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Elnökségi Határozatok 2009 - 2009. április 21.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

március 14-én megválasztott új elnöksége 
április 21-én tartotta első ülését Tiszaföldvá-
ron a Városi Művelődési központban.

Napirendi pontok:
1. A Küldöttgyűlés értékelése, éves felada-

taink meghatározása
2. A Sportszövetség szakmai feladatai
- Bizottságok, bizottságvezetők választása
- Bizottságok tervezett feladatai
- Nemzeti, Nemzetközi versenyek, tagszö-

vetségi programok
- Versenyeredmény számolás - versenyfor-

mák, értékelések
- Instruktori feladatok

Határozatok:
1. Az Elnökség felkéri a Magyar Posta-

galamb Sportszövetség tagszövetségeit, hogy a 
Sportszövetség Küldöttgyűlésére delegált kül-
döttek nevét határozatban rögzítsék 5 évre.

Elfogadva: egyhangúlag.
2. Valamennyi egyesületi, tagszövet-

ségi fegyelmi ügyet az Országos Fegyelmi 

Bizottság felé, tájékoztatás céljából, továb-
bítani kell. A Fegyelmi Bizottság jogosult az 
ügy eljárási szabályosságát ellenőrizni.

Elfogadva: egyhangúlag.
3. A 2009. évi Elnökségi Ülésterv el-

fogadásra került.
Elfogadva: egyhangúlag
4. Az Elnökség, a szakmai programok 

ismertetése után,  a következő Szakbizottsá-
gok alakítását és azok elnökeit fogadta el:

Galambegészségügyi és Nemzetközi Bi-
zottság – Dr. Jilly Bertalan

Elfogadva: egyhangúlag
Történeti Bizottság – Kerekes János
Elfogadva: egyhangúlag
Senior Bizottság – Nagy Gusztáv
Elfogadva: egyhangúlag
Ijfúsági Bizottság – Hodászy Csaba
Elfogadva: egyhangúlag
Etikai Bizottság – Silay Ferenc
Elfogadva: egyhangúlag
5. A tagszövetségekkel kötendő meg-

állapodásokban a következő módosítások ke-

rülnek be:
”Megállapodás, amely az Alapszabály 25. 

szakasz 4. pontjában foglalt előírás teljesítése 
érdekében létrejött, egyrészt ….”

”A Megállapodás keretében
I. A Sportszövetség vállalja, hogy
1. A tagság versenyzési igényeinek minél tel-
jesebb kielégítése, a verseny tervezés – szer-
vezés – lebonyolítás – eredményszámolás 
és díjazás optimális feltételeinek biztosítása 
érdekében, ezen feladatok területi szintű ellá-
tását a Sportszövetségi Alapszabály feltétele-
inek megfelelően alakult és működő területi 
szövetségeinek hatáskörébe engedi át.”
2. A Sporszövetségi Alapszabályban rögzí-
tett – a fentieken túlmenő – jogait és ….”
6. A 13-as Tagszövetség versenyzésé-

vel kapcsolatban született állásfoglalás, csak 
a tagszövetség rendezhet hivatalos versenyt.

7. A 20. Tagszövetség hosszú távú 
versenye: Teplice, Dessau, Aas

8. Anker Alfonz emlékére 10 befutós 
9 versenyt hírdetünk.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
versenybizottsága március 21-én ülésezett és 
az alábbi határozatokat hozta:

1. 14 év alatti tagok nem számítanak 
bele a 7 versenyző tagba abban az esetben, ha 
a versenytevékenység során a minimális 7 ver-
senyző tag csak a kiskorúval együtt van meg.

Egyhangúlag került elfogadásra.
2. Hosszú távú versenyeken valamint 

az egynapos országos versenyeken, maraton 
versenyeken az élgalambokat jelenteni kell 
1 órán belül (telefon, email, fax). Minden te-
nyésztő csak az első galambját kell, hogy je-
lentse. Amennyiben ez nem történik meg, a ga-
lamb eredményét törölni kell. A tagszövetségek 
az adatok továbbjelentése során meg kell hogy 
várják minden egyesület első galambját.

Egyhangúlag került elfogadásra.
3. A holtidőben rögzített galambok 

jelentési kötelezettsége a holtidő vége utáni 
egy órán belül értendő.

Egyhangúlag került elfogadásra.
4. Helyszíni ellenőrzés során a rögzí-

tett galambot 5 percen belül be kell tudni mu-
tatni az ellenőrzést végzők részére. Amennyi-
ben a jelentett galambot ellenőr kérésére nem 
tudja a tenyésztő bemutatni, az eredményt 
törölni kell.

12 igen és 8 nem szavazat mellett került 
elfogadásra.

5. Hivatalos versenyeken egy hüvely-
be csak egy gumigyűrű rakható.

15 igen és 7 nem szavazat mellett került 
elfogadásra.

6. A tagszövetségi programok kiala-
kítása során törekedni kell arra, hogy a köz-
ponti távolság ne haladja meg a 800 km-t.

7. A Nemzeti Bajnokság hosszú távú ver-

senyeinek időpontjában nem lehet 400 km közpon-
ti táv feletti versenyt rendezni. Vsz. 4.§. 2. pont.

Egyhangúlag került elfogadásra.
8. Anker Bajnokság kerüljön kiírásra, 

amelynek eredménye tagszövetségenként az Év-
könyben is megjelenik. Kritériumai a következők:

- május 16-17-től, 9 hétvége versenyei ke-
rülnek értékelésre

- 5 – ös befutó
- a lista 20%-os
- Pontozás: 1. galamb 100 pont, utolsó ga-

lamb 40 pont.
9. A Szuper Kupa útjai a leadott tag-

szövetségi programok alapján:
06.27.: Aas, Aurach, Dessau, Halle, Cri-

witz
07.25.: Aschaffenburg, Halle, Magdeburg, 

Stendal
Feltételek a Nemzeti Bajnokság kiírása 

alapján: minimum 2 tagszövetség és 2500 
galamb együtt versenyzése

Javaslatok, értelmezések
1. Amennyiben egy egyesület 1 gyűj-

tési időpont keretében két útra pakol és az 
egyikre 5 a másikra 4 tenyésztő küld galam-
bokat, akkor megfelelnek a 7 versenyző tag 
kritériumának. Közös jelenléti ívet kell írni!

2. A jelenlegi helyzetben az OVB ga-
lambok jelentése során érkezési időket tud köz-
zé tenni, ez nem jelent előzetes eredménylistát.

3. Az OVB minden a Nemzeti Baj-
nokságban kialakult versenycsoporttól egy 1 
éves megbízatással rendelkező versenyfele-
lős kijelölését kéri. Határidő: május 1.

4. A galambok szállítása során kötelező 
a GPS rendszer megléte, fontos a szellőztető 
rendszer, takarításhoz, itatáshoz, takarmányo-

záshoz szükséges eszközök megléte. A sofőrök-
nél legyen készpénz (Ft, Eur, cseh korona), a 
sofőrökre és a galambokra vonatkozó kötelező 
pihenőidőt tartsák be. Ügyelni kell a Verseny-
szabályzatban leírt, a galambok szállítóketrec-
ben biztosítandó férőhelyének megtartására (1 
napnál 280 cm2, több napnál 350 cm2).

5. Versenydúcban lévő idegen galam-
bokat ellenőrizni kell, a tenyésztőnek minden 
galamb gyűrűkártyájával vagy a tulajdonjo-
got igazoló dokumentummal rendelkeznie 
kell. Amennyiben valaki jogtalanul röptet 
egy galambot, úgy a tenyésztő azévi verseny-
eredményei törlésre kerülnek.

6. Kettős tagoknak egy galamb után 
egyszer kell kifizetni az 50 Ft versenyengedélyt.

7. Az OVB javasolja 2010, 2011, 2012-re 
egy speciális gyűrű forgalomba hozatalát, amely-
lyel a 2012-ben megrendezendő Londoni Olim-
piához illetve a Poznani Postagalamb Olimpiához 
kapcsolódó versenyen lehet majd részt venni. Az 
Emlékgyűrű javasolt ára: 1000 Ft/db. Csak taglét-
szám alapján készülhet, 1 tag=1 gyűrű.

8. Továbbra is fontos, hogy minden 
tagszövetség jelöljön ki 1-2 olyan egyesüle-
ti gyűjtőhelyet (központi gyűjtőhely), ahol a 
tagszövetség bármely tagja, akadályoztatás 
esetén gyűjteni tud egy versenyre.

9. Minden tagszövetség VB elnöke 
írja meg, hogy milyen észrevételek, prob-
lémák merültek fel a Versenyszabályzattal, 
eredményszámolással vagy az elektromos 
rendszerekkel kapcsolatban.

10. A Versenyengedélyek regisztrálá-
sához az adatlapot át kell alakítani.

11. Határidőn túl leadott alapnevezést, 
versenyengedélyt, bemérést nem lehet elfogad-
ni, veszélyeztetheti az eredményszámolást is.
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Magyar Nemzeti Bajnokság

Magyarország Bajnoka címet lehet el-
nyerni:

- Rövidtávú

értékelésben
- Középtávú
- Hosszú távú
- Általános
- Fiatalok

Általános szabályok
- A versenyek feleresztési helyszínét a Szö-

vetség Elnöksége fogadja el, majd jelöli ki, 
arra törekedve, hogy egy napon a részvevők 
számára megközelítőleg azonos távolságból 
rendezett verseny legyen. Egy feleresztési 
helyen lévő versenygalambokat együtt en-
gedhetik, közös értékelést is készíthetnek

- A galambok szállítása, a felügyeleti, szer-
vezési tevékenység tagszövetségi szerve-
zésben, az eredmények értékelése, a díjazás 
szövetségi szervezésben történik

- A versenyszabályzattól, a verseny kiírástól 
csak engedéllyel és indokolt esetben lehet eltérni

- A versenyeken minden tagszövetség min-
den tagja és galambja részt vehet, amennyi-
ben versenyengedélyt váltott

- A versenyengedély összege: 50 Ft/db ne-
vezett galamb tavasszal (ahány öreg galam-
bot nevezett, annyi fiatalt küldhet, az őszi fia-
talok versenyén, ha több fiatallal versenyez, 
vagy a főversenyeken nem versenyzett, ak-
kor 25 Ft/db a fiatalok versenyengedélye!)

- Magyarországon egyéni- és hagyomá-
nyainkhoz híven csapatversenyeket rende-
zünk. Egy csapat 10 galambból áll az idős és 
20 galambból a fiatal galambok versenyén

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre 
és értékelésre

- A lista 20%-os
- Egy tenyésztő csak egy csapattal értékel-

hető a Magyar Nemzeti Bajnokságban. (Aki 
több csapattal versenyez a tagszövetségben, 
annak mindig a legjobb csapat eredménye 
számit a Nemzeti Bajnokságba)

- A helyezéseket,eredményeket nemzeti, 
zóna vagy tagszövetségi értékelésekből lehet 
összehasonlítani.

- Az eredmények értékeléséhez minimum 
2 tagszövetség részvétele szükséges a 
hosszútávú versenyeken, a rövidtávú, közép-
távú és a fiatalok versenyét önállóan is meg-
rendezheti a Tagszövetség

- Coef. számításnál nevezőben nincs korlá-
tozva 5000 galambra a létszám.

- Minimum galamblétszámok:
Nemzeti:  5000 galamb
Zóna:
Rövidtáv  3000 galamb
Középtáv  2500 galamb
Hosszú táv  2000 galamb
Fiatalok versenye  2000 galamb
- Nemzeti versenynek minősül - egy időben egy 

helyről rendezett  verseny. A rendezők szabadon 
választhatnak nemzeti, zóna versenyek között, de 
versenyenként csak egyben értékelhetők.

Magyarország Rövidtávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal le-

het versenyezni, 100-400 km közötti 
távolságokról rendezett versenyeken. 
10/3 befutó eredménye számolható

- Választható 6 verseny közül, a 
legjobb 4 eredményét számoljuk.

- Értékelés tagszövetségi, zóna, nemzeti 
eredményekből, koefficiens összehasonlítással

- Min. létszám: 3000 db (rövidtávú verse-
nyeken nem feltétel 2 tagszövetség együtt 
versenyzése, egy tagszövetség önállóan is 
rendezhet rövid távú versenyt)

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft

Magyarország Középtávú Bajnoka
- éves vagy öregebb galambokkal lehet 

versenyezni, 300-600 km közötti távolságok-
ról rendezett versenyeken. 10/3 befutó ered-
ménye számolható

- Válaszható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredményét számoljuk

- Értékelés tagszövetségi, zóna, nemzeti 
eredményekből, koefficiens összehasonlítással

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft

Magyarország Hosszú távú Bajnoka
- éves vagy öregebb galambokkal lehet 

versenyezni, 500-800 km közötti távolságok-
ról rendezett versenyeken. 10/3 befutó ered-
ménye számolható

- A versenyeken kettő vagy több tagszövet-
ség részvétele szükséges

- Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredményét számoljuk

- Értékelés nemzeti és zóna eredmények-
ből, koefficiens összehasonlítással

 Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft
Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-

lambokkal lehet versenyezni 100-400 km kö-
zötti távolságról rendezett versenyen

- Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredményét számoljuk. A 4 versenyt meg kell 
jelölni!

- 20/3 befutó eredménye számolható.
- Értékelés: tagszövetségi, zóna és nem-

zeti eredményekből, koefficiens összehason-
lítással

- Minimum létszám: 2000 db (rövidtávú 
versenyeken nem feltétel két tagszövetség 
együtt versenyzése, egy tagszövetség önál-
lóan is rendezhet fiatal galamb versenyt)

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft

Magyarország Általános Bajnoka
- Részt vehet valamennyi versenyző a Rö-

vid-, Közép-, Hosszú távú Bajnokságok ered-
ményeinek összeadásával

- a legkisebb összes helyezési szám adja 
a Bajnokot, egyenlőség esetén a kisebb coef. 
érték dönt.

- Díjazás bruttó:
 I. hely 100 000 Ft
 II. hely 80 000 Ft
 III. hely 70 000 Ft
 IV. hely 50 000 Ft

 V. hely 50 000 Ft
 VI. hely 50 000 Ft

Magyarország Ászgalambja
- Minden fenti kategóriában ászgalamb ér-

tékelésre kerül sor
- Csak a kategóriánkénti 100 %-s galamb 

eredménye vehető figyelembe
- Díjazás bruttó:
 I. hely 30 000 Ft
 II. hely 20 000 Ft
 III. hely 10 000 Ft

Magyar Elit Klub
- A Magyarország Általános Bajnoka érté-

kelés utolsó háromévi összesített eredménye 
alapján az első 30 helyezett tenyésztő alkotja 
a Magyar Elit Klubot

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 40 000 Ft
 III. hely 30 000 Ft
 IV. hely 30 000 Ft
 V. hely 30 000 Ft
Első értékelés 2011-ben esedékes.

Anker Alfonz emlékverseny:
- Anker Alfonz emlékére tagszövetségi 

bajnokság egységes értékelés alapján.
- Május 16-17-től 9 hétvége versenyei 

kerülnek értékelésre a tagszövetségi baj-
nokságból.

- (amelyik tagszövetség egy hétvégén 
kettő fő versenyt rendez ott egyéni egyez-
tetés alapján történik a kiválasztás)

- 10-es befutó 
- A lista 20 %-os
- Pontozás első galamb 100 pont, lista 

utolsó galambja 40 pont.   
Derby galambok értékelése – Kállay 

Ferenc emlékverseny
- A részvétel feltétele, hogy a galambot der-

by gyűrűvel lássák el
- Az értékelés 07.11-én megrendezésre ke-

rülő nemzeti hosszú távú versenyről történik
- A verseny értékelése egyéni és csapat 

derby díjak
- A derby galambokat a derby gyűrű szá-

mának felírásával kell a jegyzőkönyvre felve-
zetni

- A derby csapat kiszámítása két első ga-
lamb koefficiensének összegzéséből történik, 
a mindenkori 10-es csapatokból. Tehát nem 
az elküldött összes derbys galambból van 
számítva a csapatverseny

- A kialakított zónákban elért koefficiens 
csapatpont összeadása összefésülve nem-
zeti értékelést ad

Díjazás: a júniusi szaklapban lesz közölve.
Egyebek

- Jún. 13., jún 27., júl. 11., júl. 25.  verse-
nyek időpontjában a tagszövetségek önálló-
an csak 400 km központi táv alatti verse-
nyeket rendezhetnek

- Emlékversenyek kiírása a júniusi szaklap-
ban lesznek közölve.

- Fiatal galambok részére a versenyeket 
augusztus – szeptember – október hónapok-
ban kell megrendezni

- Versenyprogramok leadási határideje a tag-
szövetségek részéről: minden év február 15. a 
főversenyekre és június 30. a fiatal versenyekre

- 14 év alatti tagok nem számítanak bele 
a 7 versenyző tagba abban az esetben,ha a 
verseny tevékenység során a minimális 7 ver-
senyző tag csak a kiskorúval együtt van meg.

- Hosszú távú és Maraton versenyeken az 
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élgalambokat a kijelölt személyeknek 1 órán 
belül jelenteni kell.

- Tenyésztőként csak az első galamb jelen-
tése kötelező. Ennek elmulasztása az első 
galamb eredményének törlését vonja maga 
után. Az egyesületek minden tagjának ez kö-
telező és ezt a tagszövetségnek lekell jelente-
ni. A Tagszövetségnek kötelező a Szövetség 
felé a továbbjelentés.

- A holtidőben rögzített galambok jelentési 
kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán be-
lül kötelező.

- Kiállítási km-ek csak a Szövetség által en-
gedélyezett hivatalos versenyekről gyűjthetők 
és használhatók

- Eredményszámolás csak a Szövetség 
hivatalos eredményszámoló programjával 
végezhető

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a Szövetségben

- Nemzeti verseny esetén az elnökség be-
sorolhatja a tagszövetséget már kialakult kö-
zösségek versenyeihez

- Közös versenyről, közös listát lehet készí-
teni, de a kiírásnak megfelelően önmagában is 
készülhet a tagszövetségnek listája, és a job-
bik eredmény számít a nemzeti értékelésnél.

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre)

- Helyszíni ellenőrzés során a rögzített 
galambot,a rögzítéstől számított 5 percen be-
lül be kell tudni mutatni az ellenőrzést végző 
személyeknek. Amennyiben ez nem történik 
meg az eredményt törölni kell!

- A tagszövetségi versenyprogramok leadá-
si határideje minden év február 15.

- Alapnevezések leadása a tagszövetsé-
gekbe március 31-ig.

- Alapnevezések leadása az eredményszá-
molókhoz és a versenyengedélyek befizetése 
(50 Ft/db) a Szövetség felé április 15-ig

- A versenyengedélyeket a Szövetség rög-
zíti a nyilvántartásban, és engedélyezi az 
eredményszámolást

- Az alapnevezés leadása után versenyző 
galambot benevezni nem lehet

-  Azon galambok, amelyek a versenyenge-
dély váltáskor nem lettek benevezve, utólag nem 
nevezhetők, eredményeik nem értékelhetők

- Fiatal galambok versenyengedély intézé-
sének és befizetésének határideje július 30.

MAGYAR KUPA
Általános szabályok
A tagszövetségekben, röpcsoportokban 

és minden közösen rendezett versenyen 
elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összeha-
sonlítva. Az összehasonlítás a galambok 
által elért helyezések száma, azonosság 
esetén a koefficiens érték alapján törté-
nik. Minden úton az első 5 befutó vehe-
tő figyelembe. A lista minimum 50 induló 
versenyző tag, és 500 galamb esetén 
vehető figyelembe, az indult létszám a 
számolásnál nincs 5000 darabra korlá-
tozva. Minden tag a tagszövetség által 
a tagszövetségbe jelentett számú csa-
pattal vesz részt. A versenyengedély díja 
2009-ben 50 Ft/ galamb. 1 csapat 10 db 
galambból áll.

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el 

melyeknek útjai febr.15-ig a sportszövetség-
be le voltak jelentve. 

- csak 20 %-on belüli eredmény vehető fi-
gyelembe

- rövid, közép és hosszú távnál az utaknak 
a nemzeti verseny útjaiból kell kikerülni

- az utakat a versenyek előtt kell kijelölni, 
és a szövetségbe leadni.

Rövidtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető meg, melyek 

100 és 400 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 500 galambja részt vesz rajta.

Ezekből értékelésre kerül 3 olyan verseny 
eredménye, amelyen a versenyek össztávja 
legalább 600 km.

Az értékelés maximum 3x5 /15/ helyezés 
alapján történik.

Középtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 300 

és 600 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan ver-
seny eredménye, melyek össztávja legalább 
1200 km. Az értékelés maximum 3x5 /15/ he-
lyezés alapján történik.

Hosszú távú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 500 

és 800 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan ver-
seny melyek össztávja legalább 1800 km. Az 
értékelés maximum 3x5 /15/ helyezés alapján 
történik. 

Magyar Kupa Ász galambok
Minden fenti kategóriában Magyar Kupa 

Ász galamb értékelésre kerül sor. Csak 100%-
os galamb eredménye vehető figyelembe.

Legjobb dúcverseny
A Magyar Kupa versenyek bármely kategó-

riájában benevező tenyésztőnek lehetősége 
van legjobb dúcverseny értékelésben részt 
venni.

Az eredmények értékelésének szabá-
lyai: 

A rövid,- közép,- és hosszú távra beneve-
zett versenyek közül a versenyző számára 
legkedvezőbb 5 versenyút eredménye kerül 
értékelésre.

A versenyző egy versenyen elért eredmé-
nyét a következő eljárással számítják ki:

Legalább öt verseny eredménye szüksé-
ges olyan megkötéssel, hogy a kiválasztott 
versenyek össztávolsága minimálisan 1800 
kilométer és egy verseny minimum 600 kilo-
méter feletti legyen. 

10 galambos csapatból az összes helye-
zett galamb ászpont összeadásával kell ki-
számítani.

Díjazás:
Kategóriánként az első 10 serlegdíjazás-

ban részesül. A legjobb dúcverseny győztese 
bruttó 50 000 Ft nyereményt kap.

Szuper Kupa – Komlódi Ferenc emlék-
verseny

2 út alapján a tagszövetségi, nemzeti 
hosszú távú versenyekből kerül értékelésre

Létszám alapján 5000 galamb felett orszá-
gos 2500 galambtól 5000-ig zóna értékelés.

Dátum:  2009.06.27. (Dessau, Aurach, 
Aas, Halle, Crivitz)

  07.25. (Stendal, Aschaffenburg, 
Magdeburg)

A versenyengedélyek összegébe beépítve 
minden résztvevő tag eredményét a szövet-

ség értékeli. Külön nem kell érte fizetni.
Mindenkit egy, a legjobb csapata alapján 

értékelünk.
Értékelés:
- a két útról egyéni
- a két útról csapat (egy csapat 10 galamb-

ból 5 galamb alapján)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján Szuper Kupa csapat (5-5 

helyezés max.)
A sorrendet coeficiens pontozással állapít-

juk meg, nevezőben mindig a küldött létszám-
mal számolva, nincs az 5000-es korlátozás.

Díjazás:
A küldött létszám minden megkezdett 1000 

galambja után, egyéniben és csapatban ser-
legdíjazás. Aki országos díjat nyer ugyana-
zért az eredményért a zóna díjat nem kapja 
meg még egyszer.

A Szuper Kupa csapat
1. helyezettje bruttó 50.000 Ft
2. helyezettje bruttó 30.000 Ft
3. helyezettje bruttó 20.000 Ft
4. helyezettje bruttó 20.000 Ft
5. helyezettje bruttó 20.000 Ft nyeremény-

ben részesül.
A Champion hím-tojó
1. helyezettje bruttó 20.000 Ft
2. helyezettje bruttó 15.000 Ft
3. helyezettje bruttó 10.000 Ft nyeremény-

ben részesül.
A verseny közbeni szabályok

A versennyel kapcsolatos teendőket és az 
érkező galambok ellenőrzését, igazolását a 
tagszövetségi Versenybizottságok végzik.

A versenyről érkező galambokat csak 
egyesével lehet rögzíteni.

Az első galambokat a tagszövetségek 
által kijelölt személyeknek telefonon köte-
lező jelenteni.

Ezek elmulasztása az eredmény törlését 
vonja maga után.

Az élgalambokat le kell ellenőrizni!
Senior-Junior Kupa

Magyarország általános bajnoka értékelés-
ben a három-három legeredményesebb 65 
év feletti, ill. 18 év alatti versenyzők részére.

A Lista
A Tagszövetségek által készített ered-

ménylista, mely 20%-os a hitelesítés után 
kerül szövetségi feldolgozásra. Ezt követő-
en minden tagszövetség Versenybizottsága 
elektronikus úton megkapja saját tagjainak 
versenyadatait, amely az eredmény igazolá-
sára felhasználható.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai:

• Galambok oltását igazoló benevezés 
(másolat)

• Hatósági állatorvosi igazolás
• Úti terv
• Rakományjegyzék
• Nyilatkozat
• Gépkocsi fertőtlenítés igazolása
• Start igazolás GPS
A versenyt követően a gépkocsi tachográf 

másolata a GPS kinyomtatott adataival (me-
netlevél) együtt kell megőrizni a rendező Tag-
szövetségnél.

Minden Verseny program rendezésénél 
ugyanezen dokumentumokat KÖTELEZŐ 
használni!

Országos Versenybizottság
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JEGYZŐKÖNYV A MARATON KLUB KÜLDÖTTGYŰLÉSÉRŐL 
BUDAPEST 2009.04.04. 9 óra EUROPA MOZI.

Jelen vannak: JELENLÉTI ÍV SZERINT
Létszám 2008. dec 31-én 1302 fő
Küldöttek létszáma 45 fő ebből jelen 

van 26 fő, így a küldöttközgyűlés határo-
zatképes.

Jegyzőkönyv vezetője Pintér László G 02 
Hitelesítők:  Peller János A 49 PGSE
  Sthéli Péter  A 49 PGSE
A küldöttek a jegyzőkönyvvezetőt és a hi-

telesítőket egyhangúlag elfogadták.

Napirend:
1/ 2008. évi beszámoló
2/ 2009. évi versenyek
3/ 2010. évi versenyprogram megtervezése
4/ Egyebek
Belák Ottó a Maraton Klub Elnöke  üd-

vözli a megjelenteket. Külön köszönti Sport-
szövetségünk Elnökét Bárdos István urat és 
az Alelnököt Molnár Mihály urat.

A küldöttek létszáma kevesebb mint az 
előző évben, de határozatképesek vagyunk.

A 2008. évi munkát értékeli. Taglétszá-
munk 2008-ban 41 fővel növekedett.

Bevételeink: 
- nyitó  2.118.375 Ft
- versenyek 2.513.800 Ft
- 41 fő új tag    205.000 Ft
Összesen: 4.837.175 Ft

Kiadások: 
 - szállítás 1.030.000 Ft
- díjazás    672.000 Ft
- fenntartási kts    763.000 Ft
- egyéb     264.610 Ft
Összesen: 2.729.610 Ft
 
Versenyeink  Aachen, Liege, Kiel-ből 

lettek megrendezve. Két versenyünk az idő-
járási viszonyok miatt gyors volt. Mind két 
versenyen - Aachen, Liege - aznap ill. éjsza-
ka és kora hajnalban érkeztek a galambok. 
Szinte a hajnali órákban  beteltek a  listák. 
A Kieli verseny „igazi maratonos” verseny 
volt. Itt már lassabban jöttek galambjaink. A 
III. zónában 4 napig tartott a verseny.

A startokra véleménye szerint megfelelő 
időben  került sor,az időjárási előrejelzések 
figyelembe vételével. 

A Maraton Klub gazdálkodását az ellen-
őrző bizottság rendben találta. A Klub pénz-
ügyi egyenlege megfelelő. Ugyan kevesebb 
volt a bevételünk, de a mérleg így is pozitív.

Az „aranygyűrűk” ez évben mind elfogy-
tak. A 2008-as évben az  aranygyűrűs galam-
bok versenyére 282 db galambot neveztek. 
Bizík abban, hogy a 2009-s év vonatkozásá-
ban jobb lesz.

A versenyekkel kapcsolatos adminiszt-
ráció, a jk. minősége, eredményszámolás, 
listák kiadása stb. rendben történtek. A ver-

senyre nevezések ellenőrzése minőségében 
javuló.

Markó Dezső Versenybizottság Elnöke: 
A gyűjtések, rakodások rendben történtek. 
A három verseny startját jobban nem le-
hetett megoldani. A beszámolót javasolja 
elfogadni.

Nagy Gábor Ellenőrző Bizottság El-
nöke: A beszámolóval kapcsolatosan ész-
revétele nincs. A pénzügyi részt rendben 
találta. Javasolja a Küldötteknek a beszá-
moló elfogadását.

Száraz György a Fegyelmi Bizottság El-
nöke: 2008. évben munkájuk nem volt.

A Küldöttgyűlés I. sz. HATÁROZATA:  
A beszámolókat a jelenlévők egyhangúan 
elfogadják.

Bárdos István Sportszövetségünk Elnö-
ke: A 2008. évi tapasztalatok alapján a VB 
döntése az élgalambok vonatkozásában he-
lyes volt.

A sporterkölcs és sportetika vonatkozásá-
ban mondott el néhány gondolatot. Elgon-
dolkodtató, hogy sportunkban büntetlenül 
lehet vádaskodni. Név nélkül megkérdőjele-
zik egy-egy eredmény valódiságát. Meg kell 
találni annak a módját, hogy a név nélkül 
vádaskodókkal szemben  a legkeményebben  
léphessünk fel.

Bejelentette a PANNON MARATON 
KLUB megalakulását. Csongrád székhellyel 
az  alföldi postagalambászok valamint az 
ország déli területén élő postagalambászok  
létrehozták önálló klubjukat, mely klub 
együttműködik a romániai, horvátországi, 
szerbiai postagalambászokkal.

Száraz György: A névtelenül vádaskodók 
többsége az internetet használja „mocskoló-
dásaik” bonyolításához. Meg kell találni a 
módját, hogy velük szemben intézkedéseket 
lehessen hozni.

Belák Ottó elnök: A 2009. évi elképzelé-
seket vázolta fel. 

Versenyeink VI. 20. (VI .19) AACHEN,    
VII. 4 (VII. 3) LIEGE, VII. 18 (VII. 17) 
KIEL. Zárójelben a feleresztés időpontja.

Gyűjtőhelyek: MISKOLC (innen a ga-
lambokat beszállítják Hatvanba) HATVAN, 
BUDAPEST (Népstadion), Tatabánya, Szé-
kesfehérvár, Esztergom, Győrszentiván.

A nem Maraton tagok is in-
dulhatnak a versenyeken,

Esztergomban a gyűjtési fele-
lős Konrád János sporttárs.

Díjazás: Egyéni és Csapat-
verseny. Utanként és összesítve.
Díjazzuk zónánkénti csapatver-
seny összetett eredményét is.

Champion 3 hím 3 tojó. Ezek 
serlegdíjazásban részesülnek. A 

zóna Championok csak oklevelet kapnak.
A díjkiosztó valószínű, hogy  

LAJOSMIZSE Ujtanyacsárdában lesz.
A szállítást a Győri  Tagszövetség kocsija 

végzi. A kocsi mindaddig marad, míg a start  
nem történik meg,. Ha az időjárás miatt a 
start késik vagy másnapra tolódik, a kocsi  
nem jöhet haza. A tagszövetségi versenyt  át-
ütemezik. Fertetics Gyula külön hangsúlyoz-
ta, hogy a startot nem  teszik előbbre  azért, 
hogy a tagszövetség hétvégi versenyét lebo-
nyolítsák és időben hazaérjen az autó.

Száraz György javasolja, hogy a start 13 
óra előtt ne lehessen.

Csönge Béla sporttárs javasolja, hogy az 
aranygyűrűs verseny egyik évben  Kiel, a 
másik Brüsszel legyen.

Pintér László sporttárs  javasolta, hogy 
a meteorológiai intézettől kérjünk hivatalos 
időjárás jelentést  galambjaink repülési útvo-
nalára.

A Küldöttgyűlés
II. sz. HATÁROZATA:

Versenyeink VI. 20 AACHEN, VII 4. 
LIEGE  VII. 18  KIEL.

12 óra előtt galambokat felereszteni nem 
lehet,

Gyűjtőhelyek: Miskolc – Hatvanig be-
szállítva - Hatvan, Budapest, Tatabánya, 
Székesfehérvár, Esztergom, Győrszentiván,

Díjazás a 2008. évi díjazás szerint + 
Champion hím és tojó + utankénti csapatver-
seny+ zóna csapatverseny

A röptetési kts. 800 ft/db a negyedik ga-
lambtól 500 ft/db maradt.

Szlovák sporttársak  jelezték küldési szán-
dékukat és a közös lista készítését.

A Határozatokat a küldöttek egyhangúlag 
elfogadták.

2010. évi versenyeknek az Aachen, Liege, 
Kiel utakat elfogadták.

A Küldöttgyűlést, mivel több hozzászóló 
nem jelentkezett, bezárták.

A jk. a két hitelesítő aláírásával látta el.
Kmft.

Pintér László sk.  Sthéli Péter sk.
Jk. Vezetője  Peller János
   hitelesítők

Maraton versenyekre gyűjtési hely és idő

Miskolc:   Petró fatelep 6-8-ig
Hatvan:  Kiss József  8-10-ig
Budapest: Népstadion  11-13-ig
Esztergom: C-06 gyűjtőhely 12-14-ig
Székesfehérvár D-01 gyűjtőhely 14-16-ig
Tatabánya: Galambfalu 15-16-ig
Győrszentiván: F-02 gyűjtőhely 17-20-ig
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A Nagy Alföld szívéhez közel eső Cegléd 
adott otthont a 09-es Tagszövetség 2008. évet 
lezáró díjkiosztójának. Nekem olybá tűnt, 
Cegléd polgárai Kossuth Lajos híres beszédét 
szívükbe zárva a város közepén levő róla el-
nevezett téren szállodát emeltek, ide voltunk 
hivatalosak. Erdélyi Gyula sportbarátunk a 
Tagszövetség elnöke jó előre jelezte, elvár-
nak a 2008. december 6-án tartandó ünnepi 
tagszövetségi díjkiosztójukra. Meghívásuk-
nak örömmel tettünk eleget, Bárdos István 
úrral, szövetségünk elnökével. Érkezésünkkor 
a szálloda bejáratánál várt Erdélyi Gyula és 
kalauzolt a fényben pompázó meglepően ele-
gáns nagy terembe bennünket. Maga az épület 
patinája jókedvre derítette az oda belépőket, 
így volt ez az első pillanattól kezdve. 

Az ország távolabbi részeiből is számos 
meghívott vendég jelent meg, baráti vagy a 
tagszövetség vezetés hívó szavára. A teljesség 
igénye nélkül: Grampsch István, Tóth Imre, 
Oláh Sándor, Juhász Péter, Pintér és fiai, Ko-
vács Mihály és családja, Czékus János, stb. 
Kiadós beszélgetések az újonnan érkezőkkel 
múlatták az időt, szép lassan szinte észrevétle-
nül az ünnepi vacsora köszönt ránk. 

Az ízlésesen megterített asztalainkon fel-
vonultatott kitűnő ételek a menükiválasz-
tó gasztronómiai jártasságáról árulkodtak. 
Többfajta leves, második, harmadik fogás 
kényeztette az ízlelő bimbóinkat. Eszmélet-
len finom „marhafarok leves” kétszer is el-
csábított, de nem csak engem. A jó hangulat-
nak beágyazott a kitűnő leves. Mi magyarok 
különben is minden jelentős eseményeinket a 
terített asztal köré szervezzük, ez önmagában 
is ünnepélyes kereteket kölcsönöz a megcél-
zott eseménynek. A vacsora hosszan tartott 
és bőségesen fenséges volt, nem beszélve a 
kitűnő alföldi borokról, pálinkákról. 

Házigazdánk többször körbejárva ellenőriz-
te, minden a terv szerint történik-e. Hovato-
vább az asztaloknál helyet foglalók arra let-
tünk figyelmesek, rövid mikrofonpróba után 
Erdélyi Gyula Tagszövetségi elnök köszöntöt-
te a jeles eseményt megtisztelőket. Külön név 
és rang szerint bemutatva  a más tagszövet-
ségből meghívottakat. Felkérte Bárdos István 
Urat a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
elnökét, úgy is mint FCI alelnököt, tartson kö-
szöntő beszédet, amelyet a megjelentek nagy 
tapssal üdvözöltek. Ekkor rendhagyó, bejelen-
tést tett, a díjkiosztó levezetésére egy fiatal csi-
nos hölgyet kért fel. Továbbá felkérte Bárdos 
urat a díjak átadásában legyen a segítségére. 
Érdekes, eleddig nem tapasztalt színfoltja volt 
az est hátralevő részének. A szpíker szerepét 
felvállaló hölgy érthetően, hangsúlyosan vé-
gigmondott mindent, a díjak mibenlétét, azok 
elnyerőinek nevét, és a galambokat. Örvende-
tes volt, hogy sok fiatal sporttársat szólítottak 
díjai átvételére. 

Nekem olybá tűnt, a jelen az idősebb a 
jövő ezen fiatal galambászokra támaszkodva 

biztosítottnak látszik. Lesz kinek, kiknek át-
adni a több évtizedes letisztult tapasztalataik 
legjavát. A Tagszövetség sok kategóriában 
gyönyörű díjakkal tiszteli meg tagjainak ver-
senyeredményeit. Sport A, B, C, D, E, kate-
góriákban valamint ugyan ezen kategóriákban 
az év galambja díjazást is bevezették, továbbá 
életteljesítmény kategória, elit klub, kontra 
junior, pátria kupa, jubileumi kupa, a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség 125. évforduló-
ján került átadásra, emlékversenyek, Juhász 
Gábor és Molnár Illés elhunyt sporttársak tisz-
teletére, a Nemzeti Bajnokság 3 hosszú távú 
útját figyelembe véve 5-ös befutóval. 

A jelenlévő ünneplők egy nem mindennapi 
díj átadását is követhették figyelemmel. Néhai 
Juhász Gábor elhunyt sporttárs emlékére ala-
pított serleget - az év leghosszabb versenye, 
totál befutóval - Juhász Gáborné Borika adta 
át Farkas Bélának aki a kiírás szerint 2008. év-
ben elnyerte a díjat. Azért volt nagyon emberi 
és megható ez a díjátadás, ami Farkas Bélá-
nak sportsiker, az Borikának szívbe markoló 
kiáltás. Engedjék meg nekem, hogy elmond-
jam röviden, erről a nagyszerű galambász asz-
szonyról, férje elvesztése utáni első reflexiója 
jut eszembe. Amikor csak meglátom az ország 
bármely galambász rendezvényén, Országos 
Kiállítás, Bajnokok Találkozója, Maraton Díj-
kiosztó, gyűjtések a Népstadionnál, s most is 
midőn belépve a gyönyörű terembe megpil-
lantottam. A vele készült riportom alkalmával 
osztotta meg velem a következőket: „Amikor 
megtudtam Gábor magamra hagyott, össze-
dőlt bennem a világ. Ma sem tudom, hogyan 
jutottam haza a kórházból. Arra viszont kris-
tály tisztán emlékszem, belépve a házunk ud-
varára a tetőn turbékoló és vidám galambokat 
megláttva egy dolgot biztosan tudtam, nem 
tudnám elviselni ha ezek után midőn az udvar-
ra lépek ne a turbékoló, repdeső galambjaink 
üdvözöljenek.” 

Fogadalmához hűen az ország legnehezebb 
versenyformájában a Maraton versenyen né-
hány zóna és országos díj elhódítása Borika 
nevéhez köthető. Szívből kívánom, még soká-
ig bosszantsd férfi társaid kiváló eredménye-
iddel. Hogy mindezt miért vetettem papírra? 
Egyszerű a magyarázat: ilyen a jelenünk, ami-
re büszkék lehetünk, nem csak a Ceglédiek. 
Lassan minden díj elnyerőik által új otthonra 
talált, hirdetve az oda látogatónak jó helyre 
jöttél idegen, a versenysiker nem idegen ven-
dég e házban. Nem szokásom formabontó mó-
don kigyűjtöttem ki mennyi  díjat nyert a Tag-
szövetségben, beleértve a fiatalok versenyei 
és a 2008. év kiállítási díjait is. Erdélyi Gyula 
31, Katona József 15, Fejős Zsolt 9, Fazekas 
Bubó István 8, Tomori László 7,  Gazdag Béla 
6, Horinka és fia 4, stb. 

Ahhoz pillanatnyilag alig fér kétség, Er-
délyi Gyula messze a legtöbb díjat nyerte el 
galambjaival. Régóta tervezzük egy riport el-
készítését, érdekes, mi több tanulságos lehet 

Erdélyi Gyula galambászatát a hogyanok és a 
miértek aspektusából kielemezni. A díjkiosz-
tás végeztével ki-ki kedve és vérmérséklete 
szerint vihette táncba partnerét. Nagyon szép 
környezetben kitűnő hangulatban megrende-
zett díjkiosztó részesei lehettünk. Köszönjük 
a Tagszövetség elnökének és valamennyi 
szervezőnek megjelentnek, hogy velük ünne-
pelhettünk .
A kiállítás győztesei sport kategória:

A kat.  Erdélyi Gyula
B kat   Szűcs László
C kat.  Katona József
D kat.  Erdélyi Gyula
E kat.  Farkas Béla

Év galambja:
A kat:  Erdélyi Gyula
B kat:  Erdélyi Gyula
C kat:  Katona József
D kat:  Barna András
E kat:  Juhász Gáborné

Életteljesítmény kategória:
 Erdélyi István

Legjobb 1 éves hím:
 Szőllős Béla

Legjobb 1 éves tojó:
 Fejős Csaba

Elit klub, 3 év alapján:
1. Katona József
2. Erdélyi Gyula
3. Gazsi Károly
4. Bajtek Tibor
5. Mészáros László

Kontra Junior serleg:
 Palkó László

Pátria Szuper kupa:
 Erdélyi Gyula

Jubileumi Kupa:
 Erdélyi Gyula

Molnár Illés serleg:
 Nagy Varga Viktor

Általános távú csapatbajnokság:
1. Katona József
2. Erdélyi Gyula
3. Fazekas Bubó István
4. Tomori László
5. Mészáros László

Hosszú távú csapatbajnokság:
1.  Palkó László
2.  Fazekas Bubó István
3.  Nagy Varga Viktor

Középtávú csapatbajnokság: 
1. Erdélyi Gyula
2. Katona József
3. Mészáros László

Rövid Távú Csapatbajnokság 10 út alapján:
1.  Erdélyi Gyula
2.  Józsa János
3.  Józsa János
Az ország több helyén volt lehetőségem díj-

kiosztón részt venni, nagyon fontos a rendez-
vény sikere és a jó hangulat érdekében a hely 
megválasztása. További sikereket kívánva.

Száraz György

09. Tagszövetség díjkiosztója
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Ketten a Kolumbiából

Horváth Jenő – A-52 Dabas
A hetvenes években nyaralásunk egyik he-

tét mindig szüleimnél, Pécelen töltöttük, ami 
számomra lehetőséget biztosított korábbi ga-
lambász ismerőseim meglátogatására. Kajári 
Jani bácsinál találkoztam először Horváth 
Jenő nevével. Ő kiváló pestlőrinci galambász-
ként tett említést róla. Később aztán kiemel-
kedő eredményei igazolták ezt a minősítést. 
Személyes ismeretségünk nem régi keletű, így 
a vele készített riport számomra is meglehető-
sen érdekes és tanulságos volt.

- Hogy kezdődött?
- Galambokhoz kapcsolódó kötődésem igen 

korán, már hat éves koromban kialakult, de 
postákkal csak 1968-tól kezdtem foglalkozni 
a dabasi szülői házban. A szerencsés indulást 
jórészt egy régi ismerősnek, Niederlander Pali 
bácsinak köszönhetem, aki mivel Dabason 
egyesület nem volt, beajánlott a pesterzsébeti 
B-04-be, ahová fel is vettek. Ez az egyesület 
30 évig otthont, és versenyzési lehetőséget 
biztosított számomra. A másik szerencsés mo-
mentum az volt, hogy elvitt az erzsébeti Hatos 
Józsefhez, aki ekkor számolta fel igen eredmé-
nyes állományát, amit én egyben, a dúcberen-
dezéssel és versenyórával együtt megvettem.

A galambokat áttelepítettem a dabasi pad-
lásdúcba, és ott költöttek tovább. Ez 1970 
nyarán történt. Néhány fiatalt felgyűrűztem 
és az egyikre éppen a 6-os számú gyűrű ke-
rült. Ezt azért említem, mert ez a sötét ková-
csolt hím pályafutásom meghatározó madara 
lett, kiemelkedő tenyész értéke révén.

1972-ben az egyesület mind a négy hosszú 
útját megnyerte, amelyből három kerületi díj 
is volt, a rostocki egyben a nemzeti második 
díjat is jelentette. 1972 októberében családi 
házat vásároltunk Pestlőrincen, így a galam-
bok is egyesület közelbe kerültek. Talán az is 
szerencsének számít, hogy az új dúcból a 6-ost 
már nem röptettem, így zavartalanul kamatoz-
tathatta különleges tenyész képességeit.

- Hogy folytatódott?
- A környék tele volt kiemelkedő képességű 

galambászokkal és én örömmel hódoltam az 
akkor egyébként is divatos kölcsönös dúclátoga-
tásoknak. Igyekeztem gyorsan elsajátítani a ver-
senyzés fortélyait, amit eredményeim hamarosan 
visszaigazoltak. Ekkor kerestem fel Kajári Jánost 
is, aki ebben az időben a Bp. I kerület legeredmé-
nyesebb versenyzőjének számított. Csodálatos 
érzékkel kezelte kis létszámú állományát, segítő 
szándékának sokat köszönhetek. Ő ekkor került 
szorosabb kapcsolatba Anker Alfonzzal, több-
ször én fuvaroztam le Kaposvárra. Ezek a látoga-
tások természetesen bennem is mély nyomokat 
hagytak. Jani bácsi Ankertől mindent megkapott, 
amit kért, ezek utódaiból néhány aztán nálam is 
kipróbálásra került.

A 6-os volt nála kölcsön legjobb tojója, a 
725 mellé. Egy tojó lányuk már évesen há-
rom teplicei versenyt nyert. Én megvettem 
a 725 féltestvérét, a szintén champion 749-
et, amely egy 6-os vonalú hímmel 4 kiváló, 
10000 díjkilométeres versenyzőt adott.

Egyik egyesületi társamnál, Schmidt Gézá-
nál felfedeztem egy kiváló sötét tojót, amit csak 
azt követően tudtam megszerezni, amikor egész 
állományát felszámolta. Megvettem az egészet, 
de csak ezt az egyet tartottam meg. A 6-ossal 
több hím mellett adott négy ragyogó tojót.

Kottek Karcsi bácsit megkértem, hogy állítsa 
össze ismét a Grote-Mieroogske párt a kedve-
mért. Megtette, de meg kellett vennem az ezt 
követően kikelt 4 fiatalt. Megérte, mert az ezek-
ből megtartott egyetlen hímet sorba párosítot-
tam az előbb említett négy tojóval, ami rövid 
idő alatt 12 db championt eredményezett.

A B-04 ebben az időben nagy egyesület 
volt, negyven röptetővel, így komoly fegy-
verténynek számított, hogy ötször sikerült 
zsinórban egyesületi bajnokságot nyernem, 
majd később még három alkalommal.

A tapasztalat azt mutatta, hogy a 6-os vonal 
igen eredményesen keresztezhető a Desmet-
Matthijs vérvonallal, így vérfrissítésnél min-
dig törekedtem ezek beszerzésére. Emlékeze-
tes, főleg eredményes utódok származtak egy 
Gelencsér Ernőtől hozott, Gyerkó Tibor által 
tenyésztett Kapoen utódtól is. A ma is meglé-
vő család fehér tollai ettől a hímtől erednek. 
Mai tenyész állományom 50 %-át ezek teszik 
ki, amelyek tehát a 6-os hím késői leszárma-
zottjai, szigorúan teljesítményre szelektálva.

Itt csak a kiemelkedő és maradandót al-
kotó beszerzéseimet emeltem ki, de termé-
szetesen voltak más próbálkozásaim is. Pl. 
Kócsó Jánostól egy-két Tournier, amelyek 
kiváló hosszú távú versenyzők voltak, példá-
ul a 8052 kh, amely nemzeti első hosszú távú 
champion volt 1990-ben. A 6766 skh nemzeti 
harmadik hosszú távú champion volt 1986-
ban, 1987-ben nemzeti hatodik Griwitzből. 

Anker Krakjának két kovácsolt fia, stb. 
Ezek sem voltak rosszak, meg-megvillantak, 
de a törzsállományba igazán nem épültek be.

- Hogy folyt abban az időben a versenyzés?
- Mint említettem a B-04 erős egyesület 

volt és a BII kerület kebelén belül működött. 
Itt színvonalas volt a vezetés, és rangos ver-
seny programok bonyolódtak évről-évre. Erős 
egyesületeket, neves versenyzőket tömörített a 
BII. Aki eredményes versenyző akart itt lenni, 
annak mind állományát, mind tartástechnoló-
giáját magas szinten kellett tartani.

Én is mindig a minőségre törekedtem, nem 
hagytam a létszámot elszaladni. Dabason és 
Pestlőrincen is padlás dúcom volt, praktikusan 
berendezve. Legjobb lőrinci évemben, amikor 
már csak hímekkel versenyeztem, 14 db öreg 
és 10 db éves hím alkotta a verseny csapato-
mat. Kezdetben, talán a hetvenes évek végéig, 

Horváth Jenő néhány díjával

Megvalósult álom, egy modern kertidúc
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fészekről röptettem, és a tojóim is igen jól sze-
repeltek. Aztán egy eredményes szezon utolsó 
külföldi versenye előtt, a bajnokság megnye-
rése érdekében, a hét elején eltávolítottam a 
tojókat a dúcból. A hímek egész héten az üres 
fészket őrizték, tojóikat csak a kosarazás előtt 
fél órával kapták meg. Szerencsém volt, mert 
a verseny szép időben zajlott. 10 db hímet 
küldtem, ebből 7 db az egyesület első tízében 
érkezett. Ez a momentum adta a végső lökést 
az özvegységre történő áttéréshez.

Évről-évre 25 fiatalt engedtem ki, és általá-
ban csillag irányból magam röptettem be őket.

Mindig jó takarmányt etettem, magam ke-
vertem 8-10 válogatott minőségű magból. A 
versenytakarmányban a kukoricát favorizálom, 
fontosnak tartom, hogy 2-3 fajta is előforduljon 
belőle. Télen a takarmánynak legalább 80%-át 
árpa tette ki. Néha melegebb napokon csak ezt 
kaptak. A nemeket szeptember végén, október 
elején választottam szét. Kezdetben a hímek 
naponta kaptak szabad mozgást, de a ragado-
zók megjelenése után lezártam a dúcokat. A 
párosítást rendszeresen március 20-25 között 
végeztem. A versenyzők szezon előtt és után 
mindig neveltek egy-egy fiatalt. Az őzvegyí-
tés mindig fiatalról történt, a tojókat elvettem, 
megelőzendő a második letojást, és a fiatalt az 
özvegyen maradt hím nevelte leválasztásig. 
Csak paramixó ellen vakcináztam, illetve vak-
cinázok. Takarítás naponta.

„Pestlőrinci korszakom” eredményeit rész-
ben már érintettem. Az egyesületi bajnokságok 
mellett voltam kerületi bajnok, sőt Budapest 
bajnok is. 1986-87-ben és 1990-ben igen jó szé-
riát fogtam ki a hosszú távra meghirdetett nem-
zeti bajnoki utakon. Több egyéni, és champion 
díj mellett 1986-ban csapatom országos első 
lett az I. zónában. A 6-os vonal versenyzői, bár 
képesek voltak rövid távokon is nyerni, igazán 
a hosszabb távokon mozogtak otthonosan.

- Mikor indult jelenlegi korszakod?
- 2000 elején családi házat vásároltunk 

Dabason, így közeledvén a nyugdíjazásom felé, 
„haza” költöztünk. A galambok ismét a szülői ház 
padlására kerültek. Csak a válogatott tenyész gar-

nitúra, mert versenyzőim zömét, az élénk érdek-
lődés okán is jórészt kiadtam. Az újra kezdésnél 
persze nem volt közömbös, hogy most már 30 év 
tapasztalatával, és kipróbált bázissal vághattam 
neki az új „évezrednek”. No meg Dabason már 
egyesület is létezett, az A-52. Ennek létrehozásá-
ban magam is bábáskodtam 1975-ben, így talán 
nem véletlen, hogy hazatelepülésemet követően 
rövidesen elnökévé választottak. Ma 20 tagja 
van, és 18 fő ebből röptet is. Kezdetben a BII fo-
gadta be, a Kolumbia megalakulásakor viszont 
azonnal ide igazolt.

2001-2007 között röptettem a szülői ház pad-
lásáról, majd a 2008-as évet kihagytam. Ennek 
két oka volt. Egyrészt az egész éves szaporu-
latot lekötötték, de vevők jelentkeztek az idős 
versenyzőimre is, másrész megkezdtem mo-
dern kerti dúcom építését családi házunk kert-
jében, felszámolandó az állandó ingázást.

- Állományépítés 2000 után?
- Engem is megérintett az új kor szelleme. 

Gyorsabb galambokat keresve, felkerestem a 
biatorbágyi Grampsch Istvánt, és vásároltam 
12 db fiatalt az eredeti Steven van Breemen 
kollekcióból. Ez 1999-ben történt. Ezekből a 
legjobban tetsző 5-6 darabot vontam tenyész-
tésbe, és rövidesen igazolták, hogy ragyogó 
keresztező partnerek. Főleg a Peter van de 
Merwe galambokkal adtak már az első lép-
csőben kiváló versenyzőket. Ez utóbbiakból 
az első kettőt Kancsár Ferenctől kaptam talán 
2001-ben, de később személyesen is hoztam 
galambokat a dordrechti mester dúcából. Az 
új kerti dúcba telepített tenyész garnitúrának 
50%-át már ez az új hullám alkotja.

- Tartástechnológia és szereplés 2000 után?
- A dabasi padlásdúcon kisebb moderni-

zálást hajtottam végre, és megkezdtem a te-
nyésztést. A 2000-ben kelt fiatalokkal vettem 
részt a 2001 évi rövid- és középtávú versenye-
ken, és meg voltam elégedve az eredmények-
kel. A rövid távú kerületi bajnokságban 7., a 
középtávúban a 6. helyen végeztem. Éves ga-
lambokkal kezdésnek nem volt rossz!

A bevált technológián lényegében nem 
változtattam, csak a szükséges finomítások-
kal egészítettem ki. Például versenyszezon-
ban vásároltam néhány zsákkal a bevált bel-
ga takarmányokból, és ráálltam a Belgica-De 
Weerd szerek alkalmazására. Az állomány 
létszáma kicsit megnőtt, főleg a fiatalok lét-
számának megemelése miatt. Két dúcrész-
ben kaptak helyet az özvegy hímek, 16-16 
db, ezeknek közel fele mindig egy éves volt. 
Továbbra is fázisos takarmányozást alkal-
maztam. Fogadásnál Champion diétás, hét 
közben vásárolt verseny takarmány, a gyűjtés 
napján saját keverés, kukorica, napraforgó, 
rizs és cirok. Csemege csak ráetetésként fé-
szeketetőben, fénymag és kendermag.

Érkezés napján és másnap a vízben BS, 
majd hetenként váltakozva Belgatai, 4 in 1 
mix, Belgamco, Orni Speciál. Fürdetés sze-
zonban hetente, télen kéthetente, takarítás 
mindenkor naponta. Többféle ásványi gritt 
állandóan előttük. Oltás csak Paramixó ellen, 

Salmonella megelőzésére Parastop itatás. Az 
őszi-téli ellátáson semmit nem változtattam, 
azt az előzőekben már érintettük.

- Eredményeid alakulása az utolsó hét 
versenyévben?

2001-ről már volt szó. 2002-ben ker. rövid-
táv csapat 4., hosszú táv csapat 7., általános táv 
9., Magyar Kupa Legjobb dúc bajnokság VII.

2003-ban minden kategóriában tízen be-
lül, az általános ker. csapatbajnokságban 7. 
Würzburgból a 17546 hím a kerületben és 
zónában is II.

2004. ker. általános bajnokság 4.,rövidtávú 
bajnokság 1., középtávú bajnokság 4., hosszú 
távú bajnokság 7., Stendálból a 35247 kh ker. 
I., zóna III., Jubileumi Kupa I. díj.

2006. ker. középtávú bajnokság 4., Ma-
gyarország élversenyzője 4., Jubileumi Kupa 
I. díj. Magyar Kupa középtáv VIII. díj.

2007-ben minden távon a ker. csapatbaj-
nokságban az első 10-ben, a Magyar Kupa 
Legjobb dúc bajnokságban XX.

A 49330 kh az országos kiállításon sport 
középtávban II.

2008-ban átvehettem a Postagalambsport-
ért Érdemérem Arany fokozatát.

- 2008-at kihagytad, nem hiányzott a ver-
senyzés élménye?

- Jól esett megpihennem, hiszen az élben 
való szereplés nem csekély idegi feszültség-
gel, és fizikai megterheléssel jár. Nem vagyok 
már fiatal, hiszen 2003 óta nyugdíjas vagyok.

Örömök azáltal értek, hogy a tőlem elke-
rült madarak 2008-ban sikerre vezettek né-
hány dúcot. Szomor Attila közel 30 db fiatalt 
vitt tőlem, és a BIII: kerületben megnyerte a 
fiatalok bajnokságát. A kiskunhalasi Forgó 
Karcsi hasonló eredményt ért el a Dél-Duná-
ban. A fiatal Kovács Sándor egy tőlem szár-
mazó két évessel Würzburgból zóna I. díjat 
nyert 8314 galamb ellenében.

Talán joggal lehetek büszke arra is, hogy a 
korábbi években a tőlem származó galambok 
hét sporttársat segítettek a kerületi bajnok-
sághoz. Nyilván kevesen tudják, hogy Már-
kus Pisti legendás 20-as számú sk hímjében 
is a 6-os vére csörgedez.

Ezek a dolgok azt igazolják, hogy állomá-
nyom genetikailag is rendben van.

Egyébként új dúcom építése meglehető-
sen lefoglalt, és az sem titok, hogy Kancsár 
Ferinél elvállaltam egy versenydúc rendben 
tartását, amelynek eredményeiben, úgy gon-
dolom, már az én munkám és tapasztalatom 
is benne van. Ez a kapcsolat mindkettőnk 
számára kölcsönös előnyökkel jár.

Zárszó:
Több hónap telt el a riport elkészítése óta, és 

nagy kő esett le a szívemről, hogy a hanganyag 
felhasználásával végre sikerült írásos formá-
ba öntenem. Remélem sikerült valós és reális 
képet adnom egy eredményes postagalambász 
közel negyven éves galambász tevékenységé-
ről. Jó egészséget és töretlen energiát kívánok 
számára a sikerek folytatásához.

e-mail: horvath.jeno@freemail.hu 

49330-as kék hím középtávú champion
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Makkos Tamás – A-11 Ócsa
Én csak néhány éve találkoztam vele szemé-

lyesen Zombán egy egyesületi díjkiosztón, ahol 
Laufer Misi vendégeként volt jelen. Kiváló ver-
senyzői híre azonban jóval megelőzte, és mivel az 
utóbbi években stabilan a Kolumbia élvonalában 
tanyázik, Dabasról jövet megkörnyékeztem egy 
riport erejéig ócsai otthonában.

- Hogy kezdődött?
- 1980-ban, 16 évesen kezdtem postaga-

lambokkal foglalkozni Csornán, ahol szület-
tem, és ahol gyermekéveimet töltöttem. Nem 
volt pénzem versenyórára, így komoly állo-
mány kialakítására, vagy versenyzésre nem 
gondolhattam. Szabadidőm jelentős részét 
Jakab Sanyinál töltöttem, ami kiváló iskolá-
nak bizonyult a későbbiek során. Apróléko-
san megismertem állományát, és az eredmé-
nyes galambászat minden csínját-bínját.

1988-ban telepedtem le Ócsán, és azonnal 
összetákoltam egy galambházat. Sanyitól kap-
tam 10 pár tenyész galambot, és elhatároztam, 
hogy itt ütőképes állományt építek, és aktív 
versenyzést folytatok. A kiinduló tenyész 
anyag nem volt akármilyen, 15-20000 dkm-es 
galambok leszármazottjaiból állt. Pl. Kotymán 
Symonsok, Kotymán és Plesó. Fábryk, Anker 
galambok szerepeltek a származási lapokon. 
Pályafutásom legnagyobb hibájának tartom, 
hogy ezeket egy évi tenyésztés után elcserél-
tem nagynevű budapesti tenyésztő galambja-
ival. Ez utóbbiak fiataljai az első évben olyan 
gyászosan jöttek, hogy rövid úton túladtam az 
egész kollekción.

- A folytatás?
- 1990-ben ismét Jakab Sanyi segítségét 

kértem, ezúttal is megkaptam a kért galambo-
kat. Sikerült megszereznem Megyeri Zolitól 
a 6661-es Verstraete vérű sk hímet, amely-
nek utódai sok örömet okoztak nekem, főleg 
a 1315-ös tojó révén. A 6661-et Szili Péter 
tenyésztette Anker galambokból. A négy 
nagyszülő sokat mondhat az értőknek, Ból, 
Chantal, Filiszter, Jenke.

1996-ban Szili Péter, akit gyerekkorától is-
mertem, felszámolt, és hoztam tőle 11 db ga-
lambot. Ezek többnyire eredeti Hartogsoktól, 

Jakab Sanyi és Horváth Karcsi galamb-
jaitól származtak. Máig ezek képezik 
állományom alapját.

2002-ben egy nagy lépés a hosszú táv 
és Maraton irányába, Pintéréktől hoz-
tam 12 db Brinkmann vérű madarat. Jó 
kapcsolatom révén Petőházy Gábortól 
is bekerült néhány kiváló tenyész, hogy 
csak a két db van Breement említsem, 
amelyek eredetileg Grampsch Pistá-
tól származtak. Azt mondanom sem 
kell, hogy Jakab Sanyi dúca továbbra 
is kiapadhatatlan forrás számomra, bár 
igyekszem ritkán ostromolni.

Mai állományom létszáma a 
Maratonba történő bekapcsolódás miatt 
kissé elszaladt, meghaladja a 150-et.

- Közben hogy alakultak versenyzési 
lehetőségeid?

- Tulajdonképpen sikeresen indultam 
az A-11-ben, de kapcsolatom nem volt felhőt-
len a többiekkel. Az egyesület szétment, és én 
négy évig Dunaharasztiba kényszerültem.

Végül is 1991-1998 között a BII kerület-
ben jegyezték az eredményeimet, ahol az ál-
talános csapatbajnokságban folyamatosan az 
első 10-ben szerepeltem. Első bajnokságomat 
1997-ben a fiatalok versenyén értem el.

1998-ban, gépkocsim kényszerű eladása 
miatt dunaharaszti lehetőségem is kátyúba 
jutott, de ekkor szerencsére mentőövet dobott 
a Peller-klub. Újjáalakítottuk az A-11-et, és 
Peller vállalta, hogy kiküldi a kocsit Ócsára, 
így 1999 - 2002 között itt röptettünk. Itt sem 
szerepeltem rosszul, általában az első ötben 
végeztem. A fiatalok bajnokságát három al-
kalommal nyertem meg.

2003-ban igazoltunk a Kolumbiába, ahol 
reményeim szerint végleges otthonra talál-
tunk, találtam. Színvonalas versenyprogram 
elfogadható áron, két modern felépítmény 
csereketrecekkel, erős versenytársak, jó ve-
zetés kollektív támogatással. Galambásza-
tom is nyugvópontra jutott, és ettől kezdve 
kiemelkedő időszakot tudhatok magam mö-
gött. 2003-ban mindjárt minden bajnoksági 
formát megnyertem.

- Dúcok, tartástechnológia, versenyzés?
- Dúcaimat magam alakítgatom és bár sze-

rény kivitelűek, szem előtt tartom, hogy a 
galambok jól érezzék magukat benne. Föld-
szintesek, a versenydúcok délkeleti fekvésű-
ek, elöl nyitottak, 
amit télen uborkás 
zsákok felfüggesz-
tésével igyekszem 
védetté tenni. Éven-
te kétszer végzek 
generális fertőtlení-
tést, ilyenkor szét-
szedem, kipakolom 
a teljes berendezést, 
és átmosom hypós 
vízzel.

Nehéz egy tartás-
technológiai rendszert 

bemutatnom, ugyanis az eredmények folya-
matos javítása érdekében mindig formálom, 
alakítom. Például a versenytakarmányomat 
a korábbi években saját recept szerint Tokai 
Sanyinál vásároltam, de mellette kipróbáltam 
kész keverékeket is. Úgy tűnik, hogy a Kere-
pesen kevert Joker 2009-ben nagyobb szerepet 
fog kapni a versenyzők ellátásában. Vallom, 
hogy egy eredményes postagalambász mindig 
kezdőnek tekinthető, aki folyamatosan kiiga-
zításokat hajt végre a korábbi módszerekben, 
újabb és újabb kísérleteket végez galambjai 
minél jobb ellátása, azaz a még jobb eredmé-
nyek érdekében. Magam szinte mindent kipró-
báltam már az elmúlt húsz évben, természe-
tesen, ami arányban állt a pénztárcámmal. Ez 
továbbra is kényszerű szempont nálam.

Az őszi, téli takarmányt magam keverem. 
December 1 után állok rá a téli menetrendre, 
ettől kezdve naponta csak egyszer etetek, de 
egyszer takarítok is. Rendhagyó munkabe-
osztásom miatt ebbe feleségem gyakran be-
segít az év minden szakában.

A tavaszi kezelések januárban a Paramixó 
oltással indulnak. Ezt követi egy hat napos 
itatás egy általam kikísérletezett egyveleggel, 
ami Trisulmix, Colisultrix, Doxivit keveréke. 
Salmonella ellen nem oltok, de 2008. márci-
us elején a versenyzők kaptak egy 12 napos 
Parastop kúrát. Ez köztudottan Belgica de 
Weerd készítmény, és nem egyedüli, amit 
használok a Belgica kínálatából. Versenyző-
imnél alkalmazom a BS egy javított válto-
zatát, jónak tartom a Belgatait, a 4inMixet, a 
Dynavitet. Kiválóan bevált nálam a Galambász 
Kuckóban beszerzett Nutrival nevű amerikai 
készítmény, amelyből háromzacskónyit is el-
használok évente. Leginkább a tenyészeknek 
és fiataloknak adom ivóvízben, de takarmány-
ra keverve is jó. Ez egy igen hatékony vita-
min, nyomelem és aminosav készítmény. A 
tenyészeket és fiatalokat trichó ellen a szlovák 
Metrozollal kezelem. A szlovákoknak van egy 
oregánó olajuk, ez a ragasztó anyag, ha a ta-
karmányra keverek valamit.

A tenyészeket lehetőség szerint február vé-
gén állítom össze. Ezekből 25-30 pár van, és 
ezeknek ma már mintegy felét saját, korábban 
kiemelkedő versenyzőim adják. Mindig van 
15-16 tartalék tojóm is, amelyeket évközben 
„cserélem be” a legjobb tenyész hímjeim 
mellé, teszt párosítás céljából. Ezek gyakran 

Makkor Tamás a tenyészdúc elött

Versenydúcok
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rokontenyésztett, vedletlen madarak.
A versenyzőket március közepén párosítom. 

Ezek is felnevelnek egy fiatalt, a legjobbaktól 
gyűrűzök magamnak is. A második letojást 
igyekszem megelőzni a tojók leválasztásával, 
így a hímek egyedül fejezik be a fiatal felneve-
lését. Az sem gond, ha néhány tojó másodszor 
is letojik, ezek sem ússzák meg az elválasztást.

Őzvegyítés után a versenyzők kapnak három 
magán tréninget, kettőt 10 km-ről, egyet 25 km-
ről. Ezt követően már csak házkörüli tréning 
szerepel a műsoron, reggel és este is. Hímek és 
tojók is, ugyanis totál özvegységben röptetem 
az idősebb galambokat. Amikor reggel 6-ra me-
gyek dolgozni, a tojók csak este repülnek.

A fő versenydúcom 22 fészekfülkés, itt 
kapnak helyet a két évnél idősebb versenyző-
im. Erre a dúcra van felszerelve az egyetlen 
verseny-bejáró, amely el van látva egy 50 
cm-es Tauris antennával. A dúcon belül egy 
ajtón át közlekedhetnek a helyükre a pár nél-
küli éves hímek, részükre 40x40 cm-es bok-
szok vannak kiképezve ülőke gyanánt.

2008-ban összesen 66 db galambot nevez-
tem a fő versenyekre, ebből 45 db volt a hím, 
21 db a tojó. A 45 hímből 23 db volt az egy-
éves, amelyek tehát pár nélkül, „ülőkéről” re-
pültek. A tojók jó része a maratonos csapatot 
erősítette. A házkörüli tréning során ezek nem 
tudnak bemenni a közös dúcba, csak az özvegy 
tojók dúcába. Verseny során ebből semmilyen 
probléma nem adódik. Gyűjtéskor nem muta-
tom meg a tojót a hímeknek, könnyű verseny 
után talán fél órát hagyom együtt őket. Nehéz 
és maratonos verseny után az együttlét akár 
másnap reggelig is elhúzódhat.

A „kegyszerekről” már beszéltem koráb-
ban, itt még két specialitásomról emlékeznék 
meg. Évente 8-10 kg mézet fogyasztanak ga-
lambjaim. Szezonban nem csak az érkezéskor, 
hanem több napon át isznak mézes vizet, li-
terenként egy evőkanál a dózis. A vizet pedig 
egy 6 literes edényből adagolom, amelyben 3 
fej vöröshagyma és 3 fej megpucolt fokhagy-
ma ázik folyamatosan. A használatnak megfe-
lelően a vizet mindaddig töltöm rá, ameddig a 
vöröshagyma nem kezd megbarnulni. Ezután 
friss hagymák kerülnek a vízbe.

2008-ban 2 csapatot utaztattam végig, 

rövid- és középtávon plusz 2-2 
csapatot, sprintben a maradékot. 
Fázisosan takarmányoztam. Érke-
zéskor diétás keverék, szerda estig 
borsós versenytakarmány, majd 
gyűjtésig borsómentes, kukoricá-
val és fehér cirokkal dúsított keve-
rék. A takarmányt közös etetőben 
adom, mogyorós ráetetést csak a 
hosszútávnál alkalmazok. Fürde-
tés télen, nyáron hetente.

Általában 100 db fiatalt engedek 
ki, ezeket két 50 db-os csapatban 
küldöm az őszi versenyekre. A fia-
talok bajnokságában a kezdetektől 
az élben végzek. Megjegyzem itt 
is ötös befutó hozza a pontokat.

Szezon után a versenyzők még felnevel-
nek egy-egy fiatalt, majd szeptember végén 
szétválasztom a nemeket. Október elejétől 
egészen március közepéig galambjaim zárva 
vannak.

- Minek tulajdonítod tartós sikereidet?
- Jó mesterem volt
- Mindig volt erőm a kiválóan repülő 

madarat időben leállítani és tenyésztésbe vonni
- Barátaimtól kiváló tenyész galam-

bok kerültek hozzám.
- Talán rendelkezem azokkal az 

adottságokkal, amelyek szükségesek ebben a 
sportban a jó szerepléshez.

Feltétlenül meg kell emlékeznem két 1997-
ben kelt galambomról, amelyek 6 éven ke-
resztül voltak párban, és sorozatban keltették 
a kiváló rövid- és középtávú versenyzőket. A 
tojó a 97-02-1315 kk, amely ma is a legked-
vesebb madaram. Két évig repült kiválóan, 
majd tenyésztésbe került. 2008-ban 11 éve-
sen alig látszik meg a kora. (volt a kezemben, 
üvegszemű, a közepesnél kissé nagyobb, 
könnyű súlyú, tekintete intelligenciát sugár-
zó, a farkában fehér tollakkal.)

Apja 1052-96-1969 kkh, anyja 6993-93-
6066 kkt

Apai nagyszülők 3012-88-6661 kkh, és 
1170-90-1077 kkt (champion) Apa x lánya 
párosítás.

A 6661-et Szili Péter tenyésztette a 4159-
es Meteorból (Ból x Chantal) és a 8003-as 
tojóból (Filiszter x Janke) A Filiszter = Mi-
niszter x Fakírske

Az 1077 tojó apja szintén a 6661-es, any-
ja a 9091-es opál tojó, ami ugyancsak apa x 
lánya párosítás eredménye Jakab Sanyinál. (a 
van den Berg Gode King a saját lányával).

A 6066 kk tojó Horváth Karcsitól szárma-
zik, apja a „Hókék” 1241-84-5735, anyja az 
NL 92-2892230 kkt, eredeti Theo Hartogs.

A másik tagja az arany párnak a 97-02-1308 
kkh. Ennek apját én tenyésztettem Horváth 
Karcsitól származó Schaerlaeckens galambok-
ból, anyját Szili Péter féltestvér párosításból. 
Ez utóbbinak, amelynek száma 3012-90/94-
0997, apja is, és anyja is a 7073-as számú „27 
helyezésesből” van, amely mindkét esetben 
Schaerlaeckens vérű tojóval volt párosítva.

A 7073-as apja a „Morgós” 2176 számú 
kkh, eredeti Schaub, a Szilbek hím x Máj 
tojó párból, anyja a Jenke, 6290-76-2765 kt. 
Ezt a szuper tojót a csornai Horváth András 
tenyésztette két eredeti Anker galambtól, Ja-
kab Sanyitól került Szili Péterhez Gödöllőre. 
Számtalan kiváló versenyző született tőle.

- Eredményeid 2003-tól?
- Mint már említettem a 2003-as év ragyo-

góan sikerült számomra. Úgy debütáltam a 
Kolumbiában, hogy minden távon bajnoksá-
got nyertem, beleértve a fiatalokét is. A Ma-
gyar Kupa Rövid távban 9. lettem.

2004-ben nem sikerült a hosszú táv, az ál-
talános bajnokságban 12., rövidtávon 3., kö-
zéptávon 1., sprintben 3., fiatalokén 1. lettem 
a tagszövetségben.

2005-ben a kerület általános bajnokságá-
ban 3., rövidtávon 1. és 2.,középtávon 5., 
hosszú távon 10., sprintben 5., a fiatalokén 
nem indultam.

2006 legfontosabb mozzanata az volt szá-
momra, hogy részt vettem első Maratonos 
versenyemen, ami Arendonk volt. Itt mind-
járt megszereztem a csapatverseny 5. helyét.

A tagszövetségben halványabb voltam, az 
általános bajnokság 4. és 5. helyét csíptem el.

2007. jobban sikerült. A kerületi általános 
bajnokságban 2. és 4., rövidtávon 2. és 3., 
középtávon 1., hosszú távon 4., sprintben 4., 
fiatalokén 1. lettem. A Magyar Kupa Legjobb 
dúc bajnokságban 16., Rövid táv 24., Közép 
táv 13. A Maraton összetett csapatverseny-
ében országos 2. lettem.

2008. Magyar Kupa Legjobb dúc bajnok-
ságban 19., a Kolumbia általános bajnoksá-
gában 3., rövidtávon 2., középtávon 3., hosz-
szú távon 3., fiatalokén 4. lettem.

Számomra örömet jelent az is, hogy a tő-
lem elkerült galambokkal többen eredmé-
nyesen szerepelnek. Említhetem itt a zombai 
Laufer Misit, vagy a Viola dúcot. Ez utóbbi 
dúc szintén a Kolumbia élvonalában szere-
pel, 2008-ban 24 kerületi díjat szereztek ga-
lambjaik.

Zárszó
Befejezésül nincs más dolgom, mint gratu-

lálni Tamásnak az elmúlt 20 éves tevékeny-
ségéhez. Eredményeinek rangját emeli, hogy 
azokat országos hírű élversenyzők konkuren-
ciájában érte el.

Meg kell vallanom, hogy egy-egy riport 
formába öntése számomra igen nehéz szülést 
jelent. Mégis élvezem, és igen hasznosnak 
tartom. Sokat beszélgetek alanyaimmal. Ha 
visszaigazolást nyernek saját nézeteim, az 
megnyugtat. Ha új dolgokról hallok, az arra 
ingerel, hogy magam is kipróbáljam. Számta-
lan ötlet megvalósításából magam is profitál-
tam, amit eredményeim is visszaigazolnak. 
Ha riportjaim másokat is arra ösztönöznek, 
hogy a leírtakat felhasználják állományuk 
fejlesztésében, vagy galambjaik felkészítésé-
ben, akkor munkám nem volt hiábavaló.

Tamás István

Versenydúc belülről
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Tagszövetségek 
megnevezése

április 25-26. május 1. május 2-3. május 9-10. május 16-17. május 23-24. mákus 30-31.

1. Budapest I. Trnava Breclav Brno Humpolec M.Boleslav

Breclav

2. Budapest II. Rajka Kuty Hustopece V.Beranov Teplice

Rajka

3. Budapest III. Mödling St.Pölten Amstetten Wels Straubing

Ágfalva

4. Dél-Duna Győr M.óvár Rajka Rosice Rosice

5. Dél-Tisza Seregélyes Pannonhalma Neudorf Brno Brno

Várpalota Várpalota

6. Dunakanyar Szomolány Breclav Brno Humpolec M.Boleslav

7. Hatvan és környéke Öttevény M.óvár St.Pölten Melk Straubing

8. Észak II. Komárom Rajka Brno Jihlava Kladno

Győr Győr

9. Szolnok Pátria Győr Rajka Velka Bites Velka Bites Jihlava Kladno

Rajka Rajka Breclav

10. Hajdú Cinkota Bicske Komárom M.óvár Parndorf St.Pölten

11. Győr-Rába Tasov Humpolec Humpolec Benesov Ricsány Ricsány Comutov

12. Tatabánya St.Pölten Melk Amstetten Wels Straubing

13. Székesfehérvár Rajka Holic Malacky Holic Brno Velké M.

Brno Brno Vysoke M. Vysoké M.

14. Szombathely Drasenhofen Brno Jihlava Kacov Kacov

16. Esztergom Mödling St.Pölten Amstetten Wels Straubing

H.halom St.Pölten

17. Kolumbia Győr Rajka Sopron Melk Haag

18. Miskolc Komárom Rajka Brno Jihlava Kladno

19. Törökszentmiklós Komárom Győr M.óvár Bratislava Jihlava Kladno

M.óvár M.óvár

20. Pécs Rajka Mikulov St.Pölten Brno

Győrszentiván Sopron Győrszentiván

21. Hírös Gönyü M.óvár Velka Bites Jihlava Kladno

Rajka Rajka Breslav

22. Szabolcs Bicske Komárom M.óvár Parndorf St.Pölten

23. Karancs Sopron Melk Haag Straubing

Sopron

24. Zemplén Komárom Rajka Brno Jihlava Kladno

25. Szigetköz Benesov Ricsány Ricsány Prága Comutov

Humpolec

26. Mátra Sz.fehérvár Öttevény M.óvár St.Pölten Melk Straubing

F.szölnök

27. Észak-Kelet Gödöllő Tata Győr Trnava Brno Jihlava Kladno

19.ápr. 26.ápr. Győr Győr

28. Jászság Komárom Öttevény M.óvár St.Pölten Melk Straubing

29. Klubok 
Szövetsége

H.halom Breclav Brno Humpolec M.Boleslav

Maraton
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június 6-7. június 13-14. június 20-21. június 27-28. július 4-5. július 11-12. július 18-19. július 25-26.

M.Boleslav Radeburg Humpolec Dessau Jihlava Dessau Jihlava Stendal

Breclav Breclav Breclav Breclav

Humpolec Radeburg Jihlava Dessau V.Beranov Dessau Jihlava Stendal

Kuty Hustopec Kuty Humpolec

Schärding Neumarkt Schärding Aurach Schärding Aurach Haag Aschafenburg

Ágfalva Ágfalva Schrems Ágfalva Schrems Ágfalva Ágfalva

Jihlava Teplice Jihlava Aas Rosice Liberec Aas

Sopron Sopron Szt.gotthard Szt.gotthard

Soutice Teplice Brno Aas Brno Liberec Aas

P.halma Neudorf P.halma Neudorf Várpalota P.halma Neudorf

M.Boleslav Radeburg Humpolec Dessau Jihlava Dessau Jihlava Stendal

Wels Regensburg Amstetten Aurach Melk Neumarkt Melk Aschafenburg

Velka Bites Radeburg Velka Bites Halle Trnava Döbeln Trnava Magdeburg

Győr Győr Győr Győr

Jihlava Aas Jihlava Aas Velka Bites Aas

Rajka Velka Bites Rajka Velka Bites Rajka

Parndorf Teplice Parndorf Aas St.Pölten Parndorf Aas Wels

M.óvár M.óvár M.óvár

Zinwald Dessau Comutov Crivitz Zinwald Stendal Comutov Magdeburg

Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec

Schärding Neumarkt Schärding Aurach Schärding Aurach Haag Aschafenburg

Prága Radeburg Vysoké M. Dessau Vysoké M. Radeburg Vysoké M. Magdeburg

Ricsány Teplice Grimma Ricsány Magdeburg Ricsány Stendal

Brno Brno Brno Brno Brno Brno Brno

Schärding Neumarkt Schärding Aurach Schärding Aurach Haag Aschafenburg

Mödling St.Pölten Mödling St.Pölten Mödling Mödling

Scherding Neumarkt Melk Aurach Haag Aurach Melk Aschafenburg

Velka Bites Radeburg Velka Bites Halle Trnava Döbeln Trnava Magdeburg

Jihlava Aas Jihlava Aas Brno Aas

M.óvár M.óvár M.óvár

Jihlava Teplice H.Kralove Dessau Ricsány H.Kralove Aas Magdeburg

Győrszentiván Mikulov Győrszentiván Breclav Győrszentiván Győrszentiván Mikulov

Jihlava Aas Jihlava Aas Kladno/Magdeb. Aas Magdeburg

Rajka Velka Bites Rajka Brno Rajka Brno

Parndorf Schärding St.Pölten Regensburg Parndorf Regensburg St.Pölten Wels

M.óvár M.óvár

Wels Regensburg Amstetten Aurach Ybbs Neumarkt Melk Aschafenburg

Sopron Sopron Sopron Sopron

Velka Bites Radeburg Velka Bites Halle Trnava Döbeln Trnava Magdeburg

Zinwald Dessau Comutov Criwitz Zinwald Stendal Comutov Magdeburg

Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec

Wels Regensburg Amstetten Aurach Melk Neumarkt Melk Aschafenburg

F.szölnök F.szölnök F.szölnök

Velka Bites Radeburg Velka Bites Halle Trnava Döbeln Trnava Magdeburg

Győr Győr Győr Győr

Wels Regensburg Amstetten Aurach Melk Neumarkt Melk Aschafenburg

M.óvár M.óvár M.óvár

M.Boleslav Radeburg Humpolec Dessau Jihlava Dessau Jihlava Stendal

Brno Brno Brno Brno

Aachen Liege Kiel
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A Berlini Múzeumszigeten, a 
Pergamon Múzeumban, minden 
tárlatvezetésemen szembesülök a 
ténnyel, hogy a galamb mindig is 
nagyon szimbolikus jelentőségű állat 
volt. Itt látható ugyanis az Istár-kapu. 
Istár (Aphrodité egyik előfutára) az 
egyik babiloni főistennő volt. És mi 
volt a szimbóluma? Természetesen 
egy galamb, és ezen kívül egy 
oroszlán. Érdekes kombináció. Mivel 
Istár a termékenység és a szerelem 
istennője, a galamb természetesen 
ezeket a tulajdonságait jeleníti meg. 
Istár egyúttal a háború istennője is, az 
oroszlán ebben az értelemben volt az 
istennő megjelenési formája.

Pünkösdöt a keresztény egyház meg-
alapításával azonosítják. A régi időkben a 
galamb minden nagy istennő szimbóluma 
volt. Így például Aphrodité egy galam-
bok által kormányzott kagylókocsiban 

utazik. A Héber Bibliában a Szentlelket 
a „ruach“ jelöli, egy nőnemű szó, amely-
nek jelentése egyaránt lehet „lélegzet” és 
„szellem“. Egyébként a galambként áb-
rázolt Szentlélek a felebaráti szeretetet is 
szimbolizálja. Ezért sok menedékházat 
és kórházat a Szentlélekről neveztek el, 
és ismertetőjelük a galamb szimbóluma 
lett.

Ahogy a szél fúj ...

„Pünkösd“ a görög „pentekoste” 
szóból származik, melynek jelentése 
az „ötvenedik“, mert pünkösdhétfő, a 
voltaképpeni ünnep, a húsvétot követő 
50. napra esik (húsvét után 7 hét és 
1 nap). Ez magyarázza a különböző 
időpontokat, pünkösd ugyanis május 10. 

és június 13. közé eshet. 
Pünkösdöt szinte mindig a fagyosszen-

tek után ünnepeljük, igaz, ebben az 
évben röviddel előtte, mert pünkösd az 
idén nagyon koránra esik, ugyanakkor a 
fagyosszentek napjai május 12., 13. és 
14., „Fagyos fenekű Zsófi” napja pedig 
május 15., ezért ehhez az ünnephez 
kötjük a nyár tulajdonképpeni kezdetét. 
Ha pedig épp az időjárásról beszélünk: 
„ahogy a szél pünkösdhétfőn fúj, úgy 
fog fújni a következő 6 hétben.”

Gondolatok pünkösdről
„...és lőn nagy hirtelenséggel az 
égből mintegy sebesen zúgó szélnek 
zendülése...”
A fenti mondat nem egy galambtenyésztőtől származik, aki galambjait 
a repülésről várja vissza, hanem a Bibliában, az Apostolok Cselekede-
tei között szerepel, és pünkösd napjának eljövetelét hirdeti. Pünkösd ün-
nep nekünk, galambtenyésztőknek, mégpedig kettős értelemben. Az olasz 
galambtenyésztők „Selezione Colombofila” címmel megjelenő lapjá-
ban Giorgio Gambini professzor érdekes tanulmányt tett közzé a galamb 
szerepéről a művészettörténetben, és a fényképeket lapunk, a „Brieftaube” 
rendelkezésére bocsátotta. Az eredeti festmények a világ legjelentősebb 
múzeumaiban láthatók.

S. Trimosin: Splendor soks. London, XV! sz..

Leonardo da Vinci/ Andrea del Verrocchio 
e bottega: Krisztus megkeresztelése (Bat-
tesimo di Cristo), 1470-75, Firenze,  Uffizi 

Képtár

Quarlon Eguerrand: A szűz megkoronázása (Incoronazione della vergine). 1453, Villeneuve-
Les-Avignon, Városi Múzeum
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A nyelvek összezavarodása

„... És megjelentek előttük kettős tüzes 
nyelvek és üle mindenikre azok közül.

És megtelének mindnyájan Szent Lé-
lekkel, és kezdének szólni más nyelve-
ken, mint a Lélek adta nékik szólniok....“ 
Ezek a mondatok az Újszövetségben ol-
vashatók. Ha a Bibliát tekintjük, akkor 
pünkösd ünnepével szűnik meg a „Bábe-
li Nyelvzavar“,  hiszen Isten leküldte a 
Szentlelket, majd az emberek „kezdének 
szólni más nyelveken, mint a Lélek adta 
nékik szólniok*.

A nyelvi zavar kérdés közöttünk, 
galambtenyésztők között is. Bár ugyana-
zon a nyelven beszélünk, mégsem min-
dig értjük egymást. Néha az a benyomá-
som, mintha a „Német Bajnokság” lenne 
az egyetlen kód, amelyet mindnyájan 
megértünk. Úgy tűnik, mindent ennek 
kell alárendelni. 

Galambok az égen...

Tegnap ismét élőben emlékeztettek 
rá, hogy tulajdonképpen miről van szó a 
galambsportban. A férjem hívott: „Elfie 
gyere, és nézd meg ezt a képet!!” A fiatal 
galambjaink repültek. 

Három hete még a kifutón ültek, és  
félénken néztek le a földre. Napról napra 
egyre bátrabbak lettek, a szárnycsapá-
saik erősödtek. Először kifutóról kifutóra 
repültek. Utána a kifutóról a tetőre. Utá-
na a tetőről húsz méterrel tovább, utána 
gyorsan vissza. Egy héttel később már az 

első köröket repülték, bár még teljesen 
rendezetlenül, de mégis. Piruetteztek, el-
süvítettek a tévéantenna mellett,   majd 
őrült sebességgel elfordultak a tetőtől. 
Ma már szépen, csaknem rendezetten 
repülik köreiket. 

A röpképnél is jobban tetszett férjem 
arckifejezése. Ismét felrémlett, hogy a 
hobbink miről is, vagy mindenekelőtt 
miről szól: az örömről.

Galambok pünkösdkor 

Most azonban mindnyájan tovább 
akarunk repülni a 2008. évi szezonban. 
A közbeeső időben pedig a Pergamon 
Múzeumban tett tárlatvezetéseim során 
kitérek arra, miért ennyire szimbolikus 
jelentőségű a galamb.

Azt kívánom Önöknek, hogy a 
sebesen zúgó szélnek zendülésével érjen 
fel, amikor galambjaik visszatérnek a 
következő versenyről. Ha pedig még nem 
egészen így sikerült, akkor gondoljanak 
arra, hogy még legalább 10 verseny van 
hátra, amelyeken fordulhat a kocka. 

ELFIE SCHMOLZ

Lambert Sustris: Aphrodité galambot simogat (Afrodite accarezza una colomba), 1550.

Pablo Picasso: Galamb cseréptányéron 
(piatto in terraglio), 1949

Pablo Picasso, Gyermek galambbal 
(L’enfant au pigeon), 1901. Collection The 

Dowager Lady Aberconway, London.

Macron, coppa amca, Krisztus előtt 480, 
Per.gi. Louvre

Piatto di Euforbo, da Kameiros (Rodosz) 
Krisztus előtt 625-600, London, British 

Museum.
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Ajka-i Y-04 PGSE 2008. évi Díjkiosztója

Az Ajkai Díjkiosztót immár hagyomá-
nyosan a TÓVENDÉGLŐBEN rendezték 
meg, mely nem csak a díjkiosztónak tu-
dott kényelmes helyet biztosítani, hanem 
kiállításoknak is.

A Világ Ajkát nem csak a Postagalam-
bászok által szervezett kiállítások, Szak-
előadások és nem utolsó sorban eredmé-
nyeik alapján ismeri / ismerte meg.

Ajka hírnevét megalapozták az Ajkai 
HUTÁK a múlt század közepén, akik a 
Bakony erdőségeiben működtek.

1878-ban NEUMAN Bernáth megépí-
tette az üveggyárat.

1879. tájékán az Ajkai üveg eljutott az 
USA-ba, Kelet-Indiába, Németországba.

Később beindult az Ólomkristálygyár-
tás, amely eljutott a világ minden részére.

Szeretném bemutatni azonban Ajkán 
kívül a kistérséghez szorosan hozzá-
tartozó Somló Hegyet, mely 435 méter 
magasságával kiemelkedik „ISTEN KA-
LAPJA” és magához vonzza, csalogatja 
a természet imádóit. A Hegyen megter-
melt nedű fogyasztóival feledhetetlené 
teszi a látogatást, hiszen az ott megter-
melt Furmint, Juhfark, Hárslevelű, Tra-
mini, Chardonnay és nem utolsó sorban 
az Olaszrizling fogyasztása után az oda-
látogatót vissza vonzza.

„Aki ezekből a nedűkből nem iszik azt a 
Hegy Szelleme megbünteti.”

A hagyomány szerint aki még soha nem 
ivott a Somló Hegy nedűjéből azt a Hegy 
Szelleme távol tartja magától mint az 

erényére oly büszke szűzleány. Csak az 
őszinte érdeklődőknek mutatja meg ön-
magát. A Somlói olaszrizlinget fogyaszt-
va, - mely egy kegyetlen nedű - az iménti 
szűz vad szertővé válik.

A Postagalamb Kiállításnak az Ajka-
Club Oázis biztosított helyet ahol 170 db 
galamb lett kiállítva.

Ajkai eredmények
Sport „D” kategória
Tagszövetségi 2. és 
Országos 20. Burucs József

Év „C” kategória
1. Burucs József

Standard Tojó kategória
4. Kizmus Zoltán
6. Burucs József

A kiállításon prominens személyek 
is részt vettek és szakelőadásokat tar-
totta, melyet a jelenlévők nagy érdek-
lődéssel vártak.

Az Ajka Postagalamb kiállítást meg-
tisztelte a Postagalamb Sportszövetség 
Országos Elnöke - az FCI elsőszámú al-
elnöke: Bárdos István úr. A 13-as Tagszö-
vetség Elnöke: Vincz István.

Postagalamb tenyésztésével Szappanos 
István, országos hírű tenyésztő kimerítő-
en foglalkozott.

Vétek János a Kaposvári Egyetem 
virológusa a Trichomonozis megbete-
gedésével, annak megelőzésével tartott 
kimerítő előadást.

Burucs József a Postagalambok te-
nyésztési és versenyzési módszereivel 
kapcsolatosan tartott előadást - saját ta-
pasztalataira hivatkozással.

A díjkiosztón 42 fő volt jelen, a ko-
rábbi éveknek megfelelően az ünnepség 
igen színvonalas volt és a korábbi évek 
fogadalmait betartva az egyesület tovább 
lépett, melyet eredményeik igazoltak, hi-
szen Burucs József az egyesület elnöke 
a 13-as Tagszövetség bajnoka lett, a na-
gyon erős mezőnyben.

Az egyesület tagságán kívül jelen volt 
Policzer József a Tagszövetség Verseny-
bizottságának Elnöke, valamint a zala-
egerszegi a jánosházi sportbarátok. A 
díjkiosztót a vacsora, majd a tombola sor-
solása követte. A tombola sorsolás alkal-
mával 24. db 2009. évi kelésű fiatal lett 
felajánlva. A tombolát vacsora követte, 
ahol mindenki ehetett, ihatott kedvére, hi-
szen az asztalok a sok finomságtól szinte 
roskadoztak, a jókedv kerekedett felül.

Egyesületi eredmények
Fiatalok csapatbajnoksága
1. Burucs József
2. Nagy Miklós
3. Takács József és Márk

Egyesületi Bajnokság
1. Burucs József
2. Nagy Miklós
3. Süveges László

Főversenyek: Bakony Röpcsoport 
eredményei

1. Burucs József
10. Nagy Miklós

Északi Versenykerület:
1. Burucs József

Fiatalok: Bakony Röpcsoport eredményei
1. Burucs József
2. Nagy Miklós
3. Takács József és Márk

Északi Versenykerület eredményei
2. Burucs József
3. Nagy Miklós
4. Takács József és Márk

Szabó Ferenc
– Picollodúc -

Nagy Miklós, Burucs József, Takács Márk és Takács József
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Élő Legenda… Gaston Wagner 
„Les Vaingueurs” Luxembourg Club

Luxembourgban a de la Fraternité utca 43 
sz. alatti kétszintes társasházában él család-
jával Gaston Wagner Úr Luxembourg egyik 
híres, nevezetes állampolgára, aki jelenleg 
nyugdíjas. Korábban hívatásos katonatiszt-
ként a luxembourgi János Nagyherceg leg-
személyesebb munkatársa volt, aki beosztá-
sánál fogva a nagyherceggel bejárta az egész 
világot. Számtalan magas rangú kitüntetéssel 
büszkélkedhet. Kitüntetéseit az Angol Király-
nőtől, a volt Szovjetunió vezetőitől, a Francia 
Köztársasági Elnöktől stb. kapta. Kitünteté-
sei között megtalálható a Magyarországon 
Losonczi Pál által adományozott kitüntetés 
is. Az ötvenes évektől a nagyherceg kíséreté-
ben a világ számtalan országában járt. Hiva-
tali beosztásán túl azonban két hobbijának is 
jeles képviselője. E hobbik, a postagalambok 
tenyésztése és versenyzés valamint a lóte-
nyésztés. Ez utóbbi, mint ha mostanság job-
ban lekötné szabadidejét.

Gaston Wagner Úrral Kovács Ferenc váci 
postagalambászon keresztül ismerkedtem 
meg, mely ismeretség úgy alakult, hogy im-
már a negyedik alkalommal tettem nála láto-
gatást. Megismerhettem galambjait, lovait. 
Galambjai eredetét, tenyésztés és verseny-
zési módszereit. Gaston Wagner Úr mindent 
precízen feljegyez, de kitűnő memóriával is 
rendelkezik. Idős kora ellenére szellemileg 
rendkívül friss és a mai napig alkotó elme. 
Mostanság az ó-luxembourgi nyelv szótárá-
nak összeállításán dolgozik. Komoly kutató 
munkát végzett és hamarosan elkészül ezzel 
kapcsolatos könyve.

Kovács Ferencen keresztül számtalan 
Wagner galamb került be Magyarország-
ra és e galambok leszármazottjai igen szép 
eredményeket értek el. Különösen a közép 

és hosszú távokon valamint a Maraton távo-
kon jelentősek a galambok eredményei. Csak 
megemlítem, Kovács Ferenc a G. Wagner 
galambok utódaival nyert Maraton bajnoksá-
got és számtalan díjat. Kiemelkedő galambjai 
mind-mind G.Wagner galambok utódai: Pl. 
2014-94-3224, HU 00-06-04593, 00336,-
00338, vagy a 78397, 78398-as galambok.
(eredményeik a Maraton Klub díjlistáiban 
megtekinthetőek).

Az általa tartott, tenyésztett galambok ki-
tűnő, mondhatnám a világ legjobb postaga-
lambászai által kitenyésztett postagalambok 
tervszerű és tudatos továbbtenyésztéséből 
származnak. Saját kezűleg jegyezte le, hogy 
1958 óta, amióta egyértelműen elkötelezte 
magát a postagalambsporttal, hogyan alakí-
totta ki állományát:

(az anyag fordításában dr. Jilly Bertalan 
segített, mely segítségét ez úton is megköszö-
nöm.)

„... Az elmúlt 40 évben az állományomba 
(Gaston Wagner) bekerült tenyészvonalak, 
melyeket továbbformáltam, alakítottam az 
utóbbi években is.

1958.  1, Hentges (1930-ban Belgium 
bajnoka volt (akkor nem adtak ki más címe-
ket), neki a belgiumi bajnokok legeslegjobb 
egyedeiből voltak galambok, mint Bricoux, 
Collin, Horemans, Sion, 

2, továbbá egy másik belga tenyésztő-
től szintén Hentges, Cattrysse, Collin, van 
Spital, Vanbruaene vérvonalak kerültek be.

1959.  Megvette a B-59-1153041 számú 
csodálatos Pieters galambot, úgy mellesleg 
Hentges-nek is voltak Pieters galambjai.

1960. Van Tuyn, a csodálatos holland 
(itt vett 10 darab tojást, melyek mind kikel-

tek), aki Antwerpenben versenyzett, és az 
akkori idők legjobb belga, holland, francia 
és német galambokból szerzett be egyedeket. 
Mint például

- a Marseille-i nemzetközi 1. díjas galamb, 
melyet Németországban vett meg,

- Mourice Delbár csodálatos „Ballon” 
hímjének az unokáját (tojó), vagy a 

- „Le Petit Champion” B-53-6655053-t, 
amely 1960-ban Belgium AS galambja volt, a

- „Vieux Yearling” B-52-6585112, amely 
1958-ban nyert AS címet Belgiumban, és 
további más galambok, mint például Oskar 
Devriendt tenyészetéből.

1961.  LUX-61-10696 tojót megvette a 
luxemburgi Spettz tenyésztőtől, melynek 
ereiben a Huyskens – Van Riel galambok 
kiváló vére csörgedezett.

1962.  F. Christen-től (Luxemburg) 
megvett 2 tojót a Delbar vérvonalából, neki 
Fabry, Vanbruaene (Jonge Stier vonal), va-
lamint Roosens, Cattrysse, Van Hee vérvo-
nalakból is voltak galambjai. F. Christen te-
nyésztő fia később Barcelonából nemzetközi 
1. díjat nyert (R. Christen néven 1977-ben 
10.502 galamb közül).

1970.  Huber tenyésztőtől Hentges és 
Bricoux vérvonalú galambokat szerzett be, 

+ Desmet – Matthys
+ Vinois Th.
+ Raul Van Spital vérvonalakból kerültek 

be galambok.
1975.  Egy angliai hosszú távú vérvonal 

Ted Berry galambászbarát közvetítésével.
1986. Luxemburg-i Keiser tenyésztő-

től Descamp – Van Hasten, Van Hee és 
Vereecke / belga vérvonalak kerültek be.

1986.  J. Lambrecht tenyésztőtől (Liege 
Belgium) csere útján a következő vonalakból:

Rossens P./ Belgium, Descamp – Van 
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Hasten, Bostyn 
P. De Norre, 
Jansens (Hollan-
dia), Steufkenne, 
Regnier, Van 
Wymberghe gazda-
gította a tenyészetet, 
de sok más is.

Gaston Wagner
Club „Les 

Vaingueurs” Lu-
xemburg.”

1986-tól már ide-
gen galamb nem ke-
rült be a dúcába!

Mint a fentiekből 
is kitűnik közel 28 
év tudatos, terv-
szerű és szelektáló 
munka eredménye a 
jelenleg is eredmé-
nyesen szereplő ál-
lomány. G. Wagner 
úr elmondta, hogy 
amikor Ő kezdte a 
postagalambászatot, 

akkor Belgiumban, Hollandiában, Luxembourgban többségében vol-
tak a hosszú távú versenyek kedvelői és ő is ebben az irányban indult 
el. Ma már változott a helyzet. A rövidebb távokon versenyzők száma 
megnőtt. A postagalambászok száma is jelentősen csökkent. Náluk Lu-
xembourgban is egyre kevesebb a postagalambászok száma és alig van 
fiatal. Szerencsére a bevándorlók között egyre gyakoribb azoknak a 
száma, akik kedvelik a postagalambsportot.

Dúca hagyományos téglából épített kétszintes dúc. Alul a 
tenyészgalambok, míg felül a versenyzők és a fiatalok találhatók. A 
négy részes dúcban a galambok özvegységi módszerrel versenyez-
nek és még hagyományos mechanikus órával rögzíti a galambok 
versenygyűrűit. Megengedhetné magának az elektromos rendszert, 
de mint mondta, Ő már csak ragaszkodik a hagyományokhoz. Az 
idősebb hímeknek mindig fiatal tojót ad párnak, míg az idős tojók-
nak fiatal hímeket. A fiatal hímeket csak az első öt versenyen kül-
di, majd pihennek és a tojók veszik át a versenyzői szerepüket. Az 
öreg hímek végig mennek minden versenyen, nyilván a formájuknak 
megfelelően.

2008 évben egyesületében ismételten bajnokságot nyert. Igaz az in-
duló létszám megfelel náluk egy röpcsoporti létszámnak, de ez Őt nem 
zavarja. A 2008 évi Barcelonából rendezett nemzeti versenyt is az Ő 
galambja nyerte meg. Sajnos Brüsszelbe a díjátadóra kora miatt már 
nem tudott elmenni. Sportbarátja F. Schumacher hozta el a díját.

Idős kora ellenére a galamblétszáma közel 120 db. A galambokat 
még ellátja, viszi a versenyekre, de a dúcok takarításában már bará-
tai, galambász társai segítik. Klubjában a galambok versenyeztetésére 
számtalan lehetőség van. Már évtizedek óta kialakult hagyomány, hogy 
tavasszal az öregeket (egy évnél idősebbek) és az éveseket külön röpte-
tik, de külön röptetik az első kelésű fiatalokat és a 2-3 kelésűeket is.

A 2008 évi versenyprogramjuk a következőképen alakult (de az elő-
ző években is így nézett ki a program).

 
Versenyprogram 2008 évben

Április 07-től április 26-ig 6 edzés az egyéveseknek és az „idős” (1 
évesnél idősebb) galamboknak.

Idős Éves Első kelésű Második 
kelésű

km

Galambok fiatalok
05.04. Troyes Troyes 210
05.10. Auxerre Auxerre 274
05.18. Nevers Nevers 365
05.25. Bourges Bourges 400
05.27. Etain
05.31. M o u l i n s 

/400/
Vouzier/B/

06.08. Nevers/365 Chalons/B/
06.14. Limoges 550
06.15. Bar le Duc
06.20 PAU
06.22. Moulins IP Arcis/ Aube 400
06.28. B O R -

DEAUX IP
740

06.28. Tulle IP 582
06.29. Troyes 210
07.04. BARCELO-

NA IP
960

07.06. Montlucon Montlucon 
IP

Troyes 400-
210

07.08. Etain
07.13. Auxerre/274/ Vouzier 

/B/
07.19. M A R -

SEILLE IP
690

07.20. N e v -
ers/365/

Nevers /365/ Chalons 
/B/

07.22. Etain

07.26. N A R -
BONNE

755

07.27. Bar le 
Duc

08.02. P E R P I G -
NAN

08.03. St.Dizier

08.10. A c i s /  
Aube

400

08.17. Troyes 210

08.27. Auxerre 274

08.26. Etain

08.31 St.Dizier

09.07. Troyes 210

31 alkalommal összesen 43 versenyre lehet berakni a galambokat. 
Nem kötelező minden versenyen részt venni. Ki-ki a kedvének és ide-
jének megfelelően versenyezhet. A galambok költségét a versenyre tör-
ténő berakáskor kell kifizetni.

2008 évben az egy évesek közül:
TROYES - ből első a 07-70615-s
BOURGES - ből első a 07-70615-s
MONTLUCON - ból első a 07-70686-os
BOURGES - ből első a 07-70636-os
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Az idős galambok közül első díjat nyertek 
TROYES - ből a 05-50731-es, AUXERRE 
- ből a 06-66393-as, NEVERS - ből a 05-
50745-ös, BOURGES - ből a 06-61735-ös, 
MOULINS - ből a 06-61738-as, LIMOGES - 
ből a 05-50745-ös, TULLE - ból a 06-61767-
es, MONLUCCON - ból a 06-61738-as, 
BORDEAUX - ból a 05-50714-es, BARCE-
LONA - ból a 01-11789-es.

A versenyeredményekből is kitűnik, hogy a 
Wagner galambok 200-1000 km-ig teljesíte-
nek jól.

G. WAGNER ÚR, mint említettem, elköte-
lezettje a hosszú távú versenyeknek. 1979 év-
ben a nemzetközi hosszú távú versenysoro-
zatban EURÓPA BAJNOKI CÍMET NYERT. 
2007 évben Barcelonából nemzetközi 2 díjat 
nyert. Hazájában rendszeresen nyeri a hosszú 
távú versenyeket.

Kitűnő eredményei ellenére soha nem reklá-
mozta galambjait. Megmaradt mindig szerény 
csendes a postagalambsportnak élő embernek. 
Luxembourg híres emberei között számon 
tartják. 2008 évben külön könyv is jelent meg 
Róla. Galambász körökben való ismertségét 
jellemzi, hogy Anker Alfonz is személyes kap-
csolatot tartott fenn Wagner Úrral. Erről tárgyi 
dokumentumok is fellelhetők lakásán. Anker 
Alfonz látogatásakor még csak postagalambo-
kat tartott. Saját lovai akkor még nem voltak.

G. WAGNER galambjai igen finom izom-
zatúak. Tollazatuk kiváló, küzdeni-tudásból 
többször jelesre vizsgáztak. A fent írtakból 
is megállapítható, hogy nagyszámú világ-
híresség „összegyúrásából” alakult ki az 
állomány, melynek tenyész értéke igen fi-
gyelemre méltó. E galambok nem csak azért 
jönnek eredményesen, mert jó a felkészítési 
technológiája a galambásznak, hanem azért 
mert bennük van az akarat, a küzdeni tudás 
a minden áron hazatérni akarás és meg van 
hozzá az izomzat a tollazat stb.

Nekem olyan szerencsém adódott, hogy 
Wagner Úrtól folyamatosan kaptam tenyész 
dúcából galambokat és 2008 évi őszi láto-

gatásom alkalmával elhozhattam a LUX 98-
82460-s fakó tenyész hímet. A hím apja 27 x 
800 km feletti útból 27 helyezést ért el, anyja 
a néhai Brimayer egyik barcelonai győztes 
tojója. E hímnek egyik unokája a HU 05-13-
57098 Hím, Polgár Károly pápai sporttársnál 
2 év alatt 13 helyezést ért el 300 km - 850 
km közötti távokon, köztük ROSTOCK-ból 
4273 galambból 8. helyezést. E galamb 2008 
januárjában az Országos Kiállításon Standard 
kategóriában 14. helyezést érte el. Az 87098-
as hím anyja a pápai Politzer testvérek által 
tenyésztet ezüstszínű tojó.

G. WAGNER Úr által galambjairól, ga-
lambállományának kialakulásáról írt vissza-
tekintést elküldtem Dr. Jilly Bertalan sport-
társunknak, aki a következő megjegyzést írta 
a részére elküldött anyaghoz, mely megálla-
pításaival messzemenőkig egyet is értek.

Dr. Jilly Bertalan:
„... Megjegyzés:
Egy azonban tanulságként a levélből biz-

tos megállapítható volt. Ez pedig az, hogy 

a siker, de különösen az értékes tenyész 
anyagra alapozódó siker nem jön egyik nap-
ról a másikra, nem hullik az ölébe senkinek 
sem, mert azt tervszerűen, céltudatosan fel 
kell építeni, akár a tenyészgalambok, akár 
az egyéb feltételek vonatkozásában. 

A legjobb genetikai alapanyag sem ad 
100%-ban jó utódokat, s ha nem vagyunk 
elég türelmesek, akkor sosem lesz igazi si-
kerélményben részünk. A régi híres (néhány) 
tenyésztők által kialakított tenyészállomány 
mély nyomot hagytak a világ postagalamb 
sporttörténelmében, de a mai nagyok döntő 
többsége nem a galambok minőségével, ha-
nem a felkészítés professzionista voltával ösz-
tönzik galambjaikat a képességeiket megha-
ladó teljesítményre. Ám az igazi hosszútávu 
eredményeket sorozatosan teljesítő állomá-
nyokban lakozik a legjobb genetikai adottsá-
gú postagalamb, mert minden “nagymenő” 
ezekhez nyúl vissza, ha saját állományát fris-
síteni, fejleszteni szeretné. (Lásd Koopman 
új beszerzéseit). Ezt a tendenciát még az sem 
tudja megtörni - sem nyugaton sem itthon, 
hogy a rövid - középtávú versenyek mennyi-
sége nagyságrendekkel több, mint a hosszú 
utaké. A rövid útról egészséges, de a betegebb 
galamb is hazaér, míg a hosszú és megerőlte-
tő utakról csak az egészséges és jó adottságú 
ér haza. Na ezért érdemes a hosszú utakon 
jól szereplő galambokat a tenyész dúc féltett 
egyedei között megtartani, míg az egyéb utak 
díjnyerői csak a gyorsabb beugrás, és a szu-
permotiváltság következtében nyernek. …”

Gaston Wagner úr galambjai azon galam-
bok közé tartoznak, amelyekben a genetikai 
érték az átlagnál nagyobb. E galambok már 
bizonyították képességeket és alkalmasak 
arra, hogy saját állományunkat frissíteni, fej-
leszteni tudjuk.

Nem tudni mennyi ideig tud még a postaga-
lambsportnak szentelni idejéből, de egy biztos, 
komoly genetikai örökséget hagy maga után.

r-ó.
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Lakossági Hírdetés
Eredeti német tenyészetemből röpposta 
galambok eladók. Beldvár utódai és költő-
párok kb 50 db. Janssen, Stichelbaut-Van-
hee-Marcel Desmet, Delbar, Grondelaers, 
Van Loon-Borgmans, Romein-Vörös-Vos-
sen. Emil Subotha, 8640 Fonyód, Kupa 
Vezér u. 27. Tel: 06-70/596-6115

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

***
A nagy NY3 kerület élversenyzője befe-
jezi aktív galambászatát. 50 db galambból 
álló állomány egyben, vagy külön-külön 
ELADÓ. Az állományban champion díj-
kilométeresek is szerepelnek. Rábaközy 
Lajos 8000 Székesfehérvár, Udvarhelyi u. 
20. Tel.:30/351-63-90

***
Fiatalokat ajánlok: Jan Aarden, Eijerkamp-
Janssen, Eijerkamp-van Loon, Eijerkamp-
Muller (Aarden), First Prize Pigeons 
(Aarden/vdWegen), Bertie Camphuis és 
Marcel Sangers galambjaimtól. A fényké-
pek és származási lapok megtekinthetők 
az interneten a www.aardenpigeons.uw.hu 
oldalon. Papdi Imre 30-941-1031

***
Kleine Dirkre, Kannibaalra rokontenyész-
tett galambjaimból fiatalok eladók! Továb-
bá Huben, Verbruggen, Marcel Sangers, 
Colbrandt és Florizoone vérvonalakból. 
Elérhetőség: Vajna Zsolt 06-70/703-
8816;
06-30/969-7199; vajnazs@t-online.hu;
www.vajnapigeons.uw.hu

***

Fiatalok rendelhetők a többszörös Olasz 
bajnok Eros Carboni (Bremen, V loon, 
Koopman, Eijerkamp) Gyerkó Tibor, 
Csordás Károly, és Verstraete vérvona-
lakból, melyekből tenyészanyagom fel-
épül, tenyészeim 2-évig velem voltak 
Carboninál ahol gyerekeik kemény kon-
kurenciával szemben is rátették bélyegü-
ket a nagy mester eredmény lajstromára, 
ahol Loft Managerként dolgoztam. Hu-
nyadi László. Tel: +36-70/503-3873

***
Sprintbajnok állományomból 2009. évi  
fiatalok gyűrűzését vállalom, valamint el-
indult a honlapom www.saraipigeons.5mp.
eu; Minden érdeklődőt szeretettel várok! 
Tel. 06-30/512-5299

***
Fiatal galambok gyűrűzését vállalom. 
8000 Ft darabáron. Gyűrűt kérek! Vér-
alap: Van Bruaene, De Vrient, Simnons, 
Ardeen, Van Roy keresztezések és tiszta-
vérben. Tel: 06-30/476-7669

***
Zárt tenyész állományom eladó. Melyet 
világhírű Belga, Holland és Német te-
nyésztőktől személyesen importáltam. 
Telefon: 06-30-9681680. Egész nap 
hívhat.

***
Benzingóra műanyagtokos egyszalagos új-
szerű állapotban; valamint 2m x 2m hordoz-
ható, szétszedhető galambház teljes beren-
dezéssel eladó. Ir. ár: 42.000 Ft - 20.000 Ft. 
Érdeklődni: Kecskemét: 06-76/495-305

***

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

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

***
Minden tipusú versenyóra javítása garan-
ciával, valamint érmek, serlegek forgal-
mazása, plakettek szobrok, díjak árusitá-
sa. Ingyenes gravirozással.
Majtényi Óraház Törökszentmiklós  
Almásy u. 2. 06-56/390-233

***
Tartalmas kikapcsolódás - és galambászat. 
Legyen a vendégünk a Rábaköz szívében! 
Falusi szálláshely családoknak a „Galam-
bos” Szili Vendégházban, egész évben. 
Fedezze fel a Kisalföld természeti, kultu-
rális, néprajzi értékeit - és galambászait! 
Szili Péter, Galambospeti, Szil, Táncsics 
Mihály u. 11.
Tel.: 96/275-359 (70/519-3036) 
szilipeter@gmail.com Kérje részletes tá-
jékoztatónkat! Ugyanitt, állományomból, 
tenyésztésre alkalmas galambok, valamint 
fehér postagalambok eladók.

***

Kínában rakott fészket a világbajnok vásárhelyi postagalamb

Hódmezővásárhely - Picasso béke-
galambja és a vásárhelyi postagalamb-
egyesület szabadon engedett szárnyasai 
23 kisiskolás fantáziáját mozgatták meg 
az Alföldi Galéria november első hétvé-
gének szombati galamb délelőttjén.

Huszonhárom vásárhelyi kisiskolás 

rajzolta újra szombaton Pablo Picasso 
világhírűvé vált, zöld ágat a csőrében 
tartó galambját. Az alkotás a Béke Vi-
lágtanács jelképévé vált.

A vásárhelyi Alföldi Galériában ren-
dezett eseményen nagy érdeklődéssel 
hallgatták a résztvevők, főleg a szülők 
Kovács Mihályt, a vásárhelyi postaga-
lamb egyesület elnökét, aki nem csupán 
a postagalambokról és versenyezteté-
sükről beszélt, de 70 galambot is szélnek 
eresztett, amelyek másodpercek alatt el-
tűntek.

- Világbajnok galambunk is van. Igaz 
a 08-D-203350 SKT nevű sötét tojót az 
idei, Németországban megrendezett vi-
lágbajnokság után a verseny szervezői 
elárverezték. A világbajnok galamb kö-
zel 1,2 millió forintért kelt el, és került 
ki Kínába. A galambot én és András fiam 

nevezte, de a szabályok szerint amikor 
kikerült a versenyre, már a rendezők tu-
lajdonává vált - mondta Kovács Mihály.

A gyermekek percekkel később a 
galéria folyosóján - Picasso alkotása 
alapján - újrarajzolták a spanyol mester 
galambját.

A Tornyai-iskolába járó, 7 éves Szögi 
Ricsi valóságos kis kompozíciót készí-
tett, a Szőnyi Benjámin iskolába járó, 7 
éves Demeter Anna pedig két galambot 
is papírra vetett. A verseny végén va-
lamennyi kisgyermek galambformájú 
édességet kapott. A győztesként kihir-
detett Földesi Boglárka, a Liszt Ferenc 
Ének-zenei Általános Iskola másodikos 
diákja pedig könyvcsomagot és a no-
vember 30-áig látható Picasso-kiállításra 
szóló belépőt kapott - négy személyre.

dv hireiből - baraa-press sport
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GALAMB HUNGÁRIA CENTRUM
FELKÉSZÍTÉSI PROGRAMJA

Első nap (hazaérkezés napja):
Első itatás: tricho+kokci elleni gyógyszer + Belgasol (50% dózis) + Natural Elektrolit 
(30% dózis)
Második itatás: gyógyszer + Avitonikum Aktív (májregeneráló, méregtelenítő)
1. Takarmány: Röhnfried Diétás-mix 50% + Röhnfried Sport 1 50%

Második nap:
Első itatás: gyógyszer + Belgasol (50% dózis)
- tiszta víz + Avidress Plus (tricho, kokci, bakt. elleni megelőző készítmény)
Második itatás: gyógyszer + Avitonikum Aktív

1. Takarmány: Sport 1 + Natural Diéta Energia Special 20% + Nutri Power* vagy Winput*
2. Takarmány: Sport 1 + Natural Diéta Energia Special 20%

Harmadik nap:
Első itatás: Gervit-W (multivitamin, aminosav)
- Avidress Plus
Második itatás: gyógyszer + Avitonikum Aktív
1. Takarmány: Sport 1
2. Takarmány: Sport 1 + Röhnfried Joker + Nutri Power vagy Winput

Negyedik nap:
Első itatás: Avitonikum Aktív + Entrobac (bélflóra regeneráló)
- Avidress Plus
Második itatás: Avitonikum Aktív + Entrobac
1. Takarmány: Sport 1
2. Takarmány: Sport 1 + Röhnfried Show + 10% kendermag + Nutri Power vagy Winput

Ötödik nap:
Első itatás: Blitzform (50% dózis)- (vérképző, teljesítményfokozó)
- tiszta víz
Második itatás: tiszta víz
1. Takarmány: Sport 1
2. Takarmány: Sport 1 + kendermag + Oregano Schaffett* + Nutri Power vagy Winput

Hatodik nap:
Első itatás: Full Speed
- Avidress Plus
Második itatás: Mumm + méz + Avitonikum Aktív 450 km-ig
1. Takarmány: Sport 1 + Oregano Schaffett vagy Premium 9 olaj + Nutri Power vagy Winput
2. Takarmány: Sport 1

Hetedik nap:
Első itatás: tiszta víz

Gyógyszer: hetente váltogatva légúti és gyomor-, bélrendszeri betegségek elleni megelőző kezelések
Heti dúcfertőtlenítés ajánlott. Légúti kezelésként Bio-Air-Fresh és Atemfrei ajánlott.

*Nutri Power: magas fehérje, növekedési faktorok, gyorsan regeneráló táplálék
*Winput: aktív táplálék, B4 PSB formula
*Oregano-Schaffett: speciális birkafaggyút és oregánót tartalmaz

Galamb Hungária Centrum
1076 Budapest, Verseny u. 14.  2144 Kerepes, Iparterület 084/14.

Telefonos rendelés: 06-1-413-7920
www.galamb.hu
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Mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy Szerezla László sporttárs 
61 éves korában elhunyt. A já-
noshalmai N-11 PGSE egy jó 
barátot és sporttársat vesztett 
el személyében. Temetésén az 
egyesület tagsága a kegyelet ko-
szorújával és a galambjai felen-
gedésével búcsúzott tőle. Emlé-
két megőrizzük.

N-11 Postagalambsport,
Jánoshalma

Verstraete/Desmet-Matthys 
Belga forgalmazója!

Belgiumból kiváló törzsgalamb, fióka (belga törzs-
lap / gyűrű) megrendelhető. Akármilyen más szár-
mazás is szállítható Belgiumból, Hollandiából, 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

Megrendülten, mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy tagtársunk Szántó 
Ferenc 2009. március 6-án, életének 
49 évében elhunyt. Személyében 
egy aktív és eredményes versenyző 
távozott közülünk. Egyesületünk-
nek 1974 óta volt tagja. A postaga-
lambsportba fiatalon, szinte még 

gyermekként kapcsolódott be. A Maraton Klubnak a klub 
megalakulása óta tagja. Temetésén, március 16-án galamb-
jai feleresztésével vettünk tőle végső búcsút.

Közép-Dunántúli Postagalambsport Tagszövetség Maraton 
Klub Velencei Röpcsoportja D-03 Postagalambsport Egye-
sület


