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1. Ellenőrző Bizottság jelentése:
- meghívott küldött 124 fő
- megjelent küldött 108 fő
- határozatképesség  87 %
A küldöttgyűlés a munkáját  elkezdheti

2. Bárdos István köszönti a megjelenteket
Javaslat a levezető elnök személyére: 

- Bárdos István
Szavazás:  108 igen
Tartózkodás: nincs
Nem:  nincs

Javaslat a jegyzőkönyvvezetésre
-	 Pethő	Attila
-	 hangrögzítés
Szavazás:  108 igen
Tartózkodás: nincs
Nem:  nincs

Javaslat a hitelesítők személyére
-	 Erdélyi	Gyula	09.
-	 Fehér	Attila	03.
Szavazás:  108 igen
Tartózkodás: nincs
Nem:  nincs
Bárdos István javaslatot tesz a meghívóban 

küldött napirend elfogadására.
A küldöttgyűlés napirendje:
1. Elnöki beszámoló a 2008. évben végzett 

munkáról
	 Előadó:	Bárdos	István
2. A 2008. évi zárszámadás beterjesztése és 

a 2009. évi költségvetési terv beterjesztése
	 Előadó:	Bárdos	István
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
	 Előadó:	Dr.	Rózsa	Ernő
4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
	 Előadó:	Gyulai	József
5. Az 1., 2., 3. és 4. napirendi pontok meg-

vitatása, határozathozatal
6. Az Alapszabály módosítása
	 Előadó:	Bárdos	István
7. Hozzászólások
8. A Választási Jelölő Bizottság beszámolója
	 Előadó:	Horváth	Zoltán
9. Hozzászólások
10. Választás
A napirendi pontokról való szavazás
Szavazás:  108 igen
Tartózkodás: nincs
Nem:  nincs
Új napirendi pontok felvételére javaslat?
Nem volt

Tisztelt küldöttgyűlés!
Az érdemi munka megkezdése előtt közös-

ségi munkájuk elismeréséért kitüntetéseket 
adunk át tagjainknak:

A 2008. évi Kitüntetési előterjesztések 
alapján
-	A	Magyar	Postagalambsportért	BRONZ	fo-
kozatú	kitüntetését	kapja:	

Bajusz István  Ballagó János
Bera Márton  Gere Zoltán
Gmeiner Péter  Havasi Mihály
Iván László  Józsa János

Kajos István  Kása István
Koncsek Ferenc  Kuti László
Nagy István  Otter Ferenc
Peregi Pál  Pók Győző
Schindler Endre  Sólyom László
Szebeni Lajos  Takács Gyula
Várdai András  Varga Géza

-	A	Magyar	Postagalambsportért	EZÜST
Bayer László  Csehi Miklós
Dögei Károly  Gemela István
Juhász István  Kalmár Imre
Kiss György  Liszkai Imre
Mészáros Zsolt                Pálszabó András
Paulik József  Sári Boldizsár
Stefánovics János               Stupek Dezsőné
Szeiman József            Szekrényesi József
Szigetfalvi József Török Zsolt
Zsolnai Sándor  Zügn Samu

-	A	Magyar	Postagalambsportért	ARANY
Baricza József  Burián György
Cséfán Tivadar  Erdélyi István
Juhász Ernő  Juhász Gyula
Márkus István  Maul József
Pintér Ferenc  Simon Mihály
Szalai Károly  Tóth István

-	A	Magyar	Postagalambsportért	ÉRDEMÉREM
Dobrosi Lajos  Gyulai József
Kálazi László  Kerekes János
Konrád  János          Ramocsa Manasszes
Silay Ferenc

-	A	Magyar	Postagalambsportért	
POSZTUMUSZ	ÉRDEMÉREM

Szénási József  Molnár Gergely
Kerekes László  Aradi László
Juhász Gábor  Molnár József
Major György  Rehák Imre

Magyarország	Mesterversenyzője:	
Marton Péter
Sós Bálint

2009. Januárjában a XXXI. Postagalamb 
Olimpián 3. helyezést szerzett Magyarország!

Köszöntjük Olimpikonjainkat!
Sport „A” kategória – rövid táv:

8. Velenczei Béla 05-23-88320-05 995,0089 p.
17. Velenczei Béla 06-23-00397-06 988,4981 p.
19. Sós Bálint 02-05-33420-02 987,3981 p.

Sport „B” kategória – közép táv:
17. Juhász Gyula 06-26-82683-06 784,8818 p.
22. Horváth Károly 05-50-39738-05 781,2165 p.
24. Sós Bálint 05-94148 780,7327 p.

Sport „C” kategória – hosszú táv
20. Varga Károly 06-62288 74,3957 co.
21. Witner Jozsef 04-M-109063-04 76,5995 co.
22. Albert István 06-05-17445-06 80,1143 co.

Sport „D” kategória – általános táv
15. Varga Antal 04-23-70712-04 53,0980 co.
17. Horváth Károly 06-02-43327-06 56,7929 co.
19. Kancsár Ferenc 05-17-60138-05 63,2615 co.

Sport „E” kategória – Maraton táv
11. Balázs és Balázs 04-16-70461-04 42,2142 co.
21. Szabó Attila 04-15-66957-04 138,0270 co.
22. Mihály Pál 03-50-M6443-03 146,5011 co.

Standard hímek:
3. Nádas Pál 06-25-67699 93,167 p.
18. Kustyán Tamás 07-D165695 92,750 p.
31. Kovács Mihály & A. 04-D131456 92,583 p.
36. Fertetics Gyula 03-D5117050 92,583 p.
65. Juhász István 02-01-42671 92,250 p.

Standard tojók:
5. Nádas Pál 06-25-67176 93,167 p.
14. Nádas Pál 06-25-67186 92,833 p.
30. Szőke Tibor 06-02-43746 92,500 p.
35. Sztrehárszky Sándor 03-16-61485 92,500 p.
37. Nádas Pál 06-25-67174 92,500 p.

2008. évben Fritzlarban Németországban 
FCI világbajnokságot rendeztek, amelyen

1. Kovács Mihály és András
16. Nádas Pál
22. Silay Ferenc
39. Kovács Mihály és András
58. Nyitrai Ferenc
65. Márkus István
67. Nickl András
87. Belák Ottó
131. Scheily Gábor
163. Viglidán Péter
198. Varga Antal 
224. Pintér László
226. Tóth István

Csapatverseny: 
1 Szlovákia 2 Magyarország
18 év alatti fiatalok világversenye
Zimmerdorf:
7. helyezett: Medvegy Milán
22. Kókai Csaba
23. Burszán Krisztián
40. Viglidán Mátyás
41. László Zoltán
44. László Zoltán
45. Ács Roland

2007 – 2008. Évek FCI Grand Prix versenye-
inek megrendezéséért köszönetünket fejezzük 
ki Silay Ferenc sporttársnak (Oklevél) és a ver-
senyben elért helyezések érmeit adnám át:

Kovács Ferenc, Kancsár Ferenc, Márkus 
István, Erdélyi Gyula sporttársaknak.

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az Ellenőrző Bizottság jelentése:
- meghívott küldött 124 fő
- megjelent küldött 108 fő
- határozatképesség  87 %
A küldöttgyűlés a munkáját elkezdheti!

1. Elnökségi beszámoló
Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Sporttársak!
Köszöntöm a mai tanácskozás résztvevőit, 

valamennyi küldöttet, s kiemelt tisztelettel a 
Nemzet Postagalambászait.

Köszöntöm és bemutatom új tagszövetségi 
vezetőinket:

Zsiga Gábor – 18. Miskolc
Németh Zoltán – 20. Délnyugat, Pécs
Pintér László – 29. Klubok

Küldöttgyűlés – 2009.
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Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Sporttársak!
A 2007. évi Belgiumi Olimpia eredményei után 

kissé csalódott postagalambász közösségünk. 
Többet vártunk galambjainktól és többet remél-
tünk. Ne feledjük azonban – ez az időszak a ma-
dárinfluenza által szétzilált versenyévek voltak. 
Velünk együtt sokan voltak Európában és az FCI 
tagországaiban, akik örültek, hogy versenyezhet-
tek. Az akkori helyzet sokat javult, köszönhető ez 
a magyarországi Madárinfluenza kísérletnek 
és az FCI madárinfluenza kutatásának.

Mondhatjuk ma már, hogy a postagalamb-
ok biztonságosabban versenyezhetnek. Szak-
mailag kezeli az FVM és az Európai Unió is 
a postagalamb versenyeket, de ne feledjük a 
szállítási feltételek alapdokumentumait, az 
Állategészségügyi papírokat, az oltási igazo-
lásokat, gondtalan versenyzésünkhöz.

Taglétszámunk január 1-én 5443 fő ehhez 
január 1 – február 20 között 43 fő csatlakozott.

Tekintélyt parancsoló, nagy létszámú tár-
sadalmi szervezet vagyunk, egyre komolyabb 
civil szerveződés lakóhelyeinken, települése-
inken, lakókörnyezetünkben.

Tettünk az elismertségért, tegyünk is érte, 
legyünk jelen nap, mint nap a közéletben, a 
sajtóban, a rendezvényeken, a munkahelye-
inken, a szomszédaink előtt.

Rendkívül fontos – postagalambsportunk 
szalonképesebb lett, sok barátot, sok elisme-
rést szerzünk a postagalambászattal, a ver-
senyeinkkel, az ünnepi díjkiosztóinkkal, ki-
állításainkkal. Valamennyi egyesületünktől, 
tagszövetségünktől kérem, hogy fejlessze, 
erősítse lakóhelyén társadalmi kapcsolatait, 
legyünk nyitottak, segítőkész közösségek.

Vegyünk részt pályázatokon, igényeljünk tá-
mogatásokat, klubhelységeket, igényeljük az 
1%-ot közösségeinknek, a Magyar Postaga-
lambsport Fejlesztéséért Alapítványnak, vagy 
a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek.

A postagalamb kultúrkincs. Célunk a 
postagalamb genetikai fennmaradásának 
biztosítása egy olyan sportgalamb formá-
ban, amely jól fejlett tájékozódási képes-
séggel rendelkezik, és amelyet erős akarat 
ösztönöz a hazatérésre minden időjárási 
körülmények között, minden távolságról.

A postagalamb valamennyiünk öröksége, igazi 
érték, becsüljük meg, gondozzuk, vigyázzunk rá!

A postagalambsport eredetisége, szépsége, 
a jövőnk múlik azon, hogyan bánunk környe-
zetünkkel, hogyan takarékoskodunk „kincse-
inkkel” a postagalambokkal.

Versenyeink 2008. évben, rendben zajlottak.
Versenyzőtagjaink:
  2022 fő 1 csapattal
  1740 fő 2 csapattal
    505 fő 3 csapattal
    187 fő 4 csapattal
       53 fő 5 csapattal
       26 fő 6 csapattal
         5 fő 7 csapattal
         4 fő 8 csapattal
         2 fő 12 csapattal
Összesen 4544 versenyző fő.

Legtöbb csapattal versenyző tagszövetségek:
 19. 342 csapattal
 05. 298 csapattal
 13. 287 csapattal
 14. 231 csapattal
Nemzeti versenyeinken a részvétel:
Középtávú versenyeink:
I. zóna    6.648 db
     7.024 db
II. zóna  13.552 db
III. zóna    8.279 db
     8.643 db
IV. zóna    6.059 db
V. zóna  15.312 db
    12.948 db
Összesen:  78.465 db

Hosszú távú versenyeinken:
I. zóna Aschaffenburg   4.716 db
Barruth    4.588 db
Kassel     3.906 db
Brandenburg    3.009 db
Eisenach    3.893 db
Tangermünde    2.788 db
Összesen:  22.890 db

II. zóna Nürnebreg LW   9.007 db
Würzburg    8.315 db
Aurach     7.898 db
Összesen:  25.210 db

III. zóna Nürnebreg LW    5.969 db
Aurach      5.479 db
Nürnberg June     5.131 db
Összesen:  16.579 db

IV. zóna Riese I.     4.078 db
Lipcse      3.414 db
Riese II.     3.423 db
összesen:  10.915 db

V. zóna Aas I.  10.210 db
Aas II.      9.808 db
Aas III.     9.306 db
Összesen:  29.324 db

Tagszövetségeink versenyei, Nemzeti Ver-
senyeink, a Magyar Kupa versenyek, a Szu-
per Kupa, a Derby versenyek, Aschaffenburg, 
Magdeburg, Róma, Katowice versenyeit a 
2008. Évkönyvben szépen és részletesen be-
mutattuk. Kiemelnék néhány eredményt:

Emlékversenyeink: 
Bíró József Horváth János C-01
  Prém Zoltán F-33
Schaub József Földing Norbert F-30
  Héninger Tibor Y-03
Mikó József Kovács Sándor A-52
Szalai Róbert Kövesdi-Szecskó R-36
Dr. Bajusz Árpád Papp Sándor T-12
Bíró Imre Kiss Dezső A-02

A Senior Klub Bajnokai
I. zóna Nagy Béla D-01
II. zóna Kajli István A-06

III. zóna Szekeres István V-04
IV. zóna Juhász István Z-31
V. zóna Fehér Mihály A-02
Szeretnénk 2009. évben itt látni a junior 

versenyzőinket is!
Szuper Kupa Magyarország:
1. Horváth Károly B-06
2. Tabáni Tibor N-14
3. Bicskei Gábor A-06
Magyarország Élversenyzője:
1. Horváth Károly B-06
2. Juhász Gyula V-33
3. Bicskei Gábor A-06
Magyar Kupa Legjobb dúc:
1. Horváth Károly B-06
2. Erdélyi Gyula A-25
3. Juhász Gyula V-33
Külön kiemelném a Katowicei Emlék-

versenyt, ahol 232 tenyésztő 2353 galam-
bot küldött:

1. Berecz Lajos L-03 Pécsvárad
2. Turák Károly P-01 Békéscsaba
3. Dáró Imre S-04 Hajdúszoboszló
Valamint a Római Nemzetközi ver-

senyt, ahol
1. Halami László Y-05 Karmacs
2. Simon Mihály A-48 Vecsés
3. Freisták Mátyás A-16 Hatvan
Itt említeném meg, hogy a Magyar Pos-

tagalambsport feledhetetlen alakja Anker 
Alfonz 30 éve halt meg. Emlékére Anker 
Bajnokságot fogunk kiírni a hosszú távú 
Nemzeti Versenyeinkből!

A versenybizottság elkészíti a kiírást 1 hó-
napon belül!

A 2008. évben megrendeztük a Bajnokok 
Kiállítását, és az 52. és 53. Országos Kiállí-
tást. Nagy eseményei ezen rendezvények posta-
galambsportunknak, de a hagyományok mellett 
törekednünk kell a rendezvények színesítésére, 
ezen keresztül sportunk népszerűsítésére, a 
baráti találkozások mellett szakmai, egészség-
ügyi, versenyzési ismereteink bővítésére, s nem 
utolsó sorban erőt meríteni az új versenyekre 
impulzusokat kapni a jövő versenyeihez.

Szerves részei Szövetségi életünknek az Or-
szágos Zóna Díjkiosztók – ezúton köszönöm 
meg a rendező tagszövetségek áldozatos mun-
káját. Az elmúlt évben sok tagszövetségi, egye-
sületi díjkiosztóra, ünnepségre eljutottam. Bátran 
mondhatom színvonalas, nagy létszámú, kulturált 
környezetben, kulturált postagalambászokkal, sok 
helyen családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel 
ünnepeltünk és ez így helyes! Folytatnunk kell!

A Magyar Postagalambsport szervezeti 
felépítése:

1999-ben Magyarországon 4473 
fő volt regisztrálva

2004. január 1-én, Magyarországon  5146 
fő postagalambász

2009. január 1-én, Magyarországon 5443 
fő postagalambász

Itt megjegyzem 5000 fő alá soha nem 
csökkent taglétszámunk az elmúlt 9 évben.

Ma 315 tagegyesületünk 28 tagszövetség-
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ben postagalambászik, közöttük 175 fő 18 év 
alatti, 327 fő 70 év feletti, és 1072 fő 60-70 
év közötti korú. A nekik járó kedvezményt 
őszinte szívvel adjuk.

Legnagyobb létszámú közösségeink:
19. Törökszentmiklós 377 fő
13. Székesfehérvár 359 fő
05. Dél-Tisza  357 fő
Tagegyesületeink közül 10 egyesület taglétszá-

ma nem éri el a 10 főt. – Az egyesülési törvény ér-
telmében változtatniuk kell a jelenlegi állapoton.

20 fő fölötti taglétszámú egyesületünk 75 
van ők az FCI szabályai szerint külön listát 
készíthetnek a kiállításokra, olimpiákra.

2000 évtől kérjük - követeljük tagegyesü-
leteinktől, tagszövetségeinktől a társadalmi 
szervezetek törvényi kötelezettségeit (egye-
sületekre – tagszövetségekre egyaránt)

- alapszabály
- éves közgyűlések v. küldöttgyűlések
- a tanácskozások jegyzőkönyvei
- a közösségi bírósági bejegyzései
- a közösségek vezetőinek bírósági be-

jegyzése
Egyesületeink, tagszövetségeink csak a 

törvények szerint működhetnek, akárcsak a 
Magyar Postagalamb Szövetség.

Valamennyi tagszövetség az Alapszabályunk 
értelmében új Megállapodást köteles kötni 
a Magyar Postagalamb Sportszövetséggel és 
újonnan kezdődő választási ciklusra. Az új el-
nökség első feladatai között szerepeljen az új 
Megállapodások aláírása. Itt kérek valamennyi 
tagszövetséget, azok vezetőit – tanulmányozza 
át a Magyar Postagalamb Sportszövetség alap-
szabályát, a saját tagszövetségi Alapszabályát 
és az eddigi Megállapodást – iránymutatónak. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
eredményes működéséhez szorosabb kap-
csolat, rendszeres tájékoztatás, egymás meg-
becsülése szükséges. (Rendezvények, kül-
döttgyűlések, jegyzőkönyvek, tájékozódás és 
tájékoztatás!) Hiányolom a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség és a Tagszövetségek, 
ill. a Tagszövetségek egymás közötti együtt-
működését, együttműködési készséget!

A vezetőknek és a tagoknak közösen kell 
megteremteni a versenyzőképes egyesületeket, 
tagszövetségeket megakadályozni a földrajzi-
lag nem elfogadható átigazolásokat egyesületi 
– tagszövetségi szinten, a vándorlásokat. Meg-
szervezni a sok közös feleresztési helyeket a 
nagy létszámú, jól szervezett versenyeket.

Ahogyan tiszta, becsületes versenyekre 
van igény! - Így közösségeink alakítása is 
ezen szempontok szerint történjen! Sok eset-
ben nem az önkéntesség a legfontosabb, ha-
nem az észszerűség és a többség érdeke!

A győzelemnek a világon mindenütt ér-
téke van – Magyarországon is! Becsüljük 
meg a győzelmeket, becsüljük meg a győz-
teseket a jelenben és a múltban egyaránt!

Az elmúlt évek történései postagalambs-
portunkban:

- Az elektromos rögzítők bevezetése Ma-
gyarországon. (5 féle kb. 2200 db)

- Új versenyszabályzat (már újat kell készíteni!)
- Kiállítási feltételek rögzítése, bírálóképzések
- Kitüntetések alapítása, évente átadása
- Zónák szerinti versenyzési forma
- Központi eredményszámoló programunk van
- Kiállítási ketrecprogram működik
- Dúcbeméréseink feleresztési helyeink 

GPS műszerrel történő adatfelvitele
- Közép Európai Postagalambász Közös-

ség és Kiállítások szervezése
- Adatbázisunk számítógépes kezelése
- Számítógépek, internet, fénymásoló, - 

technikai feltételeink korszerűsítése
- Közösségi elismerési formák alapítása
- Nemzetközi rendezvények – FCI Grand 

Prix, VB, Nemzetközi versenyek szervezése 
(Szlovák, Román, Szerb, Horvát, Osztrák)

- Országos díjkiosztó ünnepségek szervezése
- A Szövetség Honlapja folyamatos infor-

máció közlő és tájékoztató, tagszövetségeink 
közül 23 tagszövetségnek van saját Honlapja 
(nincs a 12, 09, 25, 07, 17)

- Sportszövetségi Székház – saját ingat-
lan! megvásárlása, felújítása, berendezése

- Szaklap KFT-t alapítottunk, amely önálló-
an szerkeszti szaklapunkat. Munkavégzése fo-
lyamatosabb, gördülékenyebb, eredményeink, 
versenyeink, bemutatási és bemutatkozási lehe-
tősége, postagalambászatunk híradója. Írjunk 
többen és írjunk többet. Helyi tudósítók adja-
nak tájékoztatást az egyesületek, tagszövetsé-
gek életéről, hétköznapjairól, ünnepeiről, verse-
nyeink győzteseiről, a bajnokokról, fiatalokról 
– idősekről, bajnokok „titkairól”, a „csodasze-
rekről”, a juniorokról. A Szaklapunk a tükörké-
pünk – amilyen a postagalambsport, amilyenek 
vagyunk postagalambászok, ahogyan élünk, 
ahogyan foglalkozunk versenyeinkkel, posta-
galambjainkkal – azt kapjuk viszont, azt látjuk, 
azzal szembesülünk a Szaklapban.

- Szakbizottságaink több-kevesebb siker-
rel működtek az Ellenőrző Bizottság és a Fe-
gyelmi Bizottság külön beszámol az elmúlt 
évről, a Versenybizottság munkáját folyama-
tosan láttuk – érzékeltük – véleményeztük, 
hatékonyságát a jövőben új összeállításban 
szeretnénk fokozni, a Bíráló Bizottság tevé-
kenysége nemzetközi szintű, közösségük a 
postagalambsport számára példamutató. Eti-
kai Bizottságot szerveztünk és Etikai Kódexe 
van a Postagalamb Sportszövetségnek.

Nem ismerjük – így több etikátlan cseleke-
det, vélemény lát napvilágot büntetlenül pl. 
vezetőink munkájáról, versenyeink tisztasá-
gáról, a feleresztésekről, az egyesületi gyűj-
tésekről, a győzelmek megkérdőjelezéséről...

Az AEÜ Bizottság kevés szakmai informá-
cióval segítette postagalambászainkat, ezen 
változatni kell. Hasonló véleményt tudok 
megfogalmazni az ismeretterjesztő, a Nem-
zetközi és a Junior Bizottságról is. Tagjaink 
tőlük kevés segítséget, tájékoztatást kaptak. 

Taglétszámunk 20%-a nyugdíjas korú – ami 
sok feladatott ad a Senior Bizottságnak és a 
Postagalambsport Szövetségnek is. Nyugdí-
jasaink tudását, tapasztalatát, szabadidejüket, 
tenni akarásukat használjuk fel jobban a pos-
tagalambsportban, a postagalambsportért.

Alapszabályunk a törvényünk!
Vezetőknek, tagoknak, véleményt mon-

dóknak ismerniük kell
- a társadalmi szervezetünk alapszabályát
- az éves küldöttgyűléseink határozatait
- az elnökségi határozatokat
- s szakbizottságok szabályzatait, határozatait
- az 1989-es Egyesülési törvényt
- a Sporttörvényt
- s nem utolsó sorban a postagalambot.
A tudás, tanulással megszerezhető. Vál-

lalásainkat igényesen, becsületesen végez-
zük, s tartsuk be a civil szervezetek írott és 
íratlan szabályait.

A Postagalambászat önkéntes tevékenység, 
amilyet a szabályok és a törvények betartásá-
val végezhetünk:

- a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Országos Szövetség, a postagalambsport 
egyedüli Képviselője

- a Nemzeti Sportszövetség társult tagja, a 
Sportszövetség változásai, változtatásait kö-
telesek vagyunk figyelembe venni

- az FCI előírásai valamennyi tagországra 
kötelező érvényűek

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Közhasznú jelentése a 2008. évről

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
az NCA-tól kapott támogatási összeggel 
(500.000 Ft) szabályosan, határidőre elszá-
molt, az EB ellenőrizte.

- A Nemzeti Sportszövetséggel való kap-
csolatunk a szakmai segítségnyújtásban, kon-
zultációban, tájékoztatásban valósult meg.

- Az FCI-vel állandó a kapcsolat, a nem-
zetközi szervezet elnökségében folytatott 
munka mellett a sportbizottságban, a stan-
dard bizottságban, az EÜ bizottságban, az 
FCI Grand Prix bizottságban képviseltetjük 
magunkat. A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség választott tisztségviselői munkájukért 
semmiféle juttatásban nem részesülnek.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség fize-
tett alkalmazottjainak száma 3 fő volt, az ő mun-
kabérük közterhekkel együtt 5.978 e Ft-ot tett ki.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség a 
törvényben meghatározott kötelezettségeinek 
maradéktalanul és időben eleget tett.

- A közhasznú jelentés számszerű adatait a 
2008. évi közhasznú egyszerűsített éves be-
számoló, a mérleg és eredmény – kimutatás 
tartalmazza.

A költségvetésünkről
Az 1989-es törvény kimondja – a társadalmi 

szervezet vagyona elsősorban a tagok által fize-
tett díjakból – jogi- és magánszemélyek felaján-
lásaiból, hozzájárulásaiból képződik. A társadal-
mi szervezet – célja megvalósítása gazdasági 
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feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági – vállalkozási tevékenysé-
get is folytathat.
Bevételek 2008. tény 2009. terv
2008. évi tagsági díjak 19.260 e 9.000 e

Szaklap 11.000 e
Versenyengedély 12.706 e 11.000 e
Lábgyűrű, gumigyűrű 21.036 e 20.000 e
Egyéb tevékenység 
(kiállítás, nyomtatványok)

12.646e 11.000 e

Szaklap-hirdetés 943 e 2.000 e
Támogatás 500 e 100 e
1% 616 e
Összesen: 67.707 e 64.100 e

Kiadások 2008. tény 2009. terv
Anyagjellegű klg.
(Közüzem, rezsi, nyomt, ELABE)

13.996 e 14.000 e

Anyagjellegű szolgáltatás
(javítás, karbantartás, Szaklap)

14.127 e 14.000 e

Bérköltség 4.510 e 5.000 e
bérek közterhei 1.468 e 1.000 e
Személyi jellegű
(gk. hazsn, repi, ajándék)

4.818 e 4.000 e

Nem anyagi jelegű szolgáltatás
(kiállítás, verseny, posta, internet,…)

17.104 e 15.000 e

Bank 546 e 500 e
Biztosítás 280 e 300 e
Egyéb ráfordítás, telefon, FCI verseny 8.652 e 8.000 e
Összesen: 65.501 e 62.800 e
Értékcsökkenés 2.155 e 1.000 e
Mindösszesen 67.656 e 63.800 e

Kiemelnék néhány fontos dolgot:
- tagsági díjunk csökken és csökkeni fog a jövőben, de nem sajná-

lom a támogatásként adott kedvezményeket, melynek során
1248 fő 50% tagdíjat fizet
327 fő pedig ingyen tagja a Szövetségnek
- csökkent a gyűrűrendelés, de igazán a gumigyűrű bevétel hiány-

zik, hiszen az elektromos rögzítők bevezetésével a chip gyűrűk keres-
kedelme nem a Szövetség bevételi formája, amelyek vonzata a ver-
senyjegyzőkönyvek, nyomtatványok forgalmazásának csökkenése is.

- Kompenzálni próbáltuk a fentieket versenyszervezésekkel, a ki-
állításokkal, a szaklap költségeinek csökkentésével, hirdetésekre való 
ösztönzéssel, pályázatokkal, az 1%-os felajánlásokkal.

Nem optimális a helyzet és tekintettel kell lennünk terveznünk kell 
nekünk is a gazdasági élet változtatásaival, változásaival tagszövet-
ségeink életének, versenyeinknek, Sportszövetségünk működésének 
tervezésekor. Szolgáltatásaink szinvonalát emelni kívánjuk. Tagszö-
vetségeinknek, tagjainknak ehhez partnerséget kell vállalni, ezáltal 
valamennyi közösségünk erősödni fog!

Készleten lévő értékeink január 1-én 3.420 e (gumigyűrű, láb-
gyűrű, nyomtatványok, …)

Leltár szerinti Szövetségi vagyon:
- Irodai gépek, bútorok, berendezések értéke:    1.603 e
- A Székház    14.280 e
Az elmúlt időszak Szövetségünk működése egyik legnagyobb érté-

kének a Székházvásárlást tartom. Köszönöm a támogatásokat, a fel-
ajánlásokat – minden tagszövetséggel elszámoltunk. Megfontolásra 
ajánlom a Székházunk bővítését, amelyre most lehetőségünk nyílna.

- Kérjük a Küldöttgyűlést, hogy a 2008. évi Közhasznú jelentést, a 
2008. évi beszámoló mérleget hagyja jóvá.

Mit tervezünk 2009. évre és a következő évekre:
- Magyar Nemzeti Bajnokság versenyrendszere
- Sportéletünket az Alapszabály szellemében szervezzük.
A Sporttörvény aktualitásait figyelembe véve erős, jól működő egye-

sületekre, szervezett, önálló, de a magyar postagalambsportban és a 
magyar postagalambsportért működő tagszövetségekre van szükség.

Az egyesületeink, tagszövetségeink életét segítsék a Szövetség 
szakmai bizottságai és az országos Elnökség. A Szövetségünk vezető 
testületei munkaterv szerint dolgozva, szabályaink betartásával a pos-
tagalambsportot szolgálják.
Tagszövetségeinkkel	új	megállapodást	kell	kötni.
- Tovább kell népszerűsíteni a postagalambsportot, színesíteni ver-

senyeinket, díjkiosztóinkat a lakóhelyeinken, településeinken, barátok, 
ismerősök között. Legyünk környezetünk és társadalmunk „aktív része-
sei”, akikre figyelnek, akikről beszélnek az emberek, akik példát tudnak 
mutatni a fiataloknak, szabadidős, elfoglaltságot, sikert, élményt kínálva, 
állatszeretetre, a természet szeretetére, egymás megbecsülésére tanítva a 
jövő nemzedékét és megkülönböztetett figyelemmel fordulunk idősebb 
tagjaink, egyedülálló, sok esetben egyedül is élő sporttársaink felé.

Tiszteljük, becsüljük őket.
A postagalambászat és a postagalambász barátságok örökre köttet-

nek és sokszor feledtetik hétköznapi gondjainkat, bajainkat.
- Országos, Nemzeti és nemzetközi versenyeink, eredményeink 

az egész világnak mutatják postagalambsportunkat. Tagszövetségi, 
egyesületi versenyeink szervezésekor legyünk nagyobb tekintettel 
és megértéssel a kevés postagalambot tartó és kevés postagalambbal 
versenyző sporttársainkra, akik sporttársaink többségét alkotják, akik 
„hobbiból” saját szórakozásunkra versenyeznek, akik a Bajnoksághoz 
segítik a Bajnokokat.

Versenyeink szervezésekor, értékeléseink szakosodásával (rö-
vid, közép, hosszú) több sikerélményhez juthatnának a kevesebb 
galambbal versenyzők, nem lenne versenyzési „kényszer” az Ál-
talános Bajnokságban való részvétel.

Érzelmi és személyes okokból lehetőséget kell adni a szakosodásra!
- Legyünk büszkék a magyar postagalambsport versenyeinek ered-

ményeire. Becsüljük meg saját és mások helyezéseit, sikereit.
Versenyeink tisztasága sportunk, jövőnk záloga, szabályaink min-

den sporttársra egyenlően vonatkoznak.
Segítsük egymást, közösségeinket, vezetőinket a szabályok betartá-

sában és betartatásában.
- A tagság igényének megfelelően tovább kell fejleszteni eredmény-

számolási programunkat.
Sokak szerint szükség lenne Magyarországon egységes tagszövet-

ségi eredményszámolásra, azonos módszerre.
- Starthelyeink feltérképezése, kijelölése, startjaink hitelessége, 

biztonsága, ellenőrzése olyan fontos, mint dúcbeméréseink pontossá-
ga. Ezek a hiteles eredmények zálogai.

- Szükséges Sportunk etikai- erkölcsi színvonalának emelése.
- Nemzeti- nemzetközi kiállítások, versenyek szervezése Magyar-

országon – főleg a környező országokkal.
- Korszerűsítjük és egységesítjük az elektromos rögzítők működé-

sének szabályait.
- Ismeretterjesztő kiadványok készítését tervezzük a postagalambok-

ról, a postagalambsportról fiataloknak, környezetünkben lakóknak.
- A határon túli magyar postagalambászok segítése.
- Fiatalokkal, iskolásokkal, művelődési intézményekkel, önkor-

mányzatokkal, civil szervezetekkel kapcsolatfelvétel, együttműködés 
kialakítása.

- Taglétszám növekedés.
- Köztéri postagalamb szobrok Budapesten és vidéken.
- A „postagalamb” kultúrkincs megőrzése a Szövetség elsődleges célja
- minden tagszövetség jelöljön ki egy-két Központi gyűjtőhelyet
- minden tagszövetségnek, a Magyar Postagalamb Sportszövetség-

nek legyen állatvédelmi felelőse
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- az állatvédelem és a postagalambok, a 
postagalambsport védelmében kiemelt fel-
adatunk:

- a versenyfelelősöket alaposabban fel kell 
készíteni

- tilos a teljesítményfokozó szerek haszná-
lata, a dopping – legyen doppinglista Ma-
gyarországon is.

- be kell tartani a postagalambok szállítási 
szabályait

- a gépkocsivezetőket kísérőket minden 
évben fel kell készíteni a postagalamb verse-
nyekre (feleresztések)

- nagyobb gonddal és felelőséggel kell ke-
zelni a postagalamb veszteségeket

- Magyarországon is foglalkozni kell az elve-
szett berepült postagalambok visszajutatásával

- zéró toleranciát hirdetünk a berepült ga-
lambokkal történő versenyzésben – mindenki 
csak a saját tulajdonú galambjával verse-
nyezhet, a tulajdonjogot igazolni kell tudni – 
idegen galambokkal való versenyzés az egész 
évi versenyzésből való kizárással járjon

- zéró toleranciát hirdetünk a sportfegyel-
mi vizsgálatokban, a szabályokat és sport-
társait kijátszó, sportszerűtlen tagok nem va-
lók közösségeinkbe, nem versenyezhetnek

- működtessük az elektronikus sajtót, ke-
rüljön fel a Szaklap, a szabályzataink, ha-
tározataink a versenyek, eredmények az 
állatszállítási rendeletek, az AEÜ előírások, 
versenyzési feltételek a madárinfluenza kí-
sérletek eredményei, valamennyi közérdekű 
hír, esemény, történés

- e-mail könyvtárat készítünk (tagszövet-
ségek, versenybizottság, eredményszámolók, 
szaklap, ...)

- valamennyi bizottsági szabályzatunkat 
modernizálni kell, át kell dolgozni, aktuali-
zálni kell.

- foglalkozzunk közösen és hatékonyan a fia-
talokkal, iskolákkal, kulturális intézményekkel, 
a nyugdíjba vonuló, hirtelen megnövekedett 
szabadidővel rendelkező idős emberekkel

- Anker Bajnokságot szervezzünk, pl. 3 
hosszú út a Magyar Bajnokságban, 1 nevezett 
1 befutóval

- javaslom az 50-es Szövetségi gyűrű meg-
szüntetését, helyette csak Derby jelzésű gyű-
rű kerüljön forgalmazásra, mindenkor 100 
Ft/db áron, ezen gyűrűk a Derby versenyben 
felhasználhatók

- 2012-ben 130 éves lesz a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség az évfordulóra 
készülve és a Londoni Olimpia tiszteletére 
Emlékversenyt szervezünk

- a Szövetség 130. Jubileumi évfordulójára 
az elnökség és a Versenybizottság dolgozzon 
ki egy emlékgyűrűt és külön erre az alkalomra 
nagyobb értékű pénzdíjas verseny feltételeit

- az elektromos rögzítő rendszerek a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség szabályainak 
megfelelően működhetnek, csak annak megfe-
lelően használhatók a versenyeken. Kerüljön az 
új versenyszabályzatba az elektromos rögzítők-
kel szemben támasztott követelmények.

- galamb kímélőbb, galambtisztelő, szere-
tő versenyprogramot kell tervezni, amelyben 
értékeinket megőrizzük

2009-ben és az utána következő években 
több újabb kihívással, feladattal, teherválla-
lással kell szembenézni és szembekerülni.

Jobban kell figyelni versenyzési szokásaink-
ra, a tudatosabb postagalambász életvitelre.

Minden postagalamb és versenyeredmény 
mögött ott az ember, minden siker vagy si-
kertelenség mögött az ember munkája áll!

Végezzük munkánkat felelősségteljesen a 
jövőnk érdekében mindenki a saját területén.

A Szövetség részéről bizalmat, együttmű-
ködést összefogást kérek – becsületes, rendes 
munkát ígérek.

Köszönöm a most leköszönő elnökség tag-
jainak a Magyar Postagalambsportra áldozott 
munkájukat, szabadidejüket, segítségüket.

Köszönöm figyelmüket és türelmüket!

3. napirendi pont, az ellenőrző bizottság 
jelentése
Előadó:	dr.	Rózsa	Ernő
1. A 2007. évet lezáró küldöttgyűlés beszá-

molói, valamint a hozott határozatok a szak-
lapban megjelentek, azokat a teljes tagság 
megismerhette.

Az éves munkatervben meghatározott rend 
szerint megtartásra kerültek az elnökségi ülé-
sek. Az azokból készített beszámolók, vala-
mint kiemelten a hozott határozatok ugyan-
csak megjelentek a Szaklapban.

2. A Bizottság vizsgálta:
- az egyesületi tagnévsorból készített nyil-

vántartásokat.
- a versenyengedélyek igényléséről és a dí-

jak befizetéséről szóló nyilvántartásokat
- a különféle lábgyűrűk rendeléséről készí-

tett összesítéseket és megalapította, hogy azok 
feldolgozása és számítógépes nyilvántartása a 
beérkező adatszolgáltatásokkal egyező, zárt 
rendszerű, és így lehetővé teszi a kötelezettsé-
gek teljesítésének figyelemmel kisérését. Ez a 
folyamatos munkamenetben meg is történik.

3. A bizottság megállapította, hogy a ka-
pott felhatalmazás szerint a Sportszövetség 
500.000 Ft törzstőkével megalapította a kizá-
rólagos tulajdonát képező „Szaklap” Keres-
kedelmi és Szolgáltató Korlátozott Felelőssé-
gű Társaságot.

A Társaság kizárólagos tulajdonosa a 
Sportszövetség, képviseletre jogosult Bárdos 
István sportszövetségi elnök, ügyvezetője 
Kakas Tímea. A KFT megszűnése esetén va-
gyona az alapító Sportszövetséget illeti.

A KFT bejegyzett tevékenysége – amely-
nek módosítására csak az alapító Sportszö-
vetség jogosult – a szaklap szerkesztésével, 
előállításával, terjesztésével kapcsolatos te-
vékenységi területekre terjed ki.

A KFT-t a Központi Statisztikai Hivatal 
nyilvántartásba vette.

4. Megállapította a Bizottság, hogy a Sport-
szövetség az adófizetők 1%-os felajánlásából 
615.850 Ft összeget kapott.

Kedvező fejlemény volt, hogy az NCA 
működési pályázatból 500.000 Ft összegű tá-
mogatást nyert el. A pályázat célja: működési 
feltételek támogatása.

A pályázati és támogatási pénz 2008. IV. 
negyedévben megérkezett. Elszámolása – 
határidőn belül – folyamatban van, az NCA 
előírásainak megfelelően.

A 2009. évi NCA-EPER pályázatok kiírá-
sa megtörtént. A Sportszövetség elnöke 2009. 
évre a Sportszövetséget regisztráltatta (NCA-
ORSZ-09-1128). A pályázatok elkészítésére 
profi pályázatíró céggel megállapodást kötött 
a Sportszövetség (nyertes pályázat esetén 5% 
sikerdíj fejében).

5. A Bizottság megállapította, hogy úgy a 
Bajnokok Kiállítása (nyereség 474.390 Ft), 
mint a decemberi országos kiállítás (nyereség 
629.904 Ft) sikeres és eredményes volt.

Az országoson a vasárnapi nyitva tartás 
elmaradása célszerűnek bizonyult. A kisebb 
pénzügyi eredmény magyarázata lehet a pén-
teki 50%-os belépti díj, valamint a vasutas-
sztrájk miatti alacsonyabb nézőszám.

6. A Bizottság vizsgálta a tagszövetségi 
alapszabályok és a módosított sportszövetsé-
gi alapszabály közötti összhang meglétét és 
megállapította, hogy még több tagszövetség 
az egyesületek képviseletének jogára vonatko-
zó – már többször meghiányolt – alapszabály 
módosítást nem végezte el, és előfordul, hogy 
a tagszövetség képviseletére vonatkozó adatok 
sem felelnek meg a tényleges helyzetnek.

Tekintettel arra, hogy a Sportszövetség je-
lentős pályázati összegekhez jutott (2006 és 
2008 évek) – valamint továbbra is pályázni 
kíván – szükséges, hogy szervezeti rendjének 
megfeleljenek tagszövetségeinek alapszabá-
lyai, bírósági nyilvántartásai.

Ezért szükségesnek látszik, hogy a megvá-
lasztásra kerülő vezetés – a tagszövetségeivel 
újra kötendő „Megállapodás”-ok megköté-
sének feltételeként – igényelje az alapszabá-
lyok, bírósági adatbejelentések rendbetételét.

7. A Sportszövetség könyvelését és az ezzel 
összefüggő adatszolgáltatásokat változatlanul 
egy könyvelési iroda végzi. Az iroda az idő-
arányos adatfeldolgozást és az év végi kötele-
ző adatszolgáltatásokat határidőre teljesítette.

A Bizottság véleménye szerint az indulás-
kor kialakított számlarend átdolgozásra, egy-
szerűsítésre szorulna. Ennek keretében saját 
tevékenységeink speciális igényeinek, kö-
vetelményeinek jobban megfelelő alszámla 
rendszer kerüljön kialakításra, hogy a vezetés 
információigényeit egyszerűben és közvetle-
nebbül tudja kielégíteni.

Erre a Bizottság készítsen javaslatot és azt 
egyeztesse a Könyvelő Iroda számviteli szak-
embereivel.

A Bizottság által megadott részletezés sze-
rint a Könyvelő Iroda elkészítette a 2008. év 
gazdálkodásáról készített, a könyvelés adata-
in alapuló elszámolást.

A bevételi – és kiadási pénztárbizonylatok 
szúrópróba szerűen ellenőrzésre kerültek.
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Az elszámolás adatait a 2. napirendi pont 
keretei között Elnök Sporttárs ismertette. Az 
elhangzottaknak megfelelően a Szövetség 
2008. évi zárszámadása:

 67.707.000 Ft bevétel
 67.656.000 Ft kiadás
 51.000 Ft maradvány

Az összesítés és az elnöki beszámolókon 
ismertetett részadatok, a szövetségi gazdál-
kodás megalapozottságát, célszerűségét és 
eredményességét támasztják alá.

A fentiek szerinti összesített, valamint a rész-
letes elszámolás a Sportszövetség mint közhasz-
nú testület közhasznúsági jelentésének alapját is 
képezik, számadatai azzal megegyeznek.

Kiegészítve azzal, hogy
- A Sportszövetség 2008. évben 500.000 Ft 

támogatásban részesült
- tisztségviselői munkájukban díjazásban 

nem részesültek
- fizetett alkalmazottak száma 3 fő volt 

melyekkel kapcsolatosan a kötelezettségek 
teljesítésre kerültek.

A Sportszövetség a december 31-i forduló-
nappal esedékes leltározást elvégezte. Elké-
szítette a vagyon kiegészítést.

A fentiek alapján az Ellenőrző Bizottság 
javasolja a küldöttközgyűlésnek, hogy a 
Sportszövetség éves gazdálkodásáról készí-
tett beszámolót és az azzal lényegében meg-
egyező közhasznúsági jelentést a fentiekben 
foglaltak szerint fogadja el.

4. napirendi pont a fegyelmi bizottság 
beszámolója.
Előadó:	Gyulai	József
Gyulai József a Fegyelmi Bizottság Elnö-

ke bejelenti, hogy fegyelmi ügy, amelyben az 
országos fegyelmi bizottságnak másodfokon 
kellett volna eljárnia nem történt.

5. az 1., 2., 3., 4., napirendi pont megvi-
tatása, határozathozatal
Hozzászólások:
Hegedűs József N-14
A beszámolót jónak tartja, elfogadja. Úgy 

véli, a berepült galambokat, és az azokat tartó 
galambászokat el kell viselni, mert kevesen 
vagyunk. Az 50-es pótgyűrű eltörlése jó, tá-
mogatja a derby gyűrű bevezetését.

Javaslata: az elektromos rögzítők antenná-
it, ne kössük ki, hogy hová teszik a verseny-
zők, az érkezett galambot kell ellenőrizni.

Kellenének a központi gyűjtőhelyek, meg-
előzvén a lemorzsolódást, segítenék a fiata-
lok és idősek versenyzési lehetőségét, család-
tagok is besegíthetnének.

Dr. Ramocsa Remanszesz Z-24
Egyetért az egészségügyi és a tudományos 

bizottság összevonásával, azonban az a ja-
vaslata, hogy válaszuk szét: 2 stáb képviselje 
a két fontos szakmai területet.

A Szaklapban megjelenő tudományos cikke-
ket a bizottság véleményezze, javítsa, sokszor 
félreérthető, félrevezető írások jelennek meg.

Dr. Jilly Bertalan A-40
Az elektromos rögzítők antennáinak elhe-

lyezését a versenyszabályzatból a jelenlegi 
formájában töröljük, bárhová el lehessen he-
lyezni, a lényeg, hogy a galambot ellenőrzés-
kor be lehessen mutatni.

Az új versenyszabályzatban ezzel is foglalkoz-
ni kell, felajánlja segítségét az új versenyszabály-
zat kidolgozásához, az eredményszámoláshoz.

Zsiga Gábor Z-34
Az alapszabály szerint a küldöttgyűlés meghí-

vóját ajánlott levélben kell kiküldeni a fontosabb 
napirendi pontokkal. Legalább 15 nappal előre.

Mészáros János A-07
Az elnökségnek túl nagy a hatalma, úgy 

véli, a sportügyekben hozott döntéseiket nem 
vitatja meg. pl. a IV. zóna 2008-ik évi ered-
ményszámolása.

Nem ért egyet a február 10-i elnökségi 
határozattal, ahol az átfedő versenyekről és 
a Nemzeti Bajnokság eredményszámításáról 
döntött az Elnökség.

Február 15-ig verseny tervezetet kellett le-
adni, amelyben ezen elnökségi határozatokat 
nem lehetett betervezni. Kéri a közgyűlést 
változtassa meg az elnökségi határozatot. Az 
a javaslata a Magyar Bajnokság számításá-
hoz egy csapat göngyölített eredményéből 
végezzük el az értékelést.

Bartoli Rudolf B-09
Nem érti, a chipgyűrűbe miért kell az azo-

nosító kódot beletenni. A gumigyűrűbe sincs.
Szemző Péter A-32
A Tagszövetségi elnökök kapják meg a 

fontosabb napirendi pontok írásos anyagát.
Paulik József B-06
A Tagszövetségek felé köteles a Szövetség 

elküldeni az írásos anyagot.
Jambrik István P-05
A küldötteket meg kell választani egy 

ciklusra.
Ifj. Pintér Ferenc A-48
Véleménye szerint a galambok nem tudnak 

minden időjárásban hazajönni, de nem is sza-
bad őket versenyeztetni. Az állatvédőkre te-
kintettel kell lenni, az extrém versenyek szer-
vezésénél. Az Anker bajnokságnak javasolja 
a Magyarország Élversenyzője bajnokságát.

Vincz István D-01
Amit nem vettünk fel a napirendbe, abban 

nem dönthetünk. Törvénytelenséget ne kö-
vessünk el.

Tóth Ignác C-06
A kettős tagság is a tagnyilvántartás határ-

idejéhez kötött, december 1-e után nem lehet 
kettős tag más egyesületben senki, a ver-
senyóra ellenőrzések, minden kettős tagnak 
minden egyesületben kötelezőek.

Bárdos István válaszai és a küldöttgyű-
lés határozatai

- Határozat: A dúcantennák elhelyezése a 
versenyzés során bárhova történhet.

A versenyszabályzat 9§ 3. pontja helyesen: 
„Az elektromos rendszerrel való rögzítés so-
rán, a dúcantennának aktív kapcsolatban kell 

lennie az elektromos rögzítő órával. Az elekt-
ronikus rögzítésnek a bejárókban kell történ-
nie, a rögzített a galambot ellenőrzéskor be 
kell mutatni.”
Szavazás
Egyetért: 68
Tartózkodik: 25
Nem: 15
- Határozat: A küldöttgyűlés meghívója és 

fontosabb napirendi pontjai legalább 15 nap-
pal előbb írásban kerüljenek kiküldésre.
Szavazás
Egyetért: 100
Tartózkodik: 2
Nem: 6
- Határozat: A február 10-i elnökségi ülés 

határozatait a küldöttgyűlés az alábbiak sze-
rint szavazta meg

Egyetért: 83
Tartózkodik: 1
Nem: 24
- Határozat: Kerüljön összevonásra a nem-

zetközi kapcsolatok, a tudományos és isme-
retterjesztő bizottság.
Szavazás
Egyetért: 108
Tartózkodik: nincs
Nem: nincs
- Határozat: A postagalamb sporttal kapcso-

latos vállalkozások tulajdonosai és ügyvezetői, 
országos hatáskörű tisztséget ne tölthessenek be.
Szavazás
Egyetért: 105
Tartózkodik 1
Nem 2
- Határozat: Az országos versenybizottság 

tagjait, a tagszövetségek versenybizottsági 
elnökei alkossák.
Szavazás
Egyetért: 97
Tartózkodik: 4
Nem: 7
- Határozat: Az 50-es jelzésű szövetségi 

pótgyűrűt megszüntetjük, helyette jövőben 
csak derby gyűrű vásárolható pótgyűrűnek. 
Ára 100 Ft / db
Szavazás:
Egyetért: 108
Tartózkodik: nincs
Nem: nincs
- Határozat: Postagalamb történeti bizott-

ság alakul.
Szavazás:
Egyetért: 108
Tartózkodik: nincs
Nem: nincs
A hivatalban lévő elnökség mandátuma a 

mai nappal lejár, és a választási jelölő bizott-
ság elnöke Horváth Zoltán folytatja levezető 
elnökként.

Horváth Zoltán röviden beszámol a vá-
lasztási jelölőbizottság előkészítő munkájá-
ról. Az ideiglenes testület 2008. április 19-én 
tartotta első ülését. Megválasztotta elnökét, és 
döntött arról, hogy a magyar postagalamb 
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sportszövetség tagjait írásban kérdezi meg 
a tisztségviselők javasolt személyéről.

Az írásos anyag külön kiemelte, hogy olyan 
javaslatokat várt a bizottság, akik vállalják, 
és eredményesen tudják végezni munkájukat. 
A valamennyi tagszövetség és egyesület ré-
szére kiküldött írásos anyagra a válaszokat 
2008. augusztus 15-ig kérte a bizottság.

Sajnos a várt eredménnyel ellentétben 
szinte alig érkezett javaslat. Ezt követően a 
bizottság következő ülésére 2008 október 
25-én került sor a Bajnokok találkozója al-
kalmából. Ezen az ülésen mérlegelték a szó-
ba jöhető jelöltek névsorát.

Majd december 20-án az országos kiállí-
tás időpontjában tartott ülésen a VJB végle-
gesítette jelöltlistáját, amely a postagalamb 
sport februári számában meg is jelent.

Az alapszabály értelmében Horváth Zoltán a 
jelöltek nevét egyenként felsorolja és szavazás-
ra bocsájtja, így véve fel őket a szavazólapra.

Elnök: 
Bárdos István - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Alelnök: 
Molnár	Mihály - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Elnökségi tagok:
Doholúczki	 Tibor - szavazás – igen 108, 

nem: nincs, tartózkodás: nincs
Konrád	János - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Pintér	László - szavazás – igen 105, nem: 

nincs, tartózkodás: 3
Fertetics	 Gyula - szavazás – igen 108, 

nem: nincs, tartózkodás: nincs
Ifj.	 Tarczi	 Ferenc - szavazás – igen 106, 

nem: nincs, tartózkodás: 2
Tamás	István - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Balogh	Tamás - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Kovács	Mihály - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Tóth	István szavazólapra való felvételének 

szavazásakor 
Varga Antal E-01
Szót kér, és úgy véli, hogy Tóth István Ke-

let-Magyarországi küldöttként való szerepel-
tetése a szavazólapon, nem megfelelő.

Jambrik István P-05
Véleménye szerint, területileg sem odatar-

tozó Tóth István személye.
Ötvös Imre V-35
Tóth Istvánt alkalmatlannak tartom arra, 

hogy elnökségi tag legyen.
Tóth István Z-35
Észak-Magyarországinak érzem magam, 

számomra jobban megfelelő Észak-Magyar-
országi jelöltként való szereplésem.

Balogh László Z-16
Az Észak II, Miskolc és Környéke, Sza-

bolcs valamint Észak-Kelet Tagszövetség 
nevében kérem, hogy a küldöttgyűlés jelöl-
tünket, Szabó Gézát vegye fel a szavazó lap-

ra, Dobrosi Lajos helyett, mert őt nem tartjuk 
alkalmasnak a térség elnökségben való kép-
viseletére.

Dobrosi Lajos Z-31
Nem szeretnék személyeskedésbe belefolyni, 

de úgy vélem, hogy a szabályzat megengedi, és 
a küldöttek úgy döntenek, akkor fel kell venni 
új jelöltet a listára. Úgy érzi megfelelően képvi-
selte eddig ezt a térséget az elnökségben.

- Határozat: Szabó Géza az Észak II, Mis-
kolc és Környéke, Szabolcs valamint Észak-
Kelet Tagszövetségek közös jelöltjeként ke-
rüljön fel a szavazólapra.
Szavazás
Egyetért: 39
Tartózkodik 7
Nem 52
- Határozat: A szavazólap módosuljon 

olyan módon, hogy Balogh Tamás Dobro-
si Lajos, Kovács Mihály, Tóth István jelöl-
tekből a küldöttgyűlés 3 személyt válaszon. 
Ezek elapján Tóth	István és Dobrosi	Lajos is 
felkerüljön a szavazólapra.
Szavazás
Egyetért: 95
Tartózkodik: nincs
Nem 3

Ellenőrző Bizottság elnöke:
Dr.	Rózsa	Ernő - szavazás – igen 106, nem: 

2, tartózkodás: nincs
Tagok:
Szalai	Károly - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Száraz	György - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Pató	 József - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Szirmai	József - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Póttag:
Szabó	Bálint	- szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Fegyelmi Bizottság elnök:
Gyulai	József - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Tagok:
dr.	 Vecsey	 István - szavazás – igen 108, 

nem: nincs, tartózkodás: nincs
Kármán	Gábor	- szavazás – igen 107, nem: 

nincs, tartózkodás: 1
Némedi	József - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
Demők	János - szavazás – igen 106, nem: 

2, tartózkodás: nincs
Póttag:
Pintér	Ferenc - szavazás – igen 107, nem: 

1, tartózkodás: nincs
Bíráló Bizottság elnök:
Hegedűs	 István - szavazás – igen 108, 

nem: nincs, tartózkodás: nincs
Verseny Bizottság elnök:
Belák	 Ottó - szavazás – igen 108, nem: 

nincs, tartózkodás: nincs
A választás eredménye a jegyzőkönyv 

alapján.

Készült 2009. március 14-én a Ferencvá-
rosi Művelődési Kultúrteremben, a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség 2009. évi kül-
döttközgyűlésének 8. napirendi pontján, az 
esedékes tisztújítás szavazólapjainak össze-
sítése alapján.

A Szavazatszámláló Bizottság az alábbia-
kat állapítja meg:

A hitelesített urna sértetlen, a regisztrációs 
lapok alapján kiosztott szavazólapok (99 db) 
adatai szerint a jelölt tisztségekre az alábbi 
számú szavazat érkezett.

Elnök: 
Bárdos István  99 db
Alelnök: 
Molnár Mihály  97 db
Elnökségi tagok:
Doholúczki Tibor 99 db
Konrád János  57 db
Pintér László  37 db – kiesett
Fertetics Gyula  59 db
Ifj. Tarczi Ferenc  50 db – kiesett
Tamás István  80 db
Balogh Tamás  77 db
Kovács Mihály  90 db
Tóth István  64 db
Dobrosi Lajos  48 db – kiesett
Ellenőrző Bizottság elnöke:
Dr. Rózsa Ernő  98 db
Tagok:
Szalai Károly  99 db
Száraz György  98 db
Pató József  99 db
Szirmai József  99 db
Póttag:
Szabó Bálint  99 db
Fegyelmi Bizottság elnök: 
Gyulai József  99 db
Tagok:
dr. Vecsey István  99 db
Kármán Gábor  99 db
Némedi József  99 db
Demők János  99 db
Póttag:
Pintér Ferenc  99 db
Bíráló Bizottság elnök:
Hegedűs István  99 db
Verseny Bizottság elnök:
Belák Ottó  96 db

A szavazási folyamat során rendkívüli ese-
mény nem történt, szabálytalanságot nem ész-
leltünk, a tisztújítás az Alapszabály és a Vá-
lasztási Szabályzat előírásai szerint történt.

Az eredményeket a Választási Bizottság 
nevében aláírásunkkal hitelesítjük.
Aláírták:	Horváth	Zoltán,	 Szirmai	 József,	

Gyulai	 József,	 Jambrik	 István,	 Dr.	 Rózsa	
Ernő,	Pathó	József

Bárdos István
Köszöni a bizalmat és a türelmet. Minden-

kinek sok sikert, eredményes szezont kíván.
A küldöttgyűlést ezennel bezárjuk.
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Díjkiosztó Kaposszekcsőn a dombóvári M 12. Egyesületnek 
2008. december 13.

Mint azt többször olvashattuk, hogy a kaposszekcsői önkormányzat nagy 
odaadással és szeretettel ad otthont a galambász rendezvények részére. 

Így történt ez esetben is, hogy a dombóvári kollégák hely hiány miatt 
megkerestek, és a segítségemet kérték a helység biztosítása érdekében. 

Örömmel vettem tudomásul a kezdeményezést és kértem a polgármester 
asszonyt Csapóné Remler Ibolyát, hogy a kérést támogatni szíveskedjen. 

A kérésnek eleget téve tájékoztatott, hogy azonos időbeli osztályta-
lálkozó miatt nem tud jelen lenni a rendezvényen, de a helységet ren-
delkezésünkre bocsátja. 

Kovács Vilmos és Bartók István szervezésével egy csodálatos jó 
hangulatú díjkiosztó ünnepséget tudhat az egyesület maga mögött. 

Számomra nagy öröm volt látni, hogy a kollégák családostul 
megjelentek. Szülők, testvérek, gyerekek, menyasszonyok. Volt tom-
bolahúzás, ami igen hangulatos de szerény körülmények közepette zajlott. 
A jó hangulatot elősegítette Hegedűs Jenő által termelt döbröközi hegylé.

Ki kell, hogy emeljem a gazdasági részét a rendezvénynek, mivel 
megítélésem szerint követendő példa. A vacsorát futár hozta a vásáros-
dombói Csendes pihenő étteremből. Az étel igen finom és kiadós volt. 
Italt, süteményt, savanyúságot és egyebeket ki-ki maga hozott, ízlése 
szerint. 

Így sikerült a gazdasági részt úgy zárni, hogy a következő rendez-
vényre már egy kis tőkével rendelkezik a csapat. 

Megítélésem szerint helyes, ha hasonló rendezvényekre meghívjuk a 
település elöljáróit, és a szövetség elöljáróiról sem feledkezünk meg. Le-
gutóbb egy választási rendezvényre maga Bárdos István úr is ellátogatott 
Kaposszekcsőre, ugyanis kerületi tisztségviselőket választottunk. A válasz-
tási folyamatra viszont nem vagyok büszke, így erről mélyen hallgatni 
kívánok. Az előadásra, ami a kerületi versenyzés irányát illeti, kaptunk egy 
színvonalas, értelmes tájékoztatót az elnök úrtól. Ezúton is köszönöm. 

Természetesen jó kapni, de adni még szebb feladat. Így azt tervez-
zük, hogy a legközelebbi pünkösdi rendezvényre, ahol három megye 
fúvós zenekarát hívja vendégül az önkormányzat, mi is részt kívánunk 
venni a programban, mégpedig úgy, hogy galambjaink felengedésével 
tisztelgünk a minket segítő önkormányzat és vendégei előtt. 

Témazáróként: Köszönöm a meghívást, boldog vagyok, hogy egy 
igényes rendezvény vendége lehettem és segíthettem. 

Mindnyájunk figyelmébe ajánlom a jelmondatom: „Adni és adni, 
hogy legyen erkölcsi alapom kérni!”

M-12 Dombóvár 2008.évi egyesületi versenyeredmények
Rövidtávú	csapatbajnokság

1. Bazsonyi Gyula l.cs. 29 h 569,58 p

2. Bazsonyi Gyula l.cs. 28 h 522,91 p

3. Fábián Gyula l.cs. 20 h 371,06 p

Rövidtávú	Champion	bajnokság	hímek
1. Bazsonyi Gyula 06-20-00217 5 h 85,12 p

2. Bazsonyi Gyula 06-20-00685 5 h 57,05 p

3. Bazsonyi Gyula 07-20-12431 4 h 94,46 p
Rövidtávú	Champion	bajnokság	tojók

1. Kovács Vilmos 06-20-00538 4 h 72,86 p

2. Bartók Isván 06-20-00287 4 h 71,31 p

3. Fábián Gyula 07-20-12156 4 h 70,82 p
Középtávú	csapatbajnokság

1. Bazsonyi Gyula l.cs 25 h 559,23 p

2. Bartók István l.cs 19 h 402,96 p

3. Fábián Gyula l.cs 17 h 333,42 p
Középtávú	Champion	bajnokság	hímek

1. Bazsonyi Gyula 04-14-65899 5 h 130,09 p

2. Bazsonyi Gyula 06-20-00212 4 h 85,94 p

3. Bartók István 06-20-00270 4 h 85,03 p
Középtávú	Champion	bajnokság	tojók

1. Bartók István 06-20-00287 5 h 113,77 p

2. Bartók István 03-50-24967 3 h 74,73 p

3. Fábián Gyula 06-20-00714 3 h 50,87 p
Hosszú	távú	csapatbajnokság

1. Bazsonyi Gyula l.cs 13 h 339,24 p

2. Fábián Gyula l.cs 6 h 131,72 p

3. Hegedűs Jenő l.cs 5 h 114,75 p
Hosszú	távú	Champion	bajnokság	hímek

1. Bazsonyi Gyula 06-00-00864 2 h 61,17 p

2. Bazsonyi Gyula 06-20-00235 2 h 61,16 p

3. Bazsonyi Gyula 05-20-89769 2 h 59,50 p
Hosszú	távú	Champion	bajnokság	tojók

1. Kovács Vilmos 06-20-00540 2 h 39,65 p
Általános	távú	csapatbajnokság

1. Bazsonyi Gyula l.cs 67 h 1468,05 p

2. Fábián Gyula l.cs 43 h 836,20 p

3. Bartók István l.cs 41h 683,73 p
Általános	távó	Champion	bajnokság	hímek

1. Bazsonyi Gyula 04-14-65899 9 h 197,59 p

2. Bazsonyi Gyula 06-20-00235 8 h 187,20 p

3. Bazsonyi Gyula 06-00-00864 8 h 150,60 p
Általános	távú	Champion	bajnokság	tojók

1. Bartók István 06-20-00287 9 h 185,08 p

2. Kovács Vilmos 06-20-00570 7 h 118,80 p

3. Bartók István 03-50-24967 6 h 110,36 p
Fiatalok	versenye	csapatbajnokság

1. Bazsonyi Gyula 1.cs 31 h 500,45 p

2. Kordé Károly 1.cs 31 h 447,27 p

3. Barcza Zoltán 1.cs 29 h 420,84 p
Fiatal	galambok	Champion	bajnokság

1. Bazsonyi Gyula 08-20-18479 3 h 57,13 p

2. Barcza Zoltán 08-20-22852 3 h 56,70p

3. Kordé Károly 08-20-23613 3 h 55,28 p

Az eredményekhez gratulálok.                                    Nickl	András	
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Beszámoló az R-17 Tiszafüred Postagalamb  
Sportegyesület 2008. december 06-i díjkiosztójáról

Az elmúlt év (2007) nagysikerű díjkiosz-
tójáról szaklapunkban már írtam amelyben 
megjegyeztem, hogy annak sikerét a jövőben 
nehéz lesz túlszárnyalni. Őszintén be kell 
vallanom tévedtem, amit ez év Mikuláskor az 
egyesületi díjkiosztón a tiszafüredi egyesület 
produkált minden várakozáson felül volt.

A díjkiosztó már hagyományosan a hajó-
gyár ebédlőjében volt, a meghívott vendégek 
sorát Dr. Varga Mihály képviselő úr a Fidesz 
Alelnöke, Pintér Erika Polgármester asszony, 
az Országos Szövetségből Belák Ottó vb. 
elnök úr, a tagszövetség vezetéséből Szir-
mai József, és nem utolsósorban Kócsujfalui 
munkatáborból I953-ban az elsők között sza-
badult Zsákai Piroska alkotta.

A díjkiosztó alkalmából Zsákai Piroska 
adta át a díjakat a kócsujfalui emlékverse-
nyen részt vett egyesületek képviselőinek.

Hegyi György megnyitója után Dr. Varga 
Mihály képviselő úr rövid beszédben üdvö-
zölte a megjelent mintegy 220 fős vendég-

sereget, elismerését fejezte ki a nagyszerű 
szervező munkáért az egyesület vezetésének, 
családtagoknak,a segítő szponzoroknak.

Az Országos Szövetség képviseletében 
Bélák Ottó vb. elnök úr köszöntötte a meg-
jelenteket, külön elismerését fejezte ki az 
egyesületi vezetőknek a díjkiosztó egyesüle-
ti rendezvényeken soha nem tapasztalt profi 
rendezéséért.

A díjak átadásában Véghné Ágika rendez-
vényszervező és Sárai István az egyesület vb. 
elnöke segédkezett, A gyönyörű díjakat, a 
sok oklevelet Dr. Varga Mihály képviselő úr, 
Pintér Erika Polgármester asszony és Belák 
Ottó adták át.

A győztesek felsorolásától eltekintve, az 
egyesület általános bajnoka Trázsi Imre aki 
egyben megnyerte a fiatal galambok baj-
nokságát is. A csapatverseny helyezésein az 
“Erika-dúc”, Barna János, Szabó Sándor és 
Pónus Tibor osztozott.

A Sprintbajnokságot Sárai István nyerte az 
“Erika-dúc” és Trázsi 
Imre előtt. A Champi-
on hímeknél Barna Já-
nos galambja diadal-
maskodott, a tojóknál 
egy régi motoros Ta-
kács Gyula galambja 
végzett az élen.

A rengeteg kupát-
oklevelet Trázsi Imre 
csak családi segít-
séggel tudta átvenni, 
megjegyezve a gratu-
lálóknak, hogy jövőre 
még erősíteni fog.

A díjátadás után a közös koccintáshoz kok-
télt szervíroztak, majd sorrendben fácánleves, 
szarvas pörkölt, őzragu, sültek, sütemény fel-
szolgálása következett. Italt ki-ki vérmérsék-
lete szerint fogyaszthatott. A hangulatról két 
csapat is gondoskodott, operettek táncdalok 
sora biztosította a talpalávalót.

Az est meglepetésvendége a „Mega-
sztáros” Varga Ferenc, Balázsi Betti páros 
volt akiket az ünneplő társaság csak nagy 
nehezen engedett távozni a ráadás számokat 
követően.

Az R-17 egyesület Tiszafüreden díjkiosz-
tó vacsorájával már hagyományt teremtett, a 
támogatók szponzorok felajánlásaikban egy-
mást licitálják túl. A tombolahúzás éjjel egy 
órakor kezdődött, ahol a fődíj ismét Wellness 
hétvége volt a hajdúszoboszlói Silver Hotel-
ben.

A mulatság állítólag hajnali hatig tartott, 
majd mindenki békében jóleső érzéssel tá-
vozott.

További sikereket kívánnunk a tiszafüredi 
postagalambsport egyesületnek. Kunhegyes 
2008. dec. 10.

Szirmai József
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Liebregts - de Vries páros: 
Maroknyi galambbal Hollandia élvonalában

Maarten Liebregts (36 éves) és Joop de 
Vries (73 éves) Harlingenben élnek; Észak- 
Hollandiában.

Joop 1937. óta tagja az Egyesületének; 
Maarten pedig a 8. születésnapján kezdett 
galambászni. Joop 37 éven keresztül az 
egyesülete elnöke is volt.

Egy igazi galambtenyésztő, aki mindig 
változó sikerekkel vett részt a röptetésben.

Maarten Veldhovenben nőtt fel (Eindho-
ven környékén) és fiatal kora óta jó eredmény-
nyel versenyez galambjaival.

2001. óta él Harlingenben, ahonnan sok 
sikerrel röpteti galambjait.

Maarten légúti megbetegedése miatt Joop 
és Maarten együtt kezdett galambászni, 
nagyrészt Maarten galambjaival, aki már né-
hány év óta saját galambfajta kitenyésztésén 
munkálkodik.

Tenyésztési program saját elképzeléseik 
szerint.

Ennek a tenyésztési programnak már köz-
vetlen eredménye van.

Maarten rajongásig szereti a Klak galam-
bokat! A tenyészdúcban 25 Klak galamb ül 
Cor és Annie van Gesteltől; korábban néhány 
éven át Jos van Limpt– de Klak dúcápolója 
volt. A legjobb vonalbéli galambok ülnek 
Maartennél és Joopnál a dúcban.

Ezeket a galambokat „Der Felle”-vel (egy 
tojó Bertie Camphuis „05”-ös vonalából) 
és „Deukje”-al keresztezték (Piet Witteman 
hímje).

Kimagasló eredményeik:
1. Nemzeti Arras 18.112 galambbal
10. Nemzeti Arras 11.000 galambbal
1. Charleville 3980 galamb
2. Duffel 29.895 galamb
1. Menen 4358 galamb
3. Dutch Open 2004 Eijerkampnál megvá-

sárolt egyetlen galambbal
5. Dutch Open 2005 az utolsó előtti úton 

csak egy galambbal
1. Menen 2007
1. Arras 2007
1. Pommeroeul 2007
1. Arras 2007
1. Boxtel 2007 és így tovább…

Kimagasló versenygalambjaik:
05-1886013 – 2. Ászgalamb rövidtáv 2007
06-1546413 - 1. Ászgalamb középtáv
06-1546435 – 1. Ászgalamb egy napos táv 

2007; 1. Ászgalamb egy napos táv „Kustst-
rook” 2007

04-1337230 – 3. Ászgalamb egy napos táv 
2007, 2. Ászgalamb egy napos táv „Kustst-
rook” 2007 és 3. General Ászgalamb 2007

07-1156781 – 1. Nem-
zeti Arras 2007

06-1546407 – 10. 
Nemzeti Arras 2006

Legjobb tenyészpárjaik:
95-1939363 „Deukje”: 

szuperül örökít több tojó-
val is; utódai közül az 5. 
generáció is 1. bajnoko-
kat és ászgalambokat ad.

95-2312352 eredeti 
Klak „66” –ból 1984-
ből a Janssen testvérek 
„Scherpen” lányától

04-1337568 anyja a 
„013”, „781”, „413” és 
többieknek – egy Klak 
hím és „Deukje x Felle” tojótól

98-1549468 „Felle” (sajnos már nem él) 
anyja és nagy sok eredményes galambnak és 
hét 1. Ászgalambot adott.

18 Klak galambot vásároltak meg A & C 
van Gesteltől, Klak galambok unokáit, pl.: 
„85 Duif”, „621”, „045 Jannsen”; „926” és 
így tovább…

Versenyzési módszerük: özvegység csak 
hímekkel.

Özvegy hímekkel versenyeznek; a tojókat 
szezon végén röptetik.

A tojókat csak az első út előtt mutatják 
meg a hímeknek, utána soha. Csak a hazaér-
kezéskor kerülnek néhány órára újra össze.

Egy dúc ad otthont az egy napos távúak-
nak, 8 hímnek (500-tól 700 km-ig) és egy 
másik a rövid- és középtávúaknak, (70-400 
km) szintén 8 hímnek. Fiatalokkal minden 
úton versenyeznek; néhány út után ezeket az 
özvegyekkel is versenyezteti.

A tréning fontos, mert a tengernél laknak.
A galambokat tréningezik, hogy +/- 35 

km-t repüljenek víz felett (Ijssel - tó, Watt 
- tenger), hiszen a tengereken kell átkelniük 
a versenyek során is.

A tréningek során a galambok megtanulnak 
a víz felett átkelni, és a tréningek segítik őket, 
hogy legyőzzék a félelmüket és egyedül is át-
keljenek a tengeren. Természetesen a galam-
bok számára a tenger mindig nagyon szeles.

Galambjaik elhelyezése:
Egy 8m-es fából épített dúcuk van. Szá-

mukra fontos, hogy a dúc száraz és jó klímá-
jú legyen, ne legyen túl sok galamb a dúcban 
és ne legyenek nagy hőmérsékletváltozások, 
valamint huzat (szél).

Tenyészgalambok szelektálása:
A tenyészeknek 3 éven belül néhány jó fi-

ókát (unokát) kell adniuk. Különben kikerül-
nek innen, és nem kerülnek eladásra.

Február. 1.-én kezdődik a tenyészidőszak, 
és mintegy 30 fiatalt hagynak meg. Az egy-
éves galambokat nem tenyésztik, ezeknek 
először teljesíteniük kell. 

Szelekció:
A galamboknak legalább 50% díjat kell re-

pülniük, néhány élhelyezéssel. Egy galamb 
például 2 első hellyel, további eredmény 
nélkül nem maradhat! A fiataloknál ugyan-
ezeket a követelményeket érvényesítik. Joop 
és Maarten számára a szelekció fontos! „In-
kább néhány üres fészek, mint rossz galam-
bok. Túl sok pénzbe és energiába kerül!”

Takarmányozás:
A szemünkkel takarmányozunk; nem túl 

sokat és nem túl keveset; minden galamb 
a hét elején valamivel kevesebbet és a hét 
végén, a bekosarazás napja körül több takar-
mányt kap. Mindig ugyanazt a takarmányt; 
röptetési keveréket etetjük.

Az alkalmazott kiegészítőkről és gyógy-
szerekről, így vallanak:

A Giantelt termékeket és programot al-
kalmazzuk, Henk van Limpt – de Prut út-
mutatásai alapján. Galambjainkat így tartjuk 
egészségesen és jó formában a tenyésztés és 
a versenyzés során egyaránt. 

Sárga fej esetén felváltva használjuk a Tri-
cho 40%, Tricho 10% vagy Cocci – Tricho 
termékeket az ivóvízbe adagolva. 

Vizes ürülék esetén ez többnyire kokcidió-
zis és Cocci – Stopot kell alkalmazni. Ameny-
nyiben néhány galamb betegszik meg, Cocci 
– Tricho tablettát adunk.

Nátha vagy egyéb légúti megbetegedés 
esetén Ornistop DS-t kapnak a galambok az 
ivóvízbe. A nedves szemű vagy fekete orrú 
galamb az első nap 2, a második napon egy 
tablettát kap.

Hazaút alkalmával mindig Transport-mix 
kerül a vízbe.
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Továbbiakban hetente felváltva Mulitvi-
tamin folyadékot és Vitamino-mixet kapnak 
egyik héten, a másikon pedig Electrolytot.

Szezon végén megelőző kezelésként 2 na-
pon át Worm-stopot és minden évben váltva 
Paraty-stopot és Salmo-stopot megelőzéskép-
pen.

A sikeres galambászathoz fontos a jó ga-
lamb és a jó dúc, a szigorú szelekció, a jó 
ellátási program és a galambok alaposan 
megfigyelése.

A	drága	galambok	nem	mindig	jó	galam-
bok…	A	jó	galambok	alkalmasint	drágákká	
válhatnak!!!

M. Liebregts – J. de Vries
Loggerstraat 25
8862 ZN Harlingen
Holland

Henk van Limpt-de Prut
Fordította: Vétek-Lukácsi Judit

Ragadozók 2. rész 
Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

A legnagyobb rétihéjánk, 48-55 cm. 
Szárnyfesztávja 110-120 cm. A hím je-
gyei jellegzetesek, a szárny végek söté-
tek szinte feketék, míg a szárny másik 
része szürke. Szürkék a farok tollak is, 
amik alulról nézve gyakran fehérnek lát-
szanak. A háta és a melle vörösesbarna. 
A tojó hasonló a többi rétihéja faj tojó-
jához. Testük sötétbarna, fejtetője és tar-
kója világosabb, gyakran krémszínű. De 
előfordulnak teljesen barna példányok 
is. A fiatalok színezete is hasonló.

Igazi síkvidéki madár. Egész Európá-
ban elterjedt, nálunk is gyakori. Vonuló, 
de enyhébb teleken áttelel.

A barna rétihéja nem tud meglenni 
víz nélkül. Fészkét is a vízzel körülzárt 
nádasban építi. Annyira hozzá van szok-
va a vizes élőhely szélsőségeihez, hogy 
fészkét már eleve magasabbra építi, mint 

a többi rétihéja, szá-
mítva a magasabb 
vízállásra is. Ennek 
megfelelően táplá-
léka nagy részét is a 
vízközeli madarak, 
rovarok, békák teszik 
ki. Apróbb emlősök 
is hozzátartoznak az 
étrendhez, például 
a nád melletti rétek 
pockai, egerei. Ha a 
barna rétihéja olyan 

bátor lenne, mint a karvaly, akkor a na-
gyobb vízimadarak sem lennének tőle 
biztonságban. De mivel nem az, így csak 
a fészkeikre jelent veszélyt a tojások meg-
dézsmálásával és a fiókák ellopásával. 
Állítólag a felszínhez közel úszó halakat 
is elkapja, de valószínűbb, hogy a vízen 
úszó döglött halakat halássza le. Félénk-
sége ellenére aktív vadász, sokszor még 
napnyugta után is vadászik. Imbolygó 
röpte, olyan mintha úszna a levegőben, 
de nem tudná, hogy merre vigye az útja. 
Ne tévesszen meg senkit ez a bizonyta-
lanság, valójában a talajt pásztázza zsák-
mány után. Ha kiszemelte áldozatát, kis-
sé visszakanyarodva zuhan rá. Ez a fajta 
vadászat, egészséges (még ha tetőn ül is) 
galambbal szemben hatástalan. Egyéb-
ként sem gyakori, hogy a lakott területek 
belsejébe bemerészkedjen, legföljebb a 

rét szélében épült házaknál próbálkozik. 
De még egy törpetyúk kotlós is könnyen 
elijeszti a csirkéitől. 

Fészkét nádból, sásból, gyékényből, 
füvekből építi április környékén. 4-5 to-
jását 32 nap alatt költi ki. A fiókák 5-6 
hét után röpülnek ki. Szervesen illeszke-
dik a nádasok életéhez. Az utóbbi évek 
nagy madár mérgezéseinek gyakran es-
nek áldozatául barna rétihéják is. Bár 
nem veszélyeztetett, de védett!

Kanalas János
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A kiállításról egy s más gondolatban
Decemberben zajlott az országos kiállítás. 

Körültekintően és igen meggondoltan lett 
megrendezve.

Különböző események azonban az erede-
ti elképzeléseket megváltoztatták és ezeket 
meg kell említeni. Ilyen pl. a közlekedés 
változása sztrájk miatt, gondolom nincs min-
denkinek gépkocsija. Továbbá a napok meg-
változtatása szombat – vasárnapról, péntek 
– szombatra, sokan dolgoztak pénteken a 
látogatottság kevesebb volt. Az árusítás más 
körülmények közé került, mert az épület előtt 
az egészségügy nem engedélyezte, bent pe-
dig sokkal kevesebb fér el, nem is jött el így 
minden árusítani szándékozó, így a látogató 
is kevesebb lett. Ez probléma, gazdaságilag 
és továbbá ösztönzés szempontjából is. Az 
időjárás előrejelzés is rosszabb időjárást kö-
zölt, s ez is visszatarthatott embereket a láto-
gatni szándékozók közül.

Szerencsére azonban volt sok külföldi ga-
lambász, galambokkal együttvéve. A kiállí-
tott galambok anyaga és minősége állandóan 
nő és megfelelő színvonalat biztosít a nézelő-
dők és a tulajdonosok számára is. Ez a tény a 
jövőt illetőleg már sokat jelent.

A vezetőség díjkiosztó ünnepség rendezése 
dicséretes. Az elismerések kiosztása jelentős 
mennyiségben kerültek kiosztásra, pl. külön-
böző bajnokság nyertesei, különféle címek 
odaítélése, mint élversenyző, mesterverseny-
ző, a magyar kupa és még egyebek.

Azért a szokásos árverésre is sor került 

külföldi galambokból. Sajnos a meghalt Ara-
di László galambjait amint hallottam nem 
készítették megfelelően fel, és így nem lehe-
tett árverésen értékesíteni. Gondolom lehetne 
segíteni valamilyen módon ebben.

Szerintem egy kiállítás rendezése és lá-
togatása meghatározhatja a jövőt illetőleg a 
szükséges teendőket, s ez már valami. A mi-
nőség javulása mindenki hasznára válhat.

Sajnos az alapos felkészülés ellenére 
gondolom, hogy a megfelelő látogatottság 
elmaradása, gazdaságilag is érezhető lett. A 
fentebb említett tényezők előre nem voltak 
bekalkulálhatók. A teljesítmények kiírása bi-
zonyos normáknak és szabályoknak megfele-
lő módon megtörtént.

Cél állandóan a továbbfejlődés, a minőség 
javítása, a hazai fejlődés, valamint a külföl-
di kiállítások és viszonyítások szintjeinek 
emelése, javítása. A bírálatot Szövetségi bí-
ráló testület tagjai látták el. Alapos szakértői 
munkát végeztek, színvonalasan, ezzel is 
elősegítve a tenyésztők tenyésztői munkáját 
a jövőben is. A bírálat az akkor jó, ha a dön-
téseivel lehetőséget ad a galambok eredmé-
nyeinek elismerésére és a hibák jelölésére is. 
Ebből tanulni lehet.

A V-04 egyesületből is volt szakértő bíráló 
kijelölve a közös munkára. Úgy tudjuk, hogy 
ő is jól végezte munkáját, feladatát. Ennek 
örülünk, csak így tovább.

A színvonal javulásáról ma már nem elég 
csak beszélni, hanem gazdaságilag is fel kell 

készülni, mert csak úgy megy, ki kell nyitni 
a pénztárcát. Aki erre képes, annak a tovább-
fejlődés is könnyebben megy, aki nem az kis-
sé lemarad. Sajnos olyan is akad, aki eltűnik.

Ma már taglétszámot is igen nehéz fenn-
tartani, mert nincs utánpótlás. Ma már a ga-
lambszeretet önmagában kevés.

Elnök Úr is mondta, hogy egymás megbe-
csülése, a szeretet és az összefogás manapság 
sajnos hiánycikk. Összefogással nagyon sok 
problémát meg lehet oldani. Csak így lehet 
a jövőben az egyesületeket fenntartani a nél-
kül, hogy a költségeket ne kelljen állandóan 
emelni.

Jelenleg azt tapasztalom, hogy a galambászat 
nem elég vonzó a gazdasági hátrányai miatt és 
a versenyzési formák miatt is. Ennek ellenére 
úgy gondolom, hogy a galambászok egy része 
úgy gondolja, hogy a Szövetség rendezvényeit 
érdemes látogatni. A tenyésztés továbbra is fon-
tos feladat a versenyzéssel együtt.

Ne felejtsék el, az utánpótlás és az ifjúság 
taggá szervezése igen fontos feladat mindenki 
számára. Előbbre lépés csak így lehetséges.

Egy pillanatra meg kell állnunk és emlé-
kezzünk Aradi Lászlóra, aki elhunyt. Magas 
színvonalon művelte az eredményes galam-
bászat összes tudnivalóit. Nehezen hittük el, 
hogy nincsen többé közöttünk.. Búcsúzunk 
tőle, nem felejtjük el.

Emlékezünk, nyugodjon békében!
Nagy	László	V-04

A Hosszúpályi 272  Galamb és kisállat-
tenyésztők Egyesületének tagjaként, román 
nyelvi tudásomnak is köszönhetően egye-
sületi társaim kérésének is eleget téve több 
határ menti (Szatmárnémeti, Nagyváradi) 
kiállítást volt lehetőségem megtekinteni. A 
kiállításokon megragadta a tekintetem a ga-
lambok közt, egy igen tetszetős világoskék 
színezetű postagalamb. Utána érdeklődve 
mondták el a szervezők, hogy tulajdonkép-
pen egy most kitenyésztés alatt lévő posta-
galambról van szó, melyet 2008. év végén 
szeretnének elismertetni, mint új fajtát a Ro-
mán azúrkék szépségű postagalamb néven.

A román sport típusú postagalamb-
fajtából tenyésztették ki, ezt a fajtát 
Romániában hosszan tartó alapos kivá-
lasztás során jutottak el ehhez a fajtá-
hoz, hozzáértő és kitartó munka ered-
ményeként.

Fő cél egy olyan díszposta galamb 
létrehozása, mely-
nek atletikus alkat-

tal, gazdag, selymes 
és fényes tollazattal 
kell rendelkezni. Fő 
jellegzetessége a vilá-
goskék (azúr) szín, vi-
lágos árnyalatokban, 
ami a névre is utal. 
Elterjedése főleg Dél-
Románia, Craiova vá-
ros és körzete, ahon-
nét származtatni is 
lehet, és ahol nagyon 
közkedvelt.

E leírással és a mellékelt fotókkal sze-
retném felhívni a figyelmet tenyésztőtár-
saimnak, az új díszposta fajtára, melynek 
védjegye a különösen ritka és megkapó 
színezete, mely rohamosan hódít.

Kozma Ferenc
Tel: 06/30-3359-340

A Román azúrkék szépségű postagalamb
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Kakas Tímea főszerkesztő sze-
mélyében érződnek kellemes újdonságok 
az utóbbi lapszámban. Kéri a sporttársa-
kat, írjanak a környezetükből újdonságo-
kat, és tevékenységükről.

Én szeretnék sportunk egy másik olda-
láról írni, talán ezt előbb is meg kellett 
volna tennem, de a körülményekkel nem 
fárasztom az olvasó sporttársakat, habár 
ez a mese mindig aktuális.

1998 tavaszán fiam egyik barátja kocsi-
val utazott Budapestre. Már nem tudom, 
melyik útszakaszon haladt, amikor meg-
állította egy magyar rendszámú gépkocsi 
vezetője. Udvariasan bemutatkozott, és 
közölte, az NS-es – újvidéki – rendszám 
volt a leállítás oka. A bemutatkozáskor 
közölte, hogy ő postagalamb tenyésztő, 
és hogy hozzá beszállt három, akkor még 
YU jelző-gyűrűs postagalamb, és mivel 
hallotta, hogy Újvidék eléggé nagy ga-
lambász központ, érdeklődött, nem tud-
na-e valakit, aki postagalambokat tart. 
Nándor barátunknak eszébe jutott, hogy 
emlékezete szerint a mi házunkban látott 
galambot. Ő ugyan a galambokhoz nem 
ért, de mégis odaadja az én telefonszá-
momat. 

Mindketten folytatták útjukat.
Néhány nap múlva, egy este telefon-

hívás. Bemutatkozik Lakatos László ka-
locsai postagalamb tenyésztő. Elmondja 
a fenti mesét, hogyan jutott telefonszá-
momhoz, és hogy nála van három YU 
galamb, amiről szeretné a gazdájukat tá-
jékoztatni. Miután elmondtam, hogy én 
is postagalamb tenyésztő vagyok, aktív 
versenyző, ne is mondjam, milyen mese 
folyt tovább. A végén megállapodtunk, 
hogy a galambok gazdáját meg fogom 
keresni, és kilétét vele tudatni. Mivel 
egyik sporttársam, egyben jó barátom 
is, az akkori szövetség titkára volt, ha-
marosan tájékoztathattam Lakatos Lász-
lót, ki a galambok gazdája. Emlékszem, 
hogy az egy kúlai galambász volt, aki-
vel később Lakatos sporttárs nagyon 
jó baráti kapcsolatba került. Mi ketten 
még néhányszor hallottuk egymást, jó-
kat galambásztunk, de volt szó életünk 
problémáiról is. Így megtudta, hogy fiam 
súlyos vesebeteg, már dialízisre jár.

Jött 1999 tavasza. Bombázások. Ga-
lambászatról szó se lehetett. Lebénult 
nálunk az áramszolgáltatás, a vízszol-

gáltatás. A kórházakban csak a legsúlyo-
sabb betegekkel foglalkoztak. A dialízis 
osztálynak a vizet tartályokban hozták, 
az áramot katonai áramfejlesztő aggre-
gátok pótolják. Ezekben az első súlyos 
napokban egy este szól a telefon. Laka-
tos sporttárs érdeklődik, mi van a fiúval. 
Mi még nem is tudtuk, mihez fogjunk. 
Fölajánlotta, hogy a kalocsai kórházban 
érdeklődik a dialízis után. Másnap érte-
sít, hogy elintézte, mehetünk, mihelyt 
nálunk veszélybe jutunk. De mit csi-
náljunk, lakni is kellene valahol. A vá-
lasz ez volt: a mi házunk a maguké is. 
Ez bennünket annyira meghatott, hogy 
nem tudtuk mit tegyünk. Itt nálunk egy-
re nehezebb volt a helyzet. Kalocsa tő-
lünk elég távol, Szeged felé fordultunk. 
Megint a galambok vonalán. Ruc Jancsi, 
régi, nagyon jó barátom, Boros Jenő, aki 
Zentáról kitelepedett, mindjárt intézked-
tek. Újházy Péter barátom, ígérte, ha szo-
rul a kapca, a pestieket is megmozgatja. 
Így már készenlétben lehettünk. Hála a 
jó Istennek, nagy erőfeszítéssel és nagy 
problémákkal sikerült a dialízis osztályt 
működésben tartani, és nem kellett ha-
zulról elmenni.

Számomra a negyvenkét évi verseny-
zés legnehezebb szezonja volt ez, de 
minden idők legeredményesebbje: egy 
addig ismeretlen család fölajánlja min-
denét, a jó barátok fölkarolnak, amikor a 
legnehezebb. Ez felmérhetetlen! Háttér-
be lökte az országos bajnokságokat, az 
olimpiákat, sok bajnoki győzelmet, de 
ekkor győzött a postagalambászat.

Fiammal terveztük, hogy amikor majd 
a bajok elmúlnak, körüljárjuk jótevőin-
ket. Sajnos, meggyötört szervezete nem 
bírta ki, és 2000 tavaszán a jó Isten ma-
gához fogadta.

Lakatos sporttárssal két évre rá ta-
lálkoztunk Kúlán, Jancsival, Jencivel 
és Péterrel ugyancsak. Két éve egymás 
után barátaim elvisznek Mórahalomra a 
záróversenyre, ott rendszeresen találko-
zom Lakatos sporttárssal, ne mondjam, a 
szegediekkel is.

Kedves sporttársaim, szeressük ga-
lambjainkat, és egymást, mert e nélkül 
nincsen se verseny, se barátság, ezek 
nélkül mit ér ez a mi sportunk.

Mihnyák	László
21000	Újvidék,	Mitrovica	utca	28.

Olvasói levelek
Eltévedt postagalambok missziója!

A téli időszakban nem csak a galambok de a 
gazdáik is többet tartózkodnak bent mint kint 
a szabadban s ez alkalmat ad pl.: a tudásunk 
fejlesztésére.
Mert minél szélesebb a tudásunk annál szé-
lesebb összefüggésekben értjük a világot. Az 
életben maradás megköveteli, hogy egyre 
feljebb kapaszkodjunk a piramison.
Nem lehet a földszinten maradni ott a leggyil-
kosabb a verseny. Mindig lesznek újonnan 
érkezők, akik hatékonyan támadnak a föld-
szinten. Az újítás is a túlélés módja. Nem csak 
az újítás jelentőségének felismerése a fontos, 
hanem hasznosítása is, ehhez azonban kitar-
tásra és leleményességre van szükség. Sokszor 
hallom a versenyszezon után, majd jövőre.... A 
galamb ha eléri a 2 éves kort, nagykorúvá válik 
s csupán a rutin fog tovább növekedni. A gene-
tikai értéke pedig a szülő	minősége	x	szerencse	
hatványa. Bár én mindig azt vallottam hogy 
egy kiváló galambot sokkal könnyebb elveszí-
teni, mint kitenyészteni. Sajnos a tenyészteni 
szó igen nagy hátrányban van a „szaporítani, 
de sokat” jelszóval szemben. Szerintem a te-
nyésztésben elég ha van egy-két jó hímünk, de 
legalább 10 kiváló tojó nélkülözhetetlen.
A dúc egységét a sok féltestvér unokatestvér 
kik mind ugyan arra a teljesítményre képesek 
alkotják. Mert azt mondják aki bajnok dúcban 
egy galambot kézbevett az már mindet látta. A 
galamb teljesítő képessége véges, a húrt nem 
lehet a végletekig feszíteni. Sok galambtartó-
nak nem azért lesz fehérmájú a galambja mert 
annyira kedveli a szexet hanem a sok méreg 
miatt. De ha 50%-ban a mérgek arányával 
kapna májvédő teát talán még 3 évesen is sze-
rezne örömet gazdájának. Mert sokan tudják 
mi mennyibe kerül, csak azt nem mi az értéke. 
Egy galambnak az értéke pont annyi ami örö-
met tud nyújtani tulajdonosának. A tartástech-
nológia és a takarmányozás fél siker. Ez az a 
terület ahol lehetne feszíteni a húrt és csiszol-
ni a tudást. A galambok sokat fejlődtek mert 
1820-ban a Párizsból Brüsszelbe rendezett 
versenyen 280 km távról az első nap csupán 1 
galamb érkezett meg. 1878-ban a belgák már 
Rómából (1400 km) rendeztek versenyt. Az 
első galamb a 9. napon érkezett. E galambért 
a belgák 3000 frankot ajánlottak fel. Itt szeret-
ném megjegyezni, hogy Dobai József galamb-
jáért ami kétszer szállta Barcelónát 6000  eurót 
ajánlottak. Az unicumot még ma is megfize-
tik. Aki kedveli a hosszú távot és vannak vas 
szervezetű etalon határát súroló gyalogosai 
2012-ben Angliában rendezendő Olimpiára 
fel lehetne hívni a Nemzetközi galambászok 
figyelmét a magyar galambokra. S végezetül 
Aradi László szavaival zárnám soraimat:
“A galambot akkor tudod meg hogy milyen 
távra való ha elküldöd.”

Rimóczi	Róbert	
06308233644

Anglia 2012
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EREDMÉNYES VERSENYZÉS A FIATALOKKAL
Eredményes versenyzés a fiatalokkal manap-

ság alig képzelhető el anélkül, hogy bele ne nyúl-
nánk a vedlés természetes folyamatába. Hosszú 
évek óta immár hagyomány, hogy a fiatalok ver-
senye nem sokkal a tavaszi nagyversenyek után 
kezdődik. Ez tehát augusztus és szeptember. 
Igaz, sosem megy el vita nélkül, mert ha korán 
indul az a baj, hogy nincs idő a családdal egy kis 
nyaralásra, kikapcsolódásra, ha viszont későbbi 
a kezdés, akkor pedig az, hogy az utolsó verse-
nyekre a szeptember végi – október eleji, már 
sokszor egészen kedvezőtlen időjárásban kerül 
sor. Ez a helyzet viszont, már úgy tűnik nálunk 
nem igen változtatható meg.

A fiatal galambok esetében a vedlés lefolyása 
csaknem független a kelés időpontjától. A koráb-
ban keltek lassabban vedlenek, mint a későbbiek, 
emiatt úgy kb. augusztus közepén minden fiatal a 
hatodik evezőtollát vedli és ezzel már a nagyved-
lés is beindul. Ebből következik, hogy csaknem 
minden fiatal a versenyek második felét fokozott 
szervezeti megterheléssel kénytelen abszolválni.

Csak azoknak a fiataloknak a tollazata lesz 
más állapotban augusztus közepén, melyek 
vagy januárban keltek, vagy júniusban lettek 
leválasztva. Olyan fiatalokat, melyeket június-
ban választottak el mindig lehet találni augusz-
tusban a versenykosárban, ami azonban nem 
elfogadható. Az ilyen fiatal szervezet semmi 
esetre sincs olyan érettségi állapotban, hogy a 
verseny programot megfelelő módon teljesíte-
ni tudja. Vitathatatlan, hogy néhányan ezek kö-
zül itt-ott repülnek egy-egy helyezést, ami nem 
szabad, hogy félrevezessen bennünket.

Aki tehát augusztusban és szeptemberben 
a fiatalok versenyén sikeresen akar részt ven-

ni, annak a vedlés lefolyásában valamilyen 
módon bele kell avatkozni. Két legismertebb 
módszer az elsötétítés és a megvilágítás. Ho-
gyan kell ezeket alkalmazni.

1./ AZ ELSÖTÉTITÉS
Az egyik legegyszerűbb és legkisebb ráfor-

dítással járó módszer a vedlés menetének meg-
változtatására az elsötétítés. Ennél azt a tényt 
lehet kihasználni, hogy a vedlés szabályozója 
a világos órák hossza, emiatt annak rövidítésé-
vel, vagy hosszabbításával a vedlést befolyá-
solni tudjuk. Rövid nappalok, hosszú éjszakák-
kal párosulnak, ami megakadályozza a vedlés 
beindulását. Télen a világos órák száma 9-10, a 
sötéteké 14-15, a vedlés így nem indul be.

Az elsötétítés módszerénél azt kell célul 
tűzni, hogy a fiatalgalambok soha ne legye-
nek 10 óránál hosszabb ideig világosban.

Márciusig ez természetesen így van, ami 
azt jelenti, hogy nem kell külön elsötétítésről 
gondoskodni. Azonban a napok meghosszab-
bodásával március közepétől a világos órák 
számát 10-ben kell maximálni. Azok a fiata-
lok tehát, melyeket ebben az időben válasz-
tunk le, azonnal sötétíteni kell.

Az elsötétítés hátránya, hogy a fiatalok 
beérése, testi fejlődése kissé vontatottabban 
megy végbe, ami különösen a szabadrepülés 
megkezdésében mutatkozik. Az elsötétített 
fiataloknak csaknem 15 nappal több fejlődési 
idő szükséges, hogy a repülést megkezdjék. 
Az elsötétítetteknek a viselkedése is más. Soha 
nem repülnek olyan gyorsan és olyan messzire 
a dúctól, mint nem elsötétített társaik.

Az elsötétítés intenzitásának is nagy szere-

pe van és függ az elválasztás időpontjától. Ha 
a fiatalokat február-márciusban választjuk le, 
akkor az elsötétítés elegendő annyira, hogy 
egy újságot még el lehet olvasni. Ezzel szem-
ben, ha a fiatalokat áprilisban vagy májusban 
választjuk le, akkor az elsötétítésnek „korom-
fekete”-nek kell lennie.

Mindez abból ered, hogy a korán leválasz-
tott fiatal a fészekben való fejlődése idején csak 
kevés fényhez jutott és a hormonok, melyek a 
test működését szabályozzák egyáltalán nem 
megfelelőek. Ellenben az áprilisban és május-
ban elválasztott fiatalok a fészekben már olyan 
sok és olyan hosszan tartó fényt kaptak, hogy 
a hormonális ciklust nagyon erős elsötétítéssel 
kell visszaszorítani. Ha ezek a később nevelt 
fiatalok csak mintegy 3/4 elsötétítést kapnának 
ez számukra egy ősz-effektust provokálna. Az 
ősz-effektus viszont azt jelenti, hogy egy hosszú 
– világos - nap (nyár) fázis után a napok rövi-
debbek lesznek, ami által a vedlés meggyorsul.

Ha azonban az áprilisban és májusban elvá-
lasztott fiatalok teljes sötétségben lesznek, az 
olyan sokkot gyakorol rájuk, hogy egyetlen 
tollat sem fognak eldobni.

Egy további pont, amire nagyon kell figyel-
ni, az elsötétítés tartama.

Ha a fiatalokat már január végén elválaszt-
juk, azután márciustól elsötétítjük, akkor jú-
niusig, az elsötétítés végéig mintegy hat hó-
napos telet színlelünk a számukra. A fiatalok 
ebben az esetben az elsötétítés megszüntetésé-
től számítva legtöbbször csak nyolc hét múlva 
kezdenek vedleni. A vedlés rendes beindulása 
(a nagyvedlés) kb. szeptember 10-re tehető.

Ha a fiatalokat azonban májusban választ-

Az elmúlt egy-másfél évtizedben úgy ha-
zánkban, mint a fejlett nyugat-európai pos-
tagalambász országokban gyakran egyik 
hétről a másikra, minden különösebb külső 
észrevehető változás nélkül, a fiatalgalambok 
tréningjeinél, versenyeinél akár 50-60, vagy 
még ennél is nagyobb százalékos veszteségek 
fordulnak elő. Az élgalambok is jóval a vár-
ható idő után érkeznek – melyek sokak szerint 
nem hazatalálnak, hanem hazatévednek – és 
rendszerint azok, akik a megelőző utakon a 
sereghajtók közé tartoztak.

Az elmúlt 2008-as évben talán még a szokott-
nál is nagyobbak voltak a veszteségek és sok 
helyen már a tavaszi nagyversenyeken is voltak 
meglepetések. Így mesélt erről Andreas Drapa 
a hétszeres Német Szövetségi Bajnok: „Úgy 
nagyjából a versenyek felénél, amikor már ne-
kem is érzékeny veszteségeim voltak, mentem 
a gyűjtőhelyre és a szokásos 3-4000 galamb 
helyett mintegy 100 galambot találtam. Termé-
szetesen a versenyt nem folytattuk tovább. Ilyen 
még sohasem fordult elő. A fiatalok versenyén 
azután tovább folytatódtak az elfogadhatatlan és 
megmagyarázhatatlan veszteségek.”

Pedig a nagyszámú fiatal elvesztése mindenki 
számára káros. Keresztül húzza tenyésztési ter-

veinket, gátolja a következő évi állományépítést, 
nem beszélve a tetemes anyagi veszteségről. 
Egyáltalán nem biztos, hogy a megmaradt ke-
vés számú fiatal, amit az élgalambok elvesztése 
miatt vagyunk kénytelenek megtartani, olyanok 
lesznek, mint amire számítottunk.

Az elmúlt hónapokban a nyugat-európai 
postagalamb szaksajtó, Szaklapok, Magazi-
nok megszólítottak minden olyan szakembert, 
postagalambász állatorvosokat, biológusokat, 
a szakma nagy múltú mestereit, szakíróit írják 
le véleményüket hogyan látják a problémát, 
látnak e megoldást és ha igen milyen módon 
lehet azzal segíteni.

Nagyon sok dolgozat látott napvilágot, ki-
ki a maga szemszögéből, tapasztalatából kö-
zelít a témához, amit tulajdonképpen két nagy 
csoportra lehet bontani:

1. Amennyiben az időjárás feltételei 
adottak (napsütés, kevés felhő, megfelelő hő-
mérséklet, szélsebesség, látási körülmények – 
pára, köd – stb.) vagyis a kb. másfél évszázados 
tapasztalatból kiindulva a galamboknak minden 
feltétel adott a megfelelő teljesítményhez, akkor 
a szerzők egy része tájékozódási problémáról 
beszél. Egy dologban viszont mindnyájan meg-
egyeznek, hogy sajnos a mai napig sem ismerjük 

galambjaink (és általában a madarak) tájékozó-
dási mechanizmusát. Természetesen vannak 
bizonyos ismereteink, melyeket galambjaink 
rendre megcáfolnak. Kell tehát lenni egy olyan 
„kapaszkodónak” galambjaink számára, melyet 
a mai napig nem ismerünk, és az un. meglepe-
tés-katasztrófa utak, amikor minden tökéletes 
csak a galambok nem jönnek, ennek időleges 
hiánya miatt jönnek létre.

2. Sokan foglalkoznak azzal, hogy 
ezeken a katasztrófa utakon (pont a fent emlí-
tett kapaszkodó hiánya miatt) galambjainknak 
sokkal többet kell repülni, mint a normális 
kimenetelű versenyeken, ezért mindent meg 
kell tenni ahhoz, hogy erre a plusz terhelésre 
képesek legyenek. Ide tartoznak a tartástech-
nológiai kérdések, vedlés szabályozás, védő-
oltások, stb. Vagyis az alapállás:A tájékozó-
dási kérdésben egyenlőre nem tudunk sokat 
tenni, adjunk meg galambjainknak mindent 
ahhoz, hogy adott esetben a legjobb erőben, 
kondícióban próbáljanak meg helytállni.
Elsőnek	a	2-es	ponthoz	olvassuk	el	Burkard	

Sudhof	 állatorvos	 és	 kiváló	 postagalambász	
írását	a	vedlés	szabályozásáról,	a	Megvilágí-
tás	és	Elsötétítés	módszeréről.

Varga	Antal
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juk le és hat hétig sötétítünk, akkor a vedlés 
az elsötétítés megszüntetése után elkezdődik. 
Ezek valamivel gyorsabban is vedlenek, mint 
azok amelyek nyolc hétig voltak elsötétítve.

Logikus következtetés a fentiekből: A ko-
rán elválasztott fiatalokat, melyeket elsöté-
títünk, csak június elejéig, maximum június 
közepéig szabad elsötétíteni. Ha a fiatalok 
később lesznek leválasztva, azokat gondolko-
dás nélkül június 21-ig, de különös esetekben 
június végéig is tarthatjuk elsötétítve.

Elfoglalt tenyésztőknél előfordul, hogy az 
első költést április végén, a másodikat pedig 
május végén tudják leválasztani. Ilyenkor a 
dúcot totál sötétre („koromfekete”) kell be-
állítani június végéig. Ebben az esetben csak 
júliusban kezdenek „húzni”, ennek ellenére 
szép idő esetén szinte explodálnak a fiatalok 
és rövid időn belül a több mint egyórás tré-
ninget is lerepülik. A fiatalok versenyén így is 
rendkívül jó eredményt lehet elérni.

Egy tenyésztő beszámolt arról, hogy fia-
taljait márciusban és áprilisban választotta le 
és június 21-ig tartotta elsötétítve. Az elsöté-
títést olyan intenzíven hajtotta végre, hogy a 
fiatalok nagy része a padlón aludt. Az itatót 
sem látták és az ülőkére sem tudtak felszáll-
ni. A 15 órás totál elsötétítés után a hosszú 
világos nappal olyan fény-stresszt váltott ki 
a fiatalokból, hogy enyhe fiatalok betegsége 
tört ki az állományban, ami egy hetes teljes 
nyugalommal és a fiatalok betegségére szoká-
sos gyógyszeres kezeléssel teljesen megszűnt. 
Az eredmény, amit a fiatalok ezután elértek 
minden dicséretet megérdemel.

Az elsötétítés tehát nem csak egy valami 
a „profik” számára, ahogy sajnos mindenhol 
gyakran emlegetik. Ha ezt helyesen alkal-
mazzák és az egészen kevés specifikus, finom 
eltérésekre odafigyelnek, akkor mindenki szá-
mára kivitelezhető.

Az elsötétítés tartama alatt feltétlen figyel-
ni kell a dúc szellőzésére is. A fiatalok dúca 
rendszerint túlzsúfolt. Ha azután késő délután, 
a nyári forróságban még be is van sötétítve, a 
megfelelő oxigén ellátás problémás lehet. Egy 
valamilyen átépítéssel, ami a tél folyamán kivi-
telezhető, megoldható, hogy a fény és a szellő-
zés szabályozása egymástól független legyen.

A plafonon lévő tolóajtókat ki lehet nyitni, 
ügyelve arra, hogy a tetőn ne legyenek a meg-
világítás erősítésére szánt üvegcserepek. Szellő-
zést a padló felett elhelyezett rácsokkal is meg 
lehet oldani, melyek ferdén elhelyezett (zsalu-
gáter szerű) lécekből állnak. Ezek engedik a le-
vegő beáramlást, de csökkentik a fényerősséget. 
Azokban a dúcokban, ahol a szellőzés a kijáró 
felett van, csak komolyabb átépítéssel oldható 
meg az erős elsötétítés.(a „koromsötét”).

2./ A MEGVILÁGÍTÁS
A napi világos órák száma márciusban és 

szeptemberben megegyezik, mégis március-
ban egyetlen toll sem hull, míg szeptember-
ben a vedlés rendesen beindul. Ennek alapja a 
szeptemberi naprövidülés és az azt megelőző 
júniusi 17 órás világosság vedlést kezdemé-

nyező hatása. Márciusban ezzel szemben a 
galambok a hosszú, téli sötét periódusból jön-
nek ki és nem kapnak semmilyen indíttatást 
a vedléshez. Ezek a megfigyelések vezettek 
a fény-módszer alkalmazásához a gyakorlat-
ban, mégpedig két különböző formában.

A./ KORAI MEGVILÁGITÁS
Ez a módszer csak azoknak a fiataloknak al-

kalmas, melyeket legkésőbb február közepéig 
elválasztanak. Különösen akkor jó alkalmazni 
ezt a módszert, ha a tenyészgalamboknál is al-
kalmaztuk a megvilágítást, mert így a fiatalok 
már kikelésüktől fogva hosszabb napon nőt-
tek fel és hozzászoktak a napi 14-órai, vagy 
meg ennél is hosszabb megvilágításhoz.

A fiatalok közvetlen az áthelyezés után 19-
órás megvilágítást kapnak. A gyakorlatban leg-
jobban bevált a reggel 4 órától este 23 óráig 
tartó világítás. Ez megegyezik a június 21-i 
nyári napforduló világos óráinak számával. A 
hosszú megvilágítás egy erős vedlés-kényszer-
hez vezet. Már kb. két héttel az elválasztás után 
az első galambok megkezdik az első evező ki-
dobását. Innentől kezdve minden fiatalgalam-
bot nagyon pontosan ellenőrizni kell.

Amikor minden fiatal eldobta az első tollát és 
a vedlés beindult, a világítást csökkenteni kell.

Ez kb. az elválasztás után négy héttel kö-
vetkezik be és a világos órák számát 14-re kell 
redukálni. Ez a fénycsökkentés az őszi világos 
órák számának csökkenését imitálja és a ved-
lés meggyorsulásához vezet. A fiatalok nagyon 
gyorsan eldobják a második, harmadik  és ne-
gyedik evezőjüket is április elejétől április köze-
péig. Ettől az időtől kezdve a megvilágítást meg 
lehet szüntetni, ha a vedlés teljesen beindult.

Április végétől. május végéig megtörténik 
a nagyvedlés és a hatodik, hetedik, nyolcadik 
evező májustól-július elejéig kicserélődik Mi-
vel a fiatalok júliusig már mintegy öt hónapot 
töltöttek el nagyon hosszú megvilágításban, itt 
a vedlés befejeződik. Azok a fiatalok, melyek 
már márciusban a nappalok megrövidítésé-
vel elkezdik a vedlést, júniusban  a nappalok 
meghosszabbodása miatt szintén leállnak a 
vedléssel. Ebben az időpontban a fiatalok kb. 
nyolc evezőt vedlettek, ezzel a vedlést befe-
jezték a szárnyak zártak lesznek. Ez az ideális 
állapot a fiatalok versenyére. Az így megvilá-
gított fiatalok túl vannak a nagyvedlésen, kb. 
nyolc vezértollat kicseréltek, teljes szárnnyal 
rendelkeznek és a fiatalok versenyén rendkí-
vül jól repülnek, mert a ”normál” fiatalok testi 
fejlődését messze túlhaladták.

A fiatalok versenye után életükben először 
12 óra alá süllyedő megvilágításban dobják el 
az utolsó két evezőtollat októberben.

B./ KÉSŐI MEGVILÁGÍTÁS
Elöljáróban el kell mondani, hogy ez a forma 

a megvilágítás és elsötétítés vonatkozásában a 
galamb szervezetére csak minimális befolyással 
van és a teljesítmény fokozó hatása is lényegesen 
kevesebb, az előzőekben leírt módszereknél. A 
késői megvilágosítás módszere alkalmas minden 
fiatalgalamb számára, mivel csak június végén 

kezdődik. A leghosszabb nappalok időpontjában, 
tehát június 21-én a dúcban egy időkapcsoló segít-
ségével reggel 4 órától este 23 óráig világítunk.

Természetesen nyáron napközben nem kell 
világítani, csak az esti és reggeli órákban. Itt van 
a különbség a korai megvilágításhoz képest, mi-
vel télen napközben is égve kell maradjon a vilá-
gítás a szürkületi effektus miatt, amely januártól 
márciusig nagyon erős.

A késői megvilágítást szeptemberig kell 
fenntartani, mivel ez erősen lassítja a fiatalok 
vedlését.

A bevezetőben leírtuk, hogy a vedlés gyorsí-
tása csak a világos órák csökkentésével érhető 
el. Egy megvilágítás csökkentés viszont ennél 
a módszernél a kívánatos időben elmarad, ezért 
nem lép fel vedlés gyorsulás, sőt a lényegesen 
jobb tréning teljesítmény miatt a vedlés továb-
bi lassulása érhető el a fiataloknál.

Csak a fiatalok versenye után kerül sor a 
világítás kikapcsolására, ami után egy lelas-
sulás következik, de 10 nap múlva a vedlés 
villámgyorsan megindul.

A késői megvilágítás módszerének nagyon 
sok követője van és számtalan változatban al-
kalmazzák. Részben reggel 6 órától 22 óráig 
világítanak, vagy alapvetően csak a reggeli 
órákban van megvilágítás. A rész megvilágí-
tás szintén érezhető vedlés lassulást idéz elő, 
azonban sohasem teljes értékű formában.

Ezekhez kapcsolódva rá kell mutatni arra, 
hogy a megvilágítás és elsötétítés minden for-
mája fokozott hatással van a szervezet fizioló-
giás folyamataira. A tenyésztő csak a biológiai 
folyamatok alapos ismeretének birtokában le-
het abban a helyzetben, hogy állataiért felelős-
séget vállalhat ill. azt át tudja és át akarja vál-
lalni. Minden módszernél tekintettel kell lenni 
arra, hogy a galambok szokatlan helyzetekbe 
kerülnek és a manipulált  fázisok teljesítmény 
igénye soha ne legyen aránytalan. A megvilá-
gításban tartott fiatalok teljesen meglepődnek a 
szürkülettől, ezért ezt a késő délutánra tervezett 
szabadrepülésnél, vagy tréningnél figyelembe 
kell venni. Hasonló játszódik le az elsötétített 
fiatalokkal, melyek a szürkületet sokkal ko-
rábbra várják, mint ahogy az bekövetkezik.

Az elsötétítés és megvilágítás módszerének 
egyetlen célja van, hogy a fiatalokat lényegesen 
jobb tollazatban tudjuk a versenyre küldeni. A 
módszer szószólóinak éppen ez a legfőbb érve. 
Ha olyan fiatalokat kosarazunk be a fiatalok ver-
senyére, melyektől vedlési pozíciójukhoz képest 
aránytalan teljesítményt követelünk, figyelembe 
véve az állatvédelmi törvényeket, az egyáltalán 
nem időszerű. A módszer kritikusai viszont, 
kiknek érvei részben jogosak, azt mondják, 
azoknak a fiataloknak melyek a nagyvedlés fá-
zisában vannak, biológiai ritmusuk alapján nem 
lenne szabad versenyen részt venni.

Hogy minden akadályt elhárítsunk, ahhoz 
az kellene, hogy a fiatalok versenyét legalább 
három héttel előbb, azaz augusztus végére, 
szeptember elejére be kéne fejezni. Ebben az 
esetben fiataljainknak elegendő idő állna ren-
delkezésére a vedlés befejezéséhez.

ford:	Varga	Antal
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Napmadár (jan. 22. – febr. 19.) 
Az önál-

lóság na-
gyon fontos 
számodra . 
A munkád-
ban akkor 

nyújtod a legjobb teljesítményt, 
ha szabad kezet kapsz. Ötletes, 
találékony, igazi reformer vagy. 
A magánéletedben is fontos a 
szabadság, mindig megtartod 
a baráti körödet, hobbijaidat. 
Nem esel kétségbe, ha átmene-
tileg pár nélkül maradsz, ilyen-
kor utazgatsz és a kedvteléseid-
nek élsz. 

► A Napmadár tanítása: tanulj 
meg alkalmazkodni! 

Galamb (febr. 20. – márc. 20.) 
K a p c s o -

lataid kelle-
mesek – ami 
jó szívednek 
köszönhető. 
Inkább ke-
rülöd a vi-

tákat, mintsem hogy felemeld a 
hangodat. Első ránézésre félénk-
nek is tűnhetsz, de a szelídséged 
minden helyzetben megoldást 
jelent. A magánéletben mindent 
megteszel a harmóniáért. A saját 
igényeidről is lemondasz, hogy 
párodat boldognak láthasd.

► A Galamb tanítása: állj ki 
önmagadért! 

Keselyű (márc. 21. – ápr. 20.) 
Akár tűz-

zel-vassal is 
keresztülvi-
szed a terve-
idet, így nem 
is kétséges a 
gyors mun-
kahelyi elő-

relépés. A kudarcok nem törnek 
le, ilyenkor megkettőzött erővel 
veted bele magadat a feladatok-
ba. A magánéletben nem vagy 
elég empatikus – nincs türelmed 
végighallgatni családtagjaid 
problémáit. Vigyázz, ha állandó-
an csak magadra gondolsz, akkor 
szerelmi kapcsolatod is kihűlhet!

► A Keselyű tanítása: legyél 
tekintettel másokra is!

Pulyka (ápr. 1. – máj. 21.) 
I g é n y e s 

ember vagy, 
ezért nívós 
m u n k a -
k ö r ü l m é -
nyekre van 
szükséged. 

A tanulás mindig örömet jelent 
számodra. Rendkívül jó érzéssel 
tölt el a gondolat, hogy értékes 
a szaktudásod. A szerelemben 
sokáig keresed az igazit, de ha 
megtaláltad, akkor a tenyereden 
hordozot. Nagylelkű szerelmi 
partner vagy, minden földi jóval 
elkényezteted a kedvesedet!

► A Pulyka tanítása: fogadd 
örömmel a változásokat! 

Papagáj (máj. 22. – jún. 21.)
Beszédes 

ember vagy, 
nagyon sok 
baráttal és 
kiterjedt is-
m e r e t s é g i 
körrel. A 

munkahelyeden is a kapcsolataid 
jelentik a tőkét és az előrelépé-
si lehetőséget. Szívesen tanulsz, 
örömmel fogadod a képzéseket – 
szaktudásod sokrétű, s fogékony 
vagy minden újabb ismeretre. A 
szerelemben könnyen elcsábíta-
nak az új, vonzó kalandok. Nem 
annyira a szenvedély, mint inkább 
a kíváncsiság visz bele a flörtbe.

► A Papagáj tanítása: kerüld a 
meggondolatlanságot! 

Fürj (jún. 22. – júl. 22.) 
F o n t o s , 

hogy mun-
kahelyeden 
c s a l á d i a s 
légkör, jó 
h a n g u l a t 

uralkodjon. Mindent megteszel, 
hogy munkakapcsolataid egyben 
barátságok is legyenek. Családo-
dért bármikor készen állsz áldo-
zatot hozni. Baj esetén hatékony 
segítséget nyújtasz családtagjaid 
számára. A szerelemben a tartós 
kapcsolatra törekszel, az egyéjsza-
kás kalandok nem jelentenek szá-
modra semmit.

► A fürj tanítása: hagyd ma-
gad mögött a sértődöttséget! 

Albatrosz (júl. 23. – aug. 22.) 
N e m 

kedveled az 
egyhangú-
ságot, min-
dig új ka-
landok után 
k u t a t s z , 
szereted, ha 

zajlik körülötted az élet. Ren-
geteg barátod van, kapcsolataid 
aranyat érnek! Mindig derűlátó 
vagy, az akadályok nem törnek 
le, sőt mind nagyobb erőfeszítés-
re ösztönöznek. A szerelemben 
roppant nagyvonalú vagy, érté-
kes ajándékokkal halmozod el 
kedvesedet.

► Az Albatrosz tanítása: a hét-
köznapokban is találsz izgalmat! 

Tukán (aug. 23. – szept. 22.) 
Megfon-

tolt, hallgatag 
természetű 
vagy, böl-
csen kezeled 
a kapcsola-

taidat. Nem szereted váltogatni a 
munkahelyedet, hosszú évekig is 
kitartasz egy helyen. Józan gon-
dolkodásod a hivatásodban is se-
gítségedre lehet. A szerelemben 
hűséges vagy, ha egyszer elköte-
lezted magadat, mindig lehet rád 
számítani. Nem vagy kicsapongó 
alkat, a flörtöket elutasítod.

► A Tukán tanítása: nyiss a 
világ felé! 

Kolibri (szept. 23. – okt. 22.) 
B o h é m 

természetű 
ember vagy, 
akinek igen 
sok barátja 
van. Igazi 
t á r s a s á g i 

lény vagy, szeretetre méltó, kedves 
és jólelkű. Olyan munkakör való 
neked, ahol emberekkel foglalkoz-
hatsz. Kedveled a szépséget, erős 
művészi érzékkel megáldott lény 
vagy. Mindent megteszel azért, 
hogy partneredet elkényeztesd. 
Nem szeretsz otthon ülni, mindig 
új és kellemes programokkal leped 
meg szerelmét.

► A Kolibri tanítása: vállald 
fel a konfliktusokat! 

Héja (okt. 23. – nov. 22.) 
B á t o r 

vagy, nem 
r e t t e n s z 
meg a vi-
táktól, a 

munkahelyeden is mindig el-
éred a céljaidat. Ennek érdeké-
ben képes vagy arra, hogy akár 
két ember helyett is dolgozz. 
Társaságod igen kiterjedt, a 
munkatársakkal is baráti kap-
csolatot ápolsz. Szerelmi életed 
szenvedélyes, de házasságot 
csak akkor kötsz, ha biztosan 
érzed, hogy megtaláltad az iga-
zit.

► A Héja tanítása: legyél en-
gedékenyebb önmagaddal!

Sólyom (nov. 23. – dec. 21.)
É l e t e d 

tele van 
ka landok-
kal, mindig 
kész vagy 
az újra-
k e z d é s r e . 

Ilyenkor új helyen, új társakkal 
kezdesz tiszta lapot. A mun-
kádban többször is előfordul-
hat pályamódosítás. Szereted a 
társaságot. Ha szerencséd van 
és megfelelő türelmes szerelmi 
partnert találsz, akkor egyben 
a legjobb barátod is leszel ked-
vesednek.

► A Sólyom tanítása: hozd ki 
magadból a legjobbat! 

Bagoly (dec. 22. – jan. 21.)
Bölcs, ti-

tokzatos és 
megfontolt 
vagy, konk-
rét célokkal 
rendelkeel. 
Átgondolt-

ságod a munkádban is nagy 
segítség! A szerelemben hű-
séges társ vagy – az anyagi 
hátteret is biztosítod kedve-
sednek. A szenvedély azonban 
nem az te világod! Helyette 
biztonságot kínálsz, mindig 
kész vagy levenni partnered 
válláról a terheket.

► A Bagoly tanítása: tegyél 
szert önbizalomra!

Mit ígérnek a csillagok 2009-re? 
Inka madárhoroszkóp

Egykor az indiánok abban hittek, hogy minden jegy szülöttét egy madár óvja és pártfogolja egy egész életen át.
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A K01 Postagalamb Sportegyesület tagsága megrendülten tudat-
ja, hogy az egyesület tagja FILÓ JÁNOS sporttárs életének 53. 
évében váratlanul elhunyt. Sírjánál a kegyelet koszorúja mellett 
galambjai felengedésével vettünk tőle végső búcsút. Emlékét ke-
gyelettel megőrizzük.

K-01	egyesület	tagsága

A C-18 Kisbéri Postagalambsport Egyesület fájó szívvel tudatja, 
hogy egyesületünk tagja Németh Ferenc 2009. február 22-én 61 
éves korában váratlanul elhunyt. 2009. február 25-én a császári 
temetőben a családja, hozzátartozók, munkatársak, ismerősök, 
egyesületi tagok, tagszövetségi sporttársak nagy számban vettek 
tőle végső búcsút. Tiszteletére galambok lettek felengedve.

Emlékét kegyelettel megőrzi a 
C-18	egyesület	tagsága,	a	13.	Tagszövetség

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, 
hogy Daru Sándor sporttársunk és barátunk, 2009. február 5-én 
52 éves korában, hosszan tartó betegségben elhunyt.
A temetésen barátai, és sporttársai a kegyelet virágaival és galam-
bok feleresztésével vettek tőle végső búcsút.
Emlékét megőrizzük!

A-30	Pomáz	Postagalambsport	Egyesület	tagsága

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

***
Egy padlástérben pozdorjából és pozdorja-
lécekből elkészített, ötrészes 32 m2 (4 x 8) 
szétcsavarozható galambház eladó. Tel: 06-
30/279-2080

***
Az ország egyetlen Cattrysse vérvonalú te-
nyészetéből fiatalok megrendelhetők. Áruk: 
25.000,- Ft/db. Csönge Béla 1173 Budapest, 
507. u. 20. Tel.:06-1/2564-895 (este 7-8-ig)

***
Fiatalok rendelhetők a többszörös Olasz 
bajnok Eros Carboni (Bremen, V loon, 
Koopman, Eijerkamp) Gyerkó Tibor, 
Csordás Károly, és Verstraete vérvonalak-
ból, melyekből tenyész anyagom felépül, 
tenyészeim 2 évig velem voltak Carboninál 
ahol gyerekeik kemény konkurenciával 
szemben is rátették bélyegüket a nagy mes-
ter eredmény lajstromára, ahol Loft Mana-
gerként dolgoztam. Hunyadi László. Tel: 
+36-70/503-3873

***

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

***
Műanyag tokos Benzing óra sporttársi áron 
eladó. Telefon: 06 30 2345006

***
„Aranytoll” galambász szakboltunk ta-
karmányok, grittek, vitaminok, kiegészítők 
forgalmazásán kívül, galambházak építését, 
berendezések kivitelezését vállalja referen-
ciákkal.
Ugyanitt fiatalok gyűrűzését vállaljuk ere-
deti Arden, Csordás Károly, Emil Denys, 
Eros Carboni, Helmut Hildebrand, Herbots, 
Pit Manders, Tomi Deigner szülőktől sport-
társi áron.
3527 Miskolc Vásárhelyi P. u. 6. 
06-30/9458-685, 06-30/6830-733

***
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.

***

Minden tipusú versenyóra javítása garanciá-
val, valamint érmek, serlegek forgalmazása, 
plakettek szobrok, díjak árusítása. Ingyenes 
gravirozással.
Majtényi Óraház Törökszentmiklós 
Almásy u. 2. 06-56/390-233

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

***
Berepült galamb: DV 054650 8228 fakó 
hím. Nagy Szabolcs 9423 Ágfalva, Baracsi 
L. u. 84. Tel: 06-30/742-0485

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

***
Jó állapotban lévő, 24 lyukas műanyag to-
kos Benzing óra eladó! Érdeklődés: telefo-
non 30/233-0740 vagy 
e-mailben: zoya87@citromail.hu

***
Kiváló lehetőség állománya gyorsítására! 
Legértékesebb tenyészgalambjaimból 
2009. évi fiatalok gyűrűzését vállalom. 
Hétvári József Tel: 061-2330907

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
egyesületünk aktív tagja, Hántai 
Ferenc 64 éves korában, súlyos be-
tegségéből lábadozva, március 14-én 
váratlanul elhunyt. Bátyjával együtt 
„Hántai testvérek” néven volt sikeres 
versenyző hosszú éveken keresztül.
Emlékét megőrizzük!

A C-08 Komáromi Egyesület 
tagsága

A Z-29 Sátoraljaújhely egyesület és a 
Zemplén tagszövetség megrendültén 
tudatja, hogy Olajos István (1947. 
04. 17. - 2009. 01. 22.) sporttársunk 
hosszantartó, súlyos  betegség után 
visszaadta lelkét a teremtőnek.
Olajos István 1993-tól volt tagja a 
Postagalambsport Szövetségnek, ala-
pító tagja a Z-29-nek és a Zemplén 
Tagszövetségnek. Önállóan járni már 
nem bírt, beszélni alig tudott, de szere-
tett Családja támogatásával még részt 

vett a Z-29 év végi díjkiosztóján.
Olajos István csendes, halk szavú, mindig segítőkész, abszolút 
tisztességes ember volt, bizonyára ennek volt tudható, hogy a Sá-
toraljaújhelyi Római Katolikus Egyházközség egyházi tanácsá-
nak tagja lehetett.
Búcsúztatására a barátok, tisztelők és családtagok zsúfolásig 
megtöltötték a hatalmas Nagytemplomot Sátoraljaújhelyben.
Szeretettel gondolunk Rád, Kedves Pista, és kívánjuk, hogy égi 
dúcaidban és érj el sok szép sikert.
Nyugodj békében!
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Korlátozott számban
2009-es évi naptár 

még kapható
a szövetségben.

Verstraete/Desmet-Matthys 
Belga forgalmazója!

Belgiumból kiváló törzsgalamb, fi-
óka (belga törzslap/gyűrű) megren-
delhető. Akármilyen más származás 
is szállítható Belgiumból, Hollandiá-
ból, vevő igénye szerint.
Schroeder vitaminok forgalmazó
( = régi Peeters-pigeons termék!)

Telefonon, e-mailen lehet érdeklődni.
Tel.: 06-29/43-40-43
(este 18:00 után vagy hétvégén)
Mobil: 06-20/550-68-10
e-mail: belgagalambok@hotmail.com
http://belgagalambok.spaces.live.com

Ezennel szeretettel meghívunk 
minden egyes sportbarátunkat a 
május 2 (szombat) galambászna-
punkra.

Egy kis ízelítő az egész napos prog-
ramunkból:
-	telepünk	bemutatása
-	terveink	ismertetése
-	 a	 telepre	 érkezett	 galambok	

megtekintése
-	galambászfórum
-	galambászfejtörő
-	tombola

-	tenyészgalambok		vására
-	gulyásfőzés
-	meglepetések

Minden kedves sportbarátunkat 
szeretettel várunk!!!

Töltsön egy kellemes napot a 
Delta-Club Teszttelepén

Viszontlátásra
Balatonfőkajáron!!

Delta-Club

Delta-Club Balatonfőkajár
Meghívó


