pokol”. 
Ennyi embert, még soha nem láttam Posta-
galambász Olimpiákon, mint a Dortmundban 
megrendezett XXXI. Olimpián. Szinte moz-
dulni sem lehetett. Különösen a 4 csarnok-
ban, ahol többségében a különböző termékek 
árusítói voltak.

Aminek örültem, hogy nagyon sok magyar 
postagalambásszal találkozhattam. Bátran ki-
jelentem, soha ennyi magyar postagalambász 
nem volt olimpián, mint most. A Szövetség 
által szervezett különbusz utasai is szeren-
csésen megérkeztek. Jöttek repülővel, társas 
gépkocsikkal, személygépkocsikkal. Becslé-
sem szerint kb. 3-400 magyar vagy ennél is 
több lehetett ott.

Külön kiemelném a Karancs Tagszövetség 
kollektíváját, akik a magyar galambok előtti 
téren külön  kis műsort rendeztek. Köszöntöt-
ték a tagszövetségükből kikerült olimpikono-
kat és pezsgőket bontottak tiszteletükre.

Ami feltűnt, lényegesen kevesebb úgyn. 
szóróanyag volt kihelyezve a standokon és 
a komolyabb reklámanyagokat, fotókat tar-
talmazó katalógusokat stb. mindenhol csak 
euróért lehetett kapni. 5 eurónál kezdődtek 

e termékek árai. Pl. Eijerkampék évtize-
deken keresztül adták ki a PONDEROSA 
katalógusukat, most ezt is csak 5 euroért 
lehetett kapni.

Azért megjegyzem, hogy az olimpián 
árusított takarmány-kiegészítők, vitaminok, 
galambászattal összefüggő eszközök, ame-
lyek itt mind-mind kaphatók nálunk is Ma-
gyarországon, kint az olimpián fele annyiban 
kerültek, mint nálunk, pedig az ottani árusok 
is nyereséggel dolgoznak.

Szombaton este a magyarországi kül-
döttség részt vett a Westfalenhalle 1. csar-
nokában rendezett gálaünnepségen, ahol 
ismételten köszöntötték a XXXI. Olimpián 
résztvevőket, majd a győztesek részére adták 
át az elismeréseket. Magyarország részéről a 
Standard Kategóriában elért 3. helyezésért az 
elismerést Hegedűs István az OBT Elnöke, 
míg a nemzetek közötti verseny 3. díját Mol-
nár Mihály Alelnöke vették át.

Bárdos István Szövetségünk Elnöke ez al-
kalommal mint az F.C.I. Első Alelnöke vett 
részt a rendezvényen és adta át a díjakat. A 
győzteseket minden esetben nagy taps kö-
szöntötte. A csarnok küzdőterén elhelyezett 
tízszemélyes asztaloknál  2-3000 ezer fő 
foglalhatott helyet, de a lelátókon is több 
százan ültek és nézték a díjkiosztót valamit 
a színvonalas műsort, melyeket  neves éne-
kesek és zenekarok szolgáltattak.

Ez alkalommal Bárdos István Szövetsé-
günk Elnöke a XXXI. Olimpián legeredmé-
nyesebb nemzet részére – a Lengyel Szö-
vetség Elnöke vehette át – egy csodálatos 
ólomkristály vázát adott át.

A gálaünnepség  meglepetése volt a terem-

ben megrendezett tűzijáték, mellyel a Német 
Postagalamb Szövetség fennállásának 125. 
évfordulóját köszöntötték.

Éjfél körüli időben  indultunk vissza szál-
lodánkba, ahol még hajnali fél négyig beszél-
gettünk élményeinkről, a XXXI. Olimpián 
szerzett benyomásainkról.

Vasárnap a befejező napon már újból  
kényelmesen lehetett végigjárni a kiállító 
termeket.

Délután 3 óra körüli időben átvehettük a 
magyar galambokat. Társasgépkocsinkkal 
indultunk vissza, haza Magyarországra.

Igyekeztem kronológiai sorrendben beszá-
molni postagalambsportunk e jeles esemé-
nyéről, de hozzá kell tennem, nem a teljesség 
igényével, mert akkor egy teljes lapot kitölte-
ne a beszámoló. Gondolom a magyarországi 
postagalambászok így is kapnak információt 
a dortmundi történésekről. A készült több 
mint 500 fotót a Szövetségünk rendelkezésé-
re bocsátottam, bízva abban, hogy hamarosan 
felkerülnek honlapunkra, de addig is nézzék 
az összeállított montázsokat.

Befejezésül engedjék meg, hogy a 
magam nevében, de úgy gondolom va-
lamennyiünk nevében kifejezzem elismeré-
sem Postagalambsportunk vezetői, tisztség-
viselői felé, akik munkájukkal részt vettek 
abban, hogy a XXXI. Olimpiára kikerülhet-
tek a magyar galambok és a postagalambá-
szok. Jó, eredményes munkát végeztek és 
azok a postagalambászok, akiknek galambjai 
részt vehettek az olimpián, igazán elismerést 
és tiszteletet érdelemnek.

-r-ó.

Az emberiség tör-
ténetírásában ezen 
belül a sporttörté-
net írásban a legje-
lentősebb helyett a 
mindenkori olimpia 
és annak megrende-
zése foglalja el. Az 
eredmények, melyek 
számos esetben gi-
gászi küzdelemben 
dőlnek el, a múlt, 

a jelen és a jövő számára születnek. Van-
nak természetesen olyan nemzetek amelyek 
rendre képesek kiváló eredményeikkel ámu-
latba ejteni a világ sportszerető részét. Élvez-
ve azok kitüntető figyelmét, megbecsülését. 
Egy-egy kiváló sportember egyszersmind 
emblematikus személyiséggé válik hazájá-
nak nagy örömére.

Magam, de gondolom sokan magyarok 
megélhettük nemzetünk BEAZONOSÍTÁ-
SÁT. Midőn külföldön járva elmondjuk 
Magyarországról jöttünk. A válasz: nem 
tétova keresgélés a világatlaszon maga-
biztos reflexió a másodperc töredéke nem 
sok, annyi elegendő a beazonosításunkhoz. 
Puskás=Ungarn.

A magyar sportemberek hihetetlen szor-

galmát, azt az elképesztően sok lemondást, 
kitartást, nagyon sok Európa, világ és olim-
piai aranyérem igazolja vissza, melyeket 
úszóink, vízilabdázóink, vívóink, öttusázó-
ink, céllövőink és bokszolóink stb. nyertek. 
Bármelyikük méltán lehet a magyar nép 
zászlóvivője, mégis minket magyarokat csak 
és kizárólag a Puskás Öcsi teljesítményével 
azonosítanak.

Evvel csupán arra kívántam rávilágítani, 
Puskás Öcsi elismerést vívott ki a világban. 
Az eredményei 45-50 évvel ezelőtt születtek, 
ne csodálkozunk tehát azon, hogy 2009 ja-
nuárjában Dortmundban mosolygós arccal 
emlékeznek például a német galambászok, 
midőn hazánk kerül szóba. Ha van tanulsá-
ga mindezeknek, az gondolom így fest: „Ta-
nuljuk meg végre megbecsülni mi magyarok 
az eredményeinket” NE MÁSOK TEGYÉK 
EZT HELYETTÜNK. 

2008 évben sokan sok féle gondolat men-
tén tenyésztettek, versenyeztek. Nagy való-
színűséggel voltak akik tudatosan készültek 
a galambász világ kétévente megrendezésre 
kerülő legnagyobb ünnepére a Postagalamb 
Olimpiára. Melyen 16 nemzet minden ka-
tegóriában legkiválóbb galambjai kerültek 
összehasonlításra. Ezen összehasonlítás 
végeredménye, nekünk magyaroknak cso-

dálatosan alakult a standard kategóriában, 
noha nem nyertünk Olimpiát. Jól emlékszem 
decemberben egy körút alkalmával eljutot-
tunk Győrbe a 11-12-25. Tagszövetség közös 
kiállítására. Ugyan a kiállítás még nem volt 
fogadóképes a nagyközönségnek, annyi már 
bizonyos volt, hogy Nádas Pál galambjai ta-
roltak a standard tojó és hím kategóriákban. 
Ezt követően az országos kiállításunkon min-
den jelenlévő postagalambász megcsodálhat-
ta ezen két galambot, mint országos elsőket.

A siker sorozat itt még korántsem ért vé-
get. Ezen győzelmeik automatikusan a Dort-
mund-i kvalifikációt is jelentették Nádas Pál 
kivételesen szép verseny galambjainak. Az 
olimpiára kvalifikációt nyert 25 galamb ha-
zakerült gazdájához a jól megszokott ottho-
naikba. Most következett a munka dandárja. 
Ezeket a galambokat december 20.-a és ja-
nuár 13. között 24 napig állandó felügyelet 
mellett kitűnő kondícióban kellett tartani a 
nyirkos hideg ellenére. A púderezettség fenn-
tartása sem volt egyszerű feladat. Óvni min-
den olyan helyzettől amely netán a legkisebb 
sérülést is előidézheti. 

Azt tudnia kell az olvasónak, a legkisebb 
hiba, sérülés a tollakon, lábakon komoly 
pontlevonással jár. Hiszen a STANDARD 
kategóriában „a világ legszebb” eredményes 
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galambját hirdetik ki. Más példával élve, hogy nézne ki az embe-
reknél a divatos szépségkirálynő választás győztese, ha teszem azt, 
hiányozna az egyik füle. A hasonlat talán durva, csak érzékeltetni sze-
retném, az Olimpián nem babra megy a játék. Visszatérnék a gondolat 
elejére, hogy ez milyen idegtépő 24 nap volt, Fertetics Gyula, Kovács 
Mihály és András, Kustyán Tamás, Nádas Pál, Szőke Tibor, és Sztre-
hárszky Sándor számára, annak elmondhatói ők maguk lehetnének. 
(Amikor Nádas Pál galambjait átvettük Mosonmagyaróvár benzinkút 
pihenőhelynél, a következőket mondta: „Nagy örömmel készültem 
az Olimpiára a négy galambommal. Naponta többször kimentem 
hozzájuk ellenőrizni, hogy rendben van-e minden velük. Nem volt 
egyszerű feladat.”)

Magától értetődően a 15 sportgalamb gazdája hasonló, ha nem is 
ennyire szigorú odafigyelésben részesítették kedvenceiket.

2009. január 13-án a Szövetség Székházában kora reggel a galam-
bok átvételével indult a nap. Az előrehozott 12 órai indulást 13-ra 
módosította az élet. A dél alföld galambjait Molnár Mihály háztól 
házig járva gyűjtötte össze. Ez úgy gondolom, több mint gesztus volt 
a tenyésztők felé. A Szövetség vezetése minden megoldásra nyitott 
volt, hiszen olimpiára készültünk.

Szerencsés utunk volt mindvégig. Dacára annak, hogy köd, ól-
mos, jeges eső tarkította utunkat. Január 14-én 13 órakor az Olimpia 
szervezői átvették és elhelyezték a kijelölt ketreceikbe a galambja-
inkat. Óriási megnyugvás volt ez valamennyiünknek, hiszen hibát-
lan szervezéssel értek célba utunk főszereplői a Magyar Olimpikon 
galambok.

Volt még egy tennivaló a szolidaritási árverésre felajánlott galam-
bok átadása a szervezőknek. Miután minden galambunk a helyére 
került, elérkezett az idő, hogy a szállásunkat elfoglaljuk. Itt is flottul 
ment minden, Pethő Attila segédletével. Galambjaink és mi magunk 
is kaptunk egy szűk napot az utazás keltette fáradalmak kipihenésé-
re.

Még ezen az estén Hegedűs István egy eligazításra volt hivatalos, 
ahol be lettek mutatva egymásnak az olimpián bíráló sporttársak. A 
szóbeli egyeztetésen a bírálással kapcsolatos elvárásokról esett szó. 
Hege ekkor tudta meg, hogy másnap a hímeket fogja bírálni, teljesen 
egyedül, az olimpián nincsen jegyző, segítő.

Másnap a reggelinél, mely 8-kor volt megbeszélve, nem találkoz-
tunk Hegével, vélhetően az ilyenkor okszerűen bekövetkező lámpa-
láz, izgalom őt is hatalmába kerítette. Reggelizve, korán jelent meg 
a bírálatra. (A várakozás nagy volt valamennyiünkben az odavezető 
hosszú út közben többször szóba került az esélyek latolgatása.. Ezen 
beszélgetések végkicsengése rendre így hangzott „nagyon jó kollek-
cióval érkezünk Dortmundba, talán az utóbbi 20 év legjobbjával”. 
Nem csak beszéltünk, hittünk is gondolataink valódiságában.)

Szálláshelyünkön maradva vártuk a bírálat végét. Nagy örömmel 
vettük hírét, az olimpián résztvevő 16 nemzet között a magyar stan-
dard csapat Olimpiai 3-ik helyet szerzett. Kérem tekintsék meg az 
olimpiai nemzetek közötti végső sorrendet.

 1. Németország   2785,50
 2. Szlovákia  2784,00
 3. Magyarország  2780,50
 4. Lengyelország  2779,75
 5. Csehország  2777,75
 6. Hollandia  2777,50
 7. Nagy-Britannia  2776,50
 8. Portugália  2773,25
 9. Ausztria  2771,75
 10. Olaszország  2771,75
 11. Belgium  2771,25
 12. Svájc   2768,50
 13. Szerbia  2767,75
 14. Franciaország  2759,50
 15. Spanyolország  2757,50
 16. Horvátország  2757,25

Standard hímek:
1. Ing. Jan Morky SK 01201-05-112 93,250 p.
2. Mr. Mrs. Sperars GB 06-47531 93,250 p.
3. Nádas Pál H 06-25-67699 93,167 p.
4. Jaworscy-Michalak PL 417-04-89 93,083 p.
5. Miroslav Dobrovolny CZ 02-0162-206 93,083 p.
6. Manger Gerhard Chistoph D 02135-06-1045 93,000 p.
7. Comb Jansen NL 05-116507 93,000 p.
8. Antony Schoeffre F 06-260919 93,000 p.
9. Koch & Wagner D 02310-03-935 93,000 p.
10. Ferreria & Monteiro P 05-5037003 93,000 p.

18. Kustyán Tamás H 07-D165695 92,750 p.
31. Kovács Mihály & A. H 04-D131456 92,583 p.
36. Fertetics Gyula H 03-D5117050 92,583 p.
65. Juhász István H 02-01-42671 92,250 p.

Standard tojók:
1. Schwarz Dieter & Dominique D 05327-06-1201 93,500 p.
2. Marek Skrbek CZ 03-0198-596 93,333 p.
3. Vladimir Kusa & Vladimir Sisk SK 0102-05-563 93,333 p.
4. Mr. & Mrs. Spears GB 02-87105 93,250 p.
5. Nádas Pál H 06-25-67176 93,167 p.
6. Budde – Schomberg D 05804-03-720 93,167 p.
7. Sg Stoberl D 07216-02-437 93,167 p.
8. Vendelin Sadlak SK 01302-05-1010 93,083 p.
9. Stockli C. & J. CH 04-2022 93,000 p.
10. Fey Friedrich-Wilhelm D 01230-05-218 92,917 p.

14. Nádas Pál H 06-25-67186 92,833 p.
30. Szőke Tibor H 06-02-43746 92,500 p.
35. Sztrehárszky Sándor H 03-16-61485 92,500 p.
37. Nádas Pál H 06-25-67174 92,500 p.

Sport „A” kategória – rövid táv:
1. Tennant Fco GB GB-05-Z21675 999,8092 p.
2. Skovran Ladislav CZ CZ-04-0202-164 998,2167 p.
3. Krzysztof Wobrak PL PL-076-06-9948 997,3899 p.
4. Eugeniusz & Woj-

ciech Mysliwiec
PL DV-0234-3401 997,0471 p.

5. Skovran Ladislav CZ CZ-02-0202-660 996,6384 p.
6. Fenwick & Howard GB GB-07-Z79768 996,4262 p.
7. L. & J. van Boxmeer NL NL-05-4033332 995,1969 p.
8. Velenczei Béla H Hun-23-88320-05 995,0089 p.
9. Macko A. – Smolis R. PL PL-0239-05-4220 993,6007 p.
10. A. van Meerkerk NL NL-06-2049994 993,5410 p.

17. Velenczei Béla H Hun-23-00397-06 988,4981 p.
19. Sós Bálint H Hun-05-33420-02 987,3981 p.
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Sport „B” kategória – közép táv:
1. Skovran Ladislav CZ CZ-02-0202-833 799,1989 p.
2. Wojcjech A. Handerek PL PL-034-04-1449 799,0909 p.
3. Ryszard Pawlowski PL PL-0352-03-1269 796,5749 p.
4. Stefan Mnich PL PL-045-05-3418 795,8380 p.
5. Jozef Culak SK SK-0501-05-260 795,5923 p.
6. Stahl, Peter & Horst D DV-0881-05-64 793,9387 p.
7. Coti Jene SRB YU-06-729734 792,7183 p.
8. Kisprdilov Nebojsa SRB YU-06-759030 792,0177 p.
9. Ing. Stefan Vajda SK SK-01008-04-516 791,6970 p.
10. Skalican & Bindas SK SK-1701-03-1235 791,6881 p.

17. Juhász Gyula H Hun-26-82683-06 784,8818 p.
22. Horváth Károly H Hun-50-39738-05 781,2165 p.
24. Sós Bálint H Hun-05-94148 780,7327 p.

Sport „C” kategória – hosszú táv
1. Harald Grimme PL PL-0154-04-181 9,0401 co.
2. R.M.M. Idzczak PL PL-098-06-60210 10,2058 co.
3. Krzystof Kus PL PL-0351-05-9563 12,6954 co.
4. Jef Vanwinkel B B-07-2222206 25,4857 co.
5. Wolter, Gert D DV-06575-06-222 25,9030 co.
6. Carboni Eros Ita Ita-05-110156 28,6669 co.
7. Krutil Karel CZ CZ-04-0205-1072 32,4641 co.
8. Pollin Marc B B-04-3003154 37,2503 co.
9. Barbier/Lanzi/Burani Ita Ita-05-102002 38,3996 co.
10. Fernando Simaes Rosa P 5398088/05 38,4169 co.

20. Varga Károly H Hun-06-62288 74,3957 co.
21. Witner Jozsef H Hun-M-109063-04 76,5995 co.
22 Albert István H Hun-05-17445-06 80,1143 co.

Sport „D” kategória – általános táv
1. Karol Paszek PL PL-020-03-808 9,8025 co.
2. Eugeniusz & 

Wojciech Mysliwiec
PL PL-043-04-604 15,1549 co.

3. Skrbek Marek CZ CZ-05-0198-7 18,5892 co.
4. Ryszard Piwowarski PL PL-043-04-11741 19,2192 co.
5. Pukarek Josef u. Martin CZ CZ-05-0168-752 26,4024 co.
6. Verkerk G. & S NL NL-06-2162368 26,7993 co.
7. G. & S. Verkerk NL NL-07-817923 28,8622 co.
8. Kacian Peter u. 

Alexander
SK SK-1808-05-1152 30,5658 co.

9. Duda Rostislav u. Emil CZ CZ-05-0266-806 31,7803 co.
10. Vladimir Sudor SK SK-01401-04-406 33,8292 co.

15. Varga Antal H Hun-23-70712-04 53,0980 co.
17. Horváth Károly H Hun-02-43327-06 56,7929 co.
19. Kancsár Ferenc H Hun-17-60138-05 63,2615 co.

Sport „E” kategória – Maraton táv:
1. Dariusz & Marek Ch-

rapusta
PL PL-0318-04-4502 9,4024 co.

2. Marc Pollin B B-03-3002141 20,2128 co.
3. Czeslaw Grabinski PL PL-0197-05-6026 21,4664 co.
4. Comb. P. & S. Verbeek NL NL-04-1959895 24,5488 co.
5. Wieslaw Janoszek PL PL-047-04-3058 25,4327 co.
6. Comb. Van Ham-Bartels NL NL-02-0250685 28,5272 co.
7. Jaroslav Kostal SK SK-01306-04-596 28,5737 co.
8. Jaroslav Kostal SK SK-1306-04-549 28,8339 co.
9. Comb. Aarts NL NL-05-0566121 34,0103 co.
10. Jozef Petrik SK SK-1103-03-1081 39,0210 co.

18. Balázs Gábor H Hun-16-70461-04 42,2142 co.
31. Szabó Attila H Hun-15-66957-04 138,0270 co.
36. Mihály Pál H Hun-50-M6443-03 146,5011 co.

A Román galambok késbe érkeztek az olimpia helyszínére, így 
csak bemutató kategóriában vehettek részt azon. Január 15-én 
délelőtt 10 órakor hivatalosan is megnyitották a XXXI. Olimpiát. 
A 16 részvevő ország versenyzőinek legkiválóbb galambjait de-
legálta. Tapasztalatból tudom , hogy az első napon botorság lenne 
megtekinteni a galambokat, mert az óriási tömeg ezt nem teszi 
lehetővé. Életszerű, hogy minden részvevő elsőként szeretné lát-
ni hazája és a többi kiállító ország galambjait. Így azután 16-án 
délután, már egy villám látogatás bepillantást adott az olimpiai 
csarnok látni, összehasonlítani való galambjaiból.

Ekkor is sokan voltak. Némi kitartás után a ketrecekben álló 
galambok mellett a KETRECKÁRTYÁK is felfedték titkaikat. 
Hogy csak egyet említsek. A Nyitrán nagy feltűnést keltett Karol 
Paszek győztes PL 020-03-808 fakó hím galambja az Általános 
kategóriában a dortmundi olimpián is győzedelmeskedett. 9,825 
coefficienssel. Az eltelt időben 2008-as versenyévben alig volt 
olyan helyezése, amely nem az első öt díjban született. Ez a 
galamb a maga kategóriájában történelmet írt, ez nem kétséges. 
Úgy tudom Karel Paszek még most sem kínálta eladásra ezt a 
csodagalambját, pedig már Nyitrán is vagyont ajánlottak érte. 
Megtehetem, tehát meg is hajtom a térdem galamb és tenyész-
tője előtt.

Néhány érdekes történet az Olimpia három napja alatt. Január 17-
én 11 órakor árverést rendeztek a Német, Belga, Holland galam-
bászok kiváló galambjainak közvetlen utódai kerültek kalapács 
alá. Íme a tenyésztők a teljeség igénye nélkül: Andreas Drapa, 
Raymund Hermes, Herbert Wieden, Ernst Nebel, Horst és Frank 
Sander, Wolfgang Roeper, Co és Piet Verbre, Hans Eijerkamp, 
Lei Kurvers és Dr. Henk de Werd, R. Desmet Matthijs stb.

Óriási érdeklődés mellett zajlott az árverés, 1000-5000-6000 
euróért kellek el a galambok. Csak jelzés szinten a kalapács alá 
került galambok szülei között nem egy többszörös Német, Belga, 
Holland nemzeti Ász galamb volt fellelhető. De volt 5-7 első díjat 
nyerő galamb is az ősökben. Tetszik, nem tetszik tőlünk nyugatra 
a díjrepülő galamb a jó galamb. Csak és kizárólag ezen galambok 
utódait keresik és ha kell mélyen zsebbe is nyúlnak, egy-egy utód 
megszerzése okán.

Lezajlott az ilyenkor szokásos Olimpiai Kongresszus, melynek 
célja: beszámoló a két év munkájáról, a következő Olimpia ren-
dezési jogának odaítélése, valamint a vezetőség megújítása.

Nem akármilyen magyar vonatkozása volt a tisztújításnak a 
világ galambász országainak delegáltjai Bárdos Istvánt szövetsé-
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günk elnökét harmadszor választották FCI 
Alelnökké, Sportbizottság Elnökévé. Az 
FCI elnöke José Tereso Úr maradt. 

Az események követték egymást, az 
FCI szokásához hűen itt adták át a világ-
ban megrendezett Fiatalok Teszttelepi 
Versenyek nyerteseinek díjait. 

Magyarország Mórahalmon – Emil 
Denys.

Németország Fritzlar-ban – Kovács Mi-
hály és András.

Spanyolország Catalóniában – Santana 
Cruz Martin.

Emlékezetes, szép és kulturált körülmé-
nyeket teremtettek a díjátadó ünnepélyre.

Január 16-án a Német szövetség díj-
kiosztójára a teljes magyar küldöttség 
kapott belépőt. A Westfalen Halle sport-
csarnokában. Körülbelül 2-3 ezer ember 
ünnepi díszben tapsolta végig a díjkiosztót. 
Amelyhez a jó hangulat fenntartására kö-
rülbelül éjfélig tartó műsoros est dukált.

Január 17-én szombat a magyar galam-
bászok tömeges érkezését hozta, sokan kel-
tek útra személygépkocsival és a szövetség 
szervezte busszal 49-en érkeztek. Így kö-
rülbelül 200 magyar galambász látogatta 
meg az Olimpiát. A sok-sok beszélgetésbe 
és a 8 pavilon többszöri meglátogatásába 
belefáradt sporttársakkal folytatott rövid 
diskurzusokban szinte mindenki úgy vél-
te, hogy ragyogó eredményt értünk el a 
XXXI. Olimpián. Megérte a sok törődés, 
fáradozás. Persze többen azt gondolták, 
hogy a sport terén nem igazán üdvözítő 
a produktum. Szinte mindenki a verseny 
rendszerünk és felfogásunk gyökeres vál-
toztatása mellett érvelt.

Látható tetten érhető volt a messze 
előttünk végzők ketreckártyáin 10-12 
versenyt repült galambok 7-8 díjat vol-
tak képesek elérni az első 10-en belül, 
többségében 2-3 ezres mezőnyökben. 
Így lehetett a nemzetközi élmezőnyben a 
díjazottak közé kerülni. Többen úgy vél-
ték még több verseny szervezése mellett, 
látják a kiutat a felzárkózáshoz. (Konk-
lúzió: Magyarországon eredményesen 
teljesíthetetlenül sok verseny van kiír-
va. Ezt nem fejelném meg. A megoldást 
másban látom: természetesen nem kevés 
idő akkor is szükségeltetik a kilábalás-
ból, ha 2009-ben azonnal hozzálátunk. 
Le kellene vetkőznünk azt az agyonnyűtt 
kabátot amelyet, hogy kik miatt nem tu-
dom, de hordunk. Ezt józan paraszti és-
szel végiggondolva TENYÉSZTÉSSEL 
KELL ELKEZDENI. Amíg az előttünk 
járók a díjnyerő galambjaikat tenyésztik, 
addig mi büszkén mutogatjuk a 10 útból 
10 helyezést összekaparó, de díjat soha, 
vagy elvétve egyet-egyet repülni képes 

galambot. Lehet Tagszövetségenként, a 
meglévő 20-22 verseny helyett 40-et ren-
dezni, a kép nem fog kedvezőre változni, 
ha szisztematikusan nem a díjrepülésre 
alkalmas galambot célozzuk meg a te-
nyésztésben és csak azt. A szerző)

A Német azt mondja 70 éve, hogy jót a 
jóval, én azt mondom a nagyon jóból le-
het néha nagyon jót tenyészteni. Leírtam 
már de még nagyon időszerű megteszem 
újfent. Andreas Drapa a következőket vá-
laszolta a feltett kérdésemre: „A verseny-
zés terén A LÉC MAGASRA VAN HE-
LYEZVE. Azon galambnak amelyiknek a 
haja hozzáér, de a léc alatt végez, nincs 
helye az állományban. Csak azok marad-
hatnak amelyek átugrották.

13 versenyből 11-12-13 élhelyezés ebből 
a lehető legtöbb díj 1-6 között ha galambot 
vesz. Hiszen minden évben vesz 1-2 ga-
lambot. Magának a kiszemelt galambnak 
is sok díjjal kell rendelkeznie, de ez ön-
magában még kevés. Ennek ellenére akkor 
veszi meg, ha testvérei, szülei, nagyszülei 
mind-mind sok díjat repültek minimum 
régió szinten.”

Fogadjuk el ezt egy hétszeres Német 
Bajnoktól aki közel 60.000 versenyzőt 
utasított maga mögé. Plusz 6 olimpiai díjat 
nyertek galambjai legutóbb Oostendében, 
ebből hármat sport kategóriában, két első 
és egy harmadik díjat.

A szombat volt a legerősebb nap minden 
vonatkozásában. Titkon az este közeled-
tét várta szinte minden kint lévő magyar 
galambász. A helyszín ismét a Westfalen 
komplexumhoz tartozó stadion volt.

José Tereso Úr FCI elnök, Horst 
Menzel Német Szövetségi elnök, Ro-
land Fritzner Német alelnök megnyi-
tották a XXXI. Olimpia ünnepélyes 
díjkiosztó gáláját. Felkérve a színpadra 
Bárdos István Urat mint FCI alelnököt 
a díjak átadásában vegyen részt. Ez a 
rítus eltartott másfél-két órát. Én még 
ilyen gigantikus, de mindezek ellenére 
családias díjkiosztón nem vettem részt. 
A megjelentek száma itt is közel volt a 
3000-hez. A magyar olimpiai csapat III. 
DÍJÁT Molnár Mihály vette át, hím ka-
tegóriában pedig Nádas Pál III. DÍJÁT 
Hegedűs István vette át. Bárdos István 
úr, szövetségünk elnöke FCI alelnök egy 
csodálatos ajkai kristályvázát adott az 
olimpián a kiírt különböző kategóriák-
ban legjobban szereplő nemzet elisme-
réseként. Ez a csodálatos díj a Lengyel 
delegáció vezetőjének lett átadva.

Mivel az olimpiák történetében ilyen 
még nem volt bevezetve, nagy ováció és 
taps fogadta ezt a nemes gesztust. Bízva 
abban, hogy az elkövetkező Olimpiákon 

bevett gyakorlattá válik.
22 órát mutatott az időmérő mikorra 

túljutott a hivatalos részen a rendezőség. 
Az FCI vezetése és a Német rendezőség 
mindenkinek az est további részére kitűnő 
szórakozást kínáltak. Kezdetét vette egy 
show műsor több világhírű előadó művész, 
imitátor fergeteges szórakozást biztosított 
a nagyérdeműnek. A Németek felállva 
tapsoltak, majd megindult a népvándorlás 
a színpad felé. Sokan jókedvűen táncolni 
énekelni kezdtek. Az említett művészek 
gondoskodtak róla, hogy a kialakult jó-
kedv töretlen maradjon az est folyamán.

Éjfél közeledtével valamennyiünk nem 
kis meglepetésére a színpadon fergeteges 
tűzijátékkal zárták az est első felét. Óri-
ás kivetítőkön mindenki követhette az 
eseményeket. Elmondható, hogy kitettek 
magukért a Német sportbarátaink. Úgy 
vélem valamennyi résztvevő élvezte az 
est minden pillanatát. A helyszín kitűnő 
megválasztása, a csodás terítékek, a díjak 
átadása, az ezt követő show műsor mélyen 
beleégtek a szürke állományomba, élek a 
gyanúval, hogy nemcsak az enyémbe.

Fél kettő táján nem utolsóként a ma-
gyarok közül, gondoltam illenék nyu-
govóra térni, hiszen kemény 24 óra áll 
még előttünk a hazautazással együtt. A 
galambokat 13 órakor nagy szerencsével 
átvehettük Ezzel részünkre befejeződött a 
XXXI. Olimpia Dortmundban. - Viszont-
látásra 2011-ben Poznanban, Lengyel-
országban!

Van némi összehasonlítási alapom: 
Oostende – Dortmund kapcsán, nekem 
az Oostendei kiállítás jobban tetszett, 
komfortosabb volt, de a Dortmund-i 
gála viszont vitte a pálmát. Lehet, hogy 
csak nekem tűnt fel, de szokatlanul ke-
vés Holland, Belga galambászt láttam a 
három napban. Észrevehetően kevesebb 
színes katalógust kínáltak a cégek, mint 
Ooestendében

Hazaúton többszöri értékelésre került 
az Olimpia, a megélt események. Hege 
úgy vélte a Németek visszavettek a kül-
sőségekből, talán a gazdasági problémák 
más hozzáállást kívántak meg tőlük.

Úgy vélem az olimpián sikeresen sze-
repeltünk, korántsem gondolom hogy 
ez lezártnak tekinthető, hiszen ezt majd 
sokszor átbeszéljük mi magyarok. El-
várásaink és a vérmérsékletünk szerint. 
Öröm volt a sok kiváló magyar galam-
bot elkísérni az olimpiára, még nagyobb 
öröm a sikerek megélése.

Száraz György
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Mint tudjuk, sok 
őrült van a világon, 
és a galambászok 
a szó legnemesebb 
értelmében vett 
őrültek is ebbe a 
csoportba sorolha-
tók. Én minden-
képpen.

Hiába riogatott 
már egy héttel az 
indulás előtt a me-

teorológia havazással, ónos esővel és jár-
hatatlan utakkal, hiába láttam a TV-ben a 
német utak közlekedési káoszát és tömeg-
karambolait, itthon megszerveztem, hogy 
ki gondozza a béna Feleségemet, ki etesse 
a galambjaimat, és amikor eljött az idő, út-
nak indultam.

Az udvar jégpáncél volt az ónos esőtől, 
alig tudtam kiállni a garázsból, de ez sem 
rettentett visza.

Tolcsván felvettem BALÁZSI JÓZSEF 
barátomat és lassacskán elkocsikáztunk 
Gödöllőre dr. JILLY BERTALAN-hoz, 
ahonnan BELÁK OTTÓ csapatával – ki-
sebb pihenők közbeiktatásával Dortmun-
dig mikrobuszoztunk.

Kora reggel érkeztünk, a Kiállítási Csar-
nok még nem volt nyitva, ezért körülnéz-
tünk a városban. Az emberek még alud-
hattak, az utcák kihaltnak tűntek. Részeg 
embert nem láttunk, a kukákat senki nem 
borogatta , a járdák feltűnően tiszták, ren-
dezettek voltak.

Mire nyitott a kiállítás, mi is ott voltunk. 
Behordtuk a prospektusokat, megpihentünk 
egy kicsit, aztán megkezdtük a látogatást. 
A XXXI. Postagalamb Olimpia hivatalos 
megnyitóját délelőtt 9 órakor tartották. 
Gyönyörű ünnepség volt, amit KURUCZ 
ATTILA és PINTÉR LÁSZLÓ társasá-
gában néztem és hallgattam végig, persze 
„Fotó Pintér” többet volt a színpadon, mint 
mellettünk, remélem: ez a fotóiból majd 
kiderül. Magyarországi méretekhez nem 
hasonlítható óriási csarnokban több száz 
(esetleg sok száz) standon a galambász-
iparág cégei és magánzói kínálták portéká-
ikat. Fantasztikus galamb takarmányok (a 
legnagyobb cégeknek remek – fiatal – ma-
gyar képviselőik vannak, pl. NAGYPÁL 
LÁSZLÓ, vagy MIHALIK ANDRÁS), 
szuper galamb gyógyszerek (itt is több he-
lyen találkoztam magyar érdekeltséggel, 
vagy ismeretséggel), de a dúcberendezéstől 
a röptetőkön át a legmodernebb galamb-
szállító kamionokig mindent meg lehetett 
csodálni, vagy vásárolni. Vásárolhattunk 
nyomtatót a Benzing órákhoz, ajándék tár-
gyakat az itthoniaknak, és persze galambo-
kat is ezerszám. Itt mindenki bajnok volt 
aki galambot akart eladni, és megjegyzem 

piszok drágák voltak a galambok. Na, gon-
doltam: ezt kellene látni néhány otthoni 
barátomnak, aki a teszttelepi árverésen 
húszezer forintos árnál már földhöz vágja 
a sapkáját, és hiába mondom nekik, hogy 
a teszttelepekre igazi világnagyságok a 
legjobb galambjaikból küldenek, mert a 
legjobb – és legolcsóbb – reklám számukra 
az, ha ott győznek, és hosszú éveken át hi-
vatkozhatnak az ottani győzelemre.

Reggeltől estig jártuk a csarnokokat és 
standokat, tátottuk a szánkat, gyűjtöttük a 
prospektusokat az itthoniaknak, és a lát-
ványtól, a tapasztaltaktól egyik ámulatból 
a másikba estünk.

Bár tévednék, de azt hiszem ötven év 
alatt ötven évnyire lemaradtunk Nyugat-
Európától. Ezalatt a magyarországi viszo-
nyokat, a magyar galambászok többségé-
nek lehetőségeit értem. Mert szegények 
vagyunk, mert kisnyugdíjasok vagyunk, 
mert munkanélküliek vagyunk, mert pesszi-
misták vagyunk. Én mégis azt mondom: 
ne adjuk fel! Mi magyarok vagyunk, le-
leményesek vagyunk, elpusztíthatatlanok 
vagyunk. Úgy látom, jó irányba haladunk, 
alkalmazkodni fogunk a megváltozott kö-
rülményekhez.

Merthogy megváltoztak a körülmények. 
A globális felmelegedés, az ózon-lyuk 
változása, a Nap-viharok, a radarok, az 
elektro-szmog a tőlünk nyugatabbra élő ga-
lambászokat arra ösztönzi, hogy könnyebb 
feladatok elé állítsák versenyzőiket. Há-
rom napon át tanulmányoztam a kiállított 
galambok ketrec-kártyáit – pedig ide min-
den nemzet a legjobb galambjait küldte -, 
és úgy láttam: a győztes galambok az egyes 
kategóriákban megadott távolságok „tól-
ig”-jában inkább az alsó határokat (tehát a 
rövidebb távokat) teljesítették. 

Minden hétfőn a postaládámban van a 
Német Postagalamb Szövetség Szaklap-
ja, így minden német kerületnek ismerem 
a versenyprogramját. Tudják, hogy néz ki 
egy ilyen program? 9 db 3-400 km közötti 
út, 2 db 500 km körüli, és 1 db 600 km.

Felteszem a kérdést: rosszabbak a német 
galambok, vagy butábbak a német galam-
bok? Esetleg nem akarják elröptetni évről 
évre a drága galambjaikat, ezt alkalmaz-
kodtak a megváltozott körülményekhez?

Azt gondolom, hogy ANKER ALFONZ 
országában felnőtt egy jól felkészült ga-
lambász nemzedék, és rengeteg jó galamb 
is bekerült az országba, de a nagy többség 
nem tudja biztosítani galambjainak a meg-
felelő állategészségügyi és tartástechno-
lógiai feltételeket, és erején, lehetőségein 
felül akar teljesíteni, mint a „menők”.

Itt a kiállításon olyan gyönyörű, aprócs-
ka dúcokat és voilereket láttam, amelyek-
ben 16-20 db galamb helyezhető el. Nem 

létezik, hogy nálunk valaki ilyen kis mé-
retekben (is) tudna gondolkodni. Pedig ha 
kevesebb galambot tartanánk, több lenne 
a dúcban az oxigén, könnyebb lenne ta-
karítani, jobban meg tudnánk figyelni a 
viselkedésüket, kevesebb gyógyszer és ta-
karmány fogyna, és a lényeg: sokkal jobb 
helyezéseket érnénk el.

Sporttársaim! Tényleg segíteni szeret-
nék: a tartástechnológiában, a dúc-higié-
niában van a legnagyobb lemaradásunk, itt 
kellene elsősorban előre lépnünk.

Hiába vesszük meg a legdrágább (legigé-
nyesebb) galambokat, ha fiaik tönkremen-
nek a porban, trágya-gőzben, a tisztátalan 
dúcban.

A versenygalambjaink szállítása (tiszte-
let a kivételnek) sem tartozik az erőségeink 
közé. Itt a kiállításon láthattunk tetőcso-
magtartóra szerelhető, személygépkocsi 
utánfutóként vontatható, és kamionos ga-
lambszállító berendezéseket, amelyek 100-
7000 db galamb KULTURÁLT szállítására 
alkalmasak. Persze a mi jövedelmeinkhez 
merten elég drágák, de ebben a témakörben 
érdemes elgondolkozni, hogy mi helye-
sebb: sok galambot tartani és azokat – mint 
a vágóbaromfit – összezsúfoltan szállítani, 
vagy kevesebbet tartani, és azokat „szellő-
sen”, kulturáltan elszállítani a feleresztési 
helyekre. A szállító érdeke az, hogy sok 
galamb legyen a kocsiban. Nekünk viszont 
a galambjaink érdekeit kellene nézni, hogy 
ők jól érezzék magukat a kocsiban, és nem 
elcsigázva, kimerülten érkezzenek meg a 
start helyre.

Estig jártuk a kiállítást, de megközelítő-
en sem tudtunk mindent megnézni, mivel 
itthoni megbízatásokat is teljesítetnünk 
kellett, meg lépten nyomon összetalál-
koztunk magyar és külföldi ismerősökkel, 
barátokkal, akikkel nem esett nehezünkre 
rövidebb-hosszabb ideig beszélgetni.

Öt óra körül visszamentünk a szállodába, 
zuhanyozás, átöltözés után indulás az Ün-
nepi Estre. Az ünnepi beszédek idézésétől 
ezúttal eltekintek, de a szereplőkről feltét-
lenül említést kell tennem.

Mindenek előtt a műsorvezető NATA-
LIE LANGER, egy gyönyörű fotómodell, 
20 nemzeti és nemzetközi szépségverseny 
szereplője – mellesleg rádió és TV-műso-
rok vezetője – érdemel említést, aki frap-
pánsan vezényelte az egész műsort. (Naná, 
a német RTL-Show „Big Brothers” műso-
rában is ezt tette!)

Fantasztikus volt a VITA BELLA VISTA 
zenekar (három gyönyörű lány és egy re-
mek srác), akik Németországban a „csúcs-
minőség”-et jelentik zenei téren. Valóban 
fergeteges hangulatot teremtettek.

Különleges élményt nyújtott DJ AN-
TON műsora is, aki 2005-2006-2007-ben 
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„A Német Show díj” győztese, és a legjobb 
„Egyéni Élő Show” előadója volt.

Nem sorolok fel minden szereplőt, de 
remélem, legalább a jelenlévő Sporttár-
saim örülnek majd, ha emlékeztetem őket 
ROMA HERVIDA-ra, a szőke artista lány-
ra, aki ámulatba ejtett bennünket a hagyo-
mányos, de rendkívül magas színvonalú 
„cirkusz-kunszt”-jaival.

Este tízig bírtuk, mert az utazás és az 
egész napos gyaloglás alaposan elfárasztott 
bennünket. Azért elalvás előtt még átérté-
keltük a nap eseményeit és örömmel töltött 
el bennünket, hogy a magyar galambok, 
a magyar galambászok ezúttal is remekül 
szerepeltek, arról pedig személyesen meg-
győződtünk, hogy BÁRDOS ISTVÁN-on 
keresztül a magyar galambász társadalom 
jelentősen felértékelődött a világban.

A második napon is a nyitás elött ér-
keztünk, és amilyen leleményes nép a ma-
gyar: jegyünk volt, szerencsére nem kellett 
az óriási sorokba beállnunk a pénztár elé 
– felmutattuk a belépőket és besétáltunk a 
hátsó bejáratokon. Szombaton fantasztikus 
tömeg volt egész nap. Mint a heringek a 
dobozban. Alig lehetett bármerre is halad-
ni. Azért mi folytattuk azt, amit az előző 
napon elkezdtünk: újra és újra végignéztük 
Európa legjobb galambjait, és rendületle-
nül gyűjtöttük a takarmányokkal gyógy-
szerekkel, kiegészítőkkel, technológiákkal 
foglalkozó prospektusokat.

Két magyar stand volt, ahová vissza-
térhettünk időnként megpihenni, lerak-
hattuk a cuccainkat, és megkínálhattuk 
egy-két pohár borral külföldi barátainkat. 
Megjegyzem: mindkét stand sarokban 
volt, félreeső, kevésbé forgalmas helyen, 
de gondolom: nekünk ez jutott, aligha 
válogathattunk. Aki akart, így is odajött 
hozzánk.

ROGER DESMET-MATTHYS és ked-
ves Felesége MARIA szinte repült a nya-
kunkba – ez persze elsősorban KÓCSÓ 
JÁNOSNAK szólt, és imádták a BALÁZSI 
JÓZSI Tokaji borát. Miután kölcsönösen 
beszámoltunk családjaink létszám válto-
zásáról és állapotáról, áttértünk a galam-
bászatra. Örömmel tájékoztatom Önöket: 
ROGER továbbra is abszolút világnagy-
ság, akár tiszteletbeli magyarrá is fogadhat-
nánk: „DE SAMUAL” nevű, B03-4238665 
számú fakó hímje 2008-ban BARCELÓ-
NÁBÓL a régióban 2 óra előnnyel győzött, 
Belgium 11484 galambjából 3. lett, a nem-
zetközi mezőny 23695 galambja közül pe-
dig 5 db előzte meg, vagyis 6. lett.

Jöttek a szlovák, román, szerb, német, 
olasz ismerősök – mindenkinek jutott egy-
egy pohár bor -, sőt a szemben levő lengyel 
stand alkalmazottait is megkínáltuk a toka-
jival, úgyhogy zárásig virágzott a lengyel-

magyar barátság…
Amikor éppen elindultunk PINTÉR 

Sporttárssal valami elfogadható hátte-
rű helyszint keresni, ahhoz, hogy minket 
is lefényképezzen, elkapott bennünket 
KLAUS KÜHNTOPP, a mindig öltönyös-
csokornyakkendős német kolléga, a „DIE 
BRIEFTAUBE” CÍMŰ STZAKLAP FŐ-
SZERKESZTŐJE, ÉS MÁR VILLOGOT 
IS A GÉPE…

Helyszűke miatt nem részleteszem, mit 
láttam az olasz CARBONI, vagy a HER-
BOTS család standján; azt sem, milyenek 
voltak a LOOTERMAN, vagy a KOOP-
MAN galambok. Ezt egy szóval elintézem: 
fantasztikusak.

ANDREAS DRAPA mellett viszont 
háromszor is megálltam. Az eredményei 
és a galambjai fantasztikusak, a standján 
viszont volt egy olyan ronda vénasszony, 
akiről gyerekkori meséim szörnye, a Vas-
orrú Bába jutott eszembe.

EMIEL DENYS eredményeit évtizedek 
óta figyelem. 1975. február 9-én dedikált 
nekem Budapesten egy kis prospektust, az 
akkor még egészen fiatal, de más világra 
szóló eredményekkel rendelkező EMIEL 
DENYS. Ezt a prospektust most szebbre 
tettem, és a standján elővettem.

Mit mondjak? Nem ájult el, de meg-
hatódott. Ugyanazt a prospektust másod-
szor is dedikáltattam vele, az aláírás most 
DORTMUND, 2009. január 16. Úgy tűnt, 
hogy a fia, és a kollégái nagyon büszkék 
voltak rá.

Gratuláltam az eredményeihez, és mint 
Anker-tanítvány nem állhattam meg, hogy 
meg ne kérdezzem: hogy lehet ennyi évti-
zeden át az élen maradni? Erősen gondol-
kozott a válaszon, és végül ezt mondta: a 
saját törzsemet mindig megtartom tiszta 
vérben, ez teszi ki az állományom 75%-
át, és mindig hozok kipróbálásra újabb és 
újabb galambokat, amelyek csak akkor 
kerülhetnek be a törzsállományba, ha be-
válnak.

Így megértettem, miért volt annyi kí-
nai és európai vevő az ő standja előtt. 
Tudták, hogy itt nem bóvlit, hanem igazi 
értéket vásárolnak. Nem sorolom fel az 
eredményeit, mert se szeri se száma a 889 
km-es ST.VINCENT,  a 938 km-es SAN 
SEBASTIAN, vagy az 1075 km-es BAR-
CELÓNA-i helyezéseinek, éppúgy mint 
a világ legkülönbözőbb teszttelepein ver-
senyző galambjai élhelyezéseinek. EMIEL 
DENYS nevéhez 21 nemzetközi és nem-
zeti ELSŐ helyezés tartozik (!!!) 1966. és 
2008 között.

KÓCSÓ JÁNOS vonzotta a standunkhoz 
a belga galambászokat, ezért amikor éppen 
ott voltam, újabb ismerősökre tehettem 
szert. Különösen örültem CHRIS HEBBE-

RECHT és Fia látogatásának, akik eredmé-
nyeit már ismertem, de nem tudtam, hogy 
ilyen szimpatikus emberek.

Úgy látszik ezt a napot új ismeretségek 
születésére szánta a Sors, mert a másik ma-
gyar standon egy közismert, de általam ed-
dig szándékosan elkerült magyar galambás-
szal ismerkedtem meg. Amikor közeledtem 
a standhoz 8-10 magyar galambász lehetett 
ott, közöttük PELLER JÓZSEF. Máskor, 
közgyűléseken, kiállításokon ilyenkor 
irányt szoktam változtatni és mindig elke-
rültem. Most is megtehettem volna, bőven 
volt hely az óriási csarnokban, most mégis 
feléje vettem az irányt, és kezet nyújtottam. 
„Üdvözlöm PELLER Úr.” – mondtam, és 
kinyújtott kezem ott állt a levegőben, a 
kézfogás elmaradt. „Miért akar maga kezet 
fogni velem?” – kérdezte – „amikor évtize-
deken át mindig elkerült és sohasem fogott 
velem kezet” – folytatta.

„Azért, PELER Úr, mert úgy gondolom, 
hogy Ön egy olyan magyar galambász, aki 
nagyon ért a galambokhoz, nagyon jó ga-
lambjai lehetnek, ezért méltatlan lenn, ha 
ezerötszáz kilométerre az otthonunktól itt 
kerülgetnénk egymást!”

„Hallottátok, hogy mit mondott a GYU-
LAI?” – fordult az álmélkodó közönség-
hez, és megkért, hogy ismételjem meg 
előző kijelentésemet. Megismételtem. Eb-
ben a pillanatban kezet nyújtott. PINTÉR 
LACI bácsi talán le is fényképezte a kéz-
fogást, de akár igen, akár nem: bennem 
mély nyomokat hagyott az a néhány perc, 
és az utána következő 2-3 órás beszélgetés, 
amikor normális hangnemben kölcsönösen 
tisztáztuk a múltat.

Fogalmam sincs, hogy történt, ki vezé-
relte arrafelé a lépteimet, ki lendítette a 
kezemet, ki formálta a szavaimat. Előre 
nem terveztem meg semmit, és mindig 
azt hittem: úgy élem le az életemet, hogy 
nem ülök le egy asztalhoz PELLER JÓ-
ZSEF-fel. Sem hős, sem áruló nem sze-
retnék lenni. Csak egyszerűen elástam a 
csatabárdot.  „A francba!” – gondoltam 
hazafelé a mikrobuszban - , „ Még a vé-
gén mi leszünk A PÉLDA.”, hogy  két 
ilyen „halálos ellenség” is kibékülhet 
egymással egy bizonyos fontos, közös 
cél érdekében, ami jelenleg a magyar 
postagalamb sport nemzetközi tekinté-
lyének emelése! 

És most, amikor e sorokat írom, tényleg 
úgy gondolom, hogy ha a több mint 5000 
magyar galambász összefogna, egy irányba 
húzna, félretenné vélt vagy valós sérelmeit, 
akkor csodákra lennénk képesek. 

Merthogy elérkeztem a GÁLAESTHEZ 
(ahol eldöntöttem hogy megosztom Önök-
kel olimpiai tapasztalataimat) és ez az 
egész este maga volt a CSODA. 
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Dr JÜRGEN RÜTTGERS  észak Raj-
na Westfalia miniszterelnöke köszöntöt-
te először a 125 éves német postagalamb 
sportszövetség tagjait és a XXXI. Olimpia 
résztvevőit. 

Dr JOSE TERESO, a Nemzetközi Pos-
tagalamb Sportszövetség  (FCI) elnöke 
következett. Nagyon rövid beszédben a 
nemzetközi pénzügyi válság postagalamb 
sportra gyakorolt hatásait is érintve. 

Dr GERHARD LANGEMEYER, Dort-
mund város főpolgármestere gyakorlatilag 
felkínálta a várost az 50 országból érkező 
több mint 20.000. turistának néhány gyö-
nyörű napra. Azt kívánta, gyönyörködjünk 
a „zöld” Dortmund szép parkjaiban és ter-
mészeti szépségeiben, vásároljunk  a lük-
tető városban és használjuk ki a kulturális 
lehetőségeket. 

HORST MENZEL a Német Postagalamb 
Sportszövetség elnöke is szívélyesen üdvö-
zölte a 125 éves német szövetség nevében 
– a jubileum alkalmából is – a XXXI: olim-
pia résztvevőit, látogatóit, a Nemzetközi 
Postagalamb Sportszövetség elnökségé-
nek (FCI) tagjait, a kiállításra nevezett 22 
nemzet Szövetségét, a 280 kiállító céget, 
akik a postagalamb sport – ipari terméke-
it és árucikkeit itt bemutatták. Gratulált az 
olimpia győzteseinek és helyezettjeinek, 
a nemzetközi show programhoz pedig jó 
szórakozást kívánt.

Ezután megkezdődött a díjak átadása és 
ettől kezdve BÁRDOS ISTVÁN a Nem-
zetközi Szövetség alelnöke főszereplővé 
vált. Remélem nem vagyok kicsinyes, kis-
stílű, sem jelentéktelen dolgoktól is belel-
kesedő tudósító, én a tényeket objektíven 
szeretném átadni Önöknek de hát a légkört, 
a hangulatot csak a saját érzéseimen át 
– szubjektíven – tudom leírni. Ezért esetle-
ges tévedésem ellenőrzésére a közelemben 
ülő magyar galambászokat hívom tanúnak: 
TÓTH IMRE sporttársat Balatonkeneséről, 
JUHÁSZ GYULA sporttársat Gyöngyösről 
vagy KOVÁCS MIHÁLY sporttársat Hód-
mezővásárhelyről, SZÁRAZ GYÖRGY 
sporttársat Gödről.

Én még HORVÁTH JÁNOST és KÁL-
LAY FERENCET is személyesen ismer-
tem KURUCZ ATTILÁVAL, HERTE-
LENDY CSABÁVAL ma is jó viszonyban 
vagyok. Több olimpián vettem már részt 
de soha nem gondoltam hogy egyszer az 
óriási Westfallenhalle színpadán a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség elnöke fogja 
átadni a díjakat az olimpia győzteseinek és 
helyezettjeinek. Márpedig most ez történt! 
BÁRDOS ISTVÁN hosszú időn át ott pa-
rolázott a színpadon, villogtak a vakuk, a 
világ összes postagalambász újságja ezzel 
lesz tele. De ez még nem minden: BÁR-
DOS ISTVÁN – a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség nevében – alaposan meg-
lepte a galambász világot, mert csinálta-
tott egy gyönyörű kristály serleget olim-
piai emblémával, azt felajánlotta a győztes 
nemzet szövetségének, és ott a színpadon át 
is adta a Lengyel szövetségnek. Hatalmas 
ováció fogadta ezt a gesztust, megkockáz-
tatom kijelenteni, hogy az erkölcsi hozadé-
ka nagyobb lesz mint ha megnyertük vol-
na az olimpiát! A díjátadás után az ünnepi 
vacsora következett. A „ ROSSENTER-
RASSEN” étterem amely a „TOP GASZT-
RONÓMIA” Dortmundban igazán kitett 
magáért, mert a malajziai paradicsomleve-
sünkben banán, mangó és ananász krém is 
volt, de a második és a harmadik fogás is 
igazi különlegességnek számított. Mégis 
azonnal emlegettük feleségeinket, édes-
anyáinkat, barátnőinket, akiknek főztjével 
itthon jól is szoktuk lakni…

Az olimpia csúcspontja szerintem a nem-
zetközi show műsor volt, ahol régi és kö-
zelmúltbeli világsztárokat sztár imitátorok 
utánoztak, fergeteges élő zenével. FRANK 
SINATRATÓL MARILYN MONROEN át 
ELWIS PRESLEY és MICHAEL JACKSO-
NON keresztül MADONNÁIG. Olyan profi 
imitátorokat képzeljenek el, akiknek nem-
csak a hangja és ruházata, de a mimikája és 
gesztikulációja is 100%-ban megegyezett az 
eredeti művészekével. Figyeltem a közönsé-
get: szinte mindenkinek mozgott a lába, az 
ujjaikkal „dobolták” a ritmust az asztalon. 
Még a közelben ülő kínaiak is, pedig azok 
egész este olyan kultúráltan, visszafogottan 
viselkedtek, kivéve amikor Bárdos sporttárs 
vállát és hátát veregették.

Aztán egyszer csak elsötétült a színpad 
és az óriási sportcsarnokban egy fantaszti-
kus tűzijáték kezdődött. Olyasmi majdnem, 
mint itthon augusztus 20-án vagy szilvesz-
terkor. Állítólag a Westfallenhalleban még 
sohasem volt ilyen nagyméretű tűzijáték, 
aminek a végén megjelent a 125-ös szám, 
jelezvén hogy 125 éves a Német Postaga-
lamb Sportszövetség. Mondhatom, gyö-
nyörű ünnepség volt. 

Még a füst el sem oszlott a csarnok lég-
teréből, Bárdos sporttárs felém fordult és 
így szólt: „Vagy 8-9 évvel ezelőtt egy 3 
órás beszélgetés végén Gyulai József azt 
mondta nekem az akkori választási bizott-
ság elnökeként, hogy őt meggyőztem, tá-
mogatja a programomat, de azonnal szólni 
fog amikor úgy látja hogy rossz irányba 
haladunk. Most megkérdezem, milyennek 
látja az irányt?”

Erre a kérdésre könnyű volt válaszolni: 
Az irány helyes!

A XXXI. Olimpia ideje alatt végig ta-
pasztaltam a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség a magyar postagalambászok 
iránti szeretetet és bizalmat, amit az is ki-

fejez, hogy a Dortmundban megtartott FCI 
kongresszus BÁRDOS ISTVÁNT újra a 
Nemzetközi Szövetség alelnökévé válasz-
totta. De az éremnek van hazai oldala is: 
a magyar galambászok számára ezúttal is 
volt lehetősége kitekinteni a világba, hi-
szen autóbusz indult a szövetség elől Dort-
mundba, és kb. 20.000 Ft-ból aki akarta 
megnézhette az olimpiát. Összesen közel 
200 magyar galambász látta az Olimpiát.

Láttam kisnyugdíjas, szerény jövedelmű 
sporttársakat is, és örömmel tapasztalata, 
hogy a fiatalabb korosztály is szép szám-
mal képviseltette magát. Remélem óriási 
élményeiket Önökkel is megosztják majd 
MEZŐNYÁRÁDTÓL JÁSZBERÉNYIG, 
és MISKOLCTÓL SZEGEDIG. Faggassá-
tok Őket!!!

PETHŐ ATTILA főtitkárunk minden-
kinek mindenben segített, nyelvtudása 
aranyat ért. A nemzetközi állategészség-
ügyi kongresszuson DR JILLY BERTA-
LAN képviselte hazánkat. Az olimpiai ga-
lambok bírálatában HEGEDŰS ISTVÁN 
is részt vett. „HEGE” már másodszor bírált 
olimpián és senki nem töltött annyi időt a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség el-
nökségében mint ő.

PINTÉR LACI bácsi egész idő alatt 
mozgásban volt, a húszéveseket megszé-
gyenítő lendülettel fotózott állandóan. Az 
Ex-komissar (így hívják Németországban) 
felment a színpadra és karjuknál fogva sor-
ba rendezte a sztárokat is, hogy fényképez-
hesse őket. Hiába tiltakozott a menedzserük 
hogy ezt nem szabad. A német, holland és 
kínai fotósok csak Laci bácsi után mertek 
felmenni a színpadra.

A csodálatos show műsort éjjel kettő-
ig néztük, de még nem voltunk álmosak 
és a szálloda bárjába betértünk – MOL-
NÁR MIHÁLY alelnökünk meghívására 
– egy üdítőre. A bárszékeken DR HENK 
DE WEERD, JOSH THONE, és egy né-
pes kínai társaság ült, de 10 perc múlva 
HENK DE WEERD (PIET DE WEERD 
fia, a „BELGICA DE WEERD” galamb-
gyógyszer-cég tulajdonosa, világhírű ga-
lambász-állatorvos) már a mi asztalunknál 
ült (JILLY sporttársat ismerte) és dicsérte a 
tokaji bort, ANKER ALFONZOT és „KA-
POSVÁR”-t.

Egy keveset aludtunk, de vasárnap reggel 
megint ott voltunk a csarnokban, mire nyi-
tott az Olimpia. Volt még egy fél napunk, 
újra átnéztünk mindent, és feltöltődtünk a 
sok-sok gyönyörűséggel.

Az út hazafelé megint fárasztó volt, a 
hazai utakról „elfelejtették” a havat leta-
karítani, de ez sem keserített el bennünket. 
Ezekben a napokban nagyon jó volt ma-
gyar postagalambásznak lenni!

Gyulai József
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Így láttam én:
Vitatkozom azokkal, akik ajkbiggyesztve 

hagyták el 25-én az egyetemi sportcsarnokot. 
Miért? 

Mindenkivel találkoztam, akivel telefonon 
megállapodtam erről, megnéztem azok ga-
lambjait, akik eredményei számomra kiemel-
kedtek, mindent beszereztem, amiért Gödöl-
lőre mentem, több neves tenyésztővel tudtam 
eszmét cserélni. Egy kiállításnak számomra 
ebben rejlik legfőbb vonzereje.

Kevesebben voltunk, mint a korábbi évek-
ben? Igen!

Lehet keresni az okokat a szervezésben, a 
rossz szlogenben, de nézzünk csak szét sa-
ját házunk táján, saját tagszövetségünkben, 
saját egyesületünkben, ott milyen napjaink 
helyzete? Többnyire nem dicsekedhetünk. 
A versenyek alatt még csak-csak, de a holt 
szezonban egyre nehezebben mozgósítható a 
tagság egy-egy rendezvényre. A mindennapi 
élet küzdelmei, az anyagi gondok, a verseny-
zés kudarcai magukban hordozzák a passzi-
vitás csíráit.

Megítélésem szerint a találkozó időpont-
ja a galambász szempontjából helyesen lett 
megválasztva a négy napos ünnep egyikére. 
Azon már lehet töprengeni, hogy a két hét-
tel korábbi időpont figyelembe vette e a ga-
lambok vedlési állapotát. Lehet, hogy emiatt 
több jó galamb nem került bemutatásra, de 
nem hiszem, hogy sok tenyésztő maradt en-
nek ürügyén távol.

Helyükön voltak a rendezők, az árusító 
helyek elkeltek, működött a büfé, láttam jó 
néhány külföldi vendéget is. Cseledy, Ko-
vács Gábor, Horváth Karcsi, Katona József, 
Scheily Gábor, Jakab Sanyi, és még számta-
lan kiváló tenyésztő galambjait meg lehetett 
csodálni, többjüknél vásárolni is lehetett.

Biztosra veszem, hogy az országos kiállí-
táson nagy lesz a tolongás, aki most nem volt 
jelen, az arra tartalékolta idejét, pénzét és 
energiáját. Úgy legyen.

Hogy látták mások?
Hegedűs István:
A rendező stáb már pénteken kora délután 

a helyén volt, sajnos a termet csak későn este 
tudták a rendelkezésünkre bocsájtani. A ket-
receket az udvaron kezdtük összeállítani és 
amikor lehetővé vált a betelepítés, rekord idő 
alatt a helyére került minden. Ebben a gödöl-
lői egyesület tagjai mellett a galambjaik el-
helyezését váró tenyésztők is részt vettek. A 
csarnoknak új főnöke van, rázósabb volt vele 
már az időpont egyeztetés is, csak remélni 
lehet, hogy a jövőben kialakul a korábban 
megszokott kapcsolat.

560 ketrec került soros kialakításra, és to-
vábbi 50 db a terem végébe. A galambok zö-
mét szombat reggel hozták a jelentkezők.

Úgy érzem, mi mindent megtettünk a be-
mutató sikeréért, és nem rajtunk múlott a 70 

db üresen maradt ketrec és a korábbiakhoz 
mért kisebb érdeklődés.

Szembetűnő volt az is, hogy az árusító he-
lyek előtt nem volt nagy tolongás. A látogatók 
valószínűleg kevés pénzzel érkeztek, vagy 
ráérnek majd az országos kiállítás alkalmával 
a szükséges szereket beszerezni.

Köszönöm mindazok munkáját, akik bese-
gítettek a csarnok berendezésébe.

Scheily Gábor:
Ez a találkozó ellaposodóban van. Nyolc 

évig szerveztem a Bajnokok találkozóját és 
anyagilag is érintett, ha az érdeklődés csap-
pant. Magyarán nem sajnáltam az erőfeszíté-
seket az érdeklődés fenntartása érdekében.

Augusztus közepe táján levélben kerestem 
meg a kerületek vezetőit, hogy adják meg a 
győztesek, a kiemelkedő versenyzők nevét, 
akiket névre szóló levélben hívtam meg a ki-
állításra, megadva ezzel a rangját a részvétel-
nek. A jelentkezések beérkezése után szintén 
magam küldtem ki a dekoratív kialakítású 
ketreckártyákat.

Az időpontot mindig a kasseli kiállítást 
követő hétvégére jelöltem ki, ami jócskán 
benyúlt a novemberbe.

Évenként neves nyugati tenyésztőket hív-
tam meg, hogy galambjaik árverésen találja-
nak új magyar gazdákra. A hazai tenyésztők a 
parkolóban korlátlanul árusíthattak.

Volt rá példa, hogy fórumot is szerveztem, 
amire jó nevű galambász előadókat mozgó-
sítottam. Mindenkor volt tombola, az utolsó 
években a fődíj színes TV volt.

Az elmondottak alapján úgy érzem, hogy 
a Szövetség nem használta ki a lehetőségeit 
a szervezés terén és noha kétségtelen, hogy a 
körülmények inkább romlottak, mint javultak 
az azóta eltelt évek során, a szervezés gyön-
gébb színvonala is hozzájárult az érdeklődés 
csökkenéséhez.

Azt azért meg kell jegyeznem, hogy én ga-
lambokkal együtt itt voltam. Azok az élver-
senyzők pedig, akik restek voltak galambjai-
kat elhozni, ezzel lemondtak a bemutatkozás 
legkézenfekvőbb formájáról, ugyanis sem a 
versenylisták, sem az esetleges riportok nem 
pótolhatják az itt élőben szerezhető benyo-
másokat.

Tóth Pál:
Nem jutottam a végére a ketrecsoroknak, 

jó ha a galambok háromnegyedét tudtam 
szemrevételezni. Magam főleg a barátokkal, 
ismerősökkel történő találkozásokat, hasznos 
eszmecseréket keresem a már hagyományos-
sá váló gödöllői összejövetelek során, és ez 
most is tökéletesen megvalósult.

Ami a bemutatott galambok minőségét ille-
ti, talán elmaradt a korábbiaktól, de egyetlen 
madár megtekintése, vagy inkább felfedezése, 
kiegyenlítette ezt az érzésemet. Ez a madár 
Katona József Janssen vérű kk. tojója volt, ami 
rám feledhetetlen, mondhatnám rendkívüli be-
nyomást tett. Már csak ennek a galambnak a 

látása is megérte, hogy itt voltam.
Jakab Sándor:
Én sok galambot szoktam hozni eladásra, 

így most is. Hibának tartom, hogy az eladó 
galambok ketrecei egy sorban voltak a bemu-
tatásra hozott galambokéval. Én külön sorba, 
elkülönítettem volna a két kategóriát.

Azon túl, hogy a vásárolni szándékozó te-
nyésztők zavarták a másik tábor nézelődőit, 
azáltal, hogy az eladók ki-be rakták a ketre-
cekből galambjaikat, egyúttal veszélyeztették 
a bemutatásra hozott igen értékes galambok 
biztonságát.

Úgy gondolom, hogy mindkét, immár ha-
gyományosnak mondható galambász sereg-
szemlére szükség van, amihez a szervezők-
nek újabb ötletekkel kellene az érdeklődést 
növelni, de a tagszövetségek, sőt egyesületek 
is bekapcsolódhatnának társas utazás biztosí-
tásával, vagy akár egy-egy felutazó gépkocsi 
teljes kihasználásával.

Növelném a színvonalat a kiemelkedő ver-
senyzők számára kedvezmény biztosításával. 
Például a 28 tagszövetség bajnoka, a nemzeti 
versenyek győztesei, a Maraton bajnok, 3-3 
galambot díjmentesen állíthatna ki. Ez alig 
100 db galamb, mégis fokozná a bemutató 
vonzerejét, valamint a bemutatkozás rangját. 
Az így kieső bevételt pótolnám a 300 Ft ne-
vezési díj megemelésével. (60-70 Ft)

Rucz János:
80 év fölött az ember évközben már igen 

nehezen mozdul ki otthonról, így ezeket a gö-
döllői kiállításokat használom fel számtalan 
barátommal történő találkozásra. Számomra 
ez ma már fontosabb, mint az egyébként ki-
váló galambok megtekintése.

Sokukkal most is találkoztam, de egy ba-
rátomat hiába kerestem, Ujházy Pétert. Hos-
szas kérdezősködés után végül Bárdos Pistá-
tól tudtam meg, hogy a közelmúltban súlyos 
műtéten esett át, nyilván még nem épült föl 
tökéletesen és ez távolmaradásának oka. 
Bántott, hogy erről nem tudtam, így hazaérve 
az volt az első, hogy hívtam telefonon. Hang-
ja és a hallottak aztán megnyugtattak.

A galambok mellett kissé felületesen fu-
tottam végig. Leghosszabban Kustyán Tamás 
kollekciója mellett időztem, remek madarakat 
mutatott be ez a győrszentiváni tenyésztő.

Azt, hogy ez a mostani kiállítás kissé lapo-
sabb volt, magam is észrevettem. Viszont ka-
tasztrófának tartanám, ha bárki arra a követ-
keztetésre jutna, hogy akkor erre a jövőben 
nincs már szükség. Nagy űr maradna utána, 
tehát ki-ki a maga háza táján igyekezzen hoz-
zájárulni további népszerűsítéséhez.

Zárszó:
Egy ilyen rendezvényt igen sok szemszög-

ből lehet megítélni. Ezt talán az itt közölt 
vélemények, hozzászólások is igazolják. A 
tanulságokat pedig ki-ki szerepköre szerint 
vonja le, és okuljon belőle.

Tamás István

Championok, győztesek találkozója, 2008
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2008.0�.2�. MAGDEBURG 
Nemzeti verseny

A tény adatok:
Indult 230 tenyésztő, 1462 db versenygalambbal, 20 %  292 db

Egyéni díjak:
1. Prém Zoltán F33 06-15-83195 H 1183,40 m/p
2. Takács Gábor F16 04-11-89324 H 1168,53
3. Domonkos Miklós G09 05-D-133099 T 1165,53
4. Horváth József F03 06-25-62205 H 1162,35
5. Wagner Csaba G09 06-25-60273,02 1156,02

Csapat díjak:
1. Jakab Sándor F05 87,4837 koeff
2. Prém Zoltán F33 92,0686
3. Domonkos Miklós G09 126,3830
4. Csidey József F30 170,8278
5. Szarvas István F02 190,4325

A verseny teljes számítógépes feldolgozása tíz napon belül megtör-
tént és felkerült a Szövetség honlapjára, Aschaffenburg és Katowice 
eredményeivel együtt. Sportunk történetében egyedülálló volt, hogy 
egy napon három nemzeti verseny galambjait várhatták a résztvevők. 

Magdeburg győzteseivel készített megkésett riportban arra kerestem 
a választ, hogy a kiemelkedő eredménynek milyen előzményei voltak, 
hogy zárult a tagszövetségi program, milyen volt a befektetett munka.

November 12-re időzített hosszú gépkocsi utam első állomása 
Csorna volt.

 Nem először köszöntöttem ebben a városban nemzeti győztest. Ez 
esetben Jakab Sándor portája előtt állítottam le a kocsit, ő a csapat-
versenyt nyerte.

A lakóház földszintjén kialakított, társalgónak is használt, jól fűtött 
műteremben kellemes beszélgetés kezdődött.

2006 végén a 15. tagszövetség felbomlott, a csornai F05 a  győri, 
11.számú , igen erős tagszövetséghez igazolt.

 Első kérdésem arra vonatkozott, hogy az eltelt két versenyév mi-
lyen tapasztalatokat hozott.

J.S: Előbb az előzményekről néhány szót. Egyáltalán nem volt kö-
zömbös, hogy a felbomló kerület egyesületeit melyik tagszövetség 
fogadja be. A három kapuvári egyesületnek, akik elindították a folya-
matot, már biztosítva volt a helye a Szigetközben.

 A térségben felélénkült galambász diplomácia nem volt mentes az 
élversenyzők érdekeinek mérlegelésétől. A „nagy Pannónia” idősza-
kából a tapasztalatok azt igazolták, hogy a délkeleti térség galambá-
szai a kedvezményezettei az uralkodó széliránynak. Ezt tudtuk mi is, 
ezért az F05 tagsága szintén  a 25-ös Szigetközhöz szeretett volna 
csatlakozni. De tudták a Szigetköz vezetői is, ezért nem véletlen, hogy 
nem kapkodtak sem a csornai, sem a  szanyi egyesületért, ahol melles-
leg Jakab, Csordás, Szabó Jóska, is röptet, ráadásul várhatóan földraj-
zi előnnyel. Így aztán még örülnünk kellett, hogy a 11. tagszövetség 
befogadta Csornát, Kónyt és Szanyt. Itt viszont az F05 a kerület által 
lefedett terület délnyugati csücskébe,- tehát előnytelennek tekinthető 
pozícióba került. Arról nem is beszélve, hogy az itteni konkurencia 
nagyszámú „válogatott” galambászból áll. 

A tagjaink egy része átléphetett volna a közeli Bősárkány, vagy Jo-
baháza egyesületébe, hogy így kerüljön át a 25. tagszövetségbe, de 
végtelenül jól esett, hogy kitartva mellettem, együtt maradt az egyesü-
letünk. Mindössze két fiatal tagunk döntött a távozás mellett.  

Mindezeket figyelembe véve, tudatában voltam annak, hogy itt az 
első ötbe bekerülni csak átlagon felüli teljesítménnyel lehet. 

Most térek rá a feltett kérdésre adandó válaszra: 

A 11.tagszövetség jól kézben tartott, fejlett versenyzési kultúrával 
és átlag feletti aktivitással rendelkező kerület. Itt a jó eredménynek 
rangja van, az élversenyzők hétről-hétre  szemmel tartják egymást, 
általában ismerik a másik állományának erős és gyenge oldalát. 

A tavalyi év eredményeivel nem voltam maradéktalanul elégedett. 
Elkövettem azt a hibát, hogy a téli tenyésztési kísérletet nem csak egy  
dúcrészben, hanem özvegy versenydúcom egészében bevezettem, ja-
nuár végi összeállítással.

Mindent szakszerűen csináltam, a tojók második letojását levá-
lasztással megakadályoztam,a fiatalokat a hímek nevelték tovább a 
leválasztásig, az ismételt összeállítást április elejére halasztottam. A 
vedlés normálisan indult, de később a tollváltás felgyorsult. A forma 
korán érkezett, és sajnos korábban is kezdett hanyatlani A folyamatot  
az eredményeim is jól tükrözik, a szezon eleji rövid távú bajnokság-
ban 5., a középtávúban 3. lettem, míg a hosszútávon, lecsúsztam a 27. 
helyre. Az általános bajnokságban mindez a 8. helyre volt elegendő. 
Tudni kell, hogy a rövid táv itt nem számít az általános bajnokságba.

2008 aztán bőségesen kárpótolt, mert kiemelkedő évet zártam. Ta-
lán a Maraton sikerült kissé halványabbra. Száraz özvegységet alkal-
maztam, és a bázis versenyzőim az utolsó útra 2-3 eldobott toll mellett 
1,5 kivedlett tollal rendelkeztek. Az általános bajnokságban az utak 
utolsó harmadában átvettem a vezetést, úgy 170 ponttal vezettem az 
utolsó verseny előtt. Mégis vesztettem ezen az eisenachi versenyen, 
mert csak három gyönge helyezést fogtam a lista végén. Bár az erős 
délnyugati szél hatása térségünk minden versenyzőjét sújtotta, önkri-
tikusan el kell ismernem, hogy madaraim csornai viszonylatban sem 
teljesítettek a korábbi hetek szintjén. Másodikként zártam a bajnok-
ságot. Sokorai Csaba /F16 / nyert, aki erről a versenyről brillírozott. 
Gratuláltam neki, mert jó galambász, aki megérett a győzelemre. 

Változtattál valamin az utolsó út előtt?
J:S: Igaz, hogy mindent a legjobban igyekeztem csinálni ezen az 

utolsó héten, fűtött a nyerési vágy, hiszen karnyújtásnyira volt a győ-
zelem, no meg Szuper kupa verseny is volt ez az utolsó. Nem jött be a 
várakozás, a szerencse sem segítette Csornát megfelelő szél formájá-
ban,  meg a galambok sem díjazták a nagy igyekezetet. De kérdezem 
én , hogy a mi sportunkban ki nem nézett szembe már hasonlóval? 
Egyetlen változásról számolhatok be. A gyűjtés előtti napon hagytam 
magam rábeszélni,  és megitattam egy zacskó W.N.-t 2 liter vízben 
(Henk de Werd készítmény). Nem hibáztatom ezt a szert, de ha már 
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kérdezted, ez volt az egyedüli változás. A galambok viselkedésén 
semmi különöset nem lehetett észrevenni.

 (* A riporter megjegyzése: Nem értünk egyet! E készítmény hatá-
sa áldásos lehet, ha végig szerepel egy kezelési programban, de beza-
varhat a galamb anyagcseréjébe, ha ráitatjuk a megszokott szerekre. 
Nálam hasonló beavatkozás miatt kis híján elúszott As2. és Prága, 
teljesen ártalmatlan anyagok hirtelen bevetése miatt. Örök igazság, ha 
lehet, szezon közben ne változtass!)

Elérkeztünk Magdeburghoz. Hogy készültél fel a versenyre?
J:S: Semmi különöset nem tettem, a megszokott ritmusban teltek 

a napok, még magán tréninget sem alkalmaztam. (a második zacskó 
W.N. nem itattam meg.) A gyűjtés napján megmutattam a tojókat, 
és a legjobb galambokat pakoltam. 10 db-ot Magdeburgba, 10 db-ot 
Aschaffenburgba. Mivel szombatra jó időt jósolt a meteorológia, a tag-
szövetségből szinte minden élversenyző a legjobbjait kosarazta. Persze 
az sem volt  közömbös, hogy nekünk Magdeburg 650 km körüli. 

A győztes csapat országos helyezési számai és érkezési adatai:
13. Jakab Sándor F05 06-15-75613 H 15-35-13 1127,45 m/p
16. 04-50-06492 H 15-42-09 1114,73 m/p
54. 06-15-75689 H 16-07-32 1068,16 m/p

Coeff. értéke: 87,4834

Mondj néhány szót ezekről a galambokról.
J.S.: A 75613 kh már évesen jól szerepelt. Az idén egy kihagyott ver-

seny után hatszor zsinórban helyezte magát, majd a következő útjáról 
súlyos sérüléssel érkezett. Négy hétig  lábadozott a dúcban, és a házkö-
rüli tréningek mellett csak néhány magántréningen vett részt.5-10 perces 
késésével jelezte, hogy nincs még rendben. Eisenachra már mehetett vol-
na, de otthon maradt, mert nem fért be az első csapatba. Magdeburgból 
országos 13. helyezésével hálálta meg a pihenést és a türelmemet. 

Származását tekintve az apja és anyja is rokontenyésztett. Az apja 
Ali anyai vonalára, anyja pedig Jos-Ritye utódokra. 

A  06492 kkh, a „Sczecini”, I díjas volt évesen erről az országos ver-
senyről. Kétévesen Szuper kupa csapattag, majd három évesen 11 út, 11 he-
lyezés, Rostockból dúcmásodik. Ehhez jön mostani 16-ik helyezése. Ő volt 
a nevezett galambom.  Apja  100 %-os Denys , amit egy Nyitrai / Nagypál 
/és egy Silay / Elefánti / Denysből tenyésztettem. Anyja ősei a Szappanos 
dúcban születtek, Tepas x Lehmans x Kapontje kombinációban.

A 75689 kh, apja Scheily Gábortól származó 100 %-os Houben, 
anyja Ali testvére. (Rambó x Mambó)

Néhány szót Aschaffenburgról is.

J.S. Ez volt a nehezebb verseny, a galambok nagyobb szünetekkel, 
rosszabb méterátlaggal  érkeztek. Galambjaim jó formáját jelezte, 
hogy a hármas csapat 13., 26., és 78. helyre érkezett, amivel csapat-
ban az országos  IV. helyet érdemelték ki. Ez a hármas a 75520 skcsh, 
a 75654 kkh, és 75724 számú kkh hím. A színük is mutatja, hogy ők a 
negyedik dúcrészből, a hosszú távú társaságból kerültek ki.

Szeretném közreadni az utóbbi néhány évben elért kiemelkedő 
eredményedet, kérlek segíts ebben

J.S. 2005:
Tagszövetségi bajnokság I
Országos derby, zóna 4. díj
Szuper kupa Sczecin 1. és 3. díj, csapatverseny I.
Maraton klub Liege országos 1.díj, csapatverseny 7.
Kiel , országos 4. díj
Maraton bajnokság 6.
Maraton champion 13.

2006:
Tagszövetségi bajnokság I
I zóna Teplice 1., 2., 3. díj, csapatverseny I
I zóna Eisenach 2. díj, csapatverseny I
Országos Derby verseny, zóna 1. díj, csapat 2.
Országos Szuper kupa Magdeburg 2., és 5., csapat I.
Országos Szuper kupa összetett csapatverseny II.
Szuper kupa champion hím 1.
Maraton klub bajnokság 4.
Maraton champion 12.

2007:
Tagszövetségi bajnokság 8.
Tagszöv. szuper hosszú távú bajnokság 2.
Maraton klub Liege 6. és 9.csapat verseny 6.
Maraton bajnokság 10.

2008:
Tagszövetségi bajnokság 2.
 Magdeburg nemzeti verseny csapat 1.
 Aschaffenburg nemzeti verseny csapat 4.

Mit mondanál befejezésül?
J.S.: Saját eredményeimen túl nagyon büszke vagyok arra, hogy 

több fiatal tenyésztő tanácsaimmal és a tőlem származó galambokkal 
jelentős sikert ért el sportunkban, hogy csak Horváth Ferire, vagy a 
Prém testvérekre  utaljak.

Legutóbb Németh Józsi, ifjú galambász, remekelt a fiatalok versen
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nyén a tagszövetségben elért  csapat második helyezésével, a tőlem 
származó galambok utódaival.

A beszélgetést követően a dúcokba is benéztünk, kézbe vettük a 
győzteseket. Számomra mindig nagy élmény ebben a remek verseny-
dúcban szétnézni. Képzeljék el, hogy három dúcrészben csak kéke-
ket látni, a negyedikben vannak a kovácsoltak, a „hosszú távúak.”. 
Süt róluk az egészség, a szárnyvégeken vastagon a púder.  Kézben is 
különlegesek. Közepes testűek, vagy alig erősebbek, mégis  teltek, 
erőtől duzzadók. Remek kollekció. Az számítana csodának, ha nem 
segítenék az élbe gazdájukat.

További sikereket kívánva megkértem Sanyit, kísérjen át Kónyba 
Prém Zoltánékhoz. 

Prém Zoltán (1977) és Tamás (1980)
Két sikeres galambász a fiatal generációból. Magdeburgból övék az 

országos első díj, valamint a csapat második és tizenhetedik helyezés. 
A Győztesek találkozóján találkoztunk először, ahol kiállították a si-
ker csapatot, a fő helyen a nagy nyerővel. 

Ezeket így stoppolták:
1. 06-15-83195 H 15-12-27 1183,40 m/p 1,0462 koeff
31. 07-15-90983 H 15-57-25 1094,33 m/p 32,4333 koeff
56. 05-15-74776 H 16-12-42 1067,03 m/p 58,5891 koeff
Családi házuk konyhájában folytattuk a beszélgetést, ahol főleg 

Zoltán vitte a szót, Tamás és Jakab Sanyi csak elvétve  szólt néhányat, 
csak úgy kiegészítésképpen.

Galambász pályafutásuk igen korán kezdődött, Zoli talán 13-14 éves 
lehetett. Természetesen, ahogy az lenni szokott, szedett-vedett galam-
bokkal, ami  csak olyan „koca” galambászkodás  volt.1995- ben lettek 
egyesületi tagok, a csornai F05-ben. (A kónyi F33 csak 2004-ben ala-
kult.) Küldtek néhány versenyre, komolyabb eredmény nélkül. 

Jelentős változást hozott az 1999-es év, amikor jó barátjuk Jakab At-
tila („Sanyi bá’ fia”) felszámolt, és galambjai hozzájuk kerültek. Ekkor 
építették jelenlegi dúcukat is. Az áthozott galambok között sok kiválóság 
is akadt, például Márkus Pisti ajándék galambja, vagy még ma is bázis 
tojónak titulált Gyerkó tojó, amely a tatai Pintér Imrétől került Csornára. 

Az Attilával fennálló barátság következtében természetesen az 
„öreggel”is jó kapcsolat alakult ki, amely ma is tart. Megismerték 
galambjait, sok időt töltöttek  a dúcokban, tanulták a siker fortélyait. 
Csodálták az Ali (10563 kh.) szereplését, „aki” 1999- ben évesen,  és 
2000-ben összesen 7 kerületi díjat nyert,mint a Dunántúl bajnokság 
legeredményesebb galambja.

2001-2002 már nagy ambícióval indult, de  a „csodaszerekbe” ve-
tett hitük igen nagy pofonokat kapott. A  „Berkes program” náluk nem 
hozta a várt eredményt. Utóbb derült ki, hogy állományuk egészségé-

vel voltak komoly gondok, amelyet egy győri állatorvos derített fel  és 
ki is kezelt sorozatos Gentamicin kúrával. 

2002 őszén szükségét érezték kiemelkedő képességű tenyész anyag 
beszerzésének. . Mielőtt messzebbre mentek volna, Jakab Sanyi fel-
ajánlotta, hogy ad a legjobbakból. Ekkor került dúcukba Sanyi leg-
eredményesebb vonalának néhány reprezentánsa, az Ali, a Rambó, a 
Mambó néhány utóda, nem egyszer ezek szoros rokontenyésztésének 
eredménye. Máig ezek adják tenyész dúcuk gerincét. Természetesen 
ez a „merítési” lehetőség azóta sem apadt el,  a Rambó – Ali vonalat 
azóta is rendszeresen frissítik, amit kérnek, megkapják.

Tartástechnológiájuk csiszolása érdekében felvették a kapcsolatot Csor-
dás Károllyal, aki készségesen állta az esetenként napi telefonos konzultá-
ciókat. Megtanulták tőle a rendszerességet, a kapkodás kiküszöbölését, a 
sikeres szerepléshez vezető utat. Az eredmény  2004-ben már mutatkozott, 
amikor a kerületi általános bajnokság 6. helyéig kapaszkodtak.

Csordás protezsálta őket a Pintér fiúkhoz, akik 2004 őszén,  már 
az első találkozáskor felvázolták az általuk alkalmazott egészségügyi 
programot, amely a Belgica De Weerd szerekre épül. Máig él a baráti-
vá erősödött kapcsolat, amelynek óriási lökést adott a 2005-ös kirob-
banó siker a tagszövetségi bajnokságban. 

Négy versenyév telt el közben, a kapott programot kritikusan csi-
szolgatták, saját körülményeikhez, saját állományukhoz igazították. 
Bevált a B.S., a W.N., a Belgamco, de az Orni Speciálnál lényegesen 
jobb a Belgatai az öreg versenyzőknél. Náluk 2007-ben hanyatlást 
hoztak a Drapa takarmány-kiegészítő szerek és nem jött be az Orni-
spricc sem. Persze lehet, hogy nem a szerekben, hanem az alkalmazás 
módjában volt a hiba. 

Igen elégedettek viszont a két éve használt Salmonella elleni vakci-
nával, amelyet Eijerkamp állatorvosa (Sluys?) készít és forgalmaz. 

Versenydúcuk, amelyet 1999 őszén maguk építettek, 6 méteres, fa 
szerkezetes, keleti tájolású, az elején bőséges mennyiségű üveggel. 
Az özvegy versenyzéshez alakított fészekfülkékből összesen 40 db 
van elhelyezve a három részre osztott dúcban. Ennek végében  van 
a 25 pár tenyész galamb, már kevésbé igényes komforttal. Kisebb, 
különálló, déli fekvésű  dúc ad helyet a fiataloknak, ezekből 70 db-ot 
engednek ki évente. A téli össz.  létszám 140-150 db, ezekből  50 db-
ot neveznek a fő versenyekre.

Tartástechnológiájukban néhány meglepő vonás szerepel számom-
ra. Mindjárt az első, hogy versenyzőiket augusztus második felétől 
zárva tartják, és ez eltart április elejéig. A második, hogy versenyzőik 
sosem nevelnek, következetesen alkalmazzák a száraz özvegységet. 
Az is meglepett, hogy az árpát és apró magokat galambjaik nem isme-

Prém Tamás, Jakab Sándor, Prém Zoltán



2009. február ��

rik, mint ahogy a zöld takarmányt sem. . 
Januárban oltanak először salmonella, majd paramixó ellen, ös-

szeállítás március 15-én. Az első tojásokat kiültetik, majd a második 
tojásról özvegyítenek. 

A takarmányt általában maguk keverik, és nagyon vigyáznak a ki-
váló minőségre. A versenytakarmány 3 rész kukorica, 3 rész napra-
forgó, 1 rész búza, 1 rész cirok, 1 rész borsó.  Ez utóbbit nem keverik 
a többihez, hanem szerda reggelig külön adják a versenyzőknek, ké-
sőbb már nincs borsó, mint ahogy diétás keveréket sem alkalmaznak. 
A gyűjtés reggelén még kapják a borsómentes takarmányt, majd a ko-
sarazás előtt 1-2 órával csak hántolatlan rizst és néhány szem mogyo-
rót adnak. Szezonon kívül is napi kétszer takarítanak.

2008- ban néhány út előtt csináltak hétközi magántréninget tojóra, 
úgy 20 km-ről. Gyűjtéskor rövid és középtávú utaknál megmutatják 
a tojókat, hosszú távú út előtt csak a tányért fordítják fel és nincs  
gyógyszeres kezelés sem a héten. Magdeburg előtt két hétig  a mada-
rak nem kaptak gyógyszert.

Rossz tapasztalatokat hozott a hosszú távú versenyek nyugatra 
fordítása, ami az öreg versenyzőket láthatóan megviselte. Aschaf-
fenburgból 4 jó versenyzőjük maradt el,  miközben az egyévesek vi-
szonylag könnyedén vették az akadályt. 

Rátértünk a galambok származására. Mint kiderült a győztes hár-
mas közeli rokonságban van egymással.

83195 KH: Apja Kovács Imrétől származó Jakab galamb, a „13”-
as. Ez a Szili Péter „Jupiter”nevű  Janssen vérű hímjétől és egy Szap-
panos kombinációból származó kkcs tojóból kelt.

Anyja egy Rambóra / az Ali apja, 100%-os Gyerkó / erősen rokon-
tenyésztett kék tojó. A Rambó háromszor összetéve a saját  lányával 
keltette. Volt a kezemben, kissé darabos, de egyéb degenerációs je-
gyeket nem tartalmaz.

A 83195-t az utolsó hosszú távú versenyre nem pakolták, így két 
hetet pihent győzelme előtt. 

90983 KH: Apja szintén a „13”, anyja egy visszahozott Ali lány, 
amit Ali egy Markó Dezső szuper párjától származó tojóval költött. 

A 90983 egyéves madár, 2008-ban 5 helyezést produkált, ebből né-
gyet a hosszú távú programban.

74776 KH: „ő” volt a nevezett. Apja a csornai Szabó Mihálytól 
származó Jakab galamb. Féltestvér párosításból kelt, a Plesó Fábry, 
Jos-Ritye vonalból. Később kézbe vehettem, közepesnél kissé erő-
sebb üveg szemű, ragyogó madár, a „Hókék” névre hallgat.

Anyja ugyanaz mint a 83195-é, tehát a Rambóra agyon rokonte-

nyésztett kék tojó. 
A beszélgetést követően megnéztük a galambokat. A versenyzők 

típusra megegyeznek a Jakab Sanyinál látottakkal. Közepes méretű, 
kézben erőtől duzzadó, telt madarak. Kondíciójukon halványan érző-
dött, hogy már közel három hónapja zárva vannak. 

A tenyész hímek többnyire erősebbek a versenyzőknél, de típusra 
teljesen hasonlóak. A két vérfrissítésre hozott Pintér madár eltérő fel-
építése szembetűnő. 

Kérésemre megkaptam az elmúlt évek eredményeinek csokorba 
kötött listáját.

2004: tagszöv. általános táv 6.
2005: tagszöv   rövidtáv 2.  középtáv 4.
  hosszú táv 7.  általános 4.
  hosszú távú champion 1.
  általános champion 3.
  Sczecin régió csapat 5.
  Magyar kupa középtáv 6.
  Országos hosszú távú champion 8.
2006: tagszöv:  középtáv 6.  hosszú táv 2.
  általános 3.
  általános champion 3.
  Szuper Kupa Magdeburg, országos csapat 3.
  Nyugat-Dunántúli bajnokság 4.
  Országos mesterversenyző
2008: tagszöv  általános 4.
  Amberg egyéni 4.  Amberg csapat 5.
  Országos Magdeburg egyéni 1.
  Országos Magdeburg csapat 2.
  Szuper kupa Kassel  csapat 9.

Erősen szürkült, amikor elhagytuk Kónyt. Kifutottam az időből, 
pedig Pápán még egy riport várt rám. A nap eseményei,  a sok élmény 
zsongott a fejemben, csak remélni tudtam, hogy a diktafon rögzítette 
a hallottakat és segítségével összeállhat egy jó beszámoló Magdeburg 
győzteseiről. Hogy ez miként sikerült, ítéljék meg Önök, akik meg-
tiszteltek azzal, hogy végig olvasták. 

Tamás István
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Nemzeti Bajnokság középtáv, Scharding régió � díj, csapat �, 
„Magyar Kupa” rövid táv, Nemzeti �. díj.

2008 évben a postagalamb versenyek 
változatos időjárási körülmények mellett  
folytak. Hol hűvös, hol  meleg, füllesztő, 
perzselő időjárási viszonyok között teljesí-
tették feladataikat  galambjaink. A galam-
bok teljesítményeit  most igazán a verseny-
utakra való felkészítés  befolyásolta. Az a 
postagalambász, aki a felkészítésre kevés-
bé ügyelt, sokszor pórul járt. Az igazán jó 
versenygalambok sem tudtak sok esetben 
időben hazatérni.

Az Esztergom-Kertváros Wesselényi 
u 20/a sz alatt lakó GMEINER PÉTER 
sporttárs a C-07 PGSE tagja – elnöke 
– azok közé a postagalambászok közé 
tartozik, akinek jó galambjai vannak, de 
gondosan, tervszerűn és tudatosan gon-
doskodik galambjainak a versenyekre 
történő felkészítésével. Nem bíz semmit 
sem a véletlenre és a szerencsére.

Gmeiner Péter az Esztergom-Kertvárosi 
C-07 jelű egyesületében tevékenykedik. 
Egyesülete a 16-os Tagszövetséghez tarto-
zik és  2008 évben a II zónában, ahol a B-
02 ,B-03 ,B-01 Dunakanyar, a G-02 Klub is 
– versenyeztek.

A 2008 június 27-én SCHARDING-
BÓL rendezett verseny örökre emléke-
zetes lesz számára.

A régióban 7878 galamb, míg zónában 
13.552 galamb indult a start alkalmából.

Egyéniben a 89013-as galambja ELSŐ 
helyezést ért el. Csapatversenyben 3. he-
lyezést repültek galambjai. Az összesített 
ZÓNA eredménye egyéniben 5. és csa-
patban 3.

Helyezései: 1, 6, 23, 24, míg zónában 5, 
12, 31, 32 helyezések!

Úgy gondolom a közel 6000-es létszá-

mú postagalambász táborból bár ki elfo-
gadná ezeket az eredményeket.

A Nemzeti Bajnokságban elért eredmé-
nyeken túl egyesületében is megnyerte a 
bajnokságot, de tagszövetségének röpcso-
portjában is dobogós helyezéseket ért el.

Hogyan és milyen galambokkal érte el  
ezeket az eredményeket. E kérdést teszi fel 
minden postagalambász.

Nos Gmeiner Péternek mindig voltak jó 
galambjai, sokszor nyert díjakat, de ami volt  
nem mindig a legjobb és Ő eddigi sportte-
vékenysége során mindig maximalista volt. 
Kereste a jobbat, az olyan galambot, amely 
tartósan, kiegyensúlyozottan, egyenletesen 
tud megbízhatóan teljesíteni.

Korábbi tagtársától Angyalfi Józseftől 
– aki mindig csak az egyéni díjak meg-

szerzésére törekedett és ennek érdekében 
komoly anyagi áldozatokra is képes volt 
– szerzett be tenyészanyagot. Van Loon, 
KLAK, POUW  galambok közvetlen gye-
rekeit vitte be állományába és azok kombi-
nációjából keletkezett utódokkal már a 3-ik 
éve sikerült az élmezőnybe maradnia, míg 
nem a 2008-as versenyév országosan is ki-
emelkedő eredményeket hozott.

Alapgalambok, a fotókon is látható 
53427-es és a 22015-ös galambok, Van 
Loon, Pouw és Klak  originál galambok ke-
reszteződéséből származó utódok. Állomá-
nyának versenyzői létszámában e galambok 
vére található. Valamennyi versenygalamb-
ja rokon, testvér unokatestvér, apa, unoka 
párosításokból  származnak.

Galambjai a hímek és tojók is versenyez-
nek, de mind két nemet özvegy módszerrel 
küldi  a versenyutakra.

Amit kihangsúlyozott, hozzátette, lehet, 
sokan nem fogják elhinni, a tojók egész hé-
ten egy tágas volieres dúcrészben vannak 
és csak a versenyeken repülnek. Megérke-
zéskor estig együtt vannak a hímekkel és 
utána szétválasztásra kerülnek és csak a 
következő versenyúton repülnek újra.

A hímek reggel és délután kedvük szerint 
repülnek. Nappal az özvegy dúcrészben pi-
hennek.

Nagyon fontosnak tartja, hogy a ga-
lamboknak a legnagyobb nyugalmat kell 
biztosítani. Enélkül nincs jó eredmény. A 
galamb szeresse a dúcát. Legyen kényel-
mes, levegős, szellős (nem huzatos) helye. 
A galambok versenyszezonban mindvé-
gig borsószalmán pihennek. A vastagon 
felszórt  borsószalmát nagyon szeretik 
galambjai.
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Versenyállománya 25 hím és 18 tojó 
galambból áll. 

Versenydúca téglából épített kétszintes 
épület felső részén található. Alul a takar-
mányraktár s egyéb szerszámok tárolására 
szolgáló helyek találhatóak. A felső rész 
egy kétrészes özvegydúcrészből és egy 
ülőkékkel ellátott részből áll. Ez utóbbiban 
a verseny után a hímek tartózkodnak. A fé-
szekfülkés özvegydúc rész kitakarítva, fer-
tőtlenítve egész ősszel és télen üresen áll. 
Gmeiner Péter szavai szerint „pihen a dúc”.

Galambjai a kötelező védőoltásokkal el-
látja. Ezen kívül a trichomonas ellen véde-
kezik rendszeresen.

Havonta egy két alkalommal LAKTI-
FERM nevű takarmány-kiegészítőt kapnak 
galambjai.

A takarmányozásra sem fordít nagy 
hangsúlyt. Évek óta a DANKÓ féle ke-
veréket eteti. Az időjárás és a versenytáv 
függvényében napraforgót és kukoricát ad 
pluszként.

A galambok igen akaratosak, de a gaz-
dihoz ragaszkodóak. Ritkán látni ennyire 
bizalmas kapcsolatban lévő galambot egy 
dúcban. A közepes testalkatnál kissé na-

gyobbak. Igen kiváló izomzattal és tolla-
zattal rendelkeznek. A szemük csupa tűz. 
Alkatukhoz képest „pille” könnyűek. An-
nak ellenére, hogy a dúcban gazdájukkal  
bizalmas viszonyban vannak, nehezen fo-
tózhatók. Valamennyi egy-egy egyéniség.

A galambok teljesítményeire jellemző a

 gyorsaság. A fotózott galambok eredmé-
nyei mind az 1 % és a 10 % közötti helye-
zéseknél találhatóak.

A legeredményesebb galambjaiból fotóz-
tam néhányat, mely fotókat le is közlöm, 
hogy mindenki láthassa azok karakterét.

(Ha most kezdeném a postagalambásza-
tot, lehet ,hogy itt szerezném be leendő ál-
lományom alapját )

Mint korábban említettem a 2008 évi 
eredmény egy tervszerű, tudatos tevékeny-
ség eredménye. A jó képességű postaga-
lamb önmagában nem elégséges a kiváló 
eredmény eléréséhez. Kell hozzá a galam-
bász tudatos tevékenysége, egy megkü-
lönböztetett galambszeretet és egy igen jó 
érzék ahhoz, hogy felismerjük, mikor, mit 
is kell tenni annak érdekében, hogy galam-
bunk jó versenyeredményt érjen el.

Úgy gondolom, itt most minden együtt 
van és ha így folytatódik a jövő további 
szép eredményekkel fog megörvendeztetni 
bennünket. 

-r –ó.

2009-es naptár!!!
Január: Nádas Pál; 
Február: Nyitrai Ferenc; 
Március: Juhász Ernő; 
Április: Kovács Mihály és András;
Május: Mihály Pál; 
Június: Velenczei Béla; 
Július: Erdélyi Gyula; 
Augusztus: Kovács Ferenc; 
Szeptember: Juhász Gyula; 
Október: Kovács Gábor; 
November: Horváth Károly; 
December: Pintér László.

A Szövetségben kapható, megrendelhető Ára: 1000.-

Olimpiai Magazin!!!

Ez az egyedüláló színes magazin, 
amely összegyüjtötte az elmúlt olim-
piák győzteseit, azok bemutatkozása-
it. Több mint 50 színes fotóval!!!
1995 Utrecht - 2007 Oostende kö-
zötti időszakból 18 Olimpiai bajnok 
galamb bemutatásával, 16 tenyész-
tőtől.

A Szövetségben kapható, meg-
rendelhető Ára: 500.-
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Tisztelt elnökség!

Az Országos Választási Jelölő Bizott-
ság 2008. dec. 20.-án megtartott ülésén, 
a résztvevők határozatképességével úgy 
döntött, hogy javaslattal kíván élni az or-
szágos tisztségviselők eddigi megválasz-
tási gyakorlatának megváltoztatására.

- A bizottság 15 igen és 2 tartózkodás 
mellett javasolja, hogy a szakbizottsá-
gok munkájának hatékonyabbá tétele ér-
dekében, a több ponton összekapcsolódó 
témákban illetékes bizottságokat vonja 
össze, így a Nemzetközi Kapcsolatok, 
Tudományos és Ismeretterjesztő, vala-
mint az Állategészségügyi Bizottság a 
jövőben összevontan működjön.

- Az Országos Választási jelöltek név-
sorát a jelenlévők egyhangú szavazással 
elfogadták, azt kérik a szaklapban lekö-
zöltetni. Ugyancsak kérjük, hogy a jelöl-
tek bemutatkozó és feladat meghatározó 
írásai szintén kerüljenek leközlésre a 
közgyűlést megelőzően.

- Bizottságunk egyhangú szavazással 
elfogadva javasolja, hogy a postaga-
lambsporttal kapcsolatos vállalkozások 
tulajdonosai és ügyvezetői országos ha-
táskörű tisztséget ne tölthessenek be.

- Az Országos Versenybizottság tagja-
it a teljes régiós lefedettség érdekében a 
tagszövetségek VB elnökei alkossák, így 
a bizottságot nem érheti az a vád, hogy 
kisebb érdekcsoportok döntései érvénye-
sülnek.

Tisztelettel kérjük a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség Elnökségét javasla-
taink mérlegelésére és támogatására.

Sporttársi üdvözlettel:
Horváth Zoltán

Országos Választási 
Jelölő Bizottság elnöke

Választási hírek!

Az Országos Választási jelölő Bizott-
ság 2008. dec. 20-i ülesén egyhangú 
szavazással elfogadta azt a jelöltlistát, 
melyet az Országos Közgyűlés elé kíván 
terjeszteni. Egyben kéri a jelölőlistán 
szereplő Sporttársakat, hogy - közzé-
tétel céljából- írják meg-, hogy megvá-
lasztásuk esetén milyen célkitűzéseket, 
feladatokat kívánnak megvalósítani. 
Munkatervüket 2009. február 10-ig szí-
veskedjenek írásban elküldeni az Orszá-
gos Választási Jelölő Bizottság elnöké-
nek (Horváth Zoltán, 9700 Szombathely, 
Verseny u.16.).

Választási jelöltlista:

Elnök: Bárdos István 
Alelnök: Molnár Mihály

Elnökségi tagok: 
- Budapest: Doholúczki Tibor
- Budapest környéke: Konrád János, 

Pintér László (a két jelöltből egy fő vá-
lasztható)

- Dunántúl: Fertetics Gyula,Tamás Ist-
ván, Ifj. Tarczi Ferenc (a három jelöltből 
két fő választható)

- Észak-Magyarország: Dobrosi Lajos
- Kelet-Magyarország: Balogh Tamás, 

Kovács Mihály, Tóth István (a három je-
löltből két fő választható)

Bíráló Bizottság elnöke: Hegedűs István
(Tagjait a Magyar Postagalamb Sport-

szövetség elnöksége és a szakbizottság 
elnöke választja)

Országos Versenybizottság elnöke: 
Belák Ottó

(Tagjait az Országos Választási Jelölő 
Bizottság javaslata alapján a tagszövet-
ségek VB. Elnökei alkotják)

Ellenőrző Bizottság elnöke: Dr. 
Rózsa Ernő 

Tagjai: Pató József, Szalai Károly, 
Száraz György, Szirmai József

Póttag:   Szabó Bálint

Fegyelmi Bizottság elnöke: Gyulai 
József 

Tagjai: Dr. Vecsei István, Kármán Gá-
bor, Némedi József, Demők János

Póttag: Pintér Ferenc

Az elnökség választja:

Etikai Bizottság elnöke: Silay Ferenc
(Tagjait a Magyar Postagalamb Sport-

szövetség és a bizottság elnöke választja)

Nemzetközi, Tudományos és Állat-
egészségügyi Bizottság elnöke: Dr. Jíl-
ly Bertalan

(A hatékonyabb működés érdekében 
a három bizottság összevonását javasol-
juk. A bizottság tagjait a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség elnöke és a bi-
zottság elnöke választja)

Ifjúsági Bizottság elnöke: Hodászy 
Csaba

(Tagjait a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség elnöksége és a bizottság elnö-
ke választja)

A nem közgyűlési hatáskörbe tartozó 
bizottságok később megválasztásra ke-
rülő tagjait a megalakítást követően a 
szaklap leközli.

Országos Választási Jelölő Bizottság

Az Országos Választási Jelölőbizottság hírei

Választási tervek, célok, bemutatkozások
Balogh Tamás Elektronikai és mű-

szaki főiskolát végeztem. 1950. óta vagyok 
a Postagalamb Sportszövetség tagja. 10 éve 
elnöke a 19. Törökszentmiklós és környé-
ke Tagszövetségnek. Alapítója vagyok az 
R-08 Tiszaföldvári egyesületnek, és 10 éve 
ennek is az elnöke. 4 éve vagyok elnökségi 
tag, és 2008-ban az Év Postagalambászának 
választottak.

Bárdos István
1. Sportéletünket az Alapszabály szel-

lemében szervezzük.
A Sport Törvény aktualitásait figyelem-

be véve erős, jól működő egyesületekre, 
szervezett, önálló, de a magyar posta-
galambsportban és a magyar postaga-
lambsportért működő tagszövetségekre 
van szükség.

Az egyesületeink, tagszövetségeink életét 
segítsék a Szövetség szakmai bizottságai és 
az országos Elnökség. A Szövetségünk ve-
zető testületei munkaterv szerint dolgozva, 
szabályaink betartásával a postagalambspor-
tot szolgálják.

A következő 5 évre a tagszövetségeknek 
új megállapodást kell kötni a Magyar Posta-
galamb Sportszövetséggel.

2. Tovább kell népszerűsíteni a postaga-
lambsportot, színesíteni versenyeinket, díj-
kiosztóinkat a lakóhelyeinken, településein-
ken, barátok, ismerősök között.

Legyünk környezetünk és társadalmunk 
„aktív részesei”, akikre figyelnek, akikről 
beszélnek az emberek, akik példát tudnak 
mutatni a fiataloknak, szabadidős elfog-
laltságot, sikert, élményt kínálva, állat-
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szeretetre, a természet szeretetére, meg-
becsülésére tanítva a jövő nemzedékét és 
megkülönböztetett figyelemmel fordulunk 
idősebb tagjaink , egyedülálló, sok esetben 
egyedül is élő sporttársaink felé. Tisztel-
jük, becsüljük őket.

A postagalambászat és a postagalambász 
barátságok örökre köttetnek és sokszor fe-
ledtetik hétköznapi gondjainkat, bajainkat.

3. Országos, Nemzeti és nemzetközi ver-
senyeink, eredményeink az egész világnak 
mutatják postagalambsportunkat. Tagszö-
vetségi, egyesületi versenyeink szervezése-
kor legyünk nagyobb tekintettel és megér-
téssel a kevés postagalambot tartó és kevés 
postagalambbal versenyző sporttársainkra, 
akik sporttársaink többségét alkotják, akik 
„hobbiból” saját szórakozásunkra verse-
nyeznek, akik a Bajnoksághoz segítik a 
Bajnokokat.

Versenyeink szervezésekor, értékeléseink 
szakosodásával (rövid, közép, hosszú) több 
sikerélményhez juthatnának a kevesebb ga-
lambbal versenyzők, nem lenne versenyzé-
si „kényszer” az Általános Bajnokságban” 
való részvétel.

Értelmi és személyes okokból lehetőséget 
kell adni a szakosodásra!

4. Legyünk büszkék a magyar posta-
galambsport versenyeinek eredményeire. 
Becsüljük meg saját és mások helyezéseit, 
sikereit.

Versenyeink tisztasága sportunk, jövőnk 
záloga, szabályaink minden sporttársa 
egyenlően vonatkoznak.

Segítsük egymást, közösségeinket, veze-
tőinket a szabályok betartásában és betarta-
tásában.

5. A tagság igényének megfelelően to-
vább kell fejleszteni eredményszámolási 
programunkat.

Sokak szerint szükség lenne egységes 
tagszövetségi eredményszámolásra, azonos 
módszerre.

6. Starthelyeink feltérképezése, kijelölé-
se, startjaink hitelessége, biztonsága, ellen-
őrzése olyan fontos, mint dúcbeméréseink 
pontossága. Ezek a hiteles eredmények zá-
logai.

7. Sportunk etikai – erkölcsi színvonalá-
nak emelése.

8. Nemzeti – nemzetközi kiállítások szer-
vezése.

9. Korszerűsítjük és egységesítjük az 
elektromos rögzítők működésének sza-
bályait.

10. Ismeretterjesztő kiadványok készítése 
a postagalambokról, a postagalambsportról 
fiataloknak.

11. A határon túli magyar postagalambá-
szok segítése.

12. Fiatalokkal, iskolásokkal, művelődési 
intézményekkel, önkormányzatokkal, civil 
szervezetekkel kapcsolatfelvétel, együttmű-
ködés kialakítása.

13. Taglétszám növekedés.

14. Köztéri postagalamb szobrok Buda-
pesten és vidéken.

15. A „postagalamb” kultúrkincs megőr-
zése a Szövetség elsődleges célja

Belák Ottó a Karancs Tagszövetség 
tagja az E-03 egyesület elnöke vagyok és 
kettő cikluson át az Országos Versenybi-
zottság elnöki tisztségét töltöttem be társa-
dalmi munkában. Az elmúlt években renge-
teg barátot kaptam az ország szinte minden 
részéből! Sajnos sok haragost is,hiszen a 
döntések során két oldal van és a sporttár-
sak nem mindenesetben fogadják emelt fő-
vel ha nem az ő javukra született döntés!

Szeretném megköszönni mindazoknak 
akik segítettek, a rengeteg jó szót, bíztatást 
mert munkám során sokszor volt rá szük-
ségem! Többször előfordult, hogy meg-
kérdeztem magam „szükségem van nekem 
erre?”

Most, így visszagondolva az elmúlt 9 
évre azt mondanám, hogy igen. Hiszen éle-
tem legnagyobb részért a galambászatnak 
szenteltem, napjaim szinte minden percé-
ben jelen van. Szerencsés vagyok, hiszen 
galambjaim rengeteg örömet szereztek 
már és feleségem Ildikó minden téren segít 
munkámban. 

Pár mondatban felidézném a múltat!
- A versenyszabályzatot folyamatosan az 

élet adta igényekhez próbáljuk igazítani;
- A tagi, egyesületi átigazolást megpró-

báltuk a sport más területén elfogadott ke-
retek között szabályozni;

- Munkánk során lett bevezetve az 
elektromos rögzítő rendszerek hasz-
nálata;

- Emlékversenyeket, hosszú távú országos 
versenyeket szerveztünk minden évben;

- A Magyar Kupa versenysorozatot az elő-
ző vezetéstől öröklődik, de úgy gondoltuk, 
ezt folytatni kell hiszen szeretik, igénylik a 
galambászok. A 2006. év madárinfluenza 
járvány miatt az elit klub eredményei ki-
vételével pontosan rendeztük meg és adtuk 
közzé az eredményeket minden évben. Elju-
tottunk oda, hogy a sporttársaknak a külön-
böző versenyformákra, bajnokságokra nem 
kellett külön nevezni, hiszen központilag 
minden eredményt ki tudtunk számolni!

- Minden évben időben, esztétikus kivi-
telben elkészítettük az országos évkönyvet.

- Az elért eredményeket szinte minden 
érvben csodás díjkiosztók keretében, méltó 

körülmények között ünnepelhették meg a 
díjazottak;

- Ha hívtak az ország bármely egyesü-
letéhez, tagszövetségéhez elmentünk, el-
mentem!

- A zóna díjkiosztókat, igaz az Önök se-
gítségével de most már évek óta mindig más 
helyen de a győzteseknek segítve próbáljuk 
lakhelyükhöz legközelebb vinni

- Rengeteg külföldi galambászt hív-
tunk rendezvényeinkre, úgy gondolom 
helyünk van a nemzetközi galambásztár-
sadalomban.  

A jövőről az előttük lévő megoldásra váró 
feladatokról:

- Új egységes versenyszabályzat átdolgo-
zása, mely az elektromos rögzítő rendszerek 
által felvetett problémákat is tartalmazza. 

- Elindultunk azon az úton, amely lehe-
tőséget ad tagjainknak egy szélesebb, szi-
nesebb versenyformában részt venni! 

- Szerintem a Tagszövetségi általános 
csapatbajnokságot folytatni kell, hiszen ez 
országunkban már hagyomány, de azon út-
nak melyet évek óta a szövetségi kiírásban 
rögzítettünk nem az tagszövetség által meg-
rendezett összes útból! 

- Még nagyobb teret, rangot adni a szako-
sodásnak , legyen rangja a távonkénti (rö-
vid-, közép-hosszú-, maraton-,) egyéni és 
csapatbajnoknak! 

- Elérni, hogy az adott versenyekről pon-
tos információk rövid időn belül a tagság 
tudomására jusson. 

- Versenyeink tisztaságát felügyelni mind 
szállítás, mind feleresztési helyek kijelölé-
sével gyűjtések, versenyek élgalambok el-
lenőrzésével.

Dobrosi Lajos Megtisztelő szá-
momra., hogy ismét a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség elnökségi tagjának 
jelölnek.

A Sportszövetségnek 1964-töl tagja va-
gyok, ezen idő alatt nagyon sok sportba-
rátot ismertem meg az ország legkülönbö-
zőbb helyeiről, ismerem elképzeléseiket a 
sportunkkal kapcsolatban. Azon. sport-
barátaimnak akik közelebbről ismernek 
nem mondok újdonságot azzal, hogy ré-
szemről mindig az egyértelmű, mindenki 
számára elfogadható megoldásokat keres-
tem és helyeztem előtérbe, A sportszövet-
ség elnökségének munkáján érezhetőnek 
kell lenni, hogy valamennyi tagjának 
érdekében kíván tevékenykedni és csele-
kedni. Nagy előrelépésnek tekinteném, ha 
a kibúvók keresése helyett valamennyi-
en megpróbálnánk betartani az általunk 
alkotott szabályokat. Meggyőződésem, 
hogy csak megfelelő kompromisszum 
készséggel, egymás megbecsülésével, 
véleményének figyelembe vételével lép-
hetünk előrébb és biztosíthatjuk sportunk 
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fejlődését. Helyzetünkben erre minden le-
hetőség adott csak élnünk kell vele.

Doholuczki Tibor 38 éves, a B-I. 
Tagszövetség Elnöke vagyok.

Fontosnak tartom a jövőben a Tagszö-
vetségek és a Szövetség közötti szorosabb 
együttműködést, a MAGYAR galambász-
társadalom belső konfliktusainak megoldá-
sát, a postagalamb-versenyek átalakítását a 
kor igényei szerint, úgy hogy lehetőleg mi-
nél több tenyésztő lelje örömét csodálatos 
sportunkban. Talán a legnagyobb kihívás a 
magyar galambászok eredményeinek, “szu-
per” galambjainak megismertetése - mar-
ketingje - a külföldi sporttársaink körében. 
Vallom, hogy a programjainkban kiváló tel-
jesítményt elért madaraink legalább olyan 
jók, mint külföldi társaik. Az elismertségün-
ket növelni kell (sajnos hazánkban is)!!!

Fertetics Gyula Mesterversenyző
1957-től vagyok tagja a Magyar Postaga-

lamb Szövetségnek.
Legmagasabb kitüntetésem a Postaga-

lambsportért Érdemérem.
Terveim között szerepel a Bajnokok 

Klubjának létrehozása, az élversenyzők 
bekapcsolása az országos vérkeringésbe, 
hasznos és jó ötletek felhasználása a verse-
nyek erősítésének érdekében. 

Színvonalas országos versenyek szer-
vezése magas résztvevői létszámmal. Ver-
senyforma átértékelése, országos kiállítás 
megreformálása, fiatal galambok értékelé-
sének biztosításával, ezáltal a standard jövő 
biztosítása. 

Gyulai József: Mivel az országos 
Fegyelmi Bizottságnak a Közgyűlés a felet-
tes szerve, minket a Közgyűlés választ, és 
csak a Közgyűlésnek tartozunk beszámolni 
a végzett munkánkról.

Néhány kivételtől eltekintve másodfokú 
eljárásban foglalkozunk a Tagszövetségek 
fegyelmi ügyeivel.

Nyomozók nem vagyunk, senkit nem 
gyanúsítgatunk, dokumentumokból dol-
gozunk.

Megválasztásom esetére azt ígérhetem, 
hogy az OFB úgy mint az előző ciklusban, 
harag és részrehajlás nélkül törekedni fog 
az igazság kiderítésére – minden ellenér-
dekű fél és azok tanúinak meghallgatása, 
valamint benyújtott dokumentumaik alapos 
tanulmányozása révén -, ítéleteiben pedig 
szigorúan az Alapszabály, a Fegyelmi Sza-
bályzat és a Versenyszabály szellemében 
fog eljárni.

A korábbi években senki nem próbálta 
befolyásolni döntéseinket, kérem, hogy ezt 
a jó szokásukat a jövőben is tartsák meg.

A Fegyelmi Bizottság tagjaival együtt 

már a jelölést is megtiszteltetésnek érezzük, 
a megválasztandó vezetésnek pedig sok si-
kert kívánunk!

Hegedűs István Évtizedek óta a 
postagalambsport elkötelezettje vagyok. 
1958 óta postagalambászkodom.

A kezdetek: Először 107 fős C-07 Tatabá-
nyai Egyesületben tevékenykedtem, ahol az 
elnöki teendőket is elláttam. Később a bá-
nyák megszűnésével a tatabányai egyesüle-
tek is koncentrálódtak. Ebben az időszak-
ban a C-07 és a C-02 egyesültek. Az akkori 
idők nagy kerületének titkára voltam, ahol 
az elnök néhai Schaub József volt.

1958-tól rendszeres szervezője voltam 
a kiállításoknak. 1960-tól aktív bírálói te-
vékenységet láttam el. E munkát kerületi, 
országos és nemzetközi szinten végeztem. 
Többször vettem részt - mint bíráló - a nem-
zetközi spartakiádokon. olimpiákon.

Több évtizeden keresztül a tatabányai 
versenykerület elnöki posztjai is betöl-
töttem. 1958-tól folyamatosan a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Elnökségének 
tagja és mára negyedik ciklusban az OBV 
elnöke vagyok.

Elnökségem alatt számtalan kimagasló 
nemzetközi eredményt értünk el sport- és 
standard kategóriában. Több sporttársam 
lehetőséget kapott, hogy nemzetközi szin-
ten is megmérettesse magát a szlovák, cseh, 
jugoszláv kiállításokon, valamint az olim-
piákon.

Tagjaink tanfolyamon keresztül bírálói 
minősítést szereztek országos, kerületi és 
egyesületi szinten.

Jövő: Megtalálni azokat a fiatal 30-40 
éves sporttársainkat, akik érdeklődnek a 
standard sport, valamint a kiállítások rende-
zése iránt.

A Bírálótestület mindig egy nagy család 
volt, ahol öröm volt dolgozni, a munkában 
együtt részi vállalni és a sikereinket közö-
sen elérni.

Konrád János: 57 éves vagyok, öt-
ven éve vannak galambjaim, versenyezni 
1976-ban kezdtem! 

Voltak jó éveim és természetesen gyen-
gébbek is.

Az 500 km feletti versenyeken értem el a 
jobb eredményeimet!

Számomra a POSTAGALAMBOKKAL 
való foglalkozás igazi SZABADIDŐS te-
vékenység és a versenyzés nem ÉLET-HA-
LÁL HARC!!!

A C-12-es egyesület elnöke vagyok ki-
sebb megszakításokkal 20 éve.

Az esztergomi 16. Tagszövetség vezető-
ségében 16 éve töltök be vezető tisztséget.

1993-2002 között VB elnök, 2002-től a 
Tagszövetség elnökeként tevékenykedem.

Amennyiben az Elnökség tagjai közé 

választanak akkor, a legfőbb feladatomnak 
tekintem a Magyar Postagalambászok csen-
des többségének az érdekeit minél hatéko-
nyabban érvényesíteni. Ami nem feltétlenül 
ellenzéki magatartást jelent, mert ami a ga-
lambászok többségének megfelel azt én is 
támogatom. 

Kovács Mihály vagyok Hódmező-
vásárhelyen a Virradat sor 6 a szám alatt 
lakom. 1962 óta vagyok tagja az U-01 pos-
tagalamb sportegyesületnek valamint a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetségnek. 20 
éves korom óta mindig közősségi munkát 
végeztem, úgy az egyesületemben, mint a 
Dél-Tisza tagszövetségben. 1984-óta va-
gyok az U-01 postagalamb sportegyesület 
elnöke.2000-óta vagyok a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség elnökségének tagja. 
Nagy megtiszteltetés számomra hogy segít-
hetem közösségi munkámmal azt a sportot 
és szereplőit, mit legjobban szeretek.

Molnár Mihály vagyok az Önök 
bizalmából egy ciklusban a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség alelnöke. Ezú-
ton is megköszönöm bizalmukat úgy 
gondolom ezzel én az eltelt években nem 
éltem vissza. 

Az általam elképzelt vállalásokból vannak 
amelyeket megvalósítottunk és van még mit 
tennünk az elkövetkezendő években is. Az 
elért sikereinket együtt éltük meg, ezt mind-
annyian jól tudjuk itt gondolok a Portó-i és 
Dortmund-i olimpiákon elért dobogós III. 
helyezésekre, erre szoktuk mondani ez na-
gyon szép csapat munka volt. De sorolhat-
nék még a sikereinkből de nem ez a célom. 

A munkám során mindig arra törekedtem 
vezető társaimmal és Önökkel a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Postagalam-
bászaival, hogy a hobbink a galamb a „béke 
jelképe” jellemezze tevékenységünket. 

Jelölt vagyok az alelnöki pozícióra ter-
mészetesen ehhez kérem az Önök támoga-
tó segítségüket. Természetesen a jövőben 
is azon szeretnék dolgozni, hogy az eddig 
elért eredményeinket megőrizzük tovább 
öregbítsük a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség és a Postagalambászok hírnevét a 
világban. A feladatainkból is melyeket meg 
kell oldani az elkövetkezendő időben, hogy 
a problémák sokkal könnyebben megoldha-
tók legyenek. 

El kell készítenünk egy egységes szer-
kezetbe foglalt mai igényeket kielégítő 
Verseny és Kiállítási Szabályzatot termé-
szetesen ehhez kérjük az Egyesületek és 
Tagszövetségek javaslatait. Keresnünk kell 
azon megoldásokat akár a bizottsági tevé-
kenységek áttekintésével, hogy lehet elérni 
azt, hogy több információ kerüljön el a Pos-
tagalamb Újságon keresztül az olvasókhoz. 

Nagyon fontos feladatnak tartom a 
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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.

Keressük együtt a legjobbakat! 

Fiatalok gyűrűzését vállalom 2009 évben Herbert 
Wieden vérvonalból, keresztezési partnerek K. 
Shellens, G. Vandenabeele, Dr. H.P. Brockamp 
és egyéb keresztezett vérvonalak. Gyűrűt kérek. 
Fiatal és szerényebb pénztárcájú sporttársak 
jelentkezését várom. 

Tel: 06-96/261-748-as telefonon. 
Kettőezer forint / darab.

Tagszövetségekkel és az Egyesületekkel 
a kölcsönös segítő szándékú jó kapcso-
latot a munkánk végzéséhez a határidők 
betartását. 

Magam részéről azt gondolom ha a bizal-
mat megkapom a következő ciklusra emberi 
tulajdonságaimmal azon dolgozom munka-
társaimmal, hogy sportunk minél színesebb 
és eredményesebb és emberibb legyen. 

Öröm számomra, hogy együtt vettünk 
részt a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
125. éves Parlamentben rendezett ünnepi 
rendezvényén ezt elődeink  sajnos nem él-
hették meg, de akik ott voltunk számunkra 
egy örök emlék. Megköszönöm azon Sport-
társaim segítőszándékú jó tanácsait bírála-
tait mellyel munkám segítették. 

Pintér László 2500 Esztergom Zsolt 
N u 5 sz. alatti lakos a G 02 SOLVA-95 
Klub tagja, elnöke vagyok. 1953-ban kezd-
tem mint úttörő a postagalambászatot, majd 
iskolai tanulmányaim és sporttevékenysé-
gem miatt abbahagytam, de 1968-tól ismé-
telten e nemes sportnak hódolok. A C-01, 
a C-13, a C-06 egyesületekben, míg nem 
megalakítottuk a SOVA-95 Klubot és azó-
ta itt folytatom a postagalambokkal való 
foglakozást. 1968-tól folyamatosan írom ri-
portjaimat a Postagalambsport c. lapunkba. 
Haász Ferenc, Deli Ferenc, Gyulai József, 
Varga Antal főszerkesztők irányítása alatt 
több száz írásban és több ezer fényképfel-
vételben örökítettem meg a galambászélet 
eseményeit. Az utóbbi években megbízott 
főszerkesztőként, majd főszerkesztőként 
azon igyekeztem, hogy minél jobb minősé-
gű lap kerüljön ki a postagalambászokhoz. 
Sikerült Magyarországon elsőként bevezet-
ni, majd meghonosítani a gépi eredmény-
számolást a GPS rendszert ugyancsak első-
ként kezdeményeztem. Meghonosítottam a 
postagalamb fotózást. Klubunkban és a tag-
szövetségünkben az egyesületi vezetőkkel 
közösen olyan versenyprogramokat sikerült 
végrehajtani, mely olimpiai bajnokság meg-
szerzését tette lehetővé.

Eddigi munkám során szerzett tapaszta-

latok alapján felelőséggel jelentem ki, is-
merem a magyar postagalambászok gond-
jait, elképzeléseit. A Sportszövetségünk 
munkájában kezdettől foga vettem részt. 
Voltam Tanácstag, Fegyelmi Bizottság 
elnöke, tagja, Választási Jelölő Bizottság 
Elnöke, tagja.

Megváltozott életkörülményeim lehetősé 
teszik, hogy a Postagalambsportunk meg-
újítása érdekében aktív munkát végezhes-
sek, mely munka eredményességét javítaná 
az, ha a munkát az elnökség tagjaként vé-
gezném.

Csak néhány gondolatot:
- Budapest és 60-80 km körzetének egy-

séges bajnoksága megszervezése a tagszö-
vetségek vezetőinek bevonásával. E verse-
nyek díjazásához szponzorok megszerzése,

- A Magyar Postagalambászok által elért 
eredmények eddigieknél hatékonyabb rek-
lámozása,

- A Szövetségi és helyi rendezvények saj-
tóban, elektromos hírközlő rendszerekben 
való propagálása,

- A versenyformák egységesítése, töre-
kedve a szakosodásra, hogy nemzetközi 
eredményeink jobbá váljanak, legyen tekin-
télye és értéke a „ HUNGÁRIA” felirattal 
kezdődő lábgyűrűs galamboknak.

- A postagalambászatnak mint hobbinak, 
és mint versenytevékenységének népszerű-
sítése és a tartás és versenyzés költségeinek 
csökkentése.

Ez úton szeretném megköszönni a sport-
társak eddigi bizalmát, hogy jelöltek az el-
nökségbe és kérem a választás alkalmával is 
adják rám szavazatukat.

Dr. Rózsa Ernő: Jogi egyetem és 
mérlegképes könyvelői végzetségem van. 
1959 óta vagyok a szövetség tagja.

Tagszövetségi tisztségeim: Jegyző, titkár, 
majd elnök.

Szövetségi tisztségeim: elnökhelyettes, 
majd 10 év óta az Ellenőrző Bizottság tagja 
vagyok.

Tamás István: Megtisztelőnek, né-

mileg meglepőnek tartom, hogy a 20. tag-
szövetség közgyűlése 67 évesen jelölt az 
elnökségi tagságra.

1956 óta vagyok egyesületi tag. A-B6-
ban kezdtem, majd az 1960-ban alakult 
péceli A-31-ben folytattam, mígnem mun-
kám Tolna megyébe szólított. Így 1967-ben 
átigazoltam a szekszárdi M-09 egyesületbe, 
amelynek 1971 óta elnöke is vagyok. Meg-
szállott versenyzőként ismernek, az elmúlt 
53 évben mindösszesen három évet hagy-
tam ki, főleg költözések miatt.

1978-1998 között, azaz 20 évig, a 
Dél-Duna kerület elnöke voltam, ami 
automatikusan a Szövetségi Tanács 
tagságával is járt.

Azóta öregebb igen, bölcsebb viszont 
nem lettem. Véleményemet nem rejtem 
véka alá.

Az elmúlt öt évben a főszerkesztő bi-
zalmából a szaklap részére riportokat és 
beszámolókat készítettem, több kevesebb 
sikerrel.

Mint munkatárs hiányolom, hogy az el-
nökség tagjai, valamint a szakbizottságok 
vezetői meglehetősen arctalanul tevékeny-
kednek, és alig nyilatkoznak meg a nyilvá-
nosság előtt. Pedig egy-egy szakmai terület-
re vonatkozó önértékelés, önvallomás, nem 
kevés érdeklődésre tarthatna számot. Ebben 
szeretnék a jövőben változást elérni, az el-
nökség munkájában pedig tartós következe-
tességet elősegíteni.

Tarczi Ferenc A több szempontból is 
hátrányos helyzetű 14. Tagszövetség elnöke 
vagyok.

Sajnos az elnökség eddigi összetétele 
nagyon “egyoldalú” volt. Én a “másik ol-
dalról” szeretnék bekapcsolódni az életün-
ket meghatározó döntésekbe, képviselve a 
másik oldal galambászait.

Tóth István: 1994-ben alapította a Z-
35 Pétervására egyesületet, annak elnöke.

Karancs Tagszövetségnek megalakulása 
után rögtön a segítője, 10 éve gazdasági 
vezetője.
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Köszöntjük  
a február  

hónapban született 
sporttársainkat

Z�2 Csányi Lászlóné 88
B08 Tóth Bálint 8�
A25 Molnár Károly �8
Z22 B.Varga Gábor ��
C0� Kisuczki József ��
A�� Lődy Ede ��
B05 Gerő Balázs �5
G09 id. Horváth Károly �5
R05 Csorja József ��
A0� Kajli József ��
R08 Balogh Tamás �2
L0� Bartos Antal �2
R05 Czakó Lajos �2
Z0� Horváth Albert �2
Z�� Kádas Imre �2
A0� Skribek István �2
P0� Zdolik Mihály �2
E0� Cseh István ��
U02 Gyánti István ��
B0� Kováts János ��
U2� Miklós József ��
B�2 Szabó Ferenc ��
R�� Török István ��
R�� Károlyi Lajos �0
C02 Páter Dezső �0
R�5 Takács József �0

F0� Zügn Samu �0
A�� Babicz János �5
R0� Dienes Imre �5
D0� Grátz Ferenc �5
P08 Győri Sándor �5
U02 Kakucska József �5
C08 Kecskés András �5
V�8 Kislőrincz Bálint �5
A�0 Méder Kálmán �5
Z�� Pauleczki János �5
E0� Simon Menyhért �5
R�2 Sisa József �5
N�� Szabó János �5
Z0� Szakáczki János �5
B�0 Téglás László �5
Z�� Balázs Norbert �0
B0� Fazekas Tibor �0
Y0� Komáromi Ferenc �0
V�� Pócs Tamás �0
A8� Rácz Károly �0
F�� Scheily Gábor �0
N�8 Steiner János �0
R0� Szabó Sándor �0
U�2 dr. Tóth Gábor �0
N02 Vida Lajos �0
U0� Arany László 55

V0� Bozóki György 55
F�� Horváth Jenő 55
F05 Jakab Sándor 55
N02 Juhász Imre 55
G�� Kicska Zoltán 55
G05 Kovacik Ernest 55
R0� Lőrinczi Imre 55
R�� Máté László 55
D0� Mohácsi Tibor 55
S0� Molnár Antal 55
S08 Papp István 55
C20 Pogrányi Pál  55
Y05 Stáb István 55
A02 Takács Ferenc 55
K0� Timár László 55
A2� Tudomány László 55
F0� Böszörményi Tibor 50
Y�0 Gál Tihamér 50
D�2 Horváth László 50
U0� Onozó István 50
A2� Orbán József 50
A2� Petőházi Gábor 50
F�8 Sági Tamás 50
L0� Sturcz József 50
A2� Uri Kovács Imre 50
U�8 Varga Kázmér 50
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Eredeti német tenyészetemből röpposta 
galambok eladók. Beldvár utódai és költő-
párok kb 50 db. Janssen, Stichelbaut-Van-
hee-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. Meg-
rendelhető - postai utánvétes csomag-
szállítás! Túri József, 6760 Kistelek, 
Bocskai u. 23/b. Tel: 06-62/259-501, 06-
30/610-2227

***

10 db Tóth Kálmán vérvonalú Standard 
(Kiállítási) postagalamb eladó. Érdeklőd-
ni: Tel: 06-62/634-188

***
Általam behozott galambokat és leszár-
mazottaikat eladásra kínálom.G. Van-
denabeele; L.Van Loon; K. Schellens; 
BrokampXDelbar; B. Camphuis (05.-06.-
007.); H-Van Riel; Grondelaers; Flor Ver-
voort. Tel.:06-20-498-4169 Dinka Lajos

***
2009. évi fiatalok kiadók. Vérvonal Bá-
tori Symons, Desmet Matis-Vanroy. He-
gedűs Norbert, V-02 Füzesabony. Tel: 
06-30/624-8929

***
Magas jutalom ellenében keresem ga-
lambjaimat: 98-50-28131 pik H, 08-50-
06789 sk H, 00-02-46037 sk H.
Tel: 06-70-367-4009

Lakossági Hírdetés
Az F-32 Kapuvári Posta-galamb-
sport Egyesület tagsága, mély fáj-
dalommal vett búcsút, tragikus hír-
telenséggel elhunyt Németh Géza 
Sporttársunktól.
53 évesen ereje teljében távozott kö-
zülünk. Megint elvesztettünk, egy 
igazi galambászt. Gyermekkora óta 
hódolt nagy hobbijának, eleinte az 
F-12 Egyesület tagjaként, majd mint 
alapító tagként az F-32 egyesület-
ben versenyzett. Szomorú szívvel 
engedtük fel galambjait az utolsó 
versenyútra, ahol az Ő drága szívét 
segítették felemelni Teremtőjéhez. 

Örökké bennünk élsz.


