
2009. március 1

2009. február 10.
1. Az elnökség elfogadta a Választási Jelölő-
bizottság javaslatait:
- Az eddigi Nemzetközi-, Tudományos- és 
Állategészségügyi Bizottság működjön a jö-
vőben egy Bizottságként
- Postagalambász Történeti Bizottság alakul
- Az Országos Versenybizottság tagjai legyenek 
a tagszövetségek Versenybizottsági elnökei
- Aki postagalambászathoz kapcsolódó üzle-
ti tevékenységet végez, nem lehet a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség választott tiszt-
ségviselője
- A 2009. évi választások jelöltlistája elfoga-
dásra került

Javaslatok elfogadva: egyhangúlag.
2. A 2009. március 14-én tartandó Küldött-
gyűlés időpontja, napirendi pontjai valamint 
az elnöki beszámoló az elnökség által elfoga-
dásra került. (pótnap: április 18.)

Elfogadva: egyhangúlag.
3. A  2009-re elfogadott Nemzeti Bajnokság 
kiírásában az elnökség a következő változta-
tásokról illetve kiegészítésekről döntött:
- A rövid- és középtávú versenyek között 2 út 
átfedéssel szerepelhet, vagyis beleszámíthat 
mindkét kategóriába

- A közép- és hosszú távú versenyek között 1 
út átfedéssel szerepelhet, vagyis beleszámít-
hat mindkét kategóriába
- A sok félreértés miatt határozatban került 
rögzítésre a csapatértékelés: kategóriánként 
(rövid, közép, hosszú) a tenyésztő legjobb 
csapata kerül értékelésre és az általános ér-
tékelésben a tenyésztő legjobb csapatát kell 
figyelembe venni. Példa:
Kovács Istvánnak rövdtávon az 1. csapata, 
középtávon a 2. csapata és hosszú távon a 
3. csapata éri el a legjobb helyezést. Az ál-
talános értékelésben ezen kategóriánkénti 
legjobb csapatok eredménye számít, ott már 
függetlenül a csapat számozásától.
- Minden egyesület, a Versenyszabályzatnak 
megfelelően, csak a tagszövetség verseny-
programjának keretein belül vehet részt a 
Nemzeti Bajnokságban.
- 2009-ben az a tagszövetség, amelynek nincs 
lehetősége más tagszövetséggel közösen 
megrendezni olyan versenyt, amely a Nemze-
ti Bajnokság értékelésébe számítható, egyedi 
elbírálást kérhet az elnökségtől, de minimum 
induló létszámot ekkor is biztosítani kell.
- A Derby értékelés a július 11-én megrende-
zett versenyből kerül kiszámításra. Részlete-
ket a később megjelenő éves Versenykiírás 

tartalmaz majd.
- 2009-ben is kiírásra kerül a Magyar Kupa 
értékelés. Részleteket a később megjelenő 
éves Versenykiírás tartalmaz majd.
- Újabb dátumok a Nemzeti Bajnokságban 
szervezhető utakra:
május 23-24. (középtáv) és július 18.(hosszú táv)

Javaslatok elfogadva: egyhangúlag.
4. Átigazolások, bejelentések a nyilvántar-
tással kapcsolatban, amelyek adminisztrációs 
hibából most kerültek az elnökség elé:
C14 - szünetelteti tagságát
V18 – A Mátra Tagszövetségbe átigazol
Z05 – Az Észak II. Tagszövetségbe átigazol
Z35 – A Karancs Tagszövetségbe átigazolt
A 29. Klubok Tagszövetsége az eddigi fel-
ügyelettel való működéssel ellentétben 2009-
ben 8 egyesülettel és 108 taggal versenyez 
önállóan.

Elfogadva: egyhangúlag.
5. Mesterversenyzői címek odaítélése: Mar-
ton Péter és Sós Bálint (U01 egyesület) 

Elfogadva: egyhangúlag.
6. A Bíráló Bizottságnak az Országos Kiállí-
tásról és a dortmundi olimpiáról készült be-
számolóját és szakmai értékelését az Elnök-
ség egyhangúlag elfogadta.

Elnökségi határozatok
Kitüntetettek

Magyar Postagalambsportért:
Dobrosi Lajos  Z31 Postagalambsportért Érdemérem
Gyulai József  Z37 Postagalambsportért Érdemérem
Kálazi László  B12 Postagalambsportért Érdemérem
Kerekes János  A03 Postagalambsportért Érdemérem
dr. Ramocsa Manasszes Z24 Postagalambsportért Érdemérem
Silay Ferenc  U21 Postagalambsportért Érdemérem

Arany fokozat:
B12 Baricza Józser, D16 Burián György, P06 Cséfán Tivadar, A25 Erdélyi István, G02 
Juhász Ernő, V33 Juhász Gyula, C12 Konrád János, A60 Márkus István, L02 Maul Jó-
zsef, A48 ifj Pintér Ferenc, A48 Simon Mihály, N05 Szalai Károly, Z35 Tóth István

Ezüst fokozat:
A08 Bayer László, P01 Csehi Miklós, R31 Dögei Károly, B19 Gemela István, U18 
Juhász István, N08 Kalmár Imre, Z03 Kiss György, C05 Liszkai Imre, C25 Mészáros 
Zsolt, R10 Pálszabó András, B06 Paulik József, E13 Sári Boldizsár, A45 Stefáno-
vics János, A47 Stupek Dezsőné, F22 Szeiman József, R30 id. Szekrényesi József, 
T05 Szigetfalvi József, L02 Török Zsolt, L08 Zsolnai Sándor, F03 Zügn Samu

Bronz fokozat:
A14 Bajusz István, V12 Ballagó János, N16 Bera Márton, S12 Gere Zoltán, C07 
Gmeiner Péter, A46 Havasi Mihály, S06 Iván László, A25 Józsa János, P08 Kajos Ist-
ván, R05 Kása István, B06 Koncsek Ferenc, C18 Kuti László, B06 Nagy István, D01 
Otter Ferenc, A09 Peregi Pál, T11 Pók Győző, D01 id. Schindler Endre, Y09 Sólyom 
László, A54 Szebeni Lajos, R17 Takács Gyula, R12 Várdai András, F12 Varga Géza

Posztumusz Érdemérem:
Aradi László   V05 Posztumusz Érdemérem
Juhász Gábor   A25 Posztumusz Érdemérem
Kerekes László   A03 Posztumusz Érdemérem
Major György   L02 Posztumusz Érdemérem
Molnár Gergely   P09 Posztumusz Érdemérem
Molnár József   D01 Posztumusz Érdemérem
Rehák Imre   N08 Posztumusz Érdemérem
Szénási József   B06 Posztumusz Érdemérem

2008. december 09.

Közösségeink (egyesület, klub, tagszö-
vetség) kitüntetési javaslata

A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége 2008. 
december 9-én tartott határozatképes ülésén
„JUBILEUMI VÁNDORSERLEG”-et alapít.
A jubileumi serleget a Sportszövetség tagságához tartozó, 
szabályosan működő közösségek alapításuk 20. – 25. – 30. 
– 35. – 40. stb. évfordulója alkalmából kapják.
A jubileumi évforduló alkalmából minden közösségnek 
egy-egy vándorserleg kerül adományozásra.
A serlegeket a közösségeknek vándorserlegként kell ki-
adni, bajnokságaikra, versenyeikre, a tagság véleménye 
alapján.
A vándorserlegek 10 évig vándorolnak.
A tizedik év végén a serleget véglegesen az a versenyző 
nyeri el, aki a tíz éves futamidő alatt azt a legtöbbször 
nyerte el.
Amennyiben több tenyésztő szerepel azonos nyereség-
számmal úgy az utolsó év bajnokságában előrébb szereplő 
versenyző nyeri el véglegesen.

A serleg felirata:
Magyar Postagalamb Sportszövetség

JUBILEUMI SERLEG
A … éves …-…. PGS Egyesületnek

Első adományozás: a 2009. évben jubiláló egyesületek ré-
szére. Utána évenként folyamatosan

Átigazolások

A-34 16-ból  06-ba
Z-07 26-ból  18-ba
A-56 03-ból  02-be
V-03 28-ból  26-ba
A-35 új egyesület a 06-os tagszövetségben.
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A közelmúlt napokban ízlésesen elkészí-
tett meghívót hozott a postás, mely meghívó-
ból megtudtam 2009. január 24-én ünnepeli a 
győrszentiváni F 02 PGSE megalakulásának 60. 
évfordulóját. Ez alkalommal értékelik a 2008. 
évi versenyeket és köszöntik azok győzteseit.

A rendezvénynek a győrszentiváni KIS 
PIPA vendéglő adott otthont. A patinás ven-
déglő messze híres a konyhájáról és az ott 
kapható jó borairól.

A meghívott vendégek, az egyesület ga-
lambászai családtagjaikkal csaknem teljes 
létszámmal megjelentek.

A rendezvényt Nagy Gábor egyesület elnök 
nyitotta meg, köszöntötte a megjelenteket.

Köszöntőjét, mely a jelenlévőknek egyaránt 
tetszett az alábbiakban olvashatják:

…”Köszöntöm a kedves galambszerető 
vendégeket, galambász feleségeket, család-
tagokat, galambásztársaimat az F2 PGSE. 
60-ik jubileumi díjkiosztó ünnepségén. 
Külön köszöntöm szövetségünk vezetőjét 
Bárdos Istvánt valamint a volt újságfőszer-
kesztőt Pintér Lászlót. Köszöntöm kerü-
letünk jelenlegi vezetőjét Scheily Gábort, 
köszöntöm társegyesületek képviselőit He-
gedűs Istvánt és feleségét, Kollár Pétert és 
családját. Köszöntöm kerületünk régebbi 
vezetőjét, egyesületi tagunkat Máj Árpádot 
és feleségét.

Külön köszöntöm az önkormányzat ve-
zetőjét Ecker Gyulát és dr. Sík Sándor 
önkormányzati képviselőket. Köszöntöm a 
művelődési ház képviseletében jelen lévőket 
Rikovicsné Varga Ilonát, Loschitz Ferencet 
és Kakuk Jánost.

Nagy örömünkre szolgál, hogy e jeles na-
pon jelenlétükkel megtiszteltek bennünket.

Az F2 egyesület 1948-ban jött létre Stefa-
nics József és Sklánitz János vezetésével.

Az akkori mostoha rakodási, szállítási va-

lamint tartási körülmények ellenére is szü-
lettek kiváló eredmények. Arra is volt példa, 
hogy mostoha körülmények között 600-700 
km-ről aznap nem érkezett haza galamb. 
Akkoriban az egyesültnek csak egy verseny-
órája volt, de az is megesett, hogy a hazáért 
galamb gumigyűrűjével az utat a stopper 
óráig gyalogosan, futva vagy kerékpárral 
tették meg a galambászok lelkesen, a díjnye-
rés reményében.

Az életkörülmények javulásával, a techni-
ka fejlődésével, a tartástechnológia magas 
szintű megváltoztatásával az eredmények is 
nagyot fejlődtek. Korszerű szállítóeszközök, 
saját versenyórák, elektromos rögzítő rend-
szerek, galamb takarmányok, vitaminok és 
táplálék-kiegészítők biztosítják a jobb ered-
mény elérését. Az egyesületünkből több te-
nyésztőnek jutott ki az olimpiára galambja, 
több országos díjjal büszkélkedhetünk.

Rohanó világunkban nemcsak a körül-
mények, hanem az emberek, a galambászok 
is megváltoztak. Nagyon találónak tartom 
Bárdos István elnökünk köszöntőjét a januá-
ri szaklapban, melyből idéznék:

  “Összetartozunk mi postagalambászok, 
mert barátokat lelünk ellenfeleinkben, tár-
sakat a versenyeinken. Állandósult a vál-
tozás, a postagalambsport is a felgyorsult 
világunk része.

Ami maradjon  - az a barátság.
Ami hiányzik - az a szeretet.
Amire szükségünk lenne  - egymás meg-

becsülése.
A postagalambsportot csak együtt, tár-

sakkal folytathatjuk. Adjon erőt a tette-
inkbe vetett hitünk, galambjaink szeretete, 
dúcunk büszkeségei, versenyeink élménye, 
szeretett madaraink győzelme.

Kötödéseinkben van a jövőnk, s amit ta-
nulunk, tudunk, azt adjuk át a következő 
generációnak, családtagjainknak, baráta-
inknak, sporttársainknak.

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

Az egyesületben az elmúlt évben is nagy 
versengés alakult ki a díjakért. Kinek-kinek 
a maga módján sikerült állományát megmé-
rettetni. Ezen kis megemlékezésen külön sze-
retnék gratulálni a díjazott galamboknak és 
tenyésztőiknek. Az egyesület fennállása óta 
folyamatosan tagja egyesületünknek Otoltics 
József, akinek 60 éves sporttagsági viszonya 
van. Kívánunk jó egészséget, hosszú életet, 
további jó versenyzést. Egyesületünk legifjabb 
tagja Gede Renátó, aki mindösszesen 15 éves.

Máj Árpád sportpályafutása során mind 
az F2 egyesület, mind a győri kerület sokat 
köszönhet önzetlen, odaadó munkájáért. E 
jeles alkalomból szeretnénk megköszönni 
eddigi tevékenységét, mellyel előbbre vitte 
sportunk fejlődését, a szentiváni galambá-

szok és galambok hírét”…
Nagy Gábor elnök köszöntője után Bár-

dos István Sportszövetségünk elnöke kö-
szöntötte az egyesület tagjait és a megje-
lenteket. Röviden értékelte a győrszentiváni 
F-02 Egyesület évtizedek óta a postaga-
lambsportban tanúsított kiemelkedő ered-
ményeit, majd az egyesület részére átadta a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség által a 
kerek évfordulókra alapított emléktárgyát 
– csodálatos kristályváza -, továbbá Máy 
Árpád sporttársnak az egyesület örökös 
tiszteletbeli tagjának az 50. éves tagsági vi-
szonyt jelképező érmét.

A köszöntőt követően a versenyek győzte-
sei részére a verseny utankénti díjakat, okle-
veleket, serlegeket adták át. A F02 Egyesület 
2008. évi bajnoka KUSTYÁN TAMÁS sport-
társ, akinek galambjai kiváló teljesítményeket 
értek el. Kustyán sporttárs az 53. Országos 
Postagalamb Kiállításon is szép eredményeket 
ért el. Egyik galambja a XXXI. Dortmundban 
rendezett Postagalamb Olimpián is részt vett. 
Galambja tagja volt a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség nemzetközi szinten elért 3. 
helyét megnyert csapatnak.

A beszédek elhangzását követően a jelen-
lévő hölgyek egy-egy szál szegfűt kaptak em-
lékül. Egyúttal megköszönték nekik a posta-
galambsporttal szemben tanúsított nagyfokú 
türelmüket és társuknak nyújtott segítséget.

Még a vacsorát megelőzően az ALBAT-
ROSZ táncegyesület tagjainak két táncosa 
adott ízelítőt tánctudásukból. Latin-Ameri-
kai táncokból tartottak bemutatót. A tánc-
csoport vezetője Fertetics Andrea, aki Fer-
tetics Gyula „Tyuki” lánya.

A műsort követően került sor a vacsora 
feltálalására és mindenki jó étvággyal fogott 
hozzá az igazán kitűnően elkészített ételek 
elfogyasztásához.

A vacsorát követően Kollár Péter pos-
tagalambász fia ifj. Kollár Péter, aki az 
INTEROPERA táncos komikus szólóéneke-
se operett és musical számokból álló össze-
állításával szórakoztatta a jelenlévőket.

A nagyszámú és értékes tombolatárgyak 
mind-mind gazdára találtak. Ugyan így a ga-
lambok is, melyek közül 6 (hat) 2009. évi fia-
talt Máy Árpád nyert meg, akinek ugyan most 
nincsenek galambjai,de a dúcai késszen állnak, 
most újból elkezdheti a galambászkodást.

Éjfél körüli időben többen – mivel távol 
laktunk – elindultunk haza, de a többség 02 
órakor még ropta a táncot.

Befejezésül ismételten gratulálunk az F 02 
egyesület valamennyi tagjának és további jó 
eredményeket kívánunk részükre. Marad-
janak továbbra is a környék híres galambá-
szai. Tekintsék meg az ünnepségről készített 
fotó összeállítást.

-r –ó.

60 év

ifj. Kollár Péter
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Ajka, Győr, Bonyhád
Mint rendesen 2008-ik évben is voltak áp-

rilistól október közepéig versenyek. A dolgok 
természetéből adódóan voltak akik sikerrel 
megvédték eleddig kiváló eredményeiket. 
Míg másoknak sikerült magukra vonni a 
vetélytársak figyelmét újdonsült sikereikkel. 
Megint mások mint az lenni szokott galam-
básztak, versenyeztek az áhított eredmé-
nyesség reményében. Nincs ebben semmi 
különleges, így volt ez mindezidáig, és ma-
rad is az idők végezetéig. Ránk köszöntek a 
téli hónapok látszólag a pihenés, tervezgetés 
nyugalmát vetítve elénk. Szerencsére a me-
netrend nem csupán az említettekben ölt tes-
tet. Kiállítások, ünnepélyes díjkiosztók mind 
olyan rendezvényeink, amelyek időjárástól, 
távolságtól függetlenül jelentős tömegeket 
mozgatnak, vonzanak keresztül kasul az or-
szágban. Mindezekre a korona az országos 
kiállítás és az országos díjkiosztó vacsora. Je-
lentős számú hazai és külföldi vendégekkel.

Az elért eredmények úgy vélem minden 
érintett és érdeklődő előtt ismeretesek, ám ha 
valami okból mégsem, akkor elérkezett az ide-
je a hiányosságok pótlására. A kiadásra került 
díjlisták özönében kissé elmélyülve ki ki vá-
laszt kaphat a 2008-ik versenyév megrendezett 
versenyeiről, azok győzteseiről, díjazottjairól.

A Postagalamb Sportszövetség gondozá-
sában megjelenő ÉVKÖNYV szinte minden 
tagszövetség eredményei mellett zóna, ré-
gió országos versenyek, emlékversenyek és 
a Maraton versenyek eredményeibe enged 
bepillantást. Bizton állítom a minket körül-
vevő országok, beleértve a nyugati posta-
galamb sportszövetségek kiadványait is a 
maga nemében páratlan a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség Évkönyve. Kedvelem, 
mi több türelmetlen kíváncsisággal várom 
minden évben a megrendezésre kerülő OR-
SZÁGOS KIÁLLÍTÁST, valamint az azt le-
záró ÜNNEPÉLYES DÍJKIOSZTÓ GÁLÁT. 
Magától értetődően amíg ez elkövetkezik, 
számos egyesületi, tagszövetségi kiállítás, 
díjkiosztó részeseivé válhatunk.

Több ilyen meghívásnak próbálunk eleget ten-
ni Bárdos István úrral szövetségünk elnökével.

Utunk első állomása Ajka a Fehérvár 
és Környéke Tagszövetség kiállítása. A leg-
távolabbról sikerült az elsők között megér-
keznünk. A kiállítás megnyitóját fél 9-re hir-
dették. Ez valamelyest módosult, így azután 
a kiállított galambok megtekintésében senki, 
semmi nem akadályozott minket. Weiger Já-
nos, Dittert János és Burucs József voltak a 
segítségünkre, ha felmerült kérdésünkre ke-
restünk választ. Mindhárman kiváló galam-
bokkal és eredményekkel rendelkeznek. 

Vincz István az újonnan megválasztott utó-
da Komlódy Ferencnek () Némi beszélge-
tésbe keveredtünk. Summa summárum nem 
irigylésre méltó a helyzete. Egy ilyen nagy 
formátumú vezető után mint Komlódy Fe-
renc volt, - átvenni és továbbvinni az előd 

munkásságát. Vincz István úgy tűnik érti a 
dolgát, most már csak támogatókra, munka-
társakra van szükség.

Mígnem 10 órakor a megnyitó beszédet 
tartó Vincz István vázolta a 2008-ik év ver-
senyeit, azok kihívásairól is esett szó. Majd 
megköszönve mindenkinek a munkáját 
amelyet a kiállítás sikeres megrendezésébe 
fektetett. Ajkán az Oázis Kulturközpontban 
kellemes környezetben tekinthették meg a 
tagszövetség tagjai és az érdeklődő szimpati-
zánsok, valamint a távolabbi tagszövetségek-
ből idezarándokolt sporttársak a Fehérvár és 
Környéke galambászainak kiváló galambjait

Zárszavában Vincz István ismertette a 
megjelentekkel lexikális tudásukat bővítendő 
két meghívott előadó, Szappanos István, Vé-
tek János fogják színesebbé, emlékezeteseb-
bé tenni e jeles eseményt.

Szappanos István: a magyar postaga-
lambsport emblematikus egyénisége, rövid 
bevezetőjében rámutatott manapság a pos-
tagalambászok egy részét nagyon élénken 
egy dolog foglalkoztatja, nevezetesen: HOL 
LEHET JÓ GALAMBOT VENNI. Venni nem, 
tenyészteni az már a postagalamb tenyésztés 
művészete. Mindezek okán a tenyésztés hát-
térbe szorul, hallottuk olvashattuk számtalan-
szor az igazán nagyra becsült nyugat-európai 
galambászóriások ALEXANDER HANS-
SENE, MAURICE DELBAR, GEORGE 
FABRY, JANSSEN TESTVÉREK, ANDRE 
VANBRUAENE stb. A maguk tenyésztette 
galambjaikkal törtek az élre, uralva egy-egy 
korszakot a postagalambász történelemből. 
Kiválóbbnál kiválóbb galambjaikat nem csak 
kitenyésztették, hanem azok reprodukálását 
képesek voltak 30-40-50 éven át folytatni. 
Csoda e hát ezek után úgy a nemzeti, mint 
a nemzetközi mezőny legelejében a CSÚ-
CSON tudtak maradni. A tőlük vásárolt vagy 
ajándékba kapott galambok utódai sok-sok 
versenyzőt repítettek a díjlisták élére. Például 
Amerika, Kanada, Dél-Afrika, Kína, Taiwan 
és Európa számos országában.

A tenyésztésről röviden: 
Az mindenek előtt leszögezhető, a pos-

tagalamb tenyésztése közben számos siker 
és több balsiker váltakozik. Sokszor meg-
esik, hogy a 2x2 három vagy öt lesz. Nem 
úgy mint a matematikában a 2x2 négy. Mi 
postagalambászok nem vagyunk irigylésre 
méltó helyzetben, hiszen az állandóan válto-
zó egészségi állapotú galambokat próbálunk 
elképzeléseink mentén tenyészteni.

Nem beszélve arról, egyede válogatja, jól 
vagy kevésbé terhelhető galambokkal kívánjuk 
megvalósítani terveinket, álmainkat, vágya-
inkat. Eretneknek tűnhet, de csak és kizárólag 
minden gyógyszerezéstől mentesen is EGÉSZ-
SÉGES GALAMBOKKAL PRÓBÁLKOZ-
ZUNK. Hogy ez állomány szinten jelen legyen 
no ez már maga a tenyészteni tudás. Azt meg-
tanulhatta mindenki, egy kényelmes világos, 

száraz, huzatmentes galambház még nem a si-
ker kulcsa, csak előidézhetője lehet.

Az ilyen környezetben elhelyezett jó vagy 
kitűnő származású egészséges galambok, 
olyanokra gondolva, melynek családjában 
„sok valóban eredményes díjrepülő galamb 
található a távoli felmenőkig”. Nagyon jó, mi 
több kívánatos a tenyésztésbe fogott mindkét 
párosított egyed rendelkezzék hasonló ered-
ményekkel. Ellenkező esetben, csak „papír 
galambokról” beszélhetünk. A hét szűk esz-
tendő akár évtizedekre is kódolva lesz.

Négy kiemelt szempont együttes megléte 
vezethet jó irányba. A galamb fenotipusa, 
teljesítménye, öröklött jó tulajdonságok, 
szerzett tulajdonságok. Ha egy galambra azt 
mondhatjuk hogy jó galamb, azt azon egy-
szerű oknál fogva tehetjük, mert a szüleitől 
örökölte az egészséges szervezetét, jó tájéko-
zódó képességét, távolság tűrést, egyebeket. 
Van még egy a szerzett tulajdonságok minő-
sége. Galambjaink képesek alkalmazkodni, 
hiszen már régen nem élnének. Megtanítha-
tóak néhány dologra. Erre számos példa van. 
Meg van bennük a tanulás képessége bizo-
nyos határokon belül, de megvan. 

Hibát hibával: számos esetben kaptam olyan 
kérdést, egy jó felépítésű de kisszárnyú galam-
bot milyen szárnyú galambbal ésszerű párosí-
tani az említett hiba kiküszöbölésére. Az téves 
elgondolás, hogy egy nagyszárnyú egyeddel 
történt párosítás ezt megoldaná. HIBÁT HI-
BÁVAL NEM lehet javítani. Gyakorlati meg-
figyelés az állattenyésztésben az utódok para-
méterei a „közép felé igyekeznek” tehát a kis 
és nagyszárnyú galamb utódai is a közép felé 
igazodnak. Ha nem akarunk valamelyik em-
lített szélsőségre rácsodálkozni az utódokban, 
jól tesszük ha egy jó szárnyfelépítésű galamb-
bal próbálkozunk mindkét esetben.

A tenyésztés várható eredménye
Azt mára már tudjuk, számos ok befolyás-

sal van az utódok minőségét illetően. Az első 
és legfontosabb a párosítandó egyedek állan-
dó, kitűnő egészségi állapota, ugyanis ennek 
hiányára vezethető vissza, hogy az adott köl-
tőpárttól egyik évben kelnek jó utódok, míg a 
következő évben átlag alatti utódok sora jön 
a világra. Nem ritka, több éven át is eltarthat 
ez az állapot, ha engedünk a szigorú egészség 
megőrzéséből.

Sokat segíthet a tenyésztő a várható ered-
mény befolyásolására, például a párosítás 
előtt 3 héttel egy az előírásoknak megfele-
lően végigvitt TRICHOMONADOSIS elleni 
kezelés. A trichomonadosis rendre megkese-
ríti a tenyésztők életét. A tenyésztés, verseny-
zés során egyaránt.

A jó tojók
Az állományok alapkövei a jó tojók. Nem 

igazán érthető az a gyakorlat, hogy a tojókat 
az özvegy rendszerben nem, vagy csak ritkán 
röptetik meg alaposan. Ha már végkép úgy 
dönt valaki, hogy a tojókat nem röpteti, ám 
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tegye. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a 
tojókat ugyanolyan kitűnő ellátásban illenék 
részesíteni mint a hímeket.

Miért is? Az említett tojók nagy részben a 
jó galambjai utódai a tenyésztőnek. Ki más-
nak ha nem ezeknek is jár a kitűnő ellátás. 
Azt is tudjuk mindannyian, hogy a tojók is 
kitűnő génkészlettel rendelkezhetnek, ame-
lyeket a jó galambjainktól örököltek, beleért-
ve mindkét szülőt.

A tenyésztésbe fogásuk eleve kudarc lehet, 
ha nem állandó és kitűnő ellátásban részesül-
nek. Például a napi tréning megvonása is el-
hibázott gondolatnak tűnik. Vitathatatlan tény, 
galambjaink egy-egy családjában jelen van a jó 
és kívánatos tulajdonságok halmaza. Egyszer 
egyik, máskor egy másik családtag utódaival 
tudunk majd a díjlisták elejére kerülni. Nem 
oktalanság ezen szempontok átgondolása.

A Szaklapról
Úgy vélekedik Szappanos István, jó lenne 

ha azok akik elől viszik a kolompot a szak-
mai résznek több hangsúlyt adnának. Hiány-
ként vetette fel, hogy egy ideje nincs a Ma-
gyar Postagalambsport táborának országos 
szakelőadója. Volt anno egy nemzetközi hírű 
elismertségű szakelőadó Anker Alfonz (†) 
tudása és megérzései javát adta önzetlenül. 
Ami elvárható volt a vállalásában meg is töl-
tötte tartalommal. A postagalamb sport széles 
tábora tőle tanulhatta meg talán, mi is az a 
postagalamb. Megtisztelésnek veszem, hogy 
részt vehettem e színvonalas előadáson, me-
lyet kellő tisztelettel odafigyeléssel hallgatott 
végig a nagyérdemű.

Engedjék meg nekem egy személyes gon-
dolatom, hogy megosszam önökkel. Szappa-
nos István nem csupán a szavak embere. A kö-
zelmúlt galambászai talán emlékeznek, a jelen 
galambászai nem, vagy csak kevesen tudnak 
arról, hogy Szappanos István egy olyan orszá-
gos rekordot mondhat magáénak, amelyet az 
1970-es évek közepétől senki nem tudott meg-
közelíteni, nemhogy túlszárnyalni. Akkoriban 
a kerületében kb. 250 versenyző ellenében. Tíz 
utas versenyprogramban „CSAK AZ UTOL-
SÓ HAT VERSENYEN VETT RÉSZT” ilyen 
hátrány ellenére megnyerte a kerületi általános 
csapatbajnoki címet. Ha valami hát ez bizton 
állíthatom kuriózum a maga nemében. Galam-
bász körökben bármikor szóba kerül Szappa-
nos István, nekem elsőre ez a szenzációs ered-
mény ugrik be vele kapcsolatban. Pedig ennek 
körülbelül 30 éve.

Másodikként Vétek János Úr következett 
az előadók sorában. A trichomonadosis nem 
elhallgatható jelenlétére hívta fel hallgatói 
figyelmét. 1878-ban RIVOLTA hívta fel el-
sőként a világ figyelmét erre a parazitára, 
élősködőre. 30 év multán nálunk is izolálva 
lett a trichomonadosis. Aktív mozgásával 
nem a sodródók közé tartozik, a galambok 
betegségének jó része társult formát mutat. 
Jelen esetben amiről azt feltételezzük hogy 
trichomonadosis, mikroszkópos vizsgálat 
eredményeként, sok esetben az E. COLI és 

SALMONELLÓZIS jelenléte is kimutatható. 
Így azután társult betegségről beszélhetünk, 
még akkor is, ha egy laikusnak a külső meg-
jelenési formák csupán a trichomonadosis, 
vagy a társult betegség jelenlétére utalnak. 
Egy-egy kórokozó meglehetősen ritkán 
okoz önálló kórképet.

Dr. Grembergen mint kutató a trichomo-
nadosis ezerarcúságára hívja fel a figyelmet. 
Példa erősen duzzadt, elzáródott könnycsa-
tornájú galamb látszólag az ORNITOZIS-ra 
emlékeztet. Pedig sok esetben a trichomo-
nadosis felelős mint kórokozó parazita. Ki 
tudja hány és hány galambot szelektátunk tu-
datlanságunk következményeként, mivel az 
ornitózis elleni készítményekkel nem sikerült 
galambunk „könnyes” szemét gyógykezelni?

Ha bejön a nyári meleg, gyakran megesik, 
hogy az addig kitűnő eredmények alábbhagy-
nak, miért is? A nyári nagy melegek beálltá-
val túlnyomó többségükben az eredmények, 
eredménytelenségbe változása a trichomona-
dosis-ra vezethető. Az anyagcsere zavarok is 
messzire mutatnak, itt is sok esetben a tricho-
monadosis áll a háttérben. Míg a mai tudás 
szerint a galambbetegségek zöme hiánybe-
tegség. Gondolták volna?

Az nyilvánvaló, a tricho, az e. coli, a sal-
monella stb. elvonják a gazdaszervezettől 
amihez a létfenntartásukhoz elengedetlenül 
szükségük van, tehát HIÁNYT OKOZNAK. 
Ekkor is sok esetben hiánybetegség tünete-
it láthatjuk. A tenyész időszak megkezdése 
előtt 3 héttel az előírások betartásával tricho-
monadosis ellen kezelni javallott. Elkerülve 
a meglepetéseket, a kijelölt költőpárokat 
RONIDAZOL-lal az előírt módon a kezelé-
si idő, pontos adagolás stb. eredményesebb 
lehet, ha a kimért és mosott takarmányra 
adagoljuk a megfelelő Ronidazol tartalmú 
port. Kiemelte a dimetridazol származékok - 
dimetridazol, impronidazol, karnidazol, met-
ronidazol, ronidazol stb - immunszupresszív 
hatását. E negatív hatás mértékének csökken-
tése érdekében, a natúr módon higított aktív 
hatóanyagok helyett, a galamb szervezetét 
támogató, megfelelő módon összeállított, 
kiegészítő anyagokat – vitaminokat, elektro-
litokat, aminosavakat – is tartalmazó készít-
mények alkalmazását ajánlja.

Zárszavában – előző gondolatmenetét to-
vábbfűzve - tanulságos útravalóval állt elő: 
Sporttársak, soha ne feledjék CSAK A BE 
NEM VITT GYÓGYSZEREKNEK NINCS 
MELLÉKHATÁSA!

Burucs József 13. Tagszövetségi bajnok. 
Az egészséges minden igényt kielégítő ga-
lambház az alapja minden másnak a ga-
lambsportban.

A fiatalok leválasztás után nála egy hó-
napig takarítva sincsenek. Megeshet, hogy 
valamelyik megbetegszik, azt azonnal eltá-
volítja. 60 napos koruk után oltja paramixo 
ellen, hiszen a fiatal galamboknak 60 napos 
kora körül alakul ki az önállóan működő im-
munrendszere. Ezt követően kemény trénin-

gezés következik a fiatalok részére. Nem ért 
egyet a Röhnfried programban foglaltakkal, 
szerinte sok felesleges gyógyszeres kezelést 
ír elő. Ő a galambjai méregtelenítését és sa-
laktalanítását a Máriatövis maggal oldja meg, 
melynek hatóanyaga „silimarin”. Gyakorlati 
tapasztalatát elmondva a sok helyről hozott 
jó származású galambok eredményes kezelé-
se majdnem lehetetlen.

Az előadók gondolatébresztő felvetéseit ki-
ki egymaga vagy közeli barátja társaságában 
majd át meg tovább gondolja, az esetleges 
tennivalók tudatában. Jónak, mi több hasz-
nosnak ítélem az ilyen eseményeket, remélve 
a jelenlévők is hasonlóan. Szappanos István 
felvetésére reflektálni kívánok, látszólag 
nem volt kinevezett szakelőadója a Magyar 
postagalambász tábornak ez tény kérdés. 
Látszólag valóban nem, ettől még azonban 
működött ez a funkció. Mire is gondolok ez 
esetben. Újházy Péter írt négy kítűnő köny-
vet okítandó a magyar postagalambászt. AZ 
ÖZVEGY VERSENYZÉSI MÓDSZER ÉS 
TARTÁSTECHNOLÓGIÁJA. Elsőként Ma-
gyarországon versenyezni tanított méghozzá 
nem méregdrága módszert felvázolva. Foly-
tatnám a sort Kertész Attila és Pakuts Károly 
kiadták a VERSENYSZÁRNYAK sorozatot. 
Bárdos István gondozásában A POSTAGA-
LAMB ÁSZOK és még sok-sok fordítást 
amelyek a közelmúlt nyugat európai eredmé-
nyes versenyzőit mutatta be. Az agyonszidott 
Postagalambsport újságban se szeri se száma 
a bajnokokat bemutató írásnak. Mi ez, ha nem 
a szó nemesebb értelmében vett szakírás? A 
hiány talán egy féle lehet. Nem jelennek meg 
az agyament kitalációk, amelyek gyakorlati 
haszna nincs visszaigazolva több kiváló ver-
senyző által. Több mint 1000 oldalt tesz ki az 
említett írások terjedelme, amelyben kitérnek 
tenyésztési, versenyzési, gondozási, etetési, 
esetleges megelőző vagy gyógyszeres keze-
lésekre. Mégis ott tartunk ahol…A mi spor-
tunkban is sok változás történt, elég ha csak 
az elmúlt 20-25 évre tekintek vissza. Mind-
ezek ellenére úgy vélem, ez a változás nem az 
5600 postagalambásznak hozott érzékelhető 
változást. Pedig valamennyien szomjazzák 
az új technológiát, egyebeket. Akkoron és ma 
is 3-5 versenyző uralta a kerületek élvonalát 
„lényeges különbség ott érhető tetten 300-400 
és 670 fős kerületekbe tömörült a versenyző 
gárda, nem úgy mint manapság hiszen a ma-
gyar tagszövetségek 70%-a alig haladja meg 
a 100-120 versenyzőt. Az egymást követő új 
meg újabb technikákat, versenyzési fogáso-
kat beleöntötték a nyakába  a postagalamb-
ásznak. Nem volt elég idő vélt vagy valós 
kiválónak mutatkozó rendszer adoptálására a 
gyakorlatban. Miért is? Vélhetően azok akik 
csak a tervezgetés fázisában voltak, vagy ép-
pen csak belekóstoltak egy-egy új módszer 
megismerésébe, félredobva azt a legutolsó, 
legújabb módszer technológiájába ugrottak 
fejest hátha az üdvözítőbb az előzőknél így 
hátrahagyva a még ki sem próbált előzőt. 
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Ha egy háznak nincsen gondosan elkészí-
tett alapja AMELYRE A LEGTÖBB IDŐT 
KELL SZENTELNI senki semmi nem tudja 
garantálni a rá épített falazat, tetőzet súlyát 
stb. el fogja bírni. Nekem olybá tűnik, futunk 
valami után fejvesztve amiről nem győződ-
tünk meg ESZIK E VAGY ISSZÁK NETÁN 
RÚG VAGY SIMOGAT. Bízva abban sen-
kit nem bántottam meg gondolataimmal. (A 
szerző)

A 13. tagszövetség 2008. évi összesített 
csapat eredmények: 
Ált. távú csapatbajnokság 10-3 út alapján

1. Burucs József
2. Bátor Antal
3. Tímár László
4. Politzer testvérek
5. Nagy Sándor

Hosszú távú csapatbajnokság 4-1 út
1.  Burucs József
2.  Bátor Antal
3.  Tímár László

Középtávú csapatbajnokság 5-1 út
1. Tóth Imre
2. Héninger Tibor
3. Fehér László

Ált. táv Champion hímek
1.  Kaposvári Tibor
2.  Héninger Tibor
3.  Burucs József

Ált. táv Championok tojók
1. Bátor Antal
2. Burucs József
3. Bátor Antal
Mivel az egész napunk az idő fogságában 

telik el, megköszönve a meghívást utunk kö-
vetkező állomása Győr. 

Sajnálatunkra az idő közben nekikeseredett 
és csak esett, esett az eső, utunk következő 
állomása a győri sportcsarnok ahova késő 
délután érkeztünk a 11-12-25. Tagszövetség 
közös kiállításának helyszínére. Amely ekkor 
még nem volt fogadóképes a nagyközönség-
nek. A bírálaton túl voltak, a ketreckártyák 
többségében még nem voltak kifüggesztve. 
Mindezek ellenére azt tudni lehetett, Nádas 
Pál galambjai a standard tojó és hím kategóri-
ában taroltak. Előre vetítve az országos kiállí-
táson elérhető sikereket. Egy-két sporttárs né-
hány tétova megjegyzést téve úgy vélte, aligha 
fognak legyőzőre találni ezek a meseszép ga-
lambok Gödöllőn az Országos Kiállításon. Mi 
több, volt aki a XXXI. Olimpián történő jó 
szereplést is megelőlegezve csak ennyit mon-
dott: úgy a tojó mind a hím standard kategóriá-
ban a dobogón biztosan lesz Nádas galamb. 

Jól választott a 3 tagszövetség rendezőiből 
álló team a sportcsarnok adottságai biztosí-
tották a tágas, könnyen áttekinthető elhelye-
zést galambnak, látogatónak egyaránt. Ami 
belefért a másfél órába, igyekeztünk minden 
galambot szemrevételezni, mígnem eljutot-
tam Nádas Pál galambjai után Nagy Gábor 
győri sporttárs galamb bemutatójához. Földbe 
gyökereztek a lábaim egy 6-8 galambból álló 
kollekció volt látható. Köztudott, Máy Árpád   

Fábry-galambjai cca. 35 évvel ezelőtt előkelő 
helyet vívtak ki  a versenylisták és a kiállítások 
vonatkozásában. Sokan versenyeznek ma is a 
Máy-Fábry galambok utódaival Győr környé-
kén. Még a maraton versenyeken is kiválóan 
repülnek ezek a sokadik generációs utódok. 

Elég ha csak a Knauz testvérek nevét 
említem meg. Nagy Gáborral sikerült rövid 
diskurzusba keveredni, ő nagy tiszteltettel és 
odaadással tenyészti ezeket a kitűnő galam-
bokat. Legnagyobb sajnálatára a galambok-
ra az utóbbi néhány évben fordítható szabad 
ideje alig több a semmitől. Több vállalko-
zásának életben tartása szinte a nap 80%-át 
lekötik. Ezt megelőzően a Bajnokok Talál-
kozóján is volt módom megcsodálni a kitűnő 
galambokat. Ezen bemutatón egy 9 és egy 10 
éves sk hím, ragyogtak, életkoruk csak a ket-
reckártyák megtekintésekor volt biztonsággal 
beazonosítható. Érdekes lett volna – mi több 
tanulságos ha több galambot azonosíthattunk 
volna eredményeivel s gazdájuk kibenlétével  
mint említém a ketreckártyák még nem voltak 
elhelyezve. Mivel időnk véges, megköszön-
ve a szervezők felénk irányuló figyelmessé-
gét nyugtázva a szóbeli megrovást amit azért 
kaptunk a belépőjegyet mindketten  kifizet-
tük, mi így gondoltuk ez így volt helyes. 

Útra keltünk. Az eső elkeseredetten próbál-
ta utunkat állni – mindhiába hiszen várt még 
ránk a közel 3 órai utazás a távoli Bonyhádon 
megrendezésre kerülő 20-as Tagszövetség ün-
nepi díjkiosztója. Ránk esteledett és az utakon 
2x is eltereltek ki tudja mi okból minket GPS 
vezérléssel úttalan utakon jártunk, szavamra 
arra vártam, egyszer csak megjelenik egy út-
jelző tábla, melyen a következő helységnév 
áll: Beograd… Mindezek ellenére sikerült az 
utolsó pillanatban megérkeznünk Bonyhádra.

Német Zoltán a 20-as Tagszövetség újonnal 
megválasztott fiatal elnöke fogadott bennünket 
segítve a parkolási gondokban, átvéve az ide-
genvezető szerepét. A város kultúrcentrumába 
egy hatalmas téglalap alakú helységbe kalau-
zolt ahol kb. 80-90 főre volt tehető az egybe-
gyűltek létszáma. 

Nickl András mellé kerültem, volt mindjárt 
egy kapaszkodó. Andrással egy jó ideje ismer-
jük egymást. Némi tájékozódás, bemelegítő 
beszélgetés után a vacsora feltálalásába kezdtek 
az erre hivatott egyének. A találkozás örömében 
megszegve az ősi mondást  - Magyar ember evés 
közben nem beszél – ezt rólunk jóindulattal sem 
lehetett elmondani. Német Zoltán a megjelent 
ünneplőkön  tartva a szemét konstatálta a va-
csorán és a desszerten túljutottak valamennyien. 
Némi időt hagyva  a pihegésre majd figyelmét 
kérve a kedves egybegyűlteknek Nickl András 
és Bárdos István elnök úr társaságában belekez-
dett az est érdemi részébe, a katonásan felsora-
koztatott szebbnél szebb díjak átadásába. 

A Tagszövetség 2008. évben rendezett verse-
nyeinek díjait többségükben Tamás István M-09, 
Erős Jenő L-08 és Bazsonyi Gyula M-12 sport-
társak galambjai nyerték. Ezen sporttársaknak 
nem volt mit tenni, jelentős cirkulálásba kezdek 

díjaik átvétele során. Megannyi jókívánság és 
gratuláció övezte útjukat, míg újra asztalukhoz 
értek. Tamás Pista gondolom egy kisplatós teher-
taxit kellett fogadjon a megnyert díjak hazaszál-
lításához. Mindazok ellenére, hogy volt olyan 
serleg, amire 6 díjat is rávéstek, remélve, hogy 
nem szorítják ki  a díjak a házból, az ott lakókat. 
Kedves figyelmességnek tűnt a galambok elszál-
lításával, kísérésével, gondozásával megbízott 
személyek megjutalmazása. 

Némi kötetlen beszélgetés keretein belül 
megtudtuk, nem igazán örül mindenki az új 
versenykiírásnak. Mint mindenütt az országban 
itt is jelen van KI HOL LAKIK? KINEK MI-
KOR ÉS HONNAN FÚJ A SZÉL? Azt titkon 
remélem azzal tisztában van minden verseny-
ző, ugyan olyan esélyt biztosítani minden ver-
senyzőnek még a világon sehol nem sikerült. 
Valóban a postagalamb sportban a versenyzés 
legnagyobb visszatérő bizonytalansági ténye-
zője az időjárás volt, lesz és marad. Az idő be-
szélgetés közben kegyetlen iramot vett fel, mi is 
áldozatául estünk. Búcsúztunk, mindenkinek az 
elkövetkező versenyprogramok kialakításhoz 
sok sok türelmet, bölcsességet kívánunk. Tud-
juk, tudják ez a sport egyedül nem megy. 

Némi ízelítő a 20-as Tagszövetség 2008. 
évi Bajnokság végeredményeiből:
Ált. távú csapatbajnokság 5ös befutóval:

1.  Tamás István
2.  Bazsonyi Gyula
3.  Tamás István
4.  Erős Jenő
5.  Marosi János

Hosszú távú csapatbajnokság 5ös befutóval
1.  Lovag Nándor
2.  Tamás István
3.  Bazsonyi Gyula
4.  Erős Jenő
5.  Tamás István

Középtávú csapatbajnokság 5ös befutóval
1.  Bazsonyi Gyula
2.  Kovács Ferenc
3.  Tamás István
4.  Takács Gábor
5.  Erős Jenő

Rövid Távú Csapatbajnokság 5ös befutóval
1.  Tamás István
2.  Bazsonyi Gyula
3.  Tamás István
4.  Marosi Zsolt
5.  Tamás István

A kiállítás győztesei sport kategória
A kat.  Tamás István
B kat  Erős Jenő
C kat.  Farkas József
D kat.  Tamás István

Év galambja:
A kat:  Tamás István
B kat:  Kovács Ferenc
C kat:  Lovag Nándor
D kat:  Tamás István
Mint érdekesség a Tagszövetség különbö-

ző bajnoksági értékelésében Tamás István 21, 
Erős Jenő 5, Bazsonyi Gyula 4 díjat nyertek.

Száraz György
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A 14-es Tagszövetségben valószínű 
minden rendben van, mivel még nem 
nyilatkozott senki sem, vagy nincs 
javítani való szándéka. A szállítás és 
ellátás terén maximálisan meg tudom 
erősíteni. De van néhány probléma, 
ami a mai napig sincs megoldva, és 
nem csak a mi Tagszövetségünkben 
jelent megoldásra váró feladatot. Lásd 
a Dél-Tisza Tagszövetséget és gondo-
lom, van még néhány az országban. 
A feleresztési helyek megválasztá-
sa most még nagyobb körültekintést 
igényel, mivel az országos értékelés 
miatt több Tagszövetség is kénytelen 
egy feleresztési helyről engedni. Tö-
megvonzás, berepülési irány. Nálunk 
ez úgy működik, hogy demokrácia 
címszó alatt, amit a többség dönt, az 
van elfogadva. A kisebbségnek meg 
joga van a befizetett pénzéért röptet-
ni és a futottak még rovatba kerülni. 
Leszavaznak minden megoldást, ami 
az esélyek egyenlőbb eloszlását segí-
tené. Holott a Szövetség által kiadott 
szabályzat 3. §. 3. bekezdés alapján 
idézem: „A versenyeket úgy kell ter-
vezni, hogy az a várható résztvevők 
mindegyike számára megközelítőleg 
azonos esélyt nyújtson.” Tudom min-
den versenyzőnek, nem lehet azonos 
feleresztési helyet választani ilyen te-
rületi eloszlás mellett. Ehhez adódik a 
másik probléma a számítás! Úgy gon-
dolom, hogy minden galambnak annyi 
pont, vagy koefficiens jár, amennyi a 
megtett kilométere! A kanizsai galam-
bok ugyanazt a pontot kapják mint 
például a sárvári galambok. Holott a 
távolság különbség utanként 90 km. 
Ez egy szezonban 1000-1200 plusz 
kilométer nulla pontért. Lehetne re-
álisabb számítást is elfogadni, de így 
könnyebb az élen villogni. Egy meg-
oldás lenne, hogy az OVB. az összes 
Tagszövetség VB elnökével közösen 
megállapodna: hogy az évkönyvbe 
szereplő versenyprogram minden tag-
szövetségnek ugyanannyi út alapján 
(10-12 út megállapodás szerint) egy-
forma számítás szerint kerülne. Ter-
mészetesen emellett minden Tagszö-
vetség annyi utat rendezne magának 
amennyire igénye van. Végül néhány 
javaslat a mi bajnokainktól: 

1. hogy előzhetnének meg minket, 
ha megkapnánk a távolság után járó 
pontot. 

2. költözzünk el máshova. 
3. tartsunk olyan galambokat, 

amelyek legyőzik a távolságbeli 
hátrányokat. 

Azt hiszem nem ez a megoldás.
Horváth János J.02. 

Nagykanizsa Cigány utca 44.

14-es tagszövetség
Egynapos hosszútávú verseny. 
Minden postagalamb versenyek legszebbike.
Itt már nem számít a tenyésztő, a motiváció, 

a nagykanállal adott csodaszer. Ide galamb kell. 
Szilárd szervezettel, acélos akarattal, kiváló 
izomzattal, jó tájékozódó képességgel és nyuga-
lommal. Pont olyan, amilyet mindenki szeretne.

Egy nyolcszáz kilométer feletti verseny alkal-
mas arra, hogy az ismerősök, családtagok elbe-
szélései alapján egy egész falut — beleértve a 
nem galambászokat is — lázba hozzon. Aztán a 
közértben, postán, orvosi rendelőben jönnek a 
kérdések: Tényleg 800 km-ről versenyeztek?

- Hányszor szálnak le útközben?
- A levegőben esznek?
- Hogy viszik el őket olyan messzire?
Először csak érdeklődnek, utána eljönnek ver-

senyt nézni, majd szereznek néhány galambot. „ 
- Áh, én csak hobbiból tartom őket” - címszóval, 
két év múlva azonban már egyesületi tagok és 
nyerni szeretnének. Ilyen egyszerűen szereztünk 
néhány új tagot, és erősödik szövetségünk. Ezen 
előnyök ellenére tagjaink többsége úgy fél az 
ilyen versenyektől, mint ördög a tömjénfüsttől.

„- Nincs alkalmas galambom ilyen nehéz 
versenyre, egyébként se szeretek egész délután 
galambot várni.” Ennek ellenére már délután 15 
- órakor telefonálnak: - Na mi újság, van már ga-
lambod? Átmehetnék versenyt nézni?

Így történt ez 2008. július 26-án is a nemzeti 
Aschaffenburgi versenyen is.

Aznap délután folyamatosan csörgött a telefo-
nom, az egyesületünkből szinte mindenki beje-
lentkezett galambokat várni.

Ez jól is jött, hiszen én a családommal ünnepeltem 
a harmadik bajnoki címemet, távol az otthonunktól. 
Édesapámat - akire mindig mindenben számíthatok 
- kértem meg, menjen át hozzánk és engedje be a tár-
saságot. „ - Sör bőven van a hűtőben, igyatok, mert 
pokoli a hőség” - mondtam Neki búcsúzóul.

A szikrázó napsütésben és fülledt álló levegő-
ben versenyt nézni is nehéz, nemhogy lerepülni 
800 km-t. Folyamatosan telefonálgattunk, van-e 
már valahol galamb. 18 óra magasságában úgy 
döntöttem haza megyek, hiszen azt a galambot 
amelyik ilyen időben hazatér meg kell tisztelni 
annyira, hogy a gazdája fogadja.

Otthon nagy társaság fogadott, legtöbbjük már 
feladta a reményt, miszerint láthatja a csatából 
hazatérőket.

Beszélgettünk, régi nagy versenyek izgalmait, 
tenyésztési, felkészítési érdekességeket és az „ élet 
nagy dolgait” vitattuk meg, de valaki mindig az eget 
kémlelte. Számolgattuk, hány óra telt el az indítás-
tól, és mennyi idő van még sötétedésig. A pesszi-
mistábbak biztosan állították, ilyen időben nincs 
galamb ami ezt az utat aznap megrepüli. Ráadásul 
mindenki tisztában volt azzal is, hogy az elküldött 5 
galamb mindegyikének ez a 14. versenyben eltöltött 
hétvégéje, és az elmúlt heti 650 km-es versenyen ( 
szintén hőségben) is helyezték magukat.

Néhányan már a napszúrástól féltek, hiába 
nyugtatgattuk őket - az árnyékban sörözve vi-
szonylag ritkán lehet hőgutát kapni. A csügge-
dőknek Édesapám tartott továbbképzést a küz-

deni tudásról, és a teljesítőképességről. Tehette, 
hiszen hosszútávfutóként jó néhány 24 órás futá-
son és 100 km-es ultramaratonon vett részt. Egy 
kör alakú futópályán 24 órán keresztül futni az 
sem mindennapos tevékenység.

Én bizakodó voltam, „ha mind elveszik is a 
934-es sötét tojó biztosan élbe jön, hiszen tavaly 
évesen zóna díjat szállt 910 km-ről, ráadásul Ő 
a nevezett is.”

Galamb azonban még mindig nem jött.
Este hét órakor feladtuk, a társaság nagy része 

hazament. A legkitartóbbak Apu, Kovács Sanyi és 
Török Feri azonban kijelentette, amíg nem látnak ér-
kező galambot, ők haza nem mennek. Ültünk tehát 
tovább egymást győzködve, egy biztosan jönni fog.

19 óra 32 perckor már alkonyaiban, mint egy 
dicsőséges Turulmadár, irányból erősen húzva 
megjelent a 986 kék hím. A döbbent csendben 
Apu suttogta: „Harsonaszó és dobpergés kelle-
ne”. Álltunk ott könnyes szemmel megigézve, és 
mi hallottuk a dobokat és a harsonát. Mi a POS-
TAGALAMBÁSZOK.

Aki nem élt még át ilyet nem ismerheti azt a 
boldogságot és büszkeséget, ami átjárja ilyenkor 
a fogadóbizottság szívét.

Jelentettük a zónafelelős Kovács Mihálynak 
az érkezés időpontját, aki gratulált, majd közöl-
te, nem tud még érkezett galambról.

„Most már egy van, csak jöjjön utána a többi”.
Húsz perc elteltével üdvrivalgásunk közepette 

megérkezett a 935 SkH is.
- De hol van a 934 SkT ?
Telefon Kovács Mihálynak, - még mindig 

nincs sehol galamb. Megint húsz perc szünet, 
megint egy hím, 990 Skcs.

- De hol van a 934 SkT ?
Telefon Kovács Mihálynak, még mindig nincs 

sehol galamb. Hosszabb diskurzust folytattunk 
madaraim származásáról, a felkészítési mód-
szerről, majd ismét gratulált.

Közben teljesen besötétedett, a nevezett ga-
lamb sajnos nem érkezett meg, de 5 indulóból 
3 aznap teljesítette a távot. Mindhárman száraz 
lábbal érkeztek, a jó szállítási körülményeknek 
köszönhetően jó kondícióban. Nem éhesek, in-
kább rendkívül szomjasak voltak.

Találgattuk, vajon mi lehet a nevezett galamb-
bal? Erre a választ másnap délelőtt kaptuk meg. 
10 óra után telefonált a párom Anett, hogy egy sö-
tét galamb ül a földön a versenydúc előtt, de nem 
meri megfogni, mert nagyon véres az oldala.

„- Na itt a 934 SkT gondoltam, és siettem 
haza. Jól sejtettem, Ő volt az, egyik szárnyából 
minden másodrendű evezőtoll kiszakítva, és az 
oldalán ragadozó madár támadásának nyomai. 
Megjött, és bár a bejáróba már nem tudott felre-
pülni, küzdeni tudásból jelesre vizsgázott.

Kívánom mindenkinek, éljen át hasonló izgal-
makat és boldogságot hosszú távú postagalamb 
versenyek alkalmával, ehhez természetesen bát-
ran küldeni kell a leghosszabb utakra is.

Ui.: a galambok eredményei 800 km feletti 
zónában 2. 3. 8.

Katona József

Harsonaszó, dobpergés! - egy nemzeti verseny margójára
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Egy megújult egyesület

Az A-10 Dunaharaszti Postagalamb Egye-
sület december 12-én tartotta díjkiosztó va-
csoráját.

Ez a vacsora rendhagyó volt mindenki 
számára. Mind az egyesület vezetése először 
szervezett ilyet, mind pedig a tagság számá-
ra, akik először élték át.

Hogy miért is? Tavalyi év elején az egyesü-
let előző teljes vezetését leváltották. Egy ve-
zetés csak akkor tud jól működni, ha megbíz-
ható. Az akkor megválasztott új elnök Végh 
Kálmán mindenben tagsága érdekeit nézi, és 
ezért ezzel a vacsorával is hagyományt akar 
teremteni.

Az A-10 egyesület közel 60 éve működik, 
sok nagy galambász megfordult itt. Jelen 
vacsorán is jelen volt egy nagy öreg Köpe 
József aki személyesen adta át a felajánlott 
emlékkupát új birtokosának Nagy Istvánnak.

A nem is olyan szűk körű vacsorát Tak-
sonyban a Két Fenyő étteremben rendezték 
meg. A közel 25 fős társaság eleinte kissé 
feszengve üldögélt és szomszédjával beszél-
getett, de a vacsora végére feloldódott, és 
könnyed táncba fogott.

Végh Kálmán megnyitó beszéddel köszön-
tötte az egybegyűlteket, melyben beszámol 
az elmúlt évről:

- A kezdeti nehézségek után úgy gondo-
lom, hogy most már lassan el lehet mon-
dani, hogy van közösségi élet és tudjuk 
egymást ugratni és tudunk egymás sike-
reinek örülni. Új gyűjtőhelyre költöztünk, 
jobb körülmények között, tisztább környe-
zetben gyűjthetjük galambjainkat. Elekt-
ronikus rögzítő rendszerrel rendelkezünk 
és mérjük a galambjaink indulását, érke-
zését, már 95 %-ban.

2007-ben a B-02 tagszövetség által meg-
hirdetett 12 utas főversenyen 9 alkalommal 
végeztek a tagszövetségben az első három 
hely valamelyikén. Ez azért is értékes, mert 
egy-egy úton 140 csapat, 2100 galamb indult 

a versenyeken. Hosz-
szú évek után az A-10 
egyesület nyerte a 
B-02 tagszövetség ál-
talános bajnokságát.

2007-ben az A-10 
egyesületből került 
ki Magyarország él-
versenyzője első he-
lyezettje, valamint a 
Szuper Kupa országos 
csapat második he-
lyezettje és a Szuper 
Kupa országos I. és 
V. helyezet champion 
galambja is.

Nagy létszámmal 
vettek részt az orszá-
gos kiállításon, ahol 
nagyban hozzájárultak, 

hogy a tagszövetségek közötti versenyen a B-02 
tagszövetség második helyet érjen el.

Részt vett galambjuk a nyitrai Közép Eu-
rópai Kiállításon is.

2008-ban megismételték a 2007. évi ered-
ményeket. A B-02 tagszövetségben közel azo-
nos létszám mellett (141 csapat, 2150 galamb) 
szintén 9 alkalommal végeztek az első három 
hely valamelyikén. Ismét az A-10-ből került ki 
a B-02 tagszövetség általános bajnoka.

Az országos kiállításra 4 galambot küld-
hettek.

Majd elkezdődött a díjkiosztó, ahol szinte 
mindenki oklevélhez, és serleghez jutott.

Fiatalok versenye:
Rajka I.díj Hajnal Olga
Mödling I.díj Hajnal Olga
Stockerau I. I.díj Gábler Ferenc
Stockerau II. I.díj Nagy István
Schrems I.díj Gábler Ferenc

Fiatalok Versenye
I. Helyezés Nagy István

Sprint versenyek
Stockerau I. I.díj Kádas József
Stockerau II. I.díj Rózsahegyi János
Schrems I.díj Kádas József
Mödling I.díj Borsos László

Főversenyek
Regensburg I.díj Gábler Ferenc
Scherding I.díj Borsos László
Straubing I.díj Borsos László
Nürnberg I.díj Szabó Sándor
Würzburg I.díj Borsos László
Aurach I.díj Oláh József

Tagszövetségi Rövid távú csapatbajnok:
Végh Kálmán 30 helyezés 672,51 pont
Tagszövetségi Közép távú csapatbajnok:
Végh Kálmán 35 helyezés 770 pont
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnok:
Végh Kálmán 59 helyezés 1346,02 pont

Kiemelném az egyesület egyetlen hölgy 
tagját Hajnal Olgát, aki két díjat is elvitt a fi-
atalok versenyén. A vacsora alatt megtudtam, 
hogy ő nem csak a levegőt, hanem a földet és 
a vizet is uralja, hiszen szívesen vadászik és 
horgászik is, és ott is megállja a helyét.

A díjkiosztó után a vacsora kellemes volt 
a vegyes tálakról mindenki ízlése és étvágya 
szerint evett. A hangulatot élő zene biztosí-
totta, mely kellemesen szólt a háttérben. A 
vacsora után tombolát sorsoltak, ahol felaján-
lásra került néhány fiatal galamb is, sőt Nagy 
István egy tenyésztojót ajánlott fel. Ezen a 
kellemes családias hangulatú vacsorán öröm 
volt részt venni.

Kakas Tímea

Hajnal Olga és Végh Kálmán

Végh Kálmán, Nagy István és Köpe József

Végh Kálmán és felesége

Helyesbítés
Az évkönyvből kimaradt

2008 mesterversenyő: Végh Kálmán A-10
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ORSZÁGH MIHÁLY - Búcsú a galambászattól

Kezdő galambászként volt egyesü-
leti elnökünktől néhai Szabó Imrétől 
(F10) hallottam először a Plastron ga-
lambokról, akik véleménye szerint igazi 
Allroundok. Később a szaklapban Anker 
Alfonz galambjairól készült fotósorozat-
ban láttam meg a Pirost. Egy igazi „pi-
masz”,  értelmes - intelligens arcú érdek-
lődő tekintetű, égően eleven vöröstarka 
hím emlékeként maradt meg bennem ez 
a De Baare galamb.

2006-os év Aarendonk-i Emlékverseny 
győztese a „Picur”  vöröstarka tojó ga-
lambom őseinek kutatása során, több 
neves tenyésztő, mint Markó Dezső, Zer-
gi Dezső, Steimann István, után Pásztor 
István barátom segítségével jutottam el 
a forráshoz, Országh Mihály Debrecen-
ben élő postagalambászhoz.

A 73. évében járó idős mesterrel már 
egy éve - a nagy távolság ellenére - ba-
ráti kapcsolat alakult ki közöttünk. Azóta 
több tenyészgalambot vásároltam tőle, 
de mindig ellátott jó tanácsokkal is, fő-
leg ízesen elmesélt történetein keresztül.

Nála tett látogatásom célja: az idei 
évben a tiszakécskei Tauben Gold teszt-
telepen elért záró versenyen szerzett 
győzelme kapcsán egy kis összefoglaló 
készítése galambász pályafutásáról  és 
amit szomorúan hallottam tőle, előre te-
kintés a kényszerű befejezésre.

• Mihály bácsi, néhány mon-
datban összefoglalná az Ön által te-
nyésztett galambok kialakulásának 
történetét?

1976-77-ben vásároltam Anker Al-
fonztól néhány galambot és Gáspár Gyu-
la barátommal párba állítottuk őket. Már 
az első évben kiderült, hogy a Plastron 

vérű galambok utódai milyen jól száll-
nak. Négy éven keresztül ők adták a ke-
rület legjobb egyéveseit. Nyilván próbál-
tuk különböző galambokkal keresztezni 
őket. A legjobb keresztezéseket a Piet De 
Weerd, L.V.Rijn, Desmeth-Matthijs vérű 
galambokkal adták. 15 éven át szereztek 
nagy örömet ezek a galambok verseny-
eredményeikkel, hisz sok bajnokságot 
nyertek nekünk és mindig a kerület él-
vonalába tartoztak. Ekkor megfogadtam, 
hogy amíg tenyészteni tudok mindig a 
Plastron lesz a kiinduló alap. Az egyesü-
leti és kerületi bajnokságok megnyerésé-
hez, az Elit Club és a kerületi MESTER–
VERSENYZŐ cím elnyeréséhez ezek a 
galambok segítettek hozzá. Közülük ke-
rültek ki a legeredményesebb tojók, így 
Magyarország legeredményesebb tojója: 
4271-84-5001 kktat 6 x ker. champion 
48 helyezéssel, 23 700 dkm-rel, de so-
rolni lehetne többet is. Versenyzői pá-
lyafutásom legszebb eredményének az 
1998-ban Constanzából megrendezett 
„ANKER DÍJ” II. helyezése volt, mivel 

a NAGY MESTER ANKER ALFONZ 
példaképem a galambászatban. 

Később hoztam be a De Baare testvé-
rektől galambokat tenyésztésre, amiket 
sikeresen bekereszteztem állományom-
ba. Ezenkívül sikerült R. Desmet-
Matthijs-tól vásárolni keresztezésre jó 
galambokat, valamint Herbert Wieden 
galambjaiból néhányat, akik a későbbi 
szakaszban bizonyították örökítő ké-
pességüket. Tenyésztésem egy szaka-
szában sikerült megszereznem a MES-
TER 5050-77-3907 PIROS Plastronját, 
amit többszörösen erős rokontenyész-
téssel (Apa-lánya/lánya) rögzítettem a 
tenyésztés számára. Természetesen a 
továbbiakban ezeket az erősen rokon-
tenyésztett egyedeket a versenyzéshez 
már kereszteztem. A későbbi tenyész-
tési szakaszba kerültek be több helyről 
keresztezésre nagyteljesítményű ga-
lambok, vagy ezek közvetlen rokonai. 
Így Kálai Gyula (Dirks féle Janssen), 
Gyerkó Tibor 2564-es rokontenyésztett 
utóda, Dr.Elefánti György 50-01-67646 
kkcsH (a 2001 Hajdúszoboszlói TT. 
2.díjasa) aminek vérvonala több mint 
50% az én tenyészetemből elszármazó 
Plastron. Ezenkívül Aarden galambok 
kerültek be keresztezésre az állományba 
a hosszú táv megerősítése érdekében. 

Természetesen minden egyes bete-
nyésztés után kemény szelekciós röpte-
tés következett és akinek az utódai nem 
érték el a várt szintet, azok kikerültek a 
tenyésztésből. Az eredményes utódok 
pedig vissza lettek tenyésztve az alapra 
a Plastronokra. Mivel belvárosi lakásom 
volt, saját dúccal soha nem rendelkeztem. 
Gáspár Gyula kiválásával a versenyzés a 
dúc miatt meghiúsulni látszott.
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• Mit tud az Ön tenyészetéből 
elkerült Plastronok leszármazottjai-
nak sikereiről más galambászoknál?

A derecskei Váró József háromszoros 
kerületi bajnok, a makói kerületi bajnok 
Dr. Elefánti György, a debreceni Pintér 
László ker. I., és Vaszilin Mihály ker. II. 
a salgótarjáni élversenyző Kollár Nán-
dor, akinek eredményeiben többnyire a 
Plastron vérvonalú galambok játszottak 
szerepet, de több helyről jöttek vásárolni 
a Plastronokból akiknél eredményesen 
szálltak az utódok. Az országos kiállí-
tásokra értékesítésre felvitt galambok is 
többnyire elkeltek az olyan tenyésztők-
nél, akiknél már szálltak eredményesen 
Plastron vérű galambok.

• Milyen versenyzési formát 
alkalmaztak az Országh-Gáspár idő-
szakban?

Kimondottan hagyományos-kímélős 
módszerrel versenyeztünk. A szezon kez-
dete előtt egy fiatalt engedtünk nevelni a 
versenygalamboknak a fészekszeretet és 
a nevelési ösztön kiélésének érdekében, 
és ugyan ezt tettük a versenyek végezté-
vel. Mire a versenyek elkezdődtek már 
műtojásokon ültek, a kelési idő után pár 
nappal leszálltak a fészkekről és újra el-
kezdődött a fészekre hajtás. Megfigyelé-
seink alapján ez a tortúra és a többszöri 
letojás nem viselte meg úgy őket, mint 
ha akár egy nagy fiatalt neveltek volna. 
Sajnos én is és Gyuszi is nagyon elfog-
lalt volt a munkája miatt, gyakran dol-
goztunk távol a családtól, így nem volt 
lehetőségünk még az egyszerűnek mon-
dott klasszikus özvegységet sem kipró-
bálni a köztudottan pontossági igénye 
miatt.

Szerencsére gyógyszerezni nem na-
gyon kellett, az eleséget többnyire ma-
gunk kevertük általában hatféle magból. 

Megfigyeltük, hogy a fekete napraforgót 
a borsót és a nagymorzsára darált kuko-
ricát ették a legszívesebben hát ebből ke-
vertünk többet az eleségbe.

Nagyon nehéz volt a jó fészekállapotot 
tartani, sokszor bosszankodtunk, hogy 
egy-egy jól szálló tojónk a tojásrakás 
miatt nem volt bekosarazható.

Akkoriban még nem volt szakosodás 
a különböző távokra, minden galamb a 
lehetőségek szerint minden útra utazott, 
így galambjaink között gyakran akadtak 
9-10-12 helyezésesek.

Távolságtűrésük főleg a száraz-me-
leg időkben mutatkozott meg még ha 
szembe szelet is kaptak. Társammal 
szoktuk mondogatni, hogy galamb-
jainknak csak az eső, a ragadozó, az 
emberi ragadozó és a puskagolyó az 
ellenfél, a többit legyőzik.

• A szaklapban 2003-ban „25 
éven át a „PLASTRON”-okkal” című 
cikk után eltelt időben mi minden 
történt?

Első sorban most már 30 éve a 
„PLASTRON”-okkal folytattam tovább 
a tenyésztést. A versenyzés mint már 
korábban is említettem, Gáspár Gyuszi 
barátom kiválása óta négy költöztetési 
akció mellett folytatódott, míg az utolsó 
rosszul választott társulásom után a ver-
senyzést abbahagytam. A tenyésztésem 
ellenőrzésére teszt telepekre küldöm 
fiataljaimat, amit a jó gének megőrzése 
érdekében fontosnak tartok.

• Melyik teszt telepekre küldött 
fiatalokat és ezek milyen eredménye-
ket értek el?

Első alkalommal 2002-ben a hajdúszo-
boszlói Nemzetközi Teszttelepre küld-
tem fiatalokat, ahol a záró versenyen 4. 
díjat, míg a négy út összesítésében szin-
tén negyedik díjat szereztek.

Ugyanitt 2003-ban az összesítésben el-
sők lettek, a 2004-es évben pedig szálltak 
egy 2. és egy 3. díjat. 2005-ben szintén 
Hajdúszoboszlón a BRICON Világkupa 
első versenyén egy első díj, a nyeremény 
300 Euro. 2006-ban a madárinfluenza mi-
att nem versenyeztem. Sajnos a hajdú-
szoboszlói teszttelep bezárt, ezért a fia-
talokat 2007-ben a tiszakécskei Tauben 
Gold teszttelepre vittem, ahol folytatták 
sikeres szereplésüket: egy 2. díj, 6. és 10. 
stb. hely.

2008-ban záróakkordként szintén a 
tiszakécskei Tauben Gold teszttelepre 
küldtem 10 fiatalt, akik közül galam-
bászkodásom végére az egyik galamb 
a záróverseny első díjával feltette a 
koronát.

• A régebbi eredményeket is-
merjük, most már az újabbakat is, 
amihez nagy tisztelettel gratulálunk és 
ha jól értem akkor nem kívánhatunk 
további sikereket?

Igen, …. sajnos galambdúc hiány mi-
att abba kell hagynom a tenyésztést. Az 
utóbbi években Vaszilin Mihály barátom 
az egyik kis udvari dúcában adott otthont 
tenyészeimnek, de tavaly ősszel ő meg-
halt, ingatlanát az örökösei eladták így 
most innét is mennem kell. Ahova be-
fogadtak viszont csak 2-3 pár galambot 
vihetek és tenyészteni ott nem nagyon 
lehet. A tenyészállomány nagy részét 
már részben elajándékoztam részben ér-
tékesítettem. Amik megmaradtak csupán 
a galamb szeretetemet és a Plasztron-
ok iránt érzett rajongásomat tömörített 
változatként őrzik. A volt egyesületem 
tiszteletbeli tagnak vett fel, így mindig 
van lehetőségem a társakkal találkozni, 
beszélgetni. Minden rendezvényen és 
gyűlésen részt veszek amíg egészségi ál-
lapotom csak lehetővé teszi.

Mihály bácsi nem kovácsolt vagyo-
nokat galambjaiból, szerénységét a mai 
napig megőrizte. Aki jó szándékkal kö-
zeledett hozzá, annak elérhető volt amit 
szeretett volna tőle vásárolni, de sok 
esetben ajándékot is kaptak tőle, egész 
állományra valót. Mit is mondhatnék 
egy ilyen sikeres pályafutás után, amikor 
nincs lehetőség a folytatásra, az út las-
san a végére ér. Elfogynak a lehetőségek 
a sok megpróbáltatás után az ambíciók 
is alább hagynak. De a remény,- hogy 
talán láthatjuk az általunk elvetett mag 
sarjadását – az mindig ott csillog mind-
annyiunk szemében. 

J.Varga Attila
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II. zóna (Közép-Magyarország) középtávú bajnoka: 
Farkas József

Ha az ember elindul a főváros II. kerületé-
ből a Hűvösvölgyi úton kifelé, a várostáblától 
alig pár kilométerre egy a budai hegyekkel 
körbezárt faluban, Nagykovácsiban találja 
magát. Itt él családjával az 51 éves Farkas Jó-
zsef, aki 2008-ban több év után újra egy na-
gyon sikeres évet tudhat magáénak. A tavalyi 
évben elért további eredményei:

Magyar Kupa:
- középtáv csapat 3. helyezés (2946 csapat 

közül)
- rövidtáv csapat 9. helyezés (3859 csapat 

közül)
- Magyarország élversenyzője 9. helyezés 

(2371 csapat közül)
- Legjobb dúc bajnokság 17. helyezés 

(3102 csapat közül)
Közép-Magyarország:
- összesített (5 út alapján) 18. helyezés (a 

legeredményesebb a saját tagszövetségéből)
16. tagszövetségben:
- általános csapatbajnokság 1. helyezés
- hosszú távú csapat 2. helyezés
- sprint csapat 2. helyezés
Pilis röpcsoportban (mert az alábbi tá-

vokon nem értékeltek bajnokságot kerületi 
szinten):

- középtáv csapat 2. 4. 7. 66. helyezés
- rövidtáv csapat 3. 6. 10. 13. helyezés
A championok és a díjak felsorolására 

most nem térnék ki, azok részletesen megta-
lálhatóak a szövetségi évkönyvben.

Farkas sporttársról eddig riport, beszámoló 
még nem jelent meg a szaklapban, így most 
az átlagostól nagyobb terjedelemben kívá-
nom megismertetni őt az olvasóközönséggel. 
30 éves galambász pályafutása során a tavalyi 
év volt a legsikeresebb szezonja, amelyből ki-
emelkedik mindkettő középtávú zónaverseny 
megnyerése csapatban. Nincsenek kerületi 
első tizenöt galambos stoppolásai, mégis a 
zónában számos nemzeti és többszörös kerü-
leti bajnokot előzött meg. A galambászatban 
elsősorban a versenyzés érdekli, ezért e riport 
leginkább erre a területre helyezi a hangsúlyt, 
de bemutatásra kerülnek egyéb tényezők is. 
Természetesen sokféle versenyzési módszer 

vihet fel valakit a csúcsra, de ha csak néhány 
ember is talál e mostani ismertetésben hasz-
nosítható dolgokat, már megérte a cikket el-
készíteni.

A már többször is említett két nagy létszá-
mú középtávú versenyen a következő ered-
mények születtek:

Mindkétszer 3 percen belül mérte az élme-
zőnyben a 3 befutós csapatát!!

Scherding (417 km) régió és zóna csapat 
első helyezés

1. csapat Kerület Régió Zóna
06-50-

17797 H
2624/3 7878/3 13552/8

06-50-
17818 H

2624/4 7878/4 13552/10

06-16-
86248 T

2624/8 7878/12 13552/18

Straubing (488 km) régió és zóna csapat 
első helyezés

1. csapat Kerület Régió Zóna
06-16-

86248 T
1822/2 6479/7 11843/55

06-16-
86258 T

1822/5 6479/16 11843/88

06-16-
86204 T

1822/10 6479/24 11843/109

3. csapat
03-16-

61055 H
1822/3 6479/9 11843/59

Farkas sporttárs 1977-ben lépett be a Szövet-
ségbe és a kelenföldi B-12 egyesületbe. Egy év 
után a pesthidegkúti és környéki galambászok-
kal megalakították az A-53 solymári egyesüle-
tet, itt versenyzett egészen 1994-ig. Ebben az 

időszakban reggel hatkor ment el otthonról és 
este hat, fél hétnél előbb sohasem ért haza. De a 
B-III. kerületben általában így is az első osztály 
vége felé szerepelt. A 90-es évek elején pró-
bálta ki az özvegységet egy egyesületi tagtár-

17818 ktah a Scherding-i zónadíjas, apja egy 
Baloghtól idekerült Grampsch-féle Breemen, 
anyja Szabó Zsolt (Nagykovácsi) 50%-os 

Houben tojója

86248 kkt Magyar Kupa középtávú Ász IV., 
a kerületben 12 helyezés ebből 8 x a kerü-
leti ötvenben. Apja Barócs Lászlótól (Nagy-
kovácsi) kölcsönbe kapott rokontenyésztett 
Houben hím, anyja egy Balogh által rokon-

tenyésztett Gyerkó tojó

86204 kt a kerület legjobb hosszú távú tojója, 
2008-ban 10 helyezés ebből 7 x a kerületi ötven-
ben. Apja a 12-es bázis hím, anyja egy Grampsch-

tól vett Schaerlaeckens vérvonalú tojó.

86258 kkt Magyar Kupa rövidtávú Ász 18. 
a kerületben 12 helyezés ebből 11 x az első 
85-ben (a kerület leggyorsabb galambja rö-
vid- középtávon). Szülei a Baloghtól ideke-
rült Grampsch-féle Deigner hím és a szintén 
Baloghtól elhozott Hétvári Meulemans tojó

Farkas József
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sa rábeszélése nyomán. Annyira érdemes volt 
belevágnia, hogy a legelső özvegységi évben 
az első versenyen mindjárt 10/9-et helyezett. 
1994 év végén az A-53-ban jelentkező létszám-
problémák miatt átigazolt a B-19 pilisvörösvári 
egyesületbe, ahol azóta is versenyzik. Az új 
kerületben az első két év nem volt kiemelke-
dő, továbbra is maradt az első osztály vége felé. 
Az első sikeres év 1997, de ekkor még csak a 
hímekkel versenyzett és szinte kizárólag néhai 
Juhász Jenő galambjaira épült az állománya. 
97-ben sok kerületi díjat szálltak galambjai és 
megnyerték a rövidtávú bajnokságot is, de az 
országos katasztrófa Berlinben elveszíti leg-
gyorsabb galambjait. A következő évben az 
elvesztett galambok testvéreivel megnyeri a 
kerületi hosszú távú bajnokságot. Majd az ezt 
követő tíz évben, 2008-ig két hullámvölgy is 
megfigyelhető pályafutásában, melynek fő oka-
it a következőkben látja:

- 2001-ben nem oltotta le a fiatalokat pa-
ramyxo ellen, helyette csak itatta őket. Emi-
att a fiatalok szezonja közben kitört állomá-
nyában a paramyxo.

- A második hullámvölgyet egy szezon 
közbeni erős coli fertőzés okozta (bár ezt 
még valamennyire féken tudta tartani), illet-
ve kezdtek kikopni az addig sikeresen szálló 
Juhász Jenőtől származó galambjai.

 Közben 2004-ben belevágott a totál öz-
vegységbe, de akkoriban még csak napi 
egyszer szálltak a tojói egy kijáró nélküli 
dobozból. Farkas a szintén Nagykovácsiban 
galambászó Balogh Imrét követve kezdte el a 
mindkét nemmel való özvegyezést.

- Józsi elsőként nézzük, a mostani állomá-
nyod mikből tevődik össze?

- A saját régi galambjaim nagyobb részben 
kikoptak mára, de négy éve elhoztam Balogh 
Imrétől (aki hasonló véralapú állománnyal 
rendelkezett) az ő régi tenyész állományának 
a gerincét, kb. 15 darabot, mert Imre akkor 
teljes állománycserét hajtott végre a Horváth 
Károlytól származó galambok miatt.

- És pontosabban milyen vérvonalú ga-
lambok kerültek ide Balogh Imrétől?

- A Grampsch-féle Breemen-ek, bázis 
hímként is egy Grampsch galamb szolgál 
az autónyerő családból (Schaerlaeckens x 
Breemen). Ezen kívül megtalálhatóak a Ju-
hász Jenőtől származó galambok gyerekei, 
főleg a régi Gyerkó vérvonalból, de nagyon 
bevált még a Hétvári Meulemans tojó, és a 
Grampsch-féle Deigner hím is. Mindezek 
mellett Imrétől idekerült egy-két Grampsch-
tól származó Schaerlaeckens vérvonalú ga-
lamb is. Egyébként szerencsére sok esetben 
megfogadtam Balogh tanácsait a galambok 
párosításával kapcsolatban, mert ő a szárma-
zásukat jobban ismeri, mint én. Valamint ő 
dolgozta ki a csődör módszert is.

- Mi ez a csődör módszer?
- Ez egy sok munkával járó módszer. Maga 

a csődör hím nem nevel és maximum három 
tojóval áll párban egyszerre. Az egyikkel 
reggel, a másikkal napközben, a harmadikkal 
pedig este. Majd késő este ismét az első tojó 
kerül vissza, és utána ugyanúgy megy tovább, 
ameddig a tojók le nem tojnak. Ezáltal egy 
szezonban 15-20 fiatalt tudok fogni a csődör 
hímtől. De ehhez a módszerhez tényleg sok 
idő szükséges. Én leginkább csak egy hím-
mel a 12-es Grampsch hímmel csinálom ezt a 
módszert. De tavaly sajnos nem sikerült úgy, 
ahogyan én azt szerettem volna. Csak 5 fiatalt 
tudtam fogni tőle összesen, mert nem tojtak 
meg a tojók, vagy összetörték a tojásokat.

- Annak idején Juhász Jenőtől sokat 
tanultál?

- Sok mindent megláttam, ellestem nála a 
gyakori látogatások alkalmával, illetve sok 
mindenre rá is kérdeztem.

- Józsi, szerinted mi lehet a siker kulcsa, 
amiért ennyire kimagaslóan sikerült a 2008-
as éved (bár már 2007-ben is újra ott voltál a 
kerületi élmezőnyben)? Sokak szerint ebben 
nagy szerepe volt Balogh Imrének is?

- Úgy nincsen, ahogyan az emberek gon-
dolják. Eleve sok kiváló galamb került be az 
ő régi állományából. És az Imi egy nagy lel-
kesedést adott nekem azzal, hogy azt mondta 
rakni kell a galambokat, mert van itt elég. De 
a tavalyi évben éreztem először azt, bízhatok 
a tojókban.

A 00-50-43712-es bázis hím. Balogh Imrétől 
került ide, aki a vásárlások fejében ajándék-
ba kapta Grampsch Istvántól. Származása: 
Schaerlaeckens x Breemen Testvérei több ál-

lományban is letették névjegyüket.

99-02-26630 skt 100% Breemen, Balogh vet-
te Grampschtól

03-02-79073 kkh, a Deigner hím. Ő is 
Grampschnál kelt és Baloghtól került ide.

04-16-69363 kkt Baloghnál kelt rokonte-
nyésztett Gyerkó vérvonalú tojó. Szülei egy 
Juhász Jenő-féle hím és egy Kővári Ferenc-
től (Üröm) származó tojó, amelyik a 2047-
es apa-lánya párosításból született. Legjobb 

gyereke a 86248-as országos Ász tojó.

61055 kkh 2008-ban 12 helyezés, az állomány 
legjobb versenyhímje, több távon is champi-
on. Szülei a 12-es bázis hím és egy Juhász 

Jenő-féle Gyerkó x Devriendt tojó.

04-16-40465 kt 100% Schaerlaeckens, Far-
kas csipaszként vette Grampschtól. Anyja a 

86204-es klasszis tojónak.
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- De az emberek nem is a tőle származó 
galambokra gondolnak elsősorban, helyette 
inkább a felkészítésben való segítségre. Te-
vőlegesen tett valamit az Imre?

- A felkészítésről csak szóban beszéltünk, 
Imi a padláson egész szezonban kétszer volt 
fent mindössze. Viszont szinte minden nap itt 
van az udvarban, tehát elég sűrűn beszélge-
tünk, de tevőlegesen én csinálom a dolgokat.

- Jó értelek, javaslom, térjünk át a 
felkészítésre, versenyzési módszeredre. 
Érdekelne, hogyan tudod megoldani a 
mindkét nemmel való kellő mértékű fog-
lalkozást, mert véleményem szerint ez egy 
aktív és nem kötetlen munkaidőben dol-
gozó ember számára elég nehezen kivite-
lezhető feladat. Nem beszélve arról, hogy 
itt a fővárosban és annak környékén az 
országos átlaghoz képest jóval több időt 
kell fordítania a közlekedésre számos em-
bernek. Nálad ezek a tényezők mennyire 
jelentkeznek?

- Munkahelyváltás miatt a faluban dolgo-
zom, és a korábbiakhoz képest jóval kedve-
zőbb időbeosztásban. Ezáltal 2008-ban meg 
tudtam oldani a tojók napi kétszeri kiengedé-
sét. Mindig a tojókat engedtem ki először, ki 
vannak zárva, kényszerítés nélkül szállnak, 
amit szállnak, bár edzik őket a ragadozók.

- Kezdjük az elején, hogyan készülsz fel a 
párosításra?

- Féregtelenítés januárban, oltás paratí-
fuszra majd paramyxora.

- És ezeken kívül másra nem is ke-
zelsz télen?

- Nem kimondottan. Majd csak tricho-kok-
cira kezelek a kotlás ideje alatt 3-5 napig egy 
kombinált készítménnyel. Egyébként a készít-
ményeket a Galambász Kuckótól szerzem be.

- Mikor özvegyítetted le a galambokat?
- Nálam nem volt második pár tojás, és 

nem is tojásról, hanem fiatalról özvegyítet-
tem őket.

- Alkalmaztál-e olyan trükköt, miszerint egye-
sek az özvegyítés után is otthagyják egy-két hét-
re a fiatalokat mintegy plusz motivációként?

- Korábban próbáltam, de nálam ez nem 
működött. Nálam a tojók ebben a rendszer-
ben nem etették a fiatalokat és ezáltal már 
nem jelenthetett számukra plusz motivációt. 
Akiknek olyan galambjaik vannak, ahol a 
tojók is etetik a fiatalokat, azoknál érdemes 
lehet alkalmazni e módszert.

- Milyen sűrűn takarítasz?
- Szezonban minden este. Holtszezonban 

lazítok egy kicsit a saját kényelmem végett, 
akkor kb. havonta takarítok.

- Jó tíz éve, amikor még egy egyesületben 
versenyeztünk, egy órabontás utáni beszél-
getésen azt mondtad, mivel neked nincsen 
porszívód a galambokra, ezért gyűjtés után 
minden héten felmosod a galambházat 
(ami véleményem szerint még hatásosabb 
is, mint a porszívózás). Tavaly hogyan áll-
tál mindezzel?

- Annyira már nincsen, mint akkoriban, de 

azóta másképpen is meg van oldva a portalaní-
tás, alul a dúcokban porfogókat alakítottam ki. 
Párosítás előtt hypoval ki van mosva a teljes 
dúc. Szezon közben háromszor át van törölve 
az összes berendezés, de akkor már csak egy 
gyengébb szerrel pl. Domestos-szal.

- Mennyi időt töltesz a galambok között 
szezonban?

- Reggel 4:30-tól maximum 7:00-ig fog-
lalkozom a galambokkal, ekkor leginkább 
megfigyeléssel telik el az idő, azt nézem, mit 
csinálnak a tetőn. Este pedig a takarítás teszi 
ki a velük eltöltött időmet.

- A pontosságra mennyire figyelsz?
- Nem figyelek percre pontosan a kienge-

désre és az etetésre, fél óra eltérés előfor-
dulhat. De nagyjából mindig ugyanabban az 
időben történik minden.

- Magántréningeket mennyire alkalmaz-
tál a szezon előtt és közben?

- A kerületi közös tréningek közben elvit-
tük őket kb. kétszer Nyergesújfalura (25-30 
km). Versenyek közben összesen csak kétszer 
vittem el a galambokat, az is a szezon máso-
dik felében történt.

- Erre miért volt szükség?
- Mert úgy éreztem, kell a galamboknak. 

Elvittem a tojókat és a hímeket is, és egyszer-
re engedtem ki őket.

- Minden galambot küldesz minden héten?
- Ez galamb függő. Igazából nincsen pi-

hentetés, mindegyik megy valahová (sprint 
vagy főprogram), de amelyiken esetleg lá-
tom, hogy nincsen olyan állapotban (fáradt), 
azt azon a héten nem küldöm.

- A gyűjtés előtt megmutatod a párokat 
egymásnak vagy sem?

- Tavaly egyszer sem engedtem össze őket, 
sőt meg se mutattam a párokat egymásnak.

- És a versenyek után mennyi ideig ha-
gyod együtt őket?

- Estig minden esetben együtt maradhattak, 
délután közösen kiengedtem az összes ver-
senyzőt, és majd csak este szedtem szét őket.

- Nálad előfordult, hogy a pár egyik tagja 
nem ment oda a másikhoz a verseny után?

- Nálam ilyen nem fordult elő.
- Ha elveszik egy galamb párja az meny-

nyire hátrányos?
- A 204-esnek például elveszett a párja sze-

zon közben, így három héten keresztül én vol-
tam a párja. Más esetben egy pár nélkül maradt 
hím összeállt egy hasonló sorsú tojóval.

- A galambokat a gyűjtések között meny-
nyire fogdosod, mennyire vizsgálod őket 
kézből?

- A galambjaimat a gyűjtések között na-
gyon ritkán veszem kézbe, már ha egyáltalán 
kézbe is kerülnek.

- Akkor mire figyelsz, mit nézel rajtuk?
- Házkörüli röpkedv, egyéni csattogás stb. 

Én nem nézek szájpadlást, vagy formapontot 
a mellen, sőt a vedlést se veszem figyelembe. 
Nem érdekel éppen kidobta-e a tollát vagy 
egyáltalán megindult-e már a vedléssel.

- A kiemelkedő eredményeid létrejöttéhez 

az i-re a pontot 3 darab kétéves tojógalam-
bod teljesítménye tette fel (érdekességként a 
szomszédos Dunakanyar kerületben a baj-
nok, a fóti Berke József is három galambja 
egyéni teljesítményével tűnt ki vetélytársai 
közül, csak nála 3 hím tette ugyanezt). Ne-
héz a kérdés, de vajon mitől lett ennyire ki-
ugró ez a három galambod a többitől?

- A totál özvegységet mindenképen bírnia 
kell a galambnak, az 58-as már egyévesen is 
jött (már akkor is champion volt), a 204-es 
kb. három helyezést szállított, de neki még 
bent volt kettő fészektolla. A 48-as hirtelen-
jében nem is tudom mit szállt egyévesen. 
Véleményem szerint magára a módszerre is 
szelektálni kell az állományt.

- A totál özvegységben köztudottan több 
tojó nehezen áll be a sorba, némelyikük pár 
hét után elkezd fél napokat kint ülni a ház 
körüli edzés végeztével, esetleg elpárzik, vagy 
nem megy a párjához a verseny után stb. Ne-
ked nem voltak ilyen jellegű problémáid?

- Elpározni a galamb nem pározhat el (már 
amelyik hajlamos lenne rá), veled, a gaz-
dájával van párban. Balogh Imrével erről 
többször is beszélgettünk. Én már említettem 
neked, nagyon nehezen változtatok a mód-
szereimen, és ezekben az újításokban is nagy 
szerepe volt Baloghnak.

- De mégis mit teszel azért, hogy ne állja-
nak össze a tojók?

- Amelyik galambom össze akarna állni a 
másikkal, azt beteszem nappalra egy banános 
dobozba. Mindenképpen meg kell oldani, hogy 
ne álljanak össze, emiatt nagyon oda kell fi-
gyelni az etetésre. Többek között ez is hatással 
van a párba állásra vagy egy tréning utáni kint 
ülésre. Balogh vezetett rá, a galambokat nem 
szabad túletetni (addig én mindig bőségesen 
etetettem, ami hiba volt). Csak a keltő helyü-
kön kapnak enni és inni, mindig szállás után. 
Napközben nincsen előttük se víz, se kaja.

- Nálad van diétás takarmány?
- Igen van diétás, de csak az érkezés nap-

ján. Másnap már versenykeveréket kapnak, 
de kimérve.

- Vagyis te nem az összetétellel, hanem 
inkább a mennyiséggel játszol a túletetés el-
kerülése végett?

- Ez is az Imi hatása, mert én korábban 
sokat dolgoztam az építőiparban, és ha ha-
zajöttem nem egy szelet kenyeret akartam 
enni párrizsivel, hanem egy rúd kolbászt egy 
kiló kenyérrel. De ez az állatoknál nem így 
működik, nagyon meg kell nézni melyik nap, 
mennyit adsz. Az etetés a hétvégi formára is 
óriási kihatással van. A galamboknak péntek 
estére kell olyan állapotba kerülniük, hogy 
arra már ne kelljen semmi. Korábban nálam 
is előfordult, amikor egy csütörtöki állapotra 
azt mondtam, miért nincsen már a verseny 
napja. Ez hibás felkészítés volt.

- Gyűjtés napján mit adsz nekik?
- Csak tiszta vizet kapnak, kaját egy dekát 

sem. Ez minden szombati gyűjtés, vasárnapi 
verseny esetén így működik.
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- Nálad a pénteki takarmány ugyanolyan 
összetételű, mint a hétfői?

- Igen.
- A keveréket saját magad kevered, vagy 

készen vásárolod?
- Tavaly a tiszakécskei bázis keveréket ad-

tam, a diétás is onnan volt. 300 km felett a ke-
veréket dúsítom napraforgóval és kukoricá-
val. Az élelmet csak közös etetőben kapták. 
Ezen kívül még kendert is adtam külön, azt 
is a közös etetőben kapták. A kendert minden 
héten adtam, függetlenül az aktuális időjárás 
előrejelzéstől. Mogyorót viszont már évek 
óta nem kapnak a galambjaim, de kiemelném 
a kendermag mellett legalább annyira fontos 
a kukorica és a napraforgó pluszként való dú-
sítása!

- Kérlek, beszélj a szezon közbeni gyógy-
szerezésről, hogyan történik, minden héten 
kezelsz?

- Igen minden héten kezelek. Próbálok ol-
csóbb, illetve gazdaságos szereket használni.

- Tíz éve az akkori sikeres években Ba-
logh saját bevallása szerint elég rendesen 
összekeverte a különféle gyógyszereket, ez 
még mindig hasonlóan történik felétek?

- Manapság inkább kombinált készít-
ményeket használok, a kezelés vasárnapi 
verseny esetén hétfőtől maximum szerdáig 
tart. Így a gyógyszert legfeljebb 3 napon 
keresztül kapják, de ez nem jelent mindig 
3 napot (az időtartamot a széklet dönti el). 
Pontosítva, minden héten tricho-kokcira 
kaptak egy kombinált szert, amihez hoz-
zákevertem egy légútra való készítményt. 
Vagyis kettő gyógyszert kevertem össze 
tavaly.

- Tehát vasárnap még nincsen gyógyszer 
a vízben?

- Nincsen, csak elektrolit.
- Konkrétabban?
- ’Promotor 43’ (csak ha keményebb volt a 

verseny), ’Eletrolit P’ a Klaus cég kínálatából 
(ezt minden héten megkapják), ami a várható 
érkezés előtt kb. fél-egy órával kerül az itató-
ba és estig ott is marad.

- Tea vagy valami más egyéb akár a hét 
további részében?

- Tavaly nem kaptak teát. ’Verbo 11’-et 
is adok esténként a hét második felében a 
takarmányra keverve 1-3 napon keresztül. 
Ezen kívül a takarmányra keverek heti két-
szer sörélesztőt is. Ezeket mindig a normál, 
bolti napraforgó étolajjal viszem fel az ele-
ségre. Használtam még felváltva egyik héten 
’Stimocol’-t, a másik héten ’B-komplex’-et, 
ezeket is a hét második felében kapták az ivó-
vizükben adagolva.

- A gritteket hogyan kapják?
- Mindig előttük áll, legalább négy félét 

etetek.
- Szezon után mi történik a verseny-

zőkkel?
- A párokkal felneveltetek egy fiatalt.
- A galambokat egész évben kiengeded 

szállni?

- Mindenszentek után már nem járnak ki 
a ragadozóveszély miatt, egészen az első le-
tojásig.

- A tavalyelőtti két legjobban repülő hímed 
(mindkettő champion volt) hogyan teljesített 
2008-ban?

- Az egyiket 400 km fölé nem is küldtem, 
mert látszott nincsen kellő erőállapotban, és 
addig se jött valami jól. A másik viszony-
lag sok helyezést szállított, de mégsem jött 
úgy, mint 2007-ben. Mindig top állapotot 
mutatott, mégis többször kihagyott a főcsa-
patban utazva, pedig a viselkedése alapján 
jönnie kellett volna. Ennek okát nem tudom 
megmondani, korábban nem nagyon voltak 
hasonló eseteim. Bár visszagondolva, tava-
lyelőtt már az utolsó utakon látszott valami 
megszakadt benne. Vagy talán nem tetszett 
neki, hogy 2008-ban nem volt mutatva tojó, 
de lehet csak megunta a banánt, és túlságosan 
rutinosra vette a dolgot.

- Jelentős előnnyel vezetted az utolsó ver-
senyig a rövid- középtávú listát, a Wels II. 
a megszokottnál jóval nehezebbre sikeredett 
az egész tagszövetségeteknek, neked annyira 
nem jött ki jól a lépés, hogy emiatt el is buk-
tad mindkét kategóriát. Szerinted mi volt a 
baj azon a hétvégén?

- Sajnos ezen a versenyen több addig kivá-
lóan teljesítő versenyzőm is odaveszett (töb-
bek között a Scherdingből zónadíjat szállt 
17797-es hím, az 57-es tojó, ami addig a hosz-
szútávon a champion 2. helyen állt). A sofőr 
elmondása szerint borongós, viszonylag sö-
tét időben engedtek, sőt a galambok kb. egy 
óra hosszán keresztül a starthelyen köröztek. 
Vagyis ez egy rosszul sikerült eresztés volt, 
és ráadásul én pont az addig két legjobban 
álló csapatomban fogtam a legrosszabbul.

- Azt látom egy év kivételével szinte min-
dig  a rövid- középtávon voltál az erősebb, 
miből fakad mindez?

- Nem igazán volt hosszú távra való galam-
bom, ezen belül is főleg a 600 km feletti rosz-
szabb idős versenyekre. Egyszerűen arra al-
kalmas galamb kell ahhoz is, vagyis galamb 
függvénye az egész.

- Mi lehet az oka szerinted, amiért a tel-
jes 16. tagszövetség olyan rosszul szerepelt 
a Nemzeti Bajnokság hosszú távú verse-
nyein, holott a két középtávú úton tarolt a 
kerületetek?

- Talán ebbe a széljárás is besegített.
- Én ezt nem fogadom el teljesen, mert 

2007-ben még inkább hátszelesek voltak a 
hosszú utak, de pl. Fetter és Vajas is na-
gyon jól szerepelt, illetve a 2008-as évet 
nézve a szomszédos kerületekben versenyző 
szinte ugyanazzal a dúctávval rendelkező 
tagok közül többen is a lista elején végez-
tek. Esetleg szállítási vagy ellátási problé-
mákra gondolnék?

- Beszélgettünk erről-arról, de tavalyelőtt 
is ugyanaz a kocsi vitte a hosszút, az ellátás 
nem tudom ugyanúgy történt-e, végül is nem 
tudom az okát.

- Ha már így szóba került a hosszú táv a 
16. tagszövetség esetében, az is érdekes je-
lenség, amíg rövid- középtávon a kerületből 
simán elmegy több mint 3 ezer galamb az 
első utakon, addig hosszúra csak 7-8 száz 
darabokat küldenek (amit a kerület taglét-
száma egyáltalán nem indokol). Ez mitől 
lehet?

- Nincsen ösztökélve, mivel nálunk telje-
sen szét van bontva a három különböző táv, 
külön befizetésekkel, ezért nagyon sok ember 
nem is próbálja ki magát a 600 km feletti ver-
senyeken. Illetve évekig nem volt hirdetve 
általános bajnokság, ezért a kerület egy kicsit 
elaludt a hosszú távon.

- Az általános bajnokságot a Magyar Kupa 
élversenyző értékelés alapján rangsoroljá-
tok, de a kerület létszámához képest ebben 
is kevesen szerepelnek. Szerinted miért?

- El lett rontva, amiért néhány évig nem 
volt hirdetve általános bajnokság, és emiatt a 
kerület egy jelentős része egyszerűen leállt a 
hosszú távú versenyzésről. Az egy elhibázott 
lépés volt, hogy ennyire kategorizálták a ver-
senyeket. Pedig a tavalyi hosszú távú prog-
ram, már nem is nehéz versenyekből állt, sőt 
nem is az-az igazi hosszú táv, mert a leghosz-
szabb út sem volt 700 km.

- Nálatok már második éve nincsen hir-
detve és értékelve kerületi szinten rövid- és 
középtávú csapatbajnokság, helyette csak a 
röpcsoport szint létezik. Pedig számos vidé-
ki kerülethez képest nincsenek nagy távol-
ságkülönbségeitek. Sőt szinte egyik kerület 
gyakorlatában se láttam ilyet. Mi erről a 
véleményed?

- Én és az egyesület, ahol versenyzek nem 
értünk vele egyet. De a többi egyesület nagy 
része megmagyarázza, hogy azért veszik így 
külön e két távot, mert nekünk helyzeti elő-
nyünk van és szerintük mindig a hosszabbak 
a nyerők. Csak ebbe az a pláne, hogy ott van 
például a szomszédos Tatabánya kerületben 
Kovács Gábor, Cseledi Sándor és Péntekék 
az első három helyen, pedig ott ők a legrö-
videbbek.

- A B-19 pilisvörösvári egyesület, ahol te 
is versenyzel, már kb. tíz éve kimagaslóan 
a kerület legnagyobb eredményeit tudhatja 
magáénak. Többen a kerület más részén 
galambászok közül az előnyös földrajzi el-
helyezkedésnek tulajdonítják mindezt. Sze-
rinted mi a vörösvári egyesület sikerének 
titka?

- Én inkább úgy látom az előtte lévő évek-
ben (97 előtt) nem volt annyi kiváló galam-
bász itt Vörösváron, mint mostanság. Vagyis 
kitermelődött jó pár ember, akik annyival 
jobbak. Ez a nagy sikere az egyesületnek 
nagyrészt a galambászain múlik és nem a 
földrajzi elhelyezkedésen. Meg az sem mind-
egy melyik galamb nem jön irányból, az első 
vagy a sokadik.

Angyalos Péter
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VERBART 46 volt a legjobb tenyészgalamb  
a 20. században?

VERBART 46 (NL 65-1483946) egy 
szuperkrak volt, mint versenyző 15 első 
díjat nyert, tenyészgalambként pedig 
világklasszisnak bizonyult.

Ezt a galambot a közvetlen fiával VER-
BART 57-tel együtt vásárolta meg Krou-
wel úr (Krouwel-Pollmann) 1974-ben 
Piet Verbart-tól.

A VERBART 46 páratlan tenyészga-
lambnak minősült, díjrepülők százai szár-
maznak ettől a fenomenális galambtól.

A VERBART 46-ost Jos van Limpt 
(becenevén De Klak) tenyésztette. „Ab-
ban az időben számos jó galambom kelt 
a híres Vechter és a Witpenneke párból, 
de egy sem volt annyira jó, mint a 46-os, 
amelyik 15 első díjat nyert.” A 46-ost to-
jásban adta De Klak Piet Verbartnak. „Ha 
tudtam volna, hogy ilyen jó galamb lesz 
természetesen, soha nem adtam volna el 
azt a tojást. Mindenki követ el hibát, sen-
ki sem láthat bele a galamb fejébe” - nyi-
latkozta egyszer De Klak.

Piet de Weerd a 46-osról azt mondta, 
hogy egyike a legjobb galamboknak, amit 
valaha a kezébe fogott.

Mi volt a különlegeség a VERBART 
46-ban? Az utódok, amelyek tőle szár-
maztak nem csak fenomenális verseny-
zők, de kiemelkedő tenyészgalambok is 
lettek. Találunk közöttük sok első díj-
nyerőt, autónyerőt, nemzeti ász galambot 
stb. Nem csak Európában, de a világon 
mindenhol sikeresek lettek a VERBART 
46 leszármazottai. 

Itt van erre néhány példa:
• Comb. den Haan, Honselersdijk 

és az ő bázis galambjaik, DE ROVER, 
DE FREULE, DE PROVO és többiek, 
amelyeket Krouwel úrtól vásároltak.

• Comb. Elskamp, Nuns-
peet és az ő fantasztikus bá-
zis párjuk ZACHTExSTI-
ERDUIFJE és a csodálatos 
szuper tojójuk SPERWER-
DUIVIN szintén Krouwel 
úrtól.

• Bertie Camphuis, Eef-
de galambja a DE WAN-
DELAAR közvetlen fia a 
VERBART 46-nak 1986-
ból. Ez a galamb „DE 
WANDELAAR” a nagyapja 
a híres WONDERBOY 05 
és 06-os galamboknak.

NL 88-2854505 „WON-
DERBOY 05” lett Hol-

landia második nemzeti ász galambja 
WHBZ 1990-ben. A következő kiemel-
kedő eredményt érte el a rövid bár na-
gyon impozáns versenyzői karrierje so-
rán: Első helyezés Houdeng 3944p, első 

Pt St Maxence 7428p, második Jemeppe 
3822p, ötödik Pt St Maxence 1977p, ha-
todik Etampes 6676p.

A „WONDERBOY 05” kiváló tenyész-
galambnak bizonyult. Ő a nagyapja a 
„SILVESTER” nevű galambnak, amely a 
legjobb rövid távú 
WHZB 1997-ben 
Hollandiában.

NL 88-2854506 
„WONDERBOY 
06” lett Hollandia 
negyedik nemze-
ti ász galambja 
WHBZ 1990-
ben. Ez a galamb 
is kimagaslóan 
versenyzett első 
Hannut 11294p, 
első Jemeppe 
3619p, első Pt St 

Maxence 3658p, második Ottigenies 
3619p, harmadik Epernay 1270p, negye-
dik Hannut 4414p.

WONDERBOY 06 a nagyapja a „MISS 
PERONNE” galambnak, amely 1997-ben 
nemzeti győztes lett NPO versenyen Pe-
ronneből 30389 galambból.

1991-ben Hans Eijerkamp megvásárol-
ta a „WONDERBOY 05” és a „WON-
DERBOY 06” galambokat és az egyik 
legjobb tenyészgalambjai lettek a Green-
field Studban.

• DE SCHALIE 899 (közvetlen 
fia VERBART 46-nak) híres tenyészga-
lamb lett Campbell Studban (USA)

• A 811-es (utódai között van 4 
autónyerő galamb),  DE JONGE 46, DE 
SCHONE LICHTE, DE 584, 46-DU-
IFKE, KWEEKWONDER, GEK, DE 
WANDELAAR, BARONES, ZWER-
VER, ROVER, FREULE, DE SPER-
WER, stb.,. 

A „DE SPEWER”egyik lánya lett a 
nagyanyja a középtávon Nemzeti Ász 
galambnak 2000-ben Wim vd Pol Goirle 
dúcában.

• A VERBART 46 egyik lányuno-
kája a WONDER VAN BERGEN azonos 
évben lett nemzeti első Daxból és nemze-
ti harmadik St Vicentből.

És ez csak egy rövid kis összegzés volt, 
de nagyon sok más galambász is sikeres-
sé vált ezzel a vérvonallal. Ezért nem volt 
meglepetés, hogy a Pigeon Magazin NPO 
felmérése alapján a VERBART 46 és DE 
BLINDE (Dusee) együtt került megvá-
lasztásra, mint az elmúlt század legjobb 
galambjai.

Simon Béla

Jos van Limpt _De Klak

verbart 46
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Tisztelt Sporttársak!
A Szaklapunkban szeretnénk közreadni 

sportunkkal, versenyeinkkel kapcsolatos 
gondolatokat.

Megkérdeztük:
1. Ki ismertetett meg a postagalamb 

sporttal?
2. Kit ismersz a postagalambászok kö-

zül, kiktől tanulhatsz legtöbbet?
3. Mi a véleményed a postagalambá-

szatról? Hogyan tudnád javasolni fiata-
labb társaidnak.

4. Ki segít a felkészítésben, versenyzés-
ben? Kitől (kiktől) kapsz tanácsokat?

5. Hogyan sikerültek a 2008. évi verse-
nyek? Milyen eredményeket értél el?

6. Mi a véleményed a jelenlegi bajnoki 
rendszerekről és kiírásokról, a tagszövet-
ségben, és országos szinten.

7. Milyen ötleteid, javaslataid lennének 
az egyesületed, tagszövetséged és országos 
vezetőknek?

8. Javaslataid, véleményed a postaga-
lamb sportról.

A beérkező válaszokat folyamatosan 
közreadom és ezúton is köszönöm.

Kakas Tímea

Medvegy Milán vagyok 1990-11-23-án szü-
lettem, Balassagyarmaton a Batthyány út 20 
sz. alatt lakom. 2007-be léptem be a Balas-
sagyarmati E-03 postagalamb egyesületbe 
melynek Bélák Ottó az elnöke. A postaga-
lambokkal Én már kiskoromban megismer-
kedtem, mivel Apukám 23 éve foglalkozik 
postagalambokkal. Galambjaim 6 méter 
hosszú, 3 részes emeletes kertidúcban van-
nak elhelyezve. Tenyész galambjaimat Bel-
giumból, HoIlandiából hozattuk be melynek 
70% Janssen, a többi Achil Leus, magyar 
galambászoktól pedig Bélák Ottótól GABI 
VANDEN ABEELE, Német István (Du-
nakeszi) Arié van Beek, (Klak Janssen) 
Tagscherer György (Janssen) és Hétvári 
József (Janssen). A versenyzésben, takar-
mányozásban a jó kondíció megtartásában 
Apukám segít, de nagyon sokat tanultam 
már Én is tőle. 2008-as évem nagyon jól si-
került mivel megnyertem a Balassagyarmati 
E-03 egyesület fiatal galambok bajnokságát. 
2008.09.07-én Zimmerndorfban rendezték 
a fiatal postagalamb-tenyésztők világver-
senyét, ahol a 50-08-35020 kkcs fiatal ga-
lambom ami 100% Janssen a 7. helyet érte 
e!, és ezzel egyben a leggyorsabb magyar 
galamb lett. Fiatalok versenyéről csak any-
nyit szeretnék hozzászólni, hogy korábban 
kellene megkezdeni így lehet hogy nem vol-
na annyi veszteségünk. Fiatal barátaimnak 
azt üzenem, hogy minél többen szeressék 
meg ezt a csodálatos sportot. Továbbiakban 
is szeretnék eredményesen versenyezni, ezt 
kívánom minden sportbarátnak. Jó egészsé-
get eredményes versenyzést az elkövetkező 
években.

Medvegy Milán E-03

Nagy örömmel és megtiszteltetéssel vet-
tem levelét. Köszönöm a lehetőséget, hogy 
bemutatkozhatok.

Nagy Roland vagyok 17 éves, Szolnokon 
közlekedési szakközépiskolában tanulok. 
Az élsportot hagytam abba a galambokért. 
A martfűi R-15 postagalamb egyesület és a 
Törökszentmiklós és környéke Tagszövetség 
tagja vagyok 2006 év óta.

A postagalamb sporttal való megismerke-
dés egy helyi tagon keresztül történt, akihez 
kissrácként gyakran eljártam, Hajdú Pali már 
akkor elvarázsolt a galambok iránti tiszte-
letével. Első galambjaimat is tőle kaptam. 
Ezekkel a madarakkal kezdtem komolyab-
ban foglalkozni és elkezdtem alakítgatni a 
dúcomat. Az egyesületünk elnökében Takács 
Józsi bácsiba egy nagyon barátságos embert 
ismertem meg, aki belevezetett a versenyzés 
rejtelmeibe. Ennek hatására  2007-ben el-
kezdtem versenyezni.

A környékbeli postagalambászok egy ré-
szével már sikerült megismerkednem. Kez-
dő postagalambász lévén mindenkinek van 
egy-két segítő szava hozzám. Akitől úgy ér-
zem, hogy sokat tanulhatok az Szabó Gyula 
tiszatenyői, Takács József és Gál Albert mart-
fűi sporttársak. 

A postagalambászatot csak az tudja érté-
kelni, aki maga is szereti, mert egy teljesen 
semleges ember csak nevet azon, hogy mire 
képes egy tenyésztő a galambjai kényelme, 
egészsége érdekébe. Első évben csak sprint 
versenyekre és a fiatalok versenyére küld-
tem. 2008-ban már általános csapatot nevez-
tem  és nagy örömömre hosszabb utakon is 
megmutatkoztak galambjaim. Két év eltel-
tével levonhatom azt a következtetést, hogy 
fejlődő tendencia mutatkozik galambjaimnál 
és javulnak az eredmények. Pár év elteltével 
szeretnék a kerület krémjéhez tartozni, de 

ehhez még sok kitartáshoz, szerencséhez és 
saját jövedelemre lesz szükségem. 

Galambjaim gondozását és felkészítését 
önállóan végzem. A hétvégi versenyeken 
nagy segítséget nyújt édesapám, nagyapám, 
akik segítenek eljuttatni galambjaim a pako-
lásokra. Jónak találom az elektromos rögzí-
tőt, ami szerintem nagyban befolyásolja a 
galambok érkezését és a tenyésztő-galamb 
kapcsolatát. 2008-tól szülői támogatással ez 
a feltétel is megoldódott és galambjaimat 
Benzing rögzítő rendszerrel rögzítettem.

Tudomásom szerint a Törökszentmiklós és 
környéke Tagszövetség az egyik legnagyobb 
létszámmal és véleményem szerint erős me-
zőnnyel rendelkezik. Idén egyesületi szinten 
lett több championom, kerületbe is sikerült 
élgalambokat helyezni. 

Csapatba az egyesületben hosszútávon 2. 
lettem

Fiatalok versenyén egyesületbe 3. lettem 
és a kerületbe is sikerült az első hatvanba 
benne lenni. Utolsó versenyen Pozsonyból 
1500 galamb közül az enyém érkezett meg 
elsőnek. 

 Eredményeimmel én elégedett vagyok, de 
bízom benne, hogy jövőre nagyobb tapaszta-
lattal még jobbak lesznek. 

Nekem a jelenlegi bajnokrendszer teljesen 
megfelel és jónak találom ezt az újonnan két 
zónára való felosztást.

Megszeretném köszönni szüleimnek a tá-
mogatást, az egyesület tagjainak és annak aki 
segített az eddigiek során.

Szeretnék beajánlani egy sporttársat, aki 
megérdemli hogy megkérdezzék és bemutat-
kozzon: Gál Albert, 5435 Martfű, Krúdy Gy. 
út. 22. 06-56-450-231

Nagyon köszönöm a lehetőséget hogy be-
mutatkozhattam és leírhattam az eddigi ered-
ményeim.                        Nagy Roland R-15

Önök megkerestek engem, hogy válaszoljak 
a kérdéseikre, amit boldogan megteszek.
Rácz Roland vagyok, 14 éves és két éve va-
gyok az S-07 egyesület tagja.
1. A postagalambászattal az édesapám is-
mertetett meg, aki gyerekkora óta verse-
nyez.
2. Az S-07 egyesület tagja vagyok, ahol 
több többszörös kerületi bajnok is van, 
akiktől sokat tanulhatok (Varró József, 
Bődi József)
3. Ez szerintem apáról-fiúra száll és sokat 
jelent, hogy szeresse az ember az állatokat, 
szeressen velük foglalkozni.
4. Mivel az apukámmal egy egyesületbe va-
gyunk, egy udvaron van a galambházunk, 
vele szoktam felkészíteni a galambokat a 
versenyre. Sok galambásszal szoktam be-
szélgetni és megfogadom a tanácsaikat.
5. Würzburgi verseny III. hely (a 06-10-
19037-es galamb), 

Katowice 19. hely 2353 galambból (07-10-
28694-es galamb), 
Kerületi Fiatalok csapatbajnoksága 8. hely 
(10-es kerület)
6. A jelenlegi versenykiírások nekem 
megfelelnek. Az országos versenyeket 
szeretem, mert ott jó eredményeket értem 
el.
7. Próbálják egy kicsit jobban támogatni 
a fiatal és kezdő galambászok versenyzési 
feltételeit.
8. A galambászat is olyan sport, mint a töb-
bi. Sok kitartást és odafigyelést igényel, én 
mellette még cselgáncsozom is, és tudom 
mit jelent a befektetett munka. Ebben a 
sportban (galambászat) megtaláltam egy 
kellemes elfoglaltságot és még sokáig sze-
retném folytatni.
Köszönöm érdeklődésüket, és remélem ér-
demlegesen tudtam segíteni munkájukat.

Tisztelettel, Rácz Roland S-07

Megkérdeztük...
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Egy új generáció születése

Galambászként – még ma is jól emlék-
szem – minden kora tavasszal mekkora 
izgalommal és lelkesedéssel vártam a 
tojáshéjak megrepedését, a fiókák, az 
új nemzedék megszületését! Hiszen mi-
lyen nagy reménységeket vagy éppen 
csalódásokat is rejthet magában egy-egy 
galambtojás! Egy valódi, jövőbeli bajno-
kot, a dúc és a galambász büszkeségét, 
vagy egy átlagos képességű madarat? Ez 
ilyenkor még rejtély a galambász előtt. 
Bár a szülőpárok gondos megválogatá-
sával, a bajnoki, vagy kiváló képességek-
kel kecsegtető vérvonalak továbbvitelé-
vel nagy az esély a sikeres új generációk 
megszületésére, ez mindenképpen izgal-
mat – bár természetesen örömteli izgal-
mat – jelent a galambász számára.

Most, hogy fiatal és idősebb madaraink 
egyaránt túl vannak az előző év verseny-
időszakán, szárnypróbálgatásain, és az azt 
követő pihenőidőszakon, ideje felkészíteni 
őket a közelgő tenyészidőszakra! A tenyész-
időszakban a galamboknak speciális gon-
doskodásra van szükségük, mely bizto-
sítja azt, hogy szervezetük felkészüljön a 
párosodási, és a költési időszak követelmé-
nyeire, és hogy a tenyészpár mindkét tagja 
egészségesen vihesse végig a fiókák kiköl-
tését és felnevelését. A sikeres új generáció 
felnevelése természetesen a szülőpárok 
megfelelő kiválasztásával, összeállításával 
kezdődik, ez a genetikai alapja a sikeres 
utódnevelésnek. Miután a szülőpárok tagjai 
elfogadták egymást, és megtörtént a fészek 
elfoglalása és a párosodás, megtörténik a 
tojások lerakása, és elkezdődhet a vissza-
számlálás, míg végül 17-18 nap elteltével 
felrepednek a tojáshéjak, és kibújnak a 
fiókák. Az idáig vezető úton a galambász 

sokat tehet a szülőpár tagjainak, és a fiókák 
egészségének megalapozásáért.

Január közepétől, február végétől a nap-
palok érezhető hosszabbodásával, a világos 
órák számának növekedésével a galambok 
nemi ösztöne természetes módon fokozó-
dik. A párbaállítás előkészítésére az összes 
tenyészgalambot kb. 4 héttel a párosítás 
tervezett ideje előtt egymástól nemek sze-
rint szét kell választani. Ez lehetővé teszi 
a galambász számára, hogy a hímeket és 
a tojókat egymástól elkülönítve meg tudja 
figyelni, és dönthessen az ideális párok ösz-
szeállításáról. Általában elmondható, hogy 
érdemes a már jól bevált tenyészpárokat 
összeállítani, mivel így nagy eséllyel újra 
sikeres friss generációt hozhatunk létre. 

A szétválasztás időszaka kiváló lehe-
tőséget ad a férgek, kokcidiumok és a 
trichomonaidák elleni vakcinázásra és 
kezelésre, ami lehetővé teszi, hogy a te-
nyészállomány kiváló egészségi állapot-
ban kezdhesse a párzási időszakot. A vak-
cinázás hatékonyságának növelésére, és a 
paraziták elleni kezelés szervezetre káros 
hatásainak kivédése érdekében a galambok 
ivóvizébe ebben az időszakban érdemes 
májvédő (SUPERLIV, Postagalambsport 
2008. augusztusi száma), és vitaminokat, 
ásványi anyagokat, aminosavakat pótló 
táplálék-kiegészítőket (STRESROAK, 
Postagalambsport 2008. júliusi száma) 
keverni, ami a szervezet méregtelenítésé-
vel és az erőnlét fokozásával növeli a ga-
lambok párosodási kedvét is. Érdemes a 
hasmenéses esetek kivédésére, a bélflóra 
kiváló állapotának megőrzésére is fi-
gyelmet fordítani, különösen a féreghajtás 
után (DIAROAK, Postagalambsport 2008. 
decemberi száma). Amennyiben galamb-

jainkat sikeresen felkészítjük a párosodási 
időszakra, úgy nemi ösztönük olyan nagy 
lesz, hogy várhatóan nem okoz majd prob-
lémát a korábban papíron összeállított hí-
mek és tojók párba állítása. 

A tenyészidőszakban a szülőpár – fő-
ként a tojó – szervezete speciális igény-
bevételnek van kitéve, hiszen a tojások 
lerakásához, majd a kikelő fiókák felne-
veléséhez az állat szervezetének számos 
létfontosságú tápanyagot, a fejlődő szerve-
zet, az új élet építőköveit kell átadnia az 
új nemzedéknek. A fehérjében szegényebb 
téli takarmány után ideje beszerezni a spe-
ciális, tenyészidőszakra kifejlesztett ta-
karmánykeverékeket. E takarmányokat 
a gyártók olyan magkeverékből állítják 
össze, amelyek természetes összetevőik 
révén ideális arányban tartalmazzák a te-
nyészidőszakban szükséges tápanyagokat. 
Sok tenyésztő etet ilyenkor galambjaival 
pelletált takarmányt (is), amelyeket a gyár-
tók vitaminokkal, ásványi anyagokkal dú-
sítanak. A választott takarmányozási mód-
szer természetesen minden galambásznál 
egy kicsit más, saját tapasztalatokon és 
kiforrott módszeren alapuló lehet. Minden-
képpen fontos azonban szem előtt tartani, 
hogy galambjainknak a tenyészidőszak 
alatt fehérjében gazdag takarmányra van 
szükségük, hiszen a fehérjék, és a fehérjé-
ket alkotó aminosavak az új élet legalapve-
tőbb építőkövei. 

Nagyon más a takarmányszükséglete 
a költő, és a már etető galamboknak. A 
már fiókáikat etető galamboknak bőséges 
takarmányozásra van szükségük ahhoz, 
hogy a rendkívül gyorsan fejlődő fiatalo-
kat elegendő táplálékkal el tudják látni. 
Ezzel szemben a még költő galambok 
szervezete ebben az időszakban könnyen 
túl sok zsírt raktároz el, így takarmányozá-
sukkor ezt figyelembe kell venni. A meg-
felelő fehérje és aminosav-ellátást bizto-
sítják a tenyésztakarmányban nagyobb 
arányban megtalálható hüvelyesek és 
pillangósvirágzatúak (mint a borsófélék 
és a bükköny). A már etető szülőpároknál 
a megfelelő mennyiségű begytej termelő-
dését elősegítendő szintén fontos a magas 
fehérje- és metionin tartalmú magvak ete-
tése (egy esszenciális aminosav, melyet 
többek között a napraforgómag tartalmaz 
nagyobb mennyiségben). A begytej minő-
ségét annak fehérjetartalma, és azon belül 
is az aminosavak pontos összetétele hatá-
rozza meg. A begytej összetétele kismér-
tékben változik a napok előrehaladtával 
is: az első pár napban a legmagasabb fe-
hérje és zsírtartalma, az ásványi anyagok 
közül pedig az egyik legfontosabb a kal-
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Diaroak por
Nagyon jó szernek tartom. Hétfőn és ked-

den tiszta, pormentes takarmányra viszem 
fel, általában fokhagyma olajjal. Hasz-
nálatával a galambok széklete kiváló, és 
sok a pehelytoll a dúcban. Versenyek után 
rendkívül gyorsan rendbe teszi a galambok 
emésztését. Szinte egész évben folyamato-
san alkalmazom a készítményt. Egy tasak 
(30 g) 100 galamb egyszeri adagja. 

Superliv itatófolyadék
Nagy előszeretettel használom a Superliv 

itatófolyadékot is egész évben. A galambok 
teltek, fényes tollúak, és főleg könnyűek 
lesznek tőle. Szép, egészséges fiatalok ne-
velődnek használatával. Elősegíti a méreg-
anyagok távozását a szervezetből a verseny-
időszakban. Galambjaim – úgy a tenyészek, 
mint a versenymadaraim – hétfő reggel és 
este, majd kedd reggel isszák. A Superlivből 
10 ml 100 galamb egyszeri adagja. 

Stresroak itatófolyadék
Jó ellenálló képességet ad a galambok-

nak; kiváló immunerősítő. Stresszhelyze-
tekben kifejezetten ajánlom használatát! A 
kis galambok nevelésében is nagy szerepe 
van nálam. Használatával szinte teljesen ki 
van zárva, hogy a tojások üresek legyenek. 
Versenygalamboknál nagy előszeretettel 
használom, de én nem a vízbe, hanem a ta-
karmányra teszem az előírt adagot, mivel 

tapasztalatom szerint nagy nyári melegben 
a készítmény egy óra alatt megfeketedik a 
vízbe adagolva, és így már nem szívesen 
fogyasztják a galambok. Az eleségre téve 
viszont mindjárt megeszik a galambok. 
Csütörtök reggel és este teszem a takar-
mányra, és még péntek reggel is adagolom. 
A Stresroakot egy kevés vízzel hígítva vi-
szem fel a takarmányra, amit rögtön a ga-
lambok elé szórok. 

Nagy melegben igen jók a tapasztalataim 
használatával, főleg nehéz versenyekkor 
nagyon nagyot repültek a készítmény hasz-
nálatával galambjaim. Hogy egy konkrét 
példát említsek: 2008-ban Eisenachból 40 
küldött galambomból nagy melegben, ne-
héz versenykörülmények között 30 kerületi 
helyezést ért el, és a Győri Tagszövetség-
ben csoport első és második helyezéseket 
hozott. A Stresroakból 7,5 ml 100 galamb 
egyszeri adagja. 

Összegezve: ezután is előszeretettel fo-
gom alkalmazni az Ayurveda termékeket. 
A termékek használatának további rész-
leteiről versenytársaimnak szívesen adok 
további tanácsot, felvilágosítást.

Kustyán Tamás
F02 Győrszentiváni Egyesület
9011 Győr, Kálmán Imre u. 20.
Telefon: 0630/494-0068

cium szerepe, melynek szintje folyamato-
san növekszik a fiókák csontfejlődési igé-
nye miatt. A begytej minősége különösen 
fontos, hiszen a felnövekvő új nemzedék-
nek ez az első tápláléka, amely biztosítja 
számukra a növekedéshez, fejlődéshez 
szükséges nélkülözhetetlen tápanyago-
kat, egészen a 10-14-edik napig, amikor 
is fokozatosan megszűnik a begytej ter-
melődése, és szerepét a szülőmadarak 
begyében felpuhított magvak váltják fel. 
Ilyenkor nagy szerepet kapnak az apróbb 
magvak, mint a köles, cirok, repce, len, 
kender és a pohánka, amelyet a fiókák 
könnyen fel tudnak venni. 

A begytej termelése különösen nagy 
energia-befektetést igényel a szülőpárok-
tól. A szülőpár mindkét tagja több energiát 
ad le a begytej által, mint a tojó egy tojás 
létrehozásával. A szülőpár megnöveke-
dett energiaigénye jelentkezik a galambok 
takarmányfelvételében is, ami az első 
napokban átlagosan 70-80%-kal nő. A két 
fiókát nevelő madarak takarmányfelvétele 
természetesen jobban növekszik, és a 20. 
nap környékén eléri a maximális növeke-
dést, ami a költést megelőző időszakhoz 
képest mintegy 2,5-szeres növekedést 
jelent. Az ideális tenyésztápok lehetőleg 
minél többféle magvat tartalmaznak, me-
lyek között a legfontosabb szerepet szá-
zalékos arányban a búza, a kukorica és a 
borsófélék szerepelnek, valamint a begy-
tejes táplálás idejében az aprómagvak, és a 
zöldeleség is szerepet kapnak a szülőpárok 
táplálásában. A tenyészidőszakra való fel-
készítésben és a fiókák nevelésének ideje 
alatt nagy szerepet kapnak a különféle ta-
karmány-kiegészítők, vitaminok, ásvá-
nyianyag-kiegészítők (grittek) is. 

E gondos előkészületek, a gondos odafi-
gyelés madarainkra, és a tenyésztő egyéni 
módszerei, praktikái remélhetőleg bizto-
sítják a következő nemzedék sikerét, mely 
eléri, vagy túlszárnyalja a korábbi generá-
ciók eredményeit! Minden kedves sport-
társnak eredményes tenyész- és közelgő 
versenyidőszakot kívánunk, és reméljük, 
hogy szép eredményeket érnek el a 2009. 
évben is!

Riesz István, volt versenygalambász
és Csorba Katalin, termékfelelős

Garuda Trade Kft.
Tel: 061-331-2316, 353-1591,
E-mail: garuda@garuda.hu,

Web: www.garuda.hu 

Az Ayurveda galambász készítmények 
kaphatók:

az ismert galambász szaküzletekben, 
állatgyógyászati üzletekben.

Kustyán Tamás háromszoros olimpiai  
helyezett gyakorlati tapasztalatai az ayurvedikus 

gyógynövényalapú szerek használata és  
adagolása terén postagalambok esetében
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Tisztelt Maraton Tagok!
A klub éves küldött közgyűlését 2009. április 4-én szom-
baton 9 órakkor tartja, Budapesten a Rákóczi úti Európa 
moziban.
Napirend:
1. Beszámoló a 2008-as évről
2. 2009-es versenyek előkészületei
3. 2010-es versenyek elfogadása
4. Egyebek
A küldötteket és minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Belák Ottó
Maraton Klub Elnök

Az alföld legjellegzetesebb téli ragadozó 
madara. Bár, csak téli vendégnek mondják 
– mivel nem költ nálunk – azért azt tudni kell, 
október végétől márciusig látható és ez majd-
nem fél év. Európa, Ázsia és Észak-Amerika 
tundráinak lakója. Teste 50-60 cm, szárny-
fesztávja 120-150 cm, súlya 800-1600 g. A 
tojó nagyobb a hímnél. Az utak melletti fá-
kon, villanypóznákon ücsörgő gatyásölyvek 
faroktöve fehér, sávozás nélküli kormánytol-
lai fekete végszalaggal szegettek. Ezen kívül 

alapszíne barnás, világos tollakkal tarkítva. A 
fej általában világosabb és a mellen gyakran 
előfordul egy v alakú galáris, de teljesen bar-
na mellű példányok is előfordulnak. Repülés 
közben látható a szárny alsó oldala, amely 
világos színű, de a kéztőizületeknél sötét folt 
látható. Lábai az - egerészölyv csupasz, sárga 
lábaival ellentétben - ujjakig tol-
lasak. Nekem egy kicsit olyan, 
mintha egy sólymot és egy sast 
gyúrtak volna egybe. 

Fészkét legtöbbször szikla-
párkányra építi, és ehhez, ha 
teheti minden költéskor vissza-
tér. Előfordul, hogy fára és néha 
a talajra épít fészket. A májusi 
nászrepülést követően 3-5 tojást 
rak. Bár táplálék bőség idején 7 
tojást is számoltak már, ha kevés 
a táplálék, akkor ki is maradhat 
a költés. A fiókákat kéthetes ko-
rukig egyenként eteti az anyjuk, 
utána viszont csak ledobja elé-
jük a zsákmányt. Ez lemming-
ben szegény években komoly 
harcokat eredményez a fiatalok 
között. Ha nincs elég táplálék a 
gyengébb fiókák elpusztulnak.

Elsősorban lemmin-
gekkel táplálkozik, de 
a hófajd, fácán, sőt 
még a sarki nyúl is 
áldozatul eshet mikor 
már a fiókák több táp-

lálékot igényelnek. Nálunk mezei pocok a fő 
táplálék, de ha ebből kevés van a fogoly vagy 
fácán sincs tőle biztonságban. Alacsonyan 
röpül, szitál, majd lecsap az áldozatra. 

A galambokat nem támadja meg. 
Védett!

Kanalas János

Ragadozók 1. rész 
A gatyás ölyv (Buteo lagopus)

Helyesbítés!
A januári számban hibásan jelent meg a maraton 
sport (E) kategória olimpiai helyezettjei. Helyesen:
11.  Balázs Gábor
21.  Szabó Attila
22.  Mihály Pál

Liver Columba
Májvédő folyadék

galambok számára.

Jellemzői: A szorbitol serkenti az emésztő és hasnyálmirigy 
enzimjeit, az epe elválasztását, különösképpen a zsírok 
emulgeálását, valamint zsíroldékony A-, D-, E-, K-vitaminok 
felszívódását; a készítményben található, a takarmányban 
legtöbbször elégtelen mennyiségben jelen lévő metionin és kolin 
májvédő, valamint lipotróp hatású; betain tartalma biztosítja a 
lipid metabolizmus irányítását; magnézium és nátrium összetevői 
elősegíti a bél motorikus funkcióinak zavartalan működését.

Javallat: A készítmény segíti a méregtelenítő szervek (máj, vese) 
optimális működését és regenerálódását. Támogatja a zsírok 
lebontását, továbbá az bél motorikus funkcióit. Használata 
különösen sűrűn kezelt, vakcinázott állományok esetében ajánlott. 

A terméket keresse vevőszolgálatunknál: 
1124 Budapest, Hegyalja út 154.

990,-

A Liver Columba szabályozza a máj és 
vese működését. Javítja az emésztést és a 
tenyészállatok szaporodásbiológiai mutatóit. 

zsírmájszindróma kialakulását. Használata 
különösen gyógykezeléseket követően ajánlott.
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Szaklap hirdetési díjak
Sima lakossági hirdetés (20 szóig)  3.000,- Ft/hó
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül szavanként  200,- Ft
1/8 oldalas keretes hirdetés   10.000,- Ft/hó
1/4 oldalas keretes hirdetés   20.000,- Ft/hó
1/2 oldalas keretes hirdetés   50.000,- Ft/hó
1/1 oldalas keretes hirdetés   100.000,- Ft/hó
A PR cikkek megjelentetésére vonatkozó áraink:
1/1 oldalas színes PR cikk   150.000,- Ft/hó
Saját nyomtatású anyagok, hirdetések „betétként” való elhelye-
zése,  megjelentetése:
1/2 oldal     40.000,- Ft/hó
1/1 oldal     60.000,- Ft/hó
2/1 oldal     80.000,- Ft/hó
Felárak:
Hátlap színes 1/1 oldal   150.000,- Ft/hó
Első – hátsó belső borító   130.000,- Ft/hó

Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 megjelenés esetén 15 %.

A hirdetési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

A hirdetés megjelenésének előfeltétele a hirdetési díj postai feladá-
sát igazoló feladóvevény másolatának és a hirdetés szövegének, 
képének megküldése az alábbi címek valamelyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sportszövetség, 1076 Budapest, 
Verseny u. 14.
E-mail: info@postagalamb.hu; szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364
Befizetési lehetőségek:
Befizetni postai csekken (rózsaszín utalványon, vagy a szövetség-
ből kérhető), illetve utalni az alábbi számlaszámra: 

Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet
Szaklap Kft. 66000011-11078483
Lapzárta: minden hónap 20. napja

A hirdetés szövegéért a hirdető felel.

Kisalföld Galambász Centrum!!!
A Galamb Hungária Centrum partnere

Szakboltunkat megnyitottuk!!!
9155 Lébény Tulipán út 22.

Kaphatók:
Verhellen, Rhönfried, Natural, Herbots, stb... termékek teljes vá-
lasztékban a legolcsóbb árakon kaphatóak üzletünkben.
Bajnokok takarmánya és grittje, extra minőségben - alacsony áron!!

Nyitva:  hétfő, kedd, csütörtök:  10-18 h
 szerda,  péntek,  szombat:   10-16 h

Márciusi akció!! Röhnfried Joker 1 zsák 25 kg 3400 Ft
  Champion Bázis 1 zsák 25 kg 2800 Ft

Rendelés telefonon: 06 23 530-541

www.vetcentre.com
2051 Biatorbágy–Vendel Park

Április 1-tõl 
minden Chevita     
poralakú galambgyógyszer
10 db helyett 12 db 
tasakot tartalmaz.
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A50 Ács Ferenc 50
A10 Aranyi Ferenc 50
H01 Hardi Imre 50
A46 Herczeg Dénes 50
G12	Karádi	István	 50
A12 Kazi Zoltán 50
A57 Kovács István 50
E01 Németh Béla 50
A11 id. Pintye Lajos 50
Z32 Szabó László 50
R36 Szentpéteri József 50
F16 Tóth István 50
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Lakossági HírdetésJó származású belga sport-
galambok (belga törzslap & 
gyűrű) M-on megtekinthető 
és átvehető. Raoul Verstraete, 
Desmet-Matthys, Herbots, 
Janssen, Verbruggen, Meulemans, 
vagy akármi 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.

Eladó 6 db eredeti Belga hosszú távú posta-
galamb. A galambok származása Belgium 
- Emiel Denys többszörös világbajnok. A 
családfák a Tee, Kennedy, Pau Cottau, San-
Sebastian, valamint a Montjuich-ok vonalakat 
képviselik. Nickl András Tel: 06-74/463-834

***
Eladó TAURIS tenyésztői szett; óra + 4-es 
antenna, adapter, kébelek, kb. 27 chip. Irány-
ár: 110.000,- Ft Érdeklődni: Sáfrány Tamás 
Tiszakécske 06-20/222-39-26

***
Elindult a http://www.pigeons.hu weblap. 
Eladó galambok, partner program, bemutat-
kozás, várjuk az érdeklődők jelentkezését. 
06-70/549-2393

***
Bricon Speedy + 43 db chip gyűrű + Benzing 
óra eladó! Tel: 06-30/306-7354

***

Eladó 2006-ban vásárolt, két szezonban 
használt, megkímélt, tökéletesen működő 
Tauris Elektronikus Rögzítő 1 db 52 cm-es 
antennával és 30 db chip gyűrűvel. Irányár 
135.000 Ft Elérhetőség: 06-56/429-798, 06-
30/480-9301

***
Általam behozott galambokat és leszárma-
zottaikat eladásra kínálom. G. Vandenabeele; 
L.Van Loon; K. Schellens; BrokampXDelbar; 
B. Camphuis (05.-06.-007.); H-Van Riel; 
Grondelaers; Flor Vervoort. 
Tel.:06-20-498-4169 Dinka Lajos

***
Eredeti német tenyészetemből röpposta ga-
lamb eladó. Belovár utódai és költőpárok kb. 
50 db. - Janssen: Arendonk-Rakete-Mercx; 
Camphuis: 05 Wonderboy; Jams Bond; 
Romeim: Vörös-Vossem. - Stichelbaut: 
Marcel Desmet; Vahnee: Atom, Motta, Ijzeren 
Kenedy, Barcelona; - Borgmans; - Delbar: 
Kleine Blaue, Hengst; - Meulemans: Kadet, 
Tieger, Witneusbon, Prins, Junior;  Emil 
Subotha, 8640 Fonyód, Kupa Vezér u. 27. 
Tel: 06-70-596-6115

***
Galambházak, fából igény, méret szerint. 
Teljes berendezéssel, felszereléssel együtt. 
Kellékek, kijárók rendelhetők. Minőség ga-
rantált! “Oláh” 06-30/451-9617 Ugyanitt jó 
származású galambok olcsón kiadók.

***
Tavaly (2008-ban) is kiemelkedően versenyző 
állományomból fiatalok gyűrűzését vállalom. 
Eredményeim az évkönyvben a 17. Kolumbia 
tagszövetségnél találhatók. Kajli István 2200 
Monor, Széchenyi u. 16. Tel: 06-29/410-316


