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02. Tagszövetség díjkiosztója

A Budapest II. Tagszövetség február 
13-án rendezte díjkiosztóját. Ez a II. 
Zóna díjkiosztójával esett egy napra, 
ami némi szervezést igényelt, hiszen 
ezen tagszövetség tagjai is nyertek a 
Zónaversenyeken. Azért hogy ne kell-
jen mindkettőre elmenniük, ami az 
idő szűkössége miatt nehézkes is lett 
volna, Sportszövetségünk Elnöke fel-
vállalta, hogy a serlegeket átszállítja 
pesten.

Így a 7 órára tervezett kezdés ki-
csit megcsúszott, és a vacsora került 
előtérbe a díjátadásokkal szemben, 
de ez senkit nem zavart. A vacsora a 
már megszokott minőségben került 
asztalunkra, hisz a helyszín is ugyanaz 
volt.

Bárdos István Elnök úr az utolsó pil-
lanatban befutott, sok szép serleggel, 
amit a vacsora elfogyasztása után sze-
mélyesen adott át.

A díjkiosztót megelőzően meghall-
gathattuk Végh Kálmánnak az A-10 
egyesület elnökének köszöntőjét.

Zóna győztesek:
Zóna Középtáv összetett csapat-

verseny (2 út alapján)
6.  Kancsár Ferenc A-21
9.  Tóth Ferenc A-13
14.  Végh Kálmán A-10
15.  Ifj. Horváth Jenő B-04
16.  Kerschner Ferenc B-03

Zóna 5 út alapján csapatverseny
3. Malomsoki Tibor B-03
6. Pálos Tibor B-04
9. Fodor István B-03
14. Varga József B-04
16. Fodor István B-03

Ez után következett a tagszövetség 
díjainak átadása melyet a II. tagszövet-
ség elnöke celebrált.

Tagszövetség győztesei:
Rövidtávú csapatbajnokság
1. Végh Kálmán A-10
2. Fodor István B-03
3. Pálos Tibor B-04
4. Malomsoki Tibor B-03
5. Grampsch István A-13
Középtávú csapatbajnokság
1. Végh Kálmán A-10
2. Kancsár Ferenc A-21
3. Malomsoki Tibor B-03
4. Pálos Tibor B-04
5. Kovács Attila B-04
Hosszú távú csapatbajnokság
1. Malomsoki Tibor B-03
2. Végh Kálmán A-10
3. Pálos Tibor B-04
4. Fekete Gábor A-13
5. Fodor István B-03
Általános távú csapatbajnokság
1. Végh Kálmán A-10
2. Malomsoki Tibor B-03
3. Pálos Tibor B-04

4. Fodor István B-03
5. Kancsár Ferenc A-21
Sprintverseny
1. Kancsár Ferenc A-21
2. Fekete Gábor A-13
3. Grampsch István A-13
4. Végh Kálmán A-10
5. Fodor István B-03
Fiatalok versenye
1. Fekete Gábor A-13
2. Springenceisz Tibor A-13
3. Óvári József B-04
4. Fodor István B-03
5. Szabó Lajos A-21
A díjátadás jó hangulatban telt, min-

denki örült a másik győzelmének. A 
versenyek vetélytársai most barátként 
gratuláltak egymásnak.

A díjátadás után a már megszokott 
tombolasorsolás következett, megle-
pően sok és értékes ajándékkal.

Éjfél magasságában fejeződött be a 
tombolahúzás, ezután sokan elindultak 
haza, de még sokan maradtak is, be-
szélgetve és hallgatva a kellemes hát-
térzenét, melyet a tavalyról megismert 
fiatalember szolgáltatott.

Gratulálok mindenkinek.
Kakas Tímea
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Kuruzslók, mesemondók és álmodozók 1.

A fenti mottót barátom, egyik Postagalambá-
szat-Index-Fórumos hozzászólásából idéztem. 

Éveket töltöttem agrár felsőoktatásban, 
oktatási és állati termék-előállítással foglal-
kozó kutatási területen. Jó iskolám volt. Sok 
esetben az adott tudományterület nagyjaitól 
tanulhattam. Sok mindent láttam, tanultam. 
Minél többet, annál inkább rádöbbentem: 
sok mindenről nagyon keveset, sok minden-
ről semmit nem tudok. Sokszor felül kellett 
vizsgálnom, majd sok esetben átértékelnem, 
addig vallott nézeteimet.

Minden tudatosan végzett tevékenység 
– így a postagalambászat is – bizonyos isme-
retek meglétét feltételezi. Következő néhány 
írásommal, egy tudatosabb, bizonyos isme-
retek elsajátítását feltételező galambászatra 
szeretném ösztönözni Önöket. 

Ehhez természetesen tanulni és tanulni kell. 
E nélkül nem megy. „Biztos kell egy tükör 
is hozzá és némi alázat!” (tailore) A magam 
módján és eszközeimmel, csupán a tükröt bo-
rító port, púdert és felkent festéket próbálha-
tom lazítani. A többi Önökön, rajtatok múlik. 

Az átlag galambász hozzáállása mellett, a – ta-
lán - legnagyobb problémára vonatkozóan Szap-
panos István szavait idézném: „Magyarországról 
hiányzik a konstruktív galambász értelmiség.”

Furcsa világot élünk. Alig léteznek „ga-
lambász-műhelyek”. Aki tud valamit, hallgat. 
Úgy mondják: van, aki bajnokságot nyer és 
van, aki beszél, van, aki ír. Aki beszél, plá-
ne, aki ír, többnyire Önös érdekből teszi. El 
akar adni valamit. Úgy hiszi, ez a marketing. 
A marketing sajátos szakma. Annak idején – 
különböző kurzusokon hallgatva – megma-
radt bennem egy gondolat: „Állítani valamit 
egy dolog. Bizonyítottan állítani, piaci előnyt 
jelenthet.” Sajnos, a magyar postagalambász-
társadalomból, mint vásárlói rétegből, ez a 
fajta vásárlói tudatosság alapjaiban hiányzik. 

Jobb esetben használati utasításokból, rek-
lámanyagokból szerezzük információinkat.

Poroszos iskolában nőttünk fel. Ez vonatko-
zik galambászatunkra is. Segítő mindig akad: 
„Ezt add! Erre költsd a pénzed...!” Tanulni, a 
történtekből, vagy abból sem tanulunk.

Furcsa világot élünk. Az élet magával hozta, 
a galambászat üzletté válását. Belemerültünk 
a kereskedelmi galambászatba. Napjainkban, 
egy „heti kezelési terv” minimum két oldal. 
Tele csodaszerekkel. Szinte mindenkinek 
„programja” van. Többnyire probiotikumok-
ról, bélflóra regenerálókról, hasznos bélbakté-
riumokról, antibakteriális hatású, természetes 
alapú, antibiotikumokat helyettesítő készít-
ményekről, gyógynövényi hatóanyagokról és 
immunrendszer erősítőkről beszélnek. 

A galambos ábrával forgalomba hozott készít-
mények döntő többségének – pláne a készítmény 

sor egészének - hatékonyságát legtöbb esetben 
meg sem próbálták mérni, szükségességét függet-
len laborvizsgálati eredményekkel alátámasztani.

A „marketing” olcsóbb. Köztudatba beveze-
tett jelzőkre – probiotikus, antibakteriális, termé-
szetes... – alapozni, biztosabban és gyorsabban 
megtérülő befektetés, mint független laborató-
riumi vizsgálatokkal alátámasztott, tudományos 
eredményekkel bevezetni egy-egy új terméket. 
Ma – határainkon túl is – egy-egy eladható szlo-
gen és egy dekoratív galambfotó sok mindent 
megold. Üzleti szempontból „érthető”, de mit 
tehet a galambász, mint vásárló? A probléma mi-
nimum kéttényezős. Egyrészt a lényegest, a lé-
nyegtelentől megkülönböztetni rendkívül fontos, 
illetve fontos lenne. Ha nem szükséges bizonyos 
anyagok adagolása galambjaink számára, jobb 
lenne, ha mellőznénk azokat. A galamb jó eset-
ben kiválasztja (szervezetből eltávolítja), rosz-
szabb esetben méregteleníti a feleslegesen bevitt 
„hatóanyagokat”. Az ilyen „hatóanyag” bevitel - 
energiadeficiten túl - a galamb homeosztázisának 
(belső egyensúlyának) különböző mértékű meg-
billenését vonja/vonhatja maga után. Ez pedig, 
különböző mértékben befolyásolja az anyagcse-
rét, blokkolja a formát. 

Kételyeiket fokozandó, néhány gondolat, 
Tóthi Róbert egykori kollégám közlésre át-
adott anyagai közül:

• Néhány cukor jellegű anyag és a ter-
mészetes polifenolok komplexeket képeznek a 
mikroelemekkel, és meggátolják felszívódásukat. 

• Jelentős kárt okoz a különböző 
nyomelemek közötti természetes interakció, 
ami szintén megakadályozhatja a felszívódást.

• Az esszenciális ásványi tápláló-
anyagok atom- és elektronszerkezete nagyon 

hasonló egymáshoz. Egymással versengenek 
a bélfalban található, korlátozott számú aktív 
felszívódási helyért. Ha valamelyik ásványi 
anyag túlsúlyban van a másikkal szemben, 
akkor az alacsonyabb koncentrációban jelen 
levő ásványi anyag felszívódása gátolt. 

(Dr Tóthi Róbert, KE Állattudományi Kar, 
Takarmányozási Intézet)

Egy másik, hasonló iskolapélda szerint: vas-
tartalmú kiegészítők növelhetik az E vitamin 
szükségletet. Nagy adagú E vitamin hátrányosan 
befolyásolhatja a vaskezelés hatékonyságát.

Sokszor, tehát azt sem tudjuk, hogy egy adott, 
jól bevezetett márkanevű készítményben – egy 
terméken belül (!) - található hatóanyagok, egy-
mással kombinálva milyen hatást váltanak ki.

Ahogy sokat látott ismerősöm fogalmazott: 
„Fogalmunk sincs, hogyan adjuk, az azt sem 
tudjuk mit.” Hát... (Nem a testtájra gondoltam.)

Szemeim előtt rövid, közép, hosszú távú ellátási 
tervek, emlékképeim közt, érkezési állapotok ar-
zenálja pereg. Természetesen, bizonyos rugalmas 
„kerettervet” fel lehet, és valószínűleg fel is kell 
állítanunk, de vajon hol a határ? S ki dönti el?

Higgyük el: minden árt, ami nem használ! 
Ne úgy adjunk, hogy ártsunk!
Sokan különböző gyógynövénytartalmú 

készítmények jótékony hatására alapozzák ga-
lambászatukat. Szándékuk szerint, kerülve a 
gyógyszerek mellékhatásait. Aprónak tűnő, de 
nem elhanyagolható probléma, hogy – a köztu-
dattal ellentétben – általánosságokban beszélve 
és nem minden, de sok esetben, a gyógynövé-
nyek adagolása sem mentes mellékhatásoktól. 

Természetesen alkalmazásuk mértéke, 
– ebből következően például „formarom-
boló” hatásuk – meg sem közelíti a legtöbb 
állatgyógyászati hatóanyagét. Igaz, egész-
ségmegőrző, pláne gyógyító hatékonyságuk 
sem. Valamit valamiért. Célzott alkalmazási 
arányukat és alkalmazásuk mértékét számta-

Mottó:  „Szerintem itt az alkalom, döntsük el a fórumon: 
 Mi milyen tudományok tudói nem vagyunk!!!!!!
 Biztos kell egy tükör is hozzá és némi alázat!”      (tailore)
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lan körülmény folyásolja be. 
A probléma fokozottan kérdéses különbö-

ző termékek együttes alkalmazása során. 
Sokan savanyítunk, de vajon hányan gon-

doltuk végig, hogy ennek, a meglehetősen 
egyszerűnek tűnő műveletnek a szervezetre 
gyakorolt komplex hatásaival mennyire va-
gyunk tisztában? Vagy egyszerűen beérjük az 
„egy kanál per liter” ajánlással? 

Néhány elem felszívódása és a pH kapcso-
lata, szintén Tóthi dr. anyagaiból: 

A mikroelem-kiegészítés optimális meny-
nyiségben való felszívódásának másik jelentős 
kérdése, hogy az esszenciális ásványi anyag 
képes-e az emésztőrendszer teljes hosszán 
keresztül oldatban maradni, majd felszívód-
ni. Az ásványi anyagokat két nagy csoportra 
oszthatjuk. Az elsőbe azok tartoznak, amelyek 
az oldat pH-értékétől függetlenül az emész-
tőrendszer teljes hosszán oldatban maradnak. 
Általánosságban a makroelemek, mint a kalci-
um, a nátrium és a magnézium sorolhatók ide. 
A második csoportot azok az ásványi anyagok 
képezik, amelyek az úgynevezett hidroxi- 
polimerizáció folyamatán mennek keresztül. 
Többnyire a mikroelemek tartoznak ide, pél-
dául a cink, a réz, a mangán és a vas. Leegy-
szerűsítő megfogalmazásban ezek olyan ásvá-
nyok, amelyek az emésztőrendszer bizonyos 
szakaszán oldhatók (a gyomorhoz közeli savas 
környezetben), viszont a lúgos szakaszon (a 
bélrendszer alsóbb szakaszán) kicsapódnak az 
oldatból. A hidroxi-polimerizáció folyamata 
akkor megy végbe, amikor a környezet savas-
ról lúgosra változik. Protonok szabadulnak fel 
az esszenciális táplálóanyagot oldatban tartó 
vízmolekulákból, megkísérelve állandó szinten 
tartani a pH-értéket. A folyamat előrehaladtával 
a víz nem képes tovább oldatban tartani az 
esszenciális ásványi anyagot, ami szilárd ál-
lapotban kicsapódik az oldatból, és így nem 
tud felszívódni. A felszívódott ásványi tápláló-
anyagok nagyon nagy százalékának ez a végső 

sorsa, ami magyarázatot ad arra, hogy néha 
megfelelő felvétel ellenére miért minimális a 
felszívódás. (Dr Tóthi Róbert, KE Állattudo-
mányi Kar, Takarmányozási Intézet)

Éveket tölthettem különböző alternatív hozam-
fokozók (a galambász szakzsargon a hatóanyag-
csoportot, természetes anyagként említi) tanul-
mányozásával. Úgy vélem, egy átfogónak tűnő 
gondolatot mindannyiunk figyelmébe ajánlhatok:

Mind a gyógyszerek, mind a természetes 
alapú „hozamfokozó” készítmények hatása 
annál kifejezettebb (látványosabb), és alkal-
mazásuk annál szükségesebb lehet, minél na-
gyobb problémát kívánunk orvosolni velük. 

Egy-egy sikeresnek tűnő kezelést köve-
tően, jól tesszük, ha örömünkön túl végig 
gondoljuk, hogy mit és hol rontottunk el, 
hogy, ha lehet, még egyszer ne kövessük el 
ugyanazt a hibát! Hibát kijavítani egy dolog, 
megelőzni, esetlegesen ismételt kialakulását 
megelőzni sokkal olcsóbb, s fontosabb lehet 
(lehetne)! Sokszor eszembe jut egy Versele-
Laga füzetben olvasott mondat: „...Az nyer, 
aki kevesebbet hibázik....” Önök szerint?

Gondolkodtak már azon, hogy a betegség 
a környezet által erősen befolyásolt galamb 
- kórokozó egyensúly megbomlásának követ-
kezményeképpen lép fel? Hogy az egészség 
– szintén Szappanos Istvánt idézve – két be-
tegség közti állapot?

Hogy galambjaink - cirka 80%-a - hiánybe-
tegségekkel terhelt... Hogy a fellépő betegség tü-
neti megjelenése csak a „jéghegy” csúcsa? Hogy 
felismert, illetve fel nem ismert hibáinkat csoda-
szerek alkalmazásával próbáljuk ellensúlyozni?

Ezt add! Erre költsd a pénzed!
A különböző problémák jelentős részét, 

tartás-, takarmányozás-, szállítás- stb. tech-
nológiai hiányosságokat előidézve mi ma-
gunk indukáljuk. 

Meghívott előadóként, Balatonkenesén, egy 
Donkó Tamás, egykori kollégámtól merített ötlet 
alapján készült ábrán megkíséreltem összefoglal-

ni, a galambegészségügy hatékonyságát leginkább 
befolyásoló tényezőket. Az állategészségügy higi-
éniai részének két alapeleme a fertőződés meg-
akadályozása és a fertőzési lánc megszakítása. 
Mivel a postagalambsportban a fertőződés nem 
küszöbölhető ki, a hangsúlyt célszerű a fertőződés 
valószínűségének csökkentése mellett, a fertőzési 
lánc lehető legrövidebb időn belül történő, legtel-
jesebb mértékű megszakítására helyezni. A követ-
kező „küszöb”, a fertőzés következményeképp 
fellépő betegség tüneteinek, minél koraibb stádi-
umban történő felismerése. Ezt követően, a lehető 
legrövidebb időn belül, a lehető leghatékonyabb 
készítmények, lehető legszükségesebb mértékű 
adagolásával kellene felszámolnunk a kialaku-
lófélben lévő betegséget. Úgy vélem, az egyik 
alapvető szemléletbeli különbséget, a tudatos ga-
lambász és az örök kezdő között, valahol itt kell 
keresnünk. Hogy mindez utópisztikus? Hogy a 
listák elején találhatók sem minden esetben e sze-
rint galambásznak? Természetesen. Ezzel együtt, 
– amennyiben elfogadjuk a szappanosi alaptézist, 
mely szerint „az eredményességet leginkább a 
pillanatnyi egészségi állapot határozza meg” – 
úgy vélem, az eredményesség kulcsa – alapjaiban 
– valahol itt keresendő. A szekrényből (nagy adag 
gyógyszer felhasználásával) galambászók „termi-
nológiájára” a későbbiekben térnék vissza. Mit 
tehet a tenyésztő? Még egyszer:

A különböző problémák jelentős részét, tartás-, 
takarmányozás-, szállítás- stb. technológiai hiá-
nyosságokat előidézve mi magunk indukáljuk. 

Kevesebbet hibázni, megtérülőbb stra-
tégiának tűnik, a hibák javításánál! A már 
említett általános higiéniai követelmények 
megvalósításán túl, a galambok megfigyelése 
nehezen tűnik nélkülözhetőnek. A takarítás, a 
„spaklizás” szerencsés esetben nem csupán a 
trágya eltávolítását szolgálja... 

„Szekrényből” (aránytalanul sok gyógy-
szert, kiegészítőt alkalmazva), vagy galamb-
házból galambászni „tenyésztői” döntés. 

Ha egyszer a galambházak is a marketing 
tárgyává válnának... 

Az átlag galambász többnyire nem beszél 
nyelvet, nem olvas, s egyáltalán nem érdekli 
semmi. Vagy mindent tud, vagy a már említett 
„poroszos” iskolának köszönhetően „prófétákat” 
keres. Tőlük kezelési terveket, örökérvényű dog-
mákat vár. Egy félresikerült találkozás következ-
ményeképpen, könnyen kiszolgáltatott helyzetbe 
kerülhet. Azon túl, hogy nem tanul meg „látni”, 
egy életen át dúcgondozó marad a saját galamb-
házában. „Ezt add, erre költsd a pénzed...!” 

Természetesen nem vagyunk egyformák, de 
van köztünk, aki ezért kezdett galambászni?

Vétek János
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Úgy tűnik lecövekeltem a Dél-Tisza 
Tagszövetség 2008. évi díjlistája mellett, 
mert még további mondanivalóra késztet-
nek a beszédes számok és adatok. Aki a 
hosszúra nyúlt téli estéken elséra-mórázik 
a mi eredményfüzetünk lapjai között, az 
sajnos olyan megállapításra is juthat – az 
igaz gratulációt kiváltó eredményeken túl 
– hogy a technika ördögének vannak nega-
tívumai is. A következőkben remélem ér-

zékeltetni tudom, mire célzok. Elég sokat 
füstölögtem magamban, hogy megosszam 
e tapasztalatomat a galambászok teljes kö-
zösségével, s íme döntésem eredménye ez 
a cikk.

Tagszövetségünk tagsága a három sport-
kategóriában, három röpcsoportban ver-
senyzett. Lássuk a röpcsoportok kategória 
szerinti megoszlásának röpadatait:

Rövidtáv
l. röpcsoport (Békéscsaba centrummal)
indult galamb: 13.727
20%:  2.745
helyezett g.:  3.819 (+l.073). !!!

2. röpcsoport (Hódmezővásárhely cent-
rummal)

indult galamb: 10.070
20%:  2.014
helyezett g.: 2.134 (+ 121)

3. röpcsoport (Szeged centrummal)
indult galamb: 13.508
20%:  2.702
helyezett g.: 1.507 (- 1.195) !!!

Legutóbb a XX. sz. legnagyobbnak tartott 
publicistájának gondolatával fejeztem be a 
szaklapban írt cikkemet, most vele kezdem. 
Mert bizony a galambsportban nem igazán 
lehet egyenlő feltételeket teremteni. Gon-
dolok itt első sorban a postagalambok fel-
eresztési helyének megválasztására. Ha ez a 
starthely jól megválasztott, a galambok akkor 
sem fognak egyenlő klimatikus körülmények 
között hazaszállni egy-egy tagszövetség 
minden egyesületi dúcába. Mégis minden 
tagszövetségi vezető testületnek arra kell 
törekedni, hogy a legegyenlőbb lehetőségek 
megválasztásával rendezze a röpversenyeket. 
És ha ebben a törekvésében a tagság bármely 
hányada próbálja a vezetőséget akadályozni, 
akkor olyan közösséget kell keresni vagy 
kialakítani, ahol az együtt-mérhetőség az 
együtt-gondolkodás eredménye.

A hivatkozott cikk visszajelzései azt mu-
tatják, noha nem mondtam újat, de hogy írás-
ba foglaltam, az sokak számára megerősítést 
jelentett. Most itt is megismétlem, onnan kell 
felereszteni a galambokat, ahol azok a leg-
kevesebb akadály leküzdésével megtalálják 
a levegőben azt az áramlatot, amely a biztos 
hazautazást jelenti. Csak egy természeti tény-
re hadd térjek ki a gondolatmenet kapcsán. A 
magyar szakaszon a mi kéklő Dunánk mindig 
a könnyebb úton csörgedez a tenger felé, nem 
megy neki – tehetetlenségi ereje folytán sem 
– a Pilisnek vagy a Börzsönynek, Kövessük 
a természet útmutatását, tegyük könnyebbé 
kedvenceink repülését.

Ami pedig a Dél-Tisza Tagszövetség rö-
vidtávú versenyeinek szakszerűtlen és több 
egyesületre vonatkozóan elhibázott módját 
illeti, azt tovább ragozni szükségtelen. Ám, 
hogy a kép teljes legyen – esetleg más tag-
szövetség is vonhasson le tanulságot – köz-
zéteszem ugyanilyen vizsgálódásom eredmé-
nyét mind a középtávú, mind pedig a hosszú 
távú versenyeinkre kivetítetten.

A vizsgálódás célja ismét az, jól választot-

ta meg, vagy sem a testületi szervünk a fel-
eresztési helyeket valamennyi tagegyesülete 
számára. Ezek a starthelyek jelenleg mindkét 
távon az É-Ny irányú cseh helységek.

A vizsgálódási területet viszont bővítettem 
azért, hogy ne csak a tagszövetség két szélső 
pontján levő egyesület eredményét hasonlít-
sam össze, hanem a tagszövetségi röpcso-
port-rendszer minden egyesületének eredmé-
nyét tükrözzék a díjlistából kiszűrt adatok.

A röpcsoportok:
I. - P.1. Békéscsaba, P.2. Orosháza, P.6. 

Gyula, P.13. Szarvas, P.17. Csorvás, P.19. 
Vésztő

II. - P.8. Tótkomlós, R.37. Mezőkovácshá-
za, U.l. Hódmezővásárhely, U.2. Csongrád, 
U.12. Csongrád 

III. - U.3. Kistelek, U.5. Makó, U.18. Sze-
ged, U.21. Szeged

Középtáv (5 út) I. rcs. II. rcs. III.rcs
indult galamb 4007 4194 5419
20 % 801 839 1084
helyezett galamb 817 1048 931

Hosszú táv (4 út) I. rcs. II. rcs. III.rcs
indult  galamb 1813 2258 3567
20 % 363 452 713
helyezett galamb 373 482 647

Ránézésre is egyszerű a következtetés: a 
III. röpcsoport egyesületei számára a cseh 
feleresztési helyek kedvezőtlenek, és nem 
csak a rövidtávú, de valamennyi tagszövetsé-
gi versenyen. Meggyőződésem, hogy a Duna 
vonala számtalan jó feleresztési helyet kínál 
minden tagegyesületünk számára.

Mindezek után személyes meglátásomat 
vetem papírra. Tévedés ne essék: nem irigy-
kedem, nem vádolom sportszerűtlen önzéssel 

a másik két röpcsoport tagjait. Közülük so-
kakhoz régi sportbarátság fűz.

De „tisztesség adassék”, írom ide a Csík-
szeredai (csiksomlyói) diákok misztérium-
játékának évszázados beköszöntő sorait; 
mintegy kérésként. “Valamennyien a remény 
rabjai vagyunk” – írja az ókori bölcselő. Mi-
ért ne dédelgethetne olimpiai galambról szőtt 
álmokat a mi röpcsoportunk bármelyik tagja 
is? Szívből örültünk, és hathatósan hozzá is 
járultunk a békéscsabai olimpikonok ered-
ményeihez. Hiszen vitathatatlan, hogy a 
most manipulálható számítási mód mellett, 
a sportkategóriás élhelyezéshez sok indí-
tott galamb kell. Bizonyítottam, hogy a mi 
röpcsoportunk, minden kategóriában, tete-
mesen felül múlta a másik két röpcsoportot 
az indított létszám tekintetében. Ám hozzá-
járultunk az élhelyezések eléréséhez azzal is, 
hogy a másik két röpcsoport galambjainak 
begyűjtéséhez szükséges közel 150 km-t 
terhelő fuvarozási költséget átlagolni enged-
tük, s így egyforma összegeket fizettünk a 
röptetésekért, Ne higgyen senki naiv ember-
nek, miszerint nem hinném, hogy a mutatott 
eredményekben ne lenne szerepe a galambok 
minőségbeli különbségének. Vallom, a gene-
tikai hordozók potenciális minőségkülönb-
séget eredményeznek. Igen ám, csakhogy a 
megörökölt génminőséget gyakorolt erőki-
fejtéssel kell karban tartani. És nem mind-
egy, hogy könnyebb avagy nehezebb terep-
szakaszon jönnek elő és rögzülnek a génadta 
nemesebb tulajdonságok; a galambok ese-
tében a gyors dúcra repülés készsége. Egy 
okkal több tehát, hogy esélyt adjunk mások 
galambjainak minőségjavulásához. Ez így, 
kizárólag is csak így etikus és sportszerű.

Hangsúlyozni kívánom, nincs szándé-
komban frakciózni. Nem egységbomlasztó 
szándékkal forgatom a tollat. Ám a mi frivol 
(elvetemült) világunkban valakinek fel kell 
vetni a visszásságokat és megoldás keresésé-
re kell sarkallni azokat, akik vagy tehetségük, 
vagy ütközőkészségük hiányában erre képte-
lenek. Pusztán erre vállalkoztam, amikor so-
kak érdekében szóltam. Uff! Uff!

Teremtsünk egyenlőbbet, hamár egyenlők 
nem lehetünk!

dr. Kürtősi István

A hitelesség ürügyén

“Tisztesség adassék”
Mottó: Nincs egyenlőség, vannak egyenlők és egyenlőbbek

(G. Orwell)

Mottó: Nem ami rész szerint igaz, Olyan kell, ami mindig az.
(Arany János: A kozmopolita költészet)
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A helytelenül megválasztott feleresztési 
helyekből származó anomáliákat már ko-
rábbi jegyzeteimben-cikkeimben felvázol-
tam, itt ezt a kérdést nem kívánom tovább 
taglalni.

A következőkben már csak a kategóriák 
összesítőjét veszem bonckés alá, azt is röp-
csoportonként.

A rövidtáv összesítője:
indult galamb: 37.305
20%:  7.461
helyezett g. 7.460 (-1) 
  kerekítési eltérés
A lényeg: a díjlistán a valós 20% szerepel.

Középtáv
l.rcs. 2.rcs. 3.rcs. össze-

sítő
indult 
galamb

4.007 4.194 5.419 13.620

20% 801 839 1.084 2.724
helyezett 
galamb

821 1.049 938 2.808

(+20) (+210) (-146) +84

Miért van a díjlistán a 20% felett további 
84 galamb besorolva és a pontbajnokságban 
szerepeltetve?

Hosszú táv
l.rcs. 2.rcs. 3.rcs. össze-

sítő
indult 
galamb

1.813 2.258 3.567 7.638

20% 363 452 713 1.528
helyezett 
galamb

370 482 642 1.494

(+7) (+30) (-71) -34

Miért nincs 34 db galamb a díjlista 
20%-ába besorolva?

Összegezve mindazt, amit a számok tük-
röznek:

- a rövidtáv besorolása hiteles,
- a középtávon 84 galamb jogosulatlanul 

kapott pontokat,
- a hosszú távon 34 galamb indokolatla-

nul kimaradt a pontszerzés lehetőségéből.
A tagszövetségi tagok viszont nem ilyen 

rész szerint igaz, de igenis olyan díjlistát 
kérnek, ami minden betűjében és számában 
igaz. Számtalan kérdést kellene feltennem 
– mint ahogy fel is tettem ezeket illetéke-
seknek – számtalan logikai-technikai szálat 
kellene kibogoznom, hogy fény derüljön 
erre a malőrre. Mert ez valóban kínos hely-
zet. Szerencsére már az országos kiállítá-
son, de az olimpián is túl vagyunk, nem kell 
az érintett eredményeket újraszámolni, a 
pontbajnokságot átértékelni.

Egyetlen kérdést azért felteszek: hogyan 

történhetett mindez meg? Én magamnak a 
választ a technika ördögének tudom be, aki-
ket a malőrbe beavattam, mindenki szemé-
lyes ráhatásnak minősíti ezt a hitelességet 
megkérdőjelező helyzetet. Valódi gyógyírt 
erre a sebre nem találtam, placebót pedig 
morális okokból nem akarok adagolni.

Boncolgassuk talán először a kérdés 
technikai oldalát. Kerestem a hibaforrást 
a programban. Programkészítés szintjén 
a megoldáshoz nem értek, de a logikai 
szálakat felfogom, ezért első nekifutásra 
azt konstatáltam, hogy mivel a közép- és 
hosszú távú versenyek mellett mindig volt 
egyidőben rövidtávú verseny is, amik min-
den héten kiértékelésre kerültek, s ha jó a 
program a rövidtávú verseny értékelésére 
– már pedig a fentiek értelmében jó – ak-
kor a közép- és hosszú távra is jónak kell 
lenni. Van azonban valami, ami a program 
hátrányára értékelendő. Több hibás te-
nyésztői összesítőt találtam a díjlistában. 
Ahol a fejrovatban írt helyezések száma 
és az utankénti listás galambok száma nem 
egyezik. Álláspontom szerint a program 
tenyésztőnkénti összesítő része, vagy ah-
hoz viszonyítottan a besorolás arányosítá-
sa rossz. Ezt a problémát a programozónak 
mindenképpen korrigálni kell.

Igen ám, de miért nem volt összes-
ségében ilyen eltérés a tagszövetség 
rövidtávú versenyeinek kiértékelésé-
ben, és miért van számszaki hiba a má-
sik két kategóriában?

Első utam a számítógépes szakemberhez 
vezetett. Miután felfedtem vizsgálódásom 
adatait és tényeit, ő a saját ráhatását a prog-
ramra kizárta. Álláspontja szerint ő a tag-
szövetség elnökének közvetítésével jutott 
az országosan elfogadott programhoz, ő 
további felvilágosítást nem tud adni a 2008. 
év minden versenyútját ugyanazzal a prog-
rammal számította.

Hogy az ilyen jellegű hiba ne ismétlőd-
jék meg, javaslok egy kontrollt jelentő “he-
lyezett” - rovatot beprogramozni a díjfüzet 
utankénti fejrovatába, valahogy így:

egyesület Ind.g. 20% hely.
1. Cibény    176   35   31
2. Zsögöd      84   17   20
3. Zimony    232   46   52
4. Kőrösmező    150   30   26
5. Laborcfő    365   73   72
összesen: 1.007 201 201

Hiszen, ha törik, ha szakad a 20% és a he-
lyezett oszlopok számadatai végösszegének 
egyezni kell.

A hitelesség ürügyén hadd szóljak a ügy 
személyi vonatkozásáról is. Az alig felté-
telezhető személyes ráhatás kiszűrésére is 
tettem kísérletet. Természetesen eredmény-
telenül. Különösebben a félénk elzárkózás 

nem is aggaszt, de az a tény, hogy ebben az 
ügyben a szóra bírtak többségükben a tag-
szövetség vezetőjét – és nem a vezetőséget 
– teszik felelőssé, az felháborított. Pedig 
hangsúlyoztam, nem bűnbakot keresek, bár 
nem is állok védangyalnak senki háta mögé. 
Tapasztaltam már más apropó során is ilyen 
másra mutogatást. Pontosan emiatt tartom 
károsnak, tagszövetségünk hierarchiáját; 
mikor probléma adódik – akkor az elnök a 
felelős, mikor rendben folynak az esemé-
nyek – akkor a hat tagú elnökség az agóra 
hőse. Ismétlem: a Dél-Tiszában meghono-
sodott “dupla-triumvirátus” sok tekintetben 
káros. Ugyanis a 6 fő mind vezetőnek érzi 
magát, miközben az elnöknek titulált sze-
mélyt tolja maga előtt, de érdemi döntést ez 
a személy nem hozhat. Aki egyébként sem 
sztentori kiállású ember, s így akarva-aka-
ratlanul csak szócsöve a másik ötnek. Nem 
tud kialakulni személyes vezetői karaktere, 
sőt, határozatlanságra készteti a tudat, hogy 
nem saját meggyőződését kell követnie szö-
vetségi fórumokon, hanem a hat féle véle-
ményből retusált véleményt kell képviselni. 
Birodalmat is vezetett már ilyen formátumú 
triumvirátus. S mi lett a vége? Az első tri-
umvirek egymást gyilkoltattak meg. (Július 
Caesarral kezdődött a sor.) A második tri-
umvirek is ugyanerre a sorsra jutottak, de 
egy közülük felismerte, hogy ez a vezeté-
si forma hová vezet (Oktaviánus, aki az 
Augustus nevet vette fel) és megszüntette 
ezt a vezetői formát, majd további 45 évig 
uralkodott. Igaz, neki is el kellett tenni láb 
alól Antoniust, aki hiába bírta Cleopatra 
szerelmét és hadseregét.

Tény, hogy a két megye triumvirátusos 
házassága vezetési szinten megfeneklett. 
Ez a házastársi szex már olyan töredezett és 
rágós, mint a háztartási keksz, (Nem csak a 
szójáték kedvéért rímeltetem a hasonlatot.)

Mindezek ellenére én nem ilyen végkifej-
letet szánok a Dél-Tisza elnöki karának. De 
elvárja a tagszövetség minden tagja, hogy 
a hibás díjfüzet publikálása miatt, ne egy 
főre mutogasson a tágabb vezetőség egyik-
másik tagja, ne a másiktól várja felelőssége 
ébresztgetését, hanem keresse, ki-ki ráható 
készsége szerint, a hiányosság kiküszöbölé-
sének módját.

A tagság számára igazán nem közömbös, 
mi lesz galambászatunk jövője. Lenni, vagy 
nem lenni, ez a kérdés. Valami keveset tud-
hatott magyarul Hamlet királyfi is (vagy 
Shakespeare), mert ugye: “ To be or not to 
be, that is the question”, ami fonetikusan 
igenis így hangzik: tubi vagy nem tubi... És 
ha már mi, pár ezren a tubik mellett dön-
töttünk, amikor a galambokba szerelmesed-
tünk, akkor elvárjuk, hogy a versenyeink 
szakszerűségét és hitelességét a választott 
tisztikar mindenképpen biztosítsa.

dr. Kürtösi István
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A világon elsőként bajnokok a bajnokokkal Magyarországon

Közel fél évszázados galambász múltamra, 
ha visszatekintek, miért ne tenném? Voltak na-
gyon jó és feledhető élményeim. Nem öröm-
mel, de arra kristálytisztán emlékszem, az 
egyes körzetek, kerületek kiugróan jó verseny-
zői, bajnokai ritkán az őket megillető tisztelet-
tel lettek elfogadva kiemelten a távolabbi ré-
giókban élők között. Mindez sztereotip reflex, 
nem túlzottan jóindulattal lett útjára indítva a 
következő beteges szlogen: „Jönne csak a mi 
kerületünkbe, itt mutassa meg, hogy mit tud 
ő maga és a galambjai.” Uraim, 48 év múltán 
csoda történt, melynek 2009. versenyévében 
valamennyi bajnok a részesévé válhat. 

Útjára indult egy kezdeményezés, amely 
feloldani látszik az említett anomáliát. A 
részvételi feltételek a bajnokoknak kiküldött 
meghívóban vannak találhatók. Az egész or-
szágot lefedő érintettségről van szó, ennek 
okán úgy vélem, az egész ország postagalam-
bász tábor nyilvánossága elé kívánkozik. 

A Debrecenben bejegyzett Póker Trófea 
Serleggyártó Kft. tulajdonosa Gombos Lajos 
gondolt egyet, jó mélyen a zsebébe nyúlt, és 
létrehozott 2 hónap alatt egy teszttelepet a 
saját birtokán. Ennek nem titkolt célja a ma-
gyar bajnokok megbecsülése, egyszersmind 
lehetőséget biztosítva „az egy helyen, egy 
időben, egy azon ellátási szisztémát követve 
a legjobb magyar postagalambászok A BAJ-
NOKOK közös megmérettetésre invitáltat-
tak”, feltételezve a siker érdekében az elmúlt 
2 évi minden magyar tagszövetségi, nemzeti, 
illetve maraton bajnok, aki meghívót kapott 
állománya színe-javát küldi a teszttelep-
re. Gombos Lajos az ország szinte minden 
szegletében jelen van serlegeivel, trófeáival, 

vevőköre nem kifejezetten a postagalam-
bászokra korlátozódik. Szinte mindenki, 
cégek, sportklubok, egyesületek, az általa 
gyártott serlegekkel, trófeákkal, medálok-
kal, érmekkel kívánja jutalmazni a célzott 
eseményeik nyerteseit. Postagalambjai nem 
voltak, mégis sok díjkiosztóra hívták meg 
az elégedett vevői köréből. Így esett meg, 
belecsöppent a postagalambászatba, kö-
zel az 5. X-hez. 15 évvel ezelőtt hobbyból 
kezdett a serlegek gyártásába, mint egy hi-
ánypótló tevékenységnek indult, mára egy 
nemzetközi céggé nőtte ki magát a vállal-
kozása. Nagy léptékű terveket szponzorál, 
melynek kitűzött célja a magyar bajnokok 
megmérettetése. 

2 hónap sem kellett a Kft mögötti telken 
felépült a teszttelep. Az újonnan épített ga-
lambházak nem csupán külső megjelené-
sükben, egyéb paramétereikben is jelentősen 
eltérnek az elmúlt időkben épített galambhá-
zaktól. Egy tömbbe lett építve több részleg, 
ami nekem nagyon tetszett, 4 méter mély, 3 

méter széles és 2,2 méter magas a belvilág, to-
vábbá a padlózat kb. 1/3 dróthálós megoldást 
kapott. Az egész komplexum eleje rozsdamen-
tes dróthálót kapott, így a galambok az állan-
dó röpködésükkel nem ventilálják a port, ami 
van hol eltűnjön. Sok légúti kellemetlenségtől 
megóvhatók így a lakók. Hiszen a rosszul épí-
tett teljesen zárt galambházakban az állandó 
ventilláció miatt a galambok nem tudnak mást 
tenni – inhalálják a port, amely tele van bak-
tériumokkal így aztán nem csoda az ilyen zárt 
helyeken állandó visszatérő probléma a légúti 
fertőzés, ráfertőzés. 

2009. május 9-én a kora délelőtti órákban 
érkeztünk a Debrecen-Józsa városrészben, a 
Róna u. 33-ban újonnan felépült teszttelep-
re. Rövid diskurzus után az új teszttelepre 
érkezett 120 db fiatal galamb mustrája kö-
vetkezett. Látogatásunk egybeesett a fiatalok 
első kiengedésével. Gombos Lajos többször 
a tudomásunkra hozta, per pillanat legalább 
olyan ideges és tanácstalan, mint anno az 
első szerelmi légyottja alkalmával. Vajon 
mi történik, ha a két hete dédelgetett 120 
db fiatal galamb esetleg szárnyra kap? Nem 
mindennapi látvány és élmény volt a fiata-
lok pillanatok múltán felmérték, a szabadság 
köszönt rájuk. Elözönlötték a kertet és mint 
akik régóta begyakorolt rituálét követnek, 
40-60 fős kis csapatokban nekiláttak „kapál-
ni” az udvarrészen, amely friss szántófölddel 
volt több területen is feltöltve. Kitűnő alka-
lom kínálkozott a szemmel látható ásványi 
anyag hiányuk pótlására (mindazok ellenére 
a galambházakban volt emésztő felszolgál-
va). Érdekes, mi több megkapó látvány volt 

a sok magabiztos fiatal viselkedése, no meg 
a teszttelep tulajdonosának izgalma. Né-
hányszor megtörtént, verebek vagy a közeli 
tanyára igyekvő galambok húztak át a telep 
udvarán mélyrepülésben. A békésen kapáló 
fiatalok ettől megriadtak és a galambházak 
előterébe menekültek, ott remélve biztonsá-
got. 4-6 órát töltöttünk el és gyönyörködtünk 
az eszes fiatalok különböző megoldásaiban. 
A szemem sarkából mindig Lajost figyeltem, 
egy-egy ilyen felugrós akció közben és után. 
Félelmei felengedve tovatűnni látszódtak a 4. 
alkalom után. A küszöbön álló telekfüvesítés-
ről sikerült lebeszélnünk, hiszen itt minden a 
galambok kényelmét, a tökéleteshez közelítő 
ellátását kell szolgálja. Nincs a világon olyan 
„gyártott emésztő, amely felvehetné a ver-
senyt a vegyszermentes szántóföld beltartal-
mával”. Emlékezzünk csak: Ujházy Péter az 
özvegy versenyzés és tartás technológiájáról 
írt kitűnő könyvében miről is ír? Többféle 
emésztőt is kipróbált. A mindent ígérő beltar-
talom ellenére a galambok amint kirepülhet-
tek, a ház udvarában felkeresték a rózsák tö-
vében a földet és hosszan csipegettek belőle. 
Ezt a cselekvést Ujházy Péter úgy definiálta 
most komplettálják az emésztőt illetve annak 
hiányosságait. Nevezetesen magukhoz vet-
ték mindazokat a makro- és mikroelemeket, 
ásványi anyagot, amelyeket az emésztőnek 
nevezett halmazból hiányoztak. Úgy véltük, 
üdvözítő lenne hetente 1-2 meghatározott he-
lyen felfrissítenék a kertet új szántófölddel. 
Gombos Lajos vette az adást.

Ha belegondolok, a magyar profi és amatőr 
bajnokoknak ez idáig ilyen előnyös feltételek-
kel nem kínálkozott lehetőség a megmérette-
tésre. Hogy kinek a galambja lesz a legjobb 
az egyenlők között, az a 4 elő versenyen és a 
2009. szeptember 26-án az ausztriai Parndorf-
ból rendezett záró versenyen fog kiderülni. 
Reményem, a magyar bajnokok szintre teljes 
palettája részt vesz és vélhetően kiváló ga-
lambjaik eredményei öregbíteni hivatott szak-
tudásukat, aminek egy-egy kivételtől eltekint-
ve vajmi kevés köze van a szerencséhez. 

A teszttelep utca felőli részében saját te-
nyészgalamb háza van Gombos Lajosnak, 
neves külföldi és hazai tenyésztőktől szárma-
zó galambokkal az ott kelt fiatalokat röptet-
heti, de a teszttelep versenyein azokkal részt 
nem vehet. Elkerülendő még a látszatát is, 
nem várható feltételezéseknek. Bölcs és elő-
relátó döntés volt. 

Köszönetem fejezem ki eme páratlan kez-
deményezés kiagyalóinak, ha jól tévedek, a 
világon elsőként Debrecenben nyitotta meg 
kapuit ilyen kezdeményezés. Gombos Lajost 
főhajtás illeti, hiszen minden tesztteleppel 
kapcsolatos költséget (ami nagyon-nagyon 
sok pénz) egymaga állja. Az elő versenyeken 
és a záró versenyen történtekről a Szaklap ha-
sábjain reflektálunk. 

Száraz György

Mottó:
„A magyar ész nem először ébred korábban. Híresek vagyunk, vajon találékonysá-
gunk kölcsönzi e hírnevet vagy csak mi terjesztjük magunkról?” 

Száraz György
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BESZÉLGETÉS A FIATALGALAMBOK REJTÉLYES VESZTESÉGEIRŐL - 2. rész
A következő dolgozatban Dr. Fernand 

Marien belga állatorvos foglalja össze fenti 
témában tapasztalatait és mondja el vélemé-
nyét, amely a több évtizedes, nagyon eredmé-
nyes állatorvosi és postagalambász pályafu-
tása során alakult ki.

A fiatal galambok röptetésénél mindig is voltak 
veszteségek, azonban soha nem olyan méretek-
ben, mint manapság. Korábban csaknem mindig 
ugyanazon tenyésztőknél fordult elő, hogy sok 
galambot veszítettek, az elmúlt évtizedben vi-
szont ezek a veszteségek megsokszorozódtak és 
igen sok jó versenyző is panaszkodik bizonyos 
megmagyarázhatatlan veszteségről.

Olyan galambok elveszéséről panaszkod-
nak, melyek kitűnő egészségben voltak és a 
legjobb „galambidőben” lettek feleresztve.

Senki nem tud erre magyarázatot adni, én 
magam sem, legfeljebb csak sejtéseink lehet-
nek. Egyet biztosan tudok: Létezik valami, 
ami fiatal galambjainkat zavarja, ami meg-
akadályozza a tájékozódásukat úgy, hogy 
a hazafelé vezető utat egyáltalán nem talál-
ják meg, vagy csak nagy kerülővel képesek 
haza találni. Olyan fiatalok ezek, amelyek 
a tréningeken és a versenyeken is gyorsan, 
lendületesen értek haza, most órákkal később 
érkeznek, vagy az egész napra szükségük van 
ehhez, kitűnő egészségi állapotuk és optimá-
lis időjárási körülmények ellenére.

Egy belga napilap írt arról, hogy a méhé-
szek is egész méhrajok eltűnéséről panasz-
kodnak. A méhészek között már létezik egy 
ilyen fogalom, ”eltűnési betegség” erre a 
megmagyarázhatatlan jelenségre, hogy a mé-
hek nem találják meg a kashoz vezető utat.

Hogy mindez miért van, csak gyanakodni tu-
dunk. Lehet, hogy a nagyon megváltozott kör-
nyező világ is szerepet játszik ebben. Ez persze 
tényleg csak gyanítás, bebizonyítani soha nem 
tudjuk. Mivel postagalambjaink tájékozódásá-
ról még ma sem rendelkezünk kielégítő isme-
retekkel, nem tudjuk bizonyítani, de nem is 
tudjuk kizárni, hogy a sugárzások, rádióhullá-
mok, melyeket a modern kommunikációs esz-
közök állítanak elő, galambjaink tájékozódási 
teljesítményét valamilyen formába nem befo-
lyásolják-e? Az előbb említett hír a méhekről, 
egy tanulmányról is beszámol, amelyik szintén 
ugyanezen problémát véli felfedezni.

Ha elfogadjuk, hogy ez így van, hogyan és 
mit tudunk ezen segíteni?

A környezetünket mi postagalamb tenyész-
tők nem tudjuk megváltoztatni. Csak remélni 
lehet, hogy galambjaink a megváltozott kö-
rülményekhez alkalmazkodni fognak. Tehát 
a tenyésztésben és a szelekcióban arra kell tö-
rekedni az évek folyamán, hogy galambjaink 
alkalmazkodóbbak legyenek. Másoldalról a 
tanulás fázisában sokkal okosabb stratégiát kell 
alkalmaznunk. Szerencsére galambjaink egy 
tanulási fázis után lényegesen nagyobb bizton-
ságot nyernek és a veszteségek erősen lecsök-
kennek. Miután már 3-4 alkalommal a kocsiban 
voltak és sok más galambbal egyszerre lettek 

felengedve, megfelelő időjárásban a verseny ki-
fogástalanul, akár veszteség nélkül megy végbe. 
A régi időkhöz képest manapság a veleszületett 
tájékozódó képesség jóval korábbi és alaposabb 
begyakorlása elengedhetetlenül szükséges. Na-
gyon sok tenyésztő még mindig nem tudja fel-
fogni, hogy a környezet nagyon megváltozott, 
következésképpen ma már nem lehet a 20 év-
vel ezelőtti gyakorlatot folytatni. Régen szokás 
volt a fiatalokat minden előzetes gyakoroltatás 
nélkül a Kerületi tréningre betenni. Ha valaki 
ma így járna el, ő lenne a világ csodája. És ez 
vonatkozik mindenkire, aki a fiatal galambjait 
nem gyakoroltatja privát tréningeken alaposan 
a megfelelő irányból (négy égtáj) és megfelelő 
(növekvő) távolságokról. Ha a fiatalok már ki-
tűnően húznak, távolra elrepülnek, majd kisebb 
csoportokban visszatérnek, akkor már nagyobb 
baj nem történhet. Azok a fiatalok, melyek már 
így viselkednek, nem vesznek el olyan gyorsan.

Az utóbbi években tapasztalható a fiatalok-
nál bizonyos bátortalanság, Nehezebben kez-
denek repülni, nincs meg az a magabiztosság, 
mint régebben. Erről sok tenyésztő beszámol. 
Szinte félnek a dúcot elhagyni, mintha attól 
félnének, hogy nem találnak vissza.

Egy másik jelenség a fiatalok elveszésével 
kapcsolatban a területi sajátosság. Némely terü-
leten a veszteségek jelentősen nagyobbak, mint 
az átlag. Több területet is meg tudnék említeni, 
ahol néhány éve ismétlődik, hogy a tenyésztők 
nagyarányú, megmagyarázhatatlan veszteségek-
ről számolnak be, Pl. Kelet-Brabant, vagy Hol-
landia keleti része. De ugyanígy előfordulnak 
feleresztési helyek is, amit a tenyésztők iparkod-
nak elkerülni, mert többször előfordulnak nagy 
veszteségek a feleresztéseknél. Ami régiónkban 
pl. a tenyésztők már néhány éve félnek a Hal-
lei feleresztéstől. Halle 75 km, mégis voltak 
feleresztések, melyek totál rosszul sikerültek. Ma 
inkább tovább megyünk 45 km-el Quievrainba.

Szóba jöhet az elsötétítés kérdése. Nyugat 
Európában már a többség az, aki elsötétít 
és azok, akik nem sötétítenek el, ugyanúgy 
panaszkodnak a veszteségek miatt, mint a 
másik csoport. De azokban az országokban 
is panaszkodnak a magas veszteségek miatt, 
ahol még egyáltalán nem, vagy csak elvétve 
fordul elő elsötétítés.

A fiatalok betegsége is összefüggésbe hozha-
tó a rejtélyes veszteségekkel, mivel a megjele-
nésében bizonyos egyidejűség fedezhető fel. A 
fiatalok betegségét is csak egy-másfél évtizede 
ismertük meg és a nagyobb veszteségek kezde-
te is nagyjából erre az időre datálható. Fertőzött 
galambok bekerülhetnek a kosárba, melyek 
már nincsenek teljes erőnlétük birtokában és a 
hazavezető utat már nem képesek teljesíteni. A 
veszteségek egy része erre vezethető vissza. De 
gondolhatunk légúti megbetegedésre is, mert 
olyan galambot, amely már teljesen étvágyta-
lan, gyakran hány és teljesen rossz a széklete, 
már senki nem kosaraz be. Ami azonban gyak-
ran megtörténhet azaz, hogy azt a fiatalt, ame-
lyik beteg volt túl hamar kosarazták be. Ezekkel 

várni kell, míg ismét visszanyerik teljes erőnlé-
tüket és jól tréningeznek a házkörül.

Egészségügyi problémával, elsötétítéssel 
és nem igazán megfelelő ellátással és ga-
lambminőséggel ezek a magas veszteségek 
nem magyarázhatók.

Mert azok a tenyésztők is, akik mindent sza-
bályszerűen csinálnak fiataljaikkal, minden trük-
köt bevetnek és a szakszerű ellátásban az I-re is 
felteszik a pontot, galambjaik kiváló képességei-
ket éveken át bizonyították, súlyos veszteségeket 
szenvednek. Azok a dolgok, melyeket galamb-
jaink körül naponta végzünk, befolyásolhatják a 
hazatérési teljesítményt negatívan, de nem ilyen 
mértékben, mint az napjainkban történik.

Kell valaminek lenni a levegőben (vagy 
hiányozni), ami fiataljaink tájékozódását 
akadályozza.

A fentieket összegezve mit lehet tenni.
Az eddig felsoroltakat természetesen alapel-

veknek kell tekinteni. Ha fiatalokat bekosaraz-
zuk tréningre, vagy versenyre egészségesnek 
kell lenniük, legyenek megfelelő életkorban és 
környezetüket a megfelelő gyakorló privátröp-
tetéseken keresztül jól ismerjék. Egy tapasztalt 
tenyésztőnek az egészségi állapotot állandóan 
figyelni kell. Ha kétségek merülnek fel, kérni 
kell egy állatorvos tanácsát. Az életkor megíté-
lése nem probléma. Legyen a fiatal minimum 4 
hónapos, amikor kosárba kerül.

Mint az előzőkben leírtuk sokasodnak a 
panaszok, hogy a fiatalok nem húznak meg-
felelően. Némelyek csak a tetőn üldögélnek és 
még a dúc körül sem akarnak repülni. Az ilyen 
nem jellemző magatartásra semmilyen ma-
gyarázat nincs. Az a tenyésztő, aki ezt annyiba 
hagyja később sok problémája származik eb-
ből és komoly veszteségekre számíthat.

Ha a fiatalgalambok hat-hetesek lesznek, 
vagy maguktól felszállnak, vagy kénysze-
ríteni kell őket erre, pl. egy labdával.

Azok a fiatalok, melyek kiváló kondícióban 
vannak, sokkal előbb húznak, mint azok akik 
rosszul vannak táplálva és valamilyen fertő-
zéssel kell megküzdeniük. Ámde akár húznak, 
akár nem, 4 hónapos korukban a priváttrénin-
get meg kell kezdeni. Minél kevésbé húznak, 
annál nagyobb körültekintéssel kell a trénin-
geknél eljárni, annál több munkát kell bele-
fektetni. Sok feleresztés kisebb távolságokról 
együtt és később kosaranként, kisebb cso-
portokban. Később ajánlatos olyan tréninget 
rendezni, ahol több tenyésztő együtt engedi a 
fiatalokat. Ebben az esetben a fiatalok gyako-
rolhatják a nagyobb csapatból való kiválást.

Azt gondolom valamennyien szembe talál-
tuk már magunkat ilyen problémákkal. A pos-
tagalambsport többé nem olyan, mint régen 
volt. Manapság semmi nem esik a postagalamb 
tenyésztő ölébe. A sikerért keményen meg kell 
dolgozni. Aki ezt nem fogja fel, vagy nagyon 
nagy igénybevételnek tartja, annak kevesebbel 
be kell érni. Nagyon sokan erre nem képesek és 
ebből nagyon sok elégedetlenség fakad.

Ford.: Varga Antal



8 2009. június

Hogy legyen mire emlékeznünk egy-egy 
szezon után. Ezzel a zárszóval fejezte be Dr. 
Rum Gábor a beszélgetésünket azon a kora 
áprilisi napon, amikor látogatóban voltam 
Nála és édesapjánál Dr. Rum Jánosnál, Lé-
bényben…

Ez lehet a mottója is ennek az írásnak, mert 
mint látni fogják a Tisztelt olvasók, apa és fia 
galambász pályafutása bővelkedik az emlé-
kezetes eseményekben, és ezek máig éltetik 
és inspirálják Őket abban, hogy munkájukkal 
nap-nap után jó eredmények elérésére töre-
kedjenek.

Apa és fia
1956. őszén a kisbaráti kocsmában forró 

a hangulat. Kártyacsata folyik. János édes-
apja, és Bedő Kálmán (Dönci) maradtak a 
partiban. A téten, Kálmán négy kiváló pos-
tagalambja. A lapjárás az apának kedvez, és 
a négy madár estére – kelletlenül – gazdát 
cserél. Az édesapa büszkén viszi a madarakat 
– az akkor – 13 éves kisfiának, Jánosnak, aki-
nek szíve vágya teljesült: postagalambjai let-
tek! Később Kálmán visszasírja kedvenceit. 
Két héttel később a dúcból „rejtélyes módon” 
eltűnik a négy galamb, de Dönci, cserébe tíz 
másikat ad neki. Így indul útjára Rum János 
galambászata…

Apa és fia
1977. nyarán, egy Teplicei versenynapon 

Jánost sürgősen beteghez hívják a szomszéd 
faluba. A galambok érkezését „jobb híján” 
8 éves kisfiára, Gáborra bízza. Szárnysuha-
nás… megjön az első madár, egy hím. Beug-
rik a dúcba és beszáll egyenest a fészkébe. A 
kisfiú, torkában dobogó szívvel utána! De jaj, 
nem éri fel a felső fészket… Farkasszemet 
néznek a galambbal, majd hirtelen rögtönöz. 
Az itató alá helyezett hokedlire ágaskodva 
sikerül megfognia a galambot. Még egy-két 
másodperc és remegő kézzel elcsattintja az 
órát. Az eredmény egy életre emlékezetes 
marad. Egyesületi első, kerületi második dí-
jat stoppol! 

A galambászatban a szerencse forgandó. A 
legközelebbi „helyettesítés” már nem ilyen 
sikeres. A foci egy gyerek számára legalább 

olyan érdekes sport, mint a galambvárás oly-
kor hosszúra nyúló órái. Mire a fociból észbe 
kapva bemegy a dúcokba, már 28 galamb pi-
hen jóllakottan az elküldött harmincból…

Visszakanyarodva az időben, Jánosék még 
Győrben laktak, a Szigeten, amikor egyik 
röpgalambos osztálytársával bemerészked-
nek az akkori két nagy rivális Virág László és 
Schaub József portájára. Attól kezdve állandó 
látogató lesz a Mestereknél. Ma úgy emlék-
szik vissza rájuk, hogy Laci bácsi precizitása 
maradt meg benne, Józsi bácsinál meg a te-
nyésztés szeretete. 

14 évesen 1957-ben Kisbarátra költöznek. 
Itt lesz tagja, és egyben pénztárosa az Újvári 
László pék mester (Bucis) vezetésével ala-
kult F-13 egyesületnek. Akkoriban a pékség 
udvarán gyűjtöttek és lovas kocsival vitték át 
a galambokat a ménfői vasútállomásra. A ma-
darakat a vasút szállította a starthelyre, ahol 
a vasutasok eresztették fel őket, függetlenül 
attól, hogy milyen volt az időjárás.

A korai versenyévekben galambjai még ép-
pen hogy csak megjöttek. Az első emlékezetes 
galambját Borbély Károlytól tojásban kapta, 
egy tarka tojót, amelyik 1961-ben, Rostock-
ból kerületi második díjat nyert. Ugyanebben 
az évben érettségizett, és felvették Budapest-
re, az Orvostudományi egyetemre. Ezzel egy 
időre befellegzett a galambászatnak.

Madarait 600 Ft-ért eladta és a pénzből si-
került megvennie az egyetemi tankönyveit. 
Csak két galamb maradt meg otthon, a Kis-
tarka, és egy sötét hím. Havonta egyszer-két-

szer tudott hazamenni, de a buszmegállótól 
házukig mindig akadt egy hűséges kísérője. 
Az ismerős füttyjelét meghallva galambjai 
eléje repültek az utcán…  

1968-ban az egyetemi éveket követően Rá-
bacsécsényben lett körzeti orvos. Ismét van-
nak galambjai, de még nem versenyeznek. 
Az F-7 egyesület tagja.

1972-ben kerül családjával Lébénybe, ahol 
végül otthonra talált. Mind a mai napig prakti-
zál és galambászik. Hivatásának és a galamb-
jainak életében betöltött szerepéről tanúskodik 
egy csodálatos festmény – rendelője falán – 
rajta a 7072-es Kkcsh, élete legkedvesebb ga-
lambja. Jakab Sándor ecsetjével megörökítve. 
Teljesítménye 20.500 dkm, és hosszú távon 
szinte verhetetlen volt. A kis rendelő, pedig há-
zuk alsó szintjén található. A családi ház ad ott-
hont hivatásának és szenvedélyének egyaránt.

1973-ban tizenkét lelkes társával megalakít-
ják az F-16 lébényi egyesületet, melynek 25 
évig elnöke lesz. János kivette a részét a kerületi 
munkából is. Egyesületük három Tagszövetség-
nek volt már a tagja és mindhárom vezetőségé-
ben részt vállalt. A Győr kerületben a Fegyelmi 
Bizottság elnöke volt, a Nyugat-Pannónia kerü-
let két formációjában, pedig először Kertész At-
tila és Pakuts Károly, majd pedig Jakab Sándor 
mellett vette ki a részét a munkából.

Nagyon büszke arra, hogy az F-16, mára az 
ország egyik legeredményesebb egyesületévé 
nőtte ki magát. Olyan kerületi bajnokok ve-
télkednek itt egymással, mint Adrián Arnold, 
Balla Ferenc, Czank Sándor, Holczhammer 
Sándor, Károlyi Sándor, Mitring Imre, Papp 
László, Sokorai Csaba, Szabó Gábor, Szabó 
László, Takács Gábor…

Jelenleg 22 a taglétszám, melyből 18 fő a 
röptető, mindenki elektromos rögzítő rend-
szerrel rendelkezik.

„Kezdetben még könnyedén nyertem az 
egyesületi bajnokságokat, de mára, a fejemre 
nőttek a társaim…” – mondja mosolyogva…

1979-ben a helyi SZÜV cég közreműködé-
sével sikerült beindítaniuk a gépi eredmény-
számítást.

A közösségért végzett munkájáért többször 
is kitüntették pályafutása során:

Legyenek emlékezetes díjaink…
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1979- Kiváló Munkájáért járó minisztéri-
umi kitüntetés

1985. Szakmai díj
2001. Semmelweis díj
2003. „A kórházért végzett munkájáért…” 

Itt érdemes megemlíteni, hogy egy Holland 
galambász ismerősének az ismerőse révén, 
kapcsolatot épített ki a győri kórház égés-
plasztikai részlege és egy holland kórház ha-
sonló részlege között… 

2006. Közjószolgálatért 
2007. A Magyar Postagalambsportért Ér-

demérem Arany fokozatát, pedig a Parla-
mentben vehette át.

„Csak ülök és mesélek”
Első látogatásomkor csak hallgattam… 

Egy szót sem tudtam feljegyezni a füzetem-
be, mert János fél évszázados galambászata 
emlékezetes történetek garmadával szolgált. 
Utána napokig azon gondolkodtam, hogyan 
tudnám bemutatni Jánost azok számára, 
akik még sohasem találkoztak Vele. Végül 
úgy döntöttem, hogy talán éppen ezeken a 
történeteken keresztül bontakozik ki majd 
az Olvasók számára a legjobban a szemé-
lyisége...

Az „őrző-védő”
Egy sérült hím galambot félrezárt az elkü-

lönítőbe, hogy nyugodt körülmények között 
gyógyulhasson. Egyszer csak arra lett figyel-
mes, hogy a madár fészektestvére felfedezte 
és oda cövekelt a ketrec mellé. Amikor feléje 
mentek, harcosan védeni kezdte sérült testvé-
rét. Nem tágított a posztjáról. Azon a héten 
onnan a ketrec mellől lett kosarazva egy kö-
zéptávú útra, ahonnan emlékezetes élhelye-
zést repült.

Maraton, életre-halálra
A Győrsövényházat, Lébénnyel összekötő 

országúton egy galamb ballag Lébény felé. 
A sors úgy hozza, hogy Takács Gábor elnök 
éppen arra járt és észrevette az izomgörcstől 
és kimerültségtől elcsigázott jószágot. Meg-
ismerte és hazavitte Jánosnak, aki, az aznapi 
Rostocki versenyről várta éppen ezt a ga-
lambját. A madár repülni már nem bírt, így 
az utolsó kilométereket gyalog akarta meg-
tenni…

Vendégségben
Egyszer Komárnoból értesítik Jánost, hogy 

egy magyar család lakásának nyitott ablakán 
– hihetelen módon - egyszer csak berepült 
egy postagalambja. Menjen érte… Nézi a 
felírt gyűrűszámot és újabb meglepetés éri: 
ez a galambja 10 évvel azelőtt veszett el! 
Természetesen azonnal autóba szállt és el-
ment a madárért. A menedéket adó házaspár 
igen örült, hogy a galambnak sikerült célba 
érnie…

A fúrótorony
Norvégia partjainál, a nyílt tengeren van 

egy olajfúró állomás, ahol János egyik ma-
gyar barátja dolgozott. Egyszer cseng János 
telefonja és megrökönyödésére az olajfúró 
toronyból hívják. Egy óriási viharban a szél 
kb 200 postagalambot sodort a fedélzetre, 
majd a fedélzetről – sajnos – a tengerbe. 10 
darabot sikerült a dolgozóknak megmenteni. 
A magyar barát (nem galambász)  éppen azt 
tudakolta telefonon Jánostól, hogy mi tévő le-
gyen, elhozhatja-e Hozzá a galambokat, mert 
úgyis készült haza Magyarországra. A galam-
bok megérkeztek Lébénybe, az iskola közbe. 
János mind a tizet lelevelezte. Volt közöttük 
angol, walesi, holland, belga, német madár. 

Az egyik, egy vörös holland hím volt, egy 
idős házaspártól származott, akik kis létszá-
mú 15-20 db-os állományukból még két ga-
lambot ajándékoztak Jánosnak! Ennek a hím-
nek egy gyereke 22.000 dkm-t szállt össze 
Szabó Imre, abdai sporttársnál. A holland há-
zaspár egy szélfútta földnyelven lakott, ahol 
gyakran uralkodott zord időjárás. Talán ez is 
közrejátszhatott, hogy a leszármazott nagyon 
jól teljesített a nehéz utakon…

Egy angol úriemberrel sokáig levelezett. A 
belga galamb, egy fakó, pedig Raoul Verst-
raete madara volt. Mindenki Jánosnak aján-
dékozta a galambokat, és alig hitték el ezt a 
fantasztikus történetet…

Barátság
Egy Mosonszentmiklóson, meglőtt német 

galambot Szabó Lászlóhoz vittek el. Sajnos 
már nem sikerült rajta segíteni. 

A lábán lévő névgyűrű alapján a neudenaui 
Gerhard Ockx tulajdona volt. János értesítette 
a galamb gazdáját a szerencsétlenségről, aki a 
figyelmességéért meghívta magához. A láto-
gatásból szoros barátság született, mely ket-
tőjük egyesületére is kiterjedt. Attól kezdve a 
neudenaui egyesület számtalan galambbal, és 
kölcsönös szakmai látogatásokkal támogatta a 
lébényi galambászokat. Gerhard Ockx halála 
után a lébényi egyesület – emlékére – vándor-
serleget kapott a leghosszabb verseny csapat-

győzelmére. Ezt a rangos díjat, két egymást 
követő évben is sikerült elnyernie.

Ahol a „019” lakik
Ennek a kapcsolatnak a révén ismerkedett 

meg a sulcbachi Wolfgang Bangerttel, akitől 
kiváló Janssen vérű galambok érkeztek az 
Iskola közbe, közel húsz évig meghatároz-
va állománya vérvonalát. Német barátaival 
eljutott a Janssen testvérek dúcába is, ahol 
kezében tarthatta a fenomén „019” hímet. 
Janssenék – emlékei szerint – nagyon puri-
tán módon tartották galambjaikat. A kicsi dú-
cokban bizony fejet kellett hajtania minden 
vendégnek. Akkoriban 2500 márkát kértek a 
„019”-es egy gyerekéért. Hogy miért fizettek 
a tehetősebb német galambászok ennyit érte? 
– azt elmagyarázták neki: Attól kezdve, hogy 
elmondhatták, hogy dúcukban megtalálható a 
tenyész fenomén Junge Merckx („019” apja) 
vérvonala, garantáltan több galambot tudnak 
majd eladni. Ha 10 galambbal többet adnak 
el 500 márkáért, akkor már bőven megtérült 
a befektetés.

Befektetés ide, befektetés oda, Jánosnak 
nem volt ennyi pénze galambra. Társaival át-
mentek a Janssenék sógorához a szomszédba, 
ahol az azonos vérű galambok a korszerűbb 
körülmények között sokkal „jobban mutat-
tak.” Itt barátai már „barátságosabb” áron vá-
sárolhattak galambokat. Egy kék hímmel Já-
nost is meglepték, hogy nehogy galamb nélkül 
utazzon haza. Hát ilyenek ezek a barátok!

A rivális
A budapesti Olimpián, János nyert egy ga-

lambot a belga híresség, Tournier dúcából. 
Nem is akármilyet! A kék hím, a két autót 
nyerő „Valk-672” unokája volt. 1975-79 
között további hat galambot vásárolt a Mes-
tertől, és egyet ajándékba kapott. 1979-ben 
elhatározta, hogy személyesen is felkere-
si. Barátaival megérkezett Lommelbe, ahol 
Tournier lakott. Megálltak az utcán, hogy 
megkérdezzék, merre van az otthona. A kér-
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dezett nem tudta, de ajánlott a közelben egy 
galambászt, hogy az majd biztosan útba tudja 
őket igazítani. Be is csengettek. A galambász 
és családja, pedig igen szívélyesen fogadta 
őket. Be is invitálta a társaságot egy kis fris-
sítőre. A percekből órák, az órákból fél nap 
is lett. Úgy belefeledkeztek a madarászásba, 
hogy észre sem vették az idő múlását. Így 
esett meg, hogy szégyenszemre kifutottak a 
Tourniertől kapott látogatás idejéből. A listá-
kat tanulmányozva, a galambászról közben 
kiderült, hogy Tournier legnagyobb riválisa 
volt. Így végül tőle rendeltek galambokat…

A kolbász
A katowicei olimpiára úgy érkeztek, hogy 

nem volt előre foglalt szállása a társaságuk-
nak. A bejárat előtt hozzájuk lépett egy len-
gyel bányamérnök és felajánlotta a magyar 
csoportnak a segítségét azzal az egy kéréssel, 
hogy nála váltsák be a valutájukat. Az úr vé-
gig nagyon korrekt volt velük és végül szál-
lást is szerzett, de a szálloda parkolójához úgy 
sikerült beállniuk, hogy közben egy behajtani 
tilos utcán keresztül mentek be. Azon nyom-
ban ott termett a rendőrség és már majdnem 
komoly botrány lett, amikor Jánosnak mentő 
ötlete támadt: Az elemózsiás csomagból elő-
kapott két pár madárlátta gyulai kolbászt. 

És ez megtette a hatását. A rendőrökből 
testőrök lettek, akik vállalták, hogy figyelnek 
az autójukra, amíg a Hotel előtt, az utcán par-
kolnak.  

A beteg
János elkért egy reménytelenül paramixos 

tojót a néhai Schaub Józseftől, mert az a híres 
szuperpár („Szilbek” – „Máj tojó”) egy közvet-
len gyereke volt. A tojó karanténba került. Ek-
kortájt szállt be egy Nickelsdorfból rendezett 
versenyről egy csodaszép német hím Csornán. 
A galambról kiderült a származása, és az is, 
hogy ugyanezen a versenyen a testvére első 
díjat szállt Schulcz úrnak, a tulajdonosnak. A 
Jakab Sándornál lévő hím igen megtetszett 

Jánosnak, Sándornak 
meg egy Kotymán kcsh 
szúrt szemet Jánosnál. 
Szó, szót követett és a 
cserét hamarosan nyél-
be ütötték. A német hím 
átmenetileg szintén a 
karanténba került, ahol 
párba állt a lábadozó 
schaub tojóval. Ebből 
a véletlenből született 
élete legjobb galambja 
a 7072-es Kkcsh, akiről 
a korábban már említett 
festmény is készült. A 
7072-es jellemző tulaj-
donsága az volt, hogy 
amikor formába került, 
egyhelyben fel-le „lif-
tezéssel” hívta fel ma-
gára gazdája figyelmét. 
A sors iróniája, hogy 
ennek a sztárgalambnak egyetlen utódja sem 
tudott a nyomdokaiba lépni…

Kirándulás
Három napos balatoni nyaralásra ment a csa-

lád, közben a galambokat a Koszalini versenyre 
pakolták. A start napján indultak hazafelé. Viha-
ros északi szél fújt, Jánosnak igyekezhetnékje 
támadt. Keszthelyen még megálltak barátjuk-
nál, Tantó Gusztávnál. Devecsernél megéhez-
tek a gyerekek, kényszerpihenő… Így is sike-
rült két órára hazaérniük. A dúcoknál csend, de 
abban a pillanatban, amikor János belépett, egy 
villanás és beszállt a 930 kkh, mely éppen Tan-
tótól származott. Délelőtt még János el is dicse-
kedett, hogy majd nyerünk vele! Stoppolás után 
belép a másik dúcba, ahol meglepetésére a 4529 
Kh már a fészkében ülve várta. Leizzadva újra 
elcsattintja óráját. Az eredmény felejthetetlen: 
egyesületi 1., 2. kerületi 1., 4. és egyúttal az or-
szágos 1. díj nyertesei is! Tantó Gusztáv a siker 
után Jánosnak ajándékozta a galamb szüleit…

Bőség zavara
Az elbeszéltekből körvonalazódhatott az 

olvasók számára az is, hogy „Rum galam-
bokról”, mint törzsről nem beszélhetünk. 
János itthon, és külföldön egyaránt kiterjedt 
baráti kapcsolatai által, valamint galambsze-
retete mindig azt eredményezte, hogy sokféle 
galamb megfordult Nála. A dúc gyakran küz-
dött a bőség zavarából adódó túlnépesedéssel. 
Jöttek-mentek a galambok, újabb és újabb 
„szerelmek”. Kapott és ajándékozott, vásá-
rolt és eladott. Mégis, a barátok jó szándéka, 
a szerencse és a minőség iránti igénye révén 
voltak, és vannak a dúcnak „korszakai”, mi-
kor egy-egy beszerzés 5-10 évre meghatáro-
zója tudott lenni állományának.

Az elmúlt évek átmeneti visszaesése 
után Gábor fia ismét a ringbe szállt édesap-
ja mellett, hogy több évtizedes „nevüket” a 
galambászok sorai között, együtt újra kifé-
nyesítsék. Vele nagyobb határozottság és tu-
datosság költözött ismét a dúcba. 150 galamb 
pedig, el. Valahol meg kellett húzni a határt, 
mert édesapját koránál fogva már jobban 
motiválja a galambszeretet, mint a győzni 
akarás. Gábor azért tekintettel van édesapja 
galambszeretetére. Három egyesület nagyon 
jól járt az elajándékozott galambokkal: Me-
zőkovácsháza, Bodok, Kerekegyháza.

Az új utat sem teljesen a saját kútfejéből me-
ríti. Édesapjának a több évtizedes feljegyzései 
lehetővé teszik, hogy visszatérjenek a legered-
ményesebb évek tapasztalataihoz, és azokat, a 
mostani körülményeikhez és tudásukhoz igazít-
va, galambászatuknak újra alapjává tegyék.

Korszakok
Az első korszakot a Kottek-Anker galambok 

fémjelezték a 70-es években. Egyik legmarkán-
sabb képviselőjük a 2686-os Skh volt. Még hat 
évesen is kiválóan szállt, kerületi champion cí-
met is nyert. A 1275-ös kkt pedig Rostockból 
szerzett emlékezetes kerületi 2. díjat.

1978-ból egy kiragadott eredmény: az 
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egyesületben 5 első, két második, egy har-
madik díj. Az élhelyezések a kerületnél is az 
élben vannak.

Ezt követte a „Kotymán” korszak a nyolc-
vanas évek első felében. Jánosnál keltettek 
egy ideig a legjobb galambok. Kiemelkedő 
versenyzője volt a 45-ös Kkt, egy nagyon 
gyors galamb sok díjjal. Emlékezetes rög-
zítése volt egyszer 21h 23’-kor, még az óra 
átállítás előtti időből… 

Velük párhuzamosan repültek a Tourni-
er leszármazottak is. A 8042 kt örökítő ké-
pességével vívott ki elismerést. 1985-ben a 
kerületi rövidtávú bajnokság megnyeréséig 
röpítették a dúcot.

A 80-as évek második felétől több mint tíz 
évig a W. Bangert féle Janssen, Desmet-
Matthys és Cobut galambok hegemóniája 
következett. Lapozgatva a listákat, 1987-ben 
Jihlava: 1., 2., 3. díj, két héttel később, szin-
tén Jihlavából: 1., 2. díj, majd Cheb: 1., 2., 
3., 4. díj. Ismét Jihlava: 1., 2.,4. hely. Megint 
Cheb: 2., 4. díj, végül Jihlava: 1.,2.,3.,4. díj.

A Rum dúc legsikeresebb évei kétségtele-
nül a 90-es évek első felében voltak. 1992-
93-94-et követően a kerületi Elit Klub élén 
végeztek. 1988-1993 között ötször nyertek 
egymás után egyesületi bajnokságot. Még 
tart a Janssen korszak, de ekkor repül a fé-
lelmetes 7072-es (NémetXSchaub), testvére 
a 7848-as Kh, a 7025-ős „Rakéta”(Hölscher 
Janssen), a 7027 Skh (Desmet-Matthys-
Janssen), a 7050 Kkh (Desmet-Matthys). 
Mind, mind championok. És már nem csak a 
rövidtávon brillíroznak: 1988-ban Criwitzből 
30 perc alatt egyesületi 1., 2., 3. díj. / 1990- 
Criwitz: 1. díj. / 1991- Criwitz: 1., 2. díj / 
1992- Magdeburg: 1., 5., 6. díj.

Amikor egyidejűleg ennyi klasszis száll 
egy „istállóban” akkor a dúcot és a tenyésztőt 
az egekbe emelik galambjai.

1994-95-96. év kiemelkedő galambjai a 
2037 Kkh, Hosszútávú Kerületi Champion, 
a 2080 Kh többszörös díjas, 1923 Kh egy 
másik hosszútávú specialista. Egyik díját fél 
órás kint üléssel nyerte. 5196 Tarkah orszá-
gos 9. díjat nyert Aachenból. Ugyanitt a csa-
pat a 2. helyen végzett! 

A 90-es évek végén a hanyatlás jelei mutat-
koztak az állományon. Új korszak kezdődött 
ismét a dúcban. Néhány éven keresztül évente 
öt-hat galambot hoztak Steinmann Istvántól. 
A Steinmann állomány nagyon megtetszett 
Ruméknak. Évtizedek óta tartó, kimagasló 
eredmények, és tudatos tenyésztettség jellemzi. 
Ehhez társul István korrektsége. Legjobb iva-
dékaik lettek a 8030-as Fakóh öt éven keresz-
tül minden évben nyert kerületi díjat, a 37906 
Vkh, 37993 Vktah, 7397 Skcsh, 40088 Kh. 
Mindegyikük aratott győzelmet a kerületben. A 
keresztező partnereik több vérvonalból kerültek 
ki. János kifejezetten a keresztezés híve. 

Gábor 1998 és 2001 között három évig ve-
zette az egyesületet, aztán megnősült, építkezett 
és három gyereke született így a galambászattal 
egy ideig (2008) szakítani kényszerült. 

Még a 2000 évek első fele is kitermelt egy 
kivételes galambot, a 8025-ös Skhímet, mely 
három éven keresztül minden évben nyert 
versenyt. 2001-ben például három hét alatt 
két kerületi 1. díjat szállt! Már teljesítette az 
olimpiai szintet, amikor az utolsó kosárba 
kerülésekor elmaradt… A 8025-ös,  Csordás 
Károly galambjaiból született, melyek az ez-
redfordulót követően kerültek a dúcba. Belő-
lük is születtek jó versenygalambok. 

Aztán egy régi kapcsolat Gyurovszky 
Bélával hozta például a 37916 Skcshímet a 
„Remi” famíliából, mely két évesen 13 úton 
13 helyezéssel lett a kerület legjobbja. 

A 2002. és 2003. évek Kladnói országos 
versenyei ismét felejthetetlen eredményeket 
hoztak. Először 12000 induló közül a 32563 
Khímmel, majd rákövetkező évben, pedig az 
51005 Skhímmel egyaránt országos 1. díjat 
nyert a dúc!! 

Hát ilyenek volnának azok a bizonyos em-
lékezetes galambok és díjak, melyekkel ezt 
követően is kiegyezne a Rum „team”. Nem 
a bajnokság megnyerése az elsődleges cél-
juk. Gábor visszatértével, mint említettem 
új lendületet kapott az állomány. Az új csa-
pás ismét új galambokat hozott a dúcnak. 
Szlatincsán Gyulától érkeztek legújabban 
keresztező galambok a még meglévő Stein-
mann-Gyurovszky-Pálovics-Kustyán féle ga-
lambok mellé. És nem feledkezhetünk meg 
János kedvenceiről sem, a Dr. Nagy Lehel 
és Róbert sporttársaktól, valamint Nyitrai 
Ferenctől származó, Janssen és Verstraete 
vonalú galambokról.

Ezekből áll a mai 60 darabos versenyző gár-
da, mely 2008-ban a fiatalok versenyén kiváló-
an vizsgázott. A rendkívül erős lébényi mezőny-
ben 2. helyen végeztek. A nehéz küzdelemben 
elnyerték a champion 1., 2. címeket is.

Április eleji látogatásomkor 25 egyéves 
hím száraz özvegységben, ülőkékről várja a 
bevetést. 10 egyéves és 30 idősebb hím, pe-
dig fészekről, a második letojást követő tize-
dik napon lesz leözvegyítve. Egyedüli zavaró 

tényező a számomra a még mindig zsúfolt 
tenyészdúc volt.

A galambok önmagukban természetesen még 
nem elegek ahhoz, hogy versenyt nyerjenek. Fel-
készítésük a szezonra ősz óta folyik. Nap, mint 
nap a tudatos felkészülés jegyében telik. A csapat 
jó eredményekre készül, nyugodtan mondhatni, 
hogy joggal bizakodnak. Gábor úgy „terít meg” 
nekik, mint otthon, a maguk asztalán. Tiszta ete-
tők, tiszta itatók és ásványi tartók mindenütt, el-
sőrangú keverék a vályúkban!

Ahhoz, hogy az állomány egésze bevet-
hető legyen az elsőtől az utolsó versenyig 
elengedhetetlen a hibátlan egészség. Évente 
egyszer féregtelenítenek. Paratífusz ellen két-
szer itatnak (január-augusztus) és egyszer olt-
ják (januárban) a madarakat. Paramixo ellen 
szintén januárban oltanak, majd novemberben 
itatják az állományt. Trichomonász ellen két 
havonta, versenyszezonban, pedig két hetente 
kezelnek. 

A versenyszezonban, a megelőző kúrák re-
mény szerinti sikeres volta miatt a légúti fer-
tőzések visszaszorítására kell majd a nagyobb 
hangsúlyt fektetni – mondja Gábor. Az etetők 
és itatók csak az ellátás idején vannak a dúcban, 
mert ezek, a pangó takarmány és víz a fertőzések 
kiindulópontja és közvetítői lehetnek. Gáborék 
arra törekednek, hogy szezon közben elkerüljék 
az oltásokat és minimálisra csökkentsék az an-
tibiotikumok használatát. Ezzel együtt szezon 
előtt egyszer, és szezon közben két alkalommal 
szükségesnek tartja a légutak karbantartását an-
tibiotikummal. Azt remélik, hogy az új koncep-
ciókkal az elmúlt évek hullámzó teljesítményét 
sikerül majd kiegyenlíteniük.

Mindazonáltal nagyon fontos, hogy egy 
galambász célkitűzései reálisak legyenek. A 
felállított célokat, pedig tudatos munkával 
valósítsa meg. Ha ezeket az előfeltételeket 
sikerül megteremtenie nyugodtan mondhatja, 
hogy: szeretnénk jó eredményeket elérni,

legyenek idén is emlékezetes díjaink!
Szili Péter (Galambospeti), Szil
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Megalakult a  
Pannon Maraton Klub

2009. március 21-én, Csongrádon a műve-
lődési házban megalakult a Pannon Maraton 
Klub Postagalambász Egyesület. Az alakuló 
ülésen megjelent 44 fő kinyilvánította, hogy 
a jövőben nemzetközi részvétellel önálló 
egyesületben kívánnak maraton távon posta-
galambjaikkal versenyezni, ezért a már emlí-
tett néven létrehozzák önálló egyesületüket, 
alapszabályukat. Az alakuló ülésen megvá-
lasztották tisztségviselőiket:

Az egyesület Elnöke:
 Kocsó János, Csongrád
Alelnöke:
 Csehi Miklós, Békéscsaba
Titkára: 
 Mihalik Csaba, Orosháza
Versenybizottság Elnöke:
 Gál László, Jánoshalma
Ellenőrző Bizottság Elnöke:
 Jambrik István, Gyomaendrőd
Pénztáros, gazdasági vezető:
 Hajdú János, Csorvás
Fegyelmi Bizottság Elnöke: 
 Murányi László, Csongrád
Elnökségi tagok:
 Czeglédi Sándor, Debrecen
 Garaczi János, Kecskemét

A Pannon Maraton Klub néven létrehozott 
egyesület székhelye: 1076 Budapest, Verseny 
u. 14. fsz. 6.

Az alapszabály kimondja, hogy a Pannon 
Maraton Klubnak az egyesületi törvény sze-
rint bárki tagja lehet, de versenyengedélyt az 
kaphat, akinek a magdeburgi dúctávja 800 
km felett van.

Az egyszeri belépési összeg: 3000 Ft.
A belépésről annak feltételeiről és mód-

járól minden érintett egyesületnek levelet 
küldünk.

Az ország déli részén élő maraton távot 
kedvelő postagalambászoknak régi vágya 
volt egy nemzetközi részvétellel megvalósu-
ló versenysorozat.

A korábbi években voltak erre irányuló 

próbálkozások, előrehaladott tárgyalások, 
sőt a Dél-Tiszta Tagszövetség galambászai 
rendeztek már versenyt Teplicből az akkori 
jugoszláv sporttársakkal, vagy az elmúlt év-
ben három versenyt is az ország déli részén 
élők a román sporttársakkal.  A szervezésben 
élenjártak Rucz János, Silay Ferenc, Mihalik 
Csaba sporttársak.

Az elmúlt évben, de különösen az év ele-

jén Kocsó jános nemzetközi tapasztalatait 
felhasználva, a szövetség hathatós támoga-
tásával létrehozta a nemzetközi csapatot. 
A nemzetközi csapat tagjai két alkalommal 
találkoztak Csongrádon, ahol egyeztették el-
képzeléseiket. A megbeszéléseken részt vet-
tek a horvát, bosnyák, szerb, román, magyar 
postagalambászok, szövetségek képviselői.

A résztvevők kinyilvánították a versenye-
ken való részvételi szándékukat. Mindnyájan 
egyetértettek abban, hogy földrajzi helyze-
tünket kihasználva Magdeburg feleresztési 
irányból valamennyi résztvevő közel azonos 
feltételekkel indul, természeti akadály nem 
gátolja a galambok hazatérését 800-1100 km 
távolságon. A résztvevő országok olyan nagy 
létszámú galambot tudnak küldeni a verse-
nyekre, mely nemzetközileg is számottevő, 
melyre már odafigyel a világ.

A résztvevők megállapodnak, hogy 2009 
évben két versenyt rendezünk, mindket-
tőt Bambergből. (Nünbergtől 30 km Északi 
irányba!)

Időpontok: 2009. július 15.
  2009. augusztus 1.

A résztvevő országok feladata a galambok 
utaztatása, a szállítmány kísérése, az állator-
vosi igazolások beszerzése, az élgalambok 
ellenőrzése. A Pannon Maraton Klub ver-
senybizottsága koordinálja a nemzeti szövet-
ségek munkáját. A versenyekről 20 %-os lista 
készül, nemzeti és nemzetközi szinten.

A versenyeket két zónában bonyolítjuk, 
800-950 km-ig, továbbá 950 km felett mag-
deburgi dúctávok figyelembevételével. A szá-
molásnál koeficiens értékelést használunk, 
melybe beépül a dúctáv számítás is. Az első 
évben csak egyéni étékelés történik, oklevél 
díjazással.

Csehi Miklós
Alelnök
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Demokrácia, avagy mindenki másképpen csinálja?!
Véleményemről, egyesületünkről 2001-

ben már volt alkalmam cikket írni szakla-
punkban. Akkor talán úgy kezdtem, hogy 
bizonyos események késztették ki belőlem a 
véleménynyilvánítást.

Jelenleg mondhatjuk ismét, hogy a szürke 
hétköznapok eseményei provokálják az írást.

Egyesületünk sajnos pár éve a „lenni vagy 
nem lenni” kategória között libeg. Tagságunk 
12 fő és 43 év után úgy érzem, hogy csak a 
„nincs más lehetőség” tart össze bennünket 
egyesületi szinten egyaránt.

Helyzeti fekvésünk nem engedi meg, hogy 
dúskáljunk a lehetőségekben, mert 30-40 
km-es körzetben nincs más egyesület. Aki 
galambászni akar, annak csak két lehetősége 
van, vagy tudomásul veszi a döntéseket, vagy 
abbahagyja ezt a sportot.

A tagság közömbösségének jóvoltából 
beszűkültek a képviseleti lehetőségek. A
40 fő/1 képviselő, az országos 11 fős csúcsve-
zetés leszűkíti a demokratikus lehetőségeket. 
Itt és most a választások előtt gondolkodja-
nak el tagjaink, hogy kire bízzák a döntéseket 
a jövőnket.

Javaslatom, válasszunk megfelelő embe-
reket és maradéktalanul vegyük tudomásul 
döntéseiket, mert azok soha nem egyéni dön-
tések, hanem egy képviselőtestület által meg-
hozott határozatok.

Évek óta figyelem a Szövetségi vezetőség 
határozatait, és meg kell vallanom, hogy csak 
az utóbbi döntéseknél látszik, hogy a Kerü-

letek, Egyesületek betartják azokat egy-két 
esetben.

Tudom, hogy egy-egy döntés hosszú vita 
után születik meg a vezetőségben, de ha meg-
született, vegyük tudomásul, végezzük a te-
endőket ennek megfelelően, és ha a gondolat 
nem volt jó, kipróbálás, módosítás után sem, 
akkor még mindig lehet közös konszenzussal 
változtatni.

Sajnálatosnak, és megengedhetetlennek 
tartom, hogy pl. a kerületek értékelési for-
máinak sokasága megjelenik az évkönyvben, 
de az országos irányadó döntésnek megfelelő 
értékelések töredéke található csak.

Miért választottuk akkor a csúcsvezetést, 
ha a hozott döntéseket a Kerületek maradék-
talanul fölülírják, semmibe veszik.

A fenti gondolatra a javaslatom a kö-
vetkező:

Az évkönyvbe csak az a kerület teheti be 
az eredményeit, ahol a szövetségi értékelés-
nek megfelelő értékelés van, ami a Magyar 
Bajnokság alapja!

Lehet minden Kerületnek más-más szá-
molási, értékelési lehetősége, ötös befutó, 
10-es befutó, 1-es befutó, lehet ezeket kiírni 
értékelni díjazni, de minden Kerület köteles 
egy első helyen szereplő értékelést elvégezni, 
ami a szövetségi kiírásnak megfelelő.

Úgy gondolom, ez nem sérti meg egyetlen 
galambász érdekét sem, mert a döntést az ál-
talunk megválasztottak hozták.

A szaklapunkban megjelent 2009. évi 

kiírást jónak tartom. A több út, legjobb 
kiválasztása, lehetőséget biztosít a szélső-
ségek és szerencsétlen helyzetek bizonyos 
kivédésére.

Úgy érzem, hogy a magyar galambászok 
részére maximális lehetőség van kínálva, és 
ezt már tovább bővíteni lehet, de esztelenség. 
Megnézhetjük a Maraton Club programját, 
ahol évek óta állandósulni látszanak a küldött 
létszámok. Kifejezetten rossz véleményem 
van a programlehetőségek bővítéséről.

Amikor egy országosan kiírt versenyre 
1000 db alatti létszám indul, ott valami nincs 
rendben. Vagy már elvesztek a galambászok 
a bőségben, vagy rossz a kiírás időpontja!

Az igazi versenynek azt tartom, ahol 5000-
10000-es létszámot tudunk produkálni, és 
nem 500-600 db-os induló létszám van.

Igenis a kiírt utakat ha másképpen nem 
megy, tiltással kell védeni, hogy ne kerüljön 
megosztásra a célzott út.

Ilyen formán a demokrácia keretek között 
tartása kifejezetten hasznos lehet. Tudom és 
tudomásul veszem, hogy nem minden ga-
lambász ért egyet gondolataimmal, de bízom 
benne, hogy nem tévúton járok.

Vegyük tudomásul, hogy akiket megválasz-
tottunk, vagy megválasztunk, nem ellenünk 
vannak, hanem értünk vannak, feláldozva 
szabadidejüket, amikor ők is kényelmesen, 
intrikák nélkül galambászhatnának!

Bányai József A-41 Tass

Galamb kiállítás Körmenden

2008. decemberében rendeztek egy be-
mutató kiállítást a körmendi galambászok 
a Körmendi kastély valamikori istállójá-
ban. Az Y-09 egyesület és a helyi díszga-
lambászok egy közös kiállítást rendeztek 
karácsony előtt, de nem csak galambok, 
hanem más kisállatok is voltak: nyulak, 
papagájok, tengerimalacok, stb..

Az apropó témája, az iskolások megis-
mertetése az állatokkal, galambokkal.

Ez a bemutató, már második alkalom-
mal került megrendezésre. De első alka-
lommal már osztatlan sikert aratott, és 
akár a rekordok könyvébe is bekerülhet-
tek volna az egynapi látogatottsággal.

A megnyitóra egy osztálynyi gyerek 

is eljött, sok felnőttel egyetemben. Bár a 
terem kicsike volt, mégse éreztük szűk-
nek, és befért mindenki, akit a megnyitó 
érdekelt.

Az Y-09 elnöke elmesélte a postaga-
lambászat rejtelmeit, mindezt a gyerekek 
számára érthetően. Mindezt érzékletesen 
be is mutatták. A felállított galambház 
oldalt üvegezett falán keresztül meg le-
hetett nézni azt belülről is. A galambház 
bejáratához egy nyíl mutatott, ami egy 
Európa térképből indult, így jelezve a 
megtett távolságot. A galambháznál egy 
óra állt, ami a megtett időt jelezte.

Majd a megnyitó után a diákok és fel-
nőttek is, megcsodálták a kiállított álla-
tokat. Mindenkit forró teával vendégel-
tek meg.

Remélem, egyre többször találkozha-
tunk majd hasonló kezdeményezéssel az 
ország más pontjain is. Hiszen az iskolá-
sok megismertetése a galambokkal a mi 
feladatunk.

Kakas Tímea
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Tíz éves a Nagykáta és Környéke Postagalamb Sportegyesület
Az élet számos területén, így a 

postagalambsportban is privilé-
giumot kell élveznie az élő kap-
csolattartásnak. Jelen esetben is 
ez történt. Barna András az A-63 
Nagykátai Egyesület elnöke sze-
mélyesen kereste fel Bárdos István 
Elnök urat a postagalamb szövetség 
székházában.

2009. február 7-én Tápiószőlősön 
kívánják megülni a 10 éves jubile-
umot, ünnepi díjkiosztó keretében. 
Melyre a 24 tag és saját nevében 
szeretettel meghívja az elnök urat. 
Örvendetes tény, évről évre egyre 
több egyesület, tagszövetség él a 
meghívással, ki szóban, ki levélben 
teszi azt.

Előzetes telefonbeszélgetésben 
melyet Lótos Jánossal folytattam 
elmondta, hogy kb. 140-150 főre 
taksálja mindazokat, akik jelezték 
részvételi szándékukat. Érkezésünk 
pillanatában teltház fogadott. Az 
első tájékozódó körültekintés nem 
kis meglepetéssel szolgált. Az egy-
begyűlt sokadalom több mint két-
harmada középkorú és fiatal kate-
góriába tartozott. A legifjabb egy 
kis hölgy tíz hónaposan rezzenés-
telen arccal viselte, hogy körülötte 
mindenki beszélget, nevetgél vala-
kivel. Csak akkor váltott át, amikor 
a becses neve után érdeklődtem, 
jókedvű, hamisítatlan gyermekmo-
soly ült ki arcára. Körülbelül tíz 
2-3-5-6 év körüli fiatal szaladgált 
az asztalok körül élvezve a rájuk 
figyelő felnőttek tekintetét.

Az egyesület elnöke Barna And-
rás a nagyérdemű figyelmét kérve 
rövid beszédben kitért a 2008-as 
versenyév történéseire. Amely 
rendhagyónak mondható e tekin-
tetben, mert új bajnokot ünnepel az 
A-63 tagsága.

Még mielőtt az ünnepi díjkiosztót 
elkezdené felkérte Bárdos István 
urat a Magyar Postagalambsport 
Szövetség elnökét az FCI alel-

nökét, fokozandó az est eddigi jó 
hangulatát mondja el mindazt amit 
a jeles esemény kapcsán gondol. 
Rövid beszéde legelején meglepe-
tését nem rejtve véka alá, örömmel 
konstatálta a megjelentek szokatla-
nul nagy számát, amely ekkor 160 
fő volt. Alig hihető, hogy 24 egye-
sületi tag ilyen sok családtagot, ro-
kont, barátot képes ünnepi asztal-
hoz ültetni.

A község és a galambászok jó 
kapcsolatát jelezve Lajtai Sándorné 
Tápiószőlős polgármester asszo-
nya, valamint a szomszédos Far-
mos község polgármestere Boros 
Zoltán Úr is személyes jelenlétével 
demonstrálták az összetartozást.

Bárdos Elnök Úr méltatta az 
egyesület 10 éves munkáját az el-
ért szép eredményeket. Elmondta 
meglepetéssel érkezett, a Magyar 
Postagalambsport Szövetség, ezen 
belül Ő maga útjára indított egy 
kezdeményezést. Ezentúl a fenn-
állásuk kerek évfordulóját ünneplő 
egyesületek szövetségi elismerés-
ben részesülnek. Ez alkalomból 
Barna András egy szép kristályvá-
zát vehetett át, megköszönve azt. 
Ezen kitüntetést sorban a harma-
dikként ez az egyesület vehette át.

A zavart kerülendő az egyesület 
Nagykáta-i a bajnok Tápiószőlős-i, 
ezért itt rendezték a jubileumi díj-
kiosztót.

Tápiószőlős Polgármester asszonya 
rövid beszédében kitért a jó kapcso-
lat fontosságára, annak ápolására, 
és szóbeli bianco csekket megelő-
legezve, amennyiben a postagalam-
bászoknak segítségre, támogatásra 
lesz szüksége, a község lehetősége-
in belül támogatni kívánja. Továbbá 
örömmel nyugtázta, ennek a marok-
nyi egyesületnek a közösségformáló 
erejét. Barna András, Gecse József, 
Bernhardt István a polgármester 
asszonynak egy ízléses szép virág-
költeménnyel kedveskedett, így kö-

szönve meg az eddigi lehetőségeket 
és azt is hogy személyesen megtisz-
telte a rendezvényt.

Elejét vette a díjazottak meg-
ünneplése, melyben Gecse József 
és Bernhardt István voltak Barna 
András segítségére. Peregtek az 
események az utankénti egyéni, 
champion valamint közép, hosszú, 
általános csapatdíjasok kerültek 
többször reflektorfénybe. Díjaik 
átvételét a nagyérdemű felcsattanó 
tapssal követte. Hogy kik voltak ők 
valójában? Íme:

Középtáv csapat:
1. Barna András
2. Gecse József
3. Lótos János
4. Vágó Kenéz
5. Gál József
Hosszú táv Csapat:
1. Barna András
2. Miskolczi Ferenc
3. Lótos János
4. Gál József
5. Gecse József
Általános csapat:
1. Barna András
2. Miskolczi Ferenc
3. Gecse József
4. Lótos János
5. Vágó Kenéz

Barna András a 2008-as verse-
nyév számos egyéni díj mellett kö-
zép, hosszú és az általános táv csa-
patbajnoka. Így ez önmagában nem 
sokat árul el az ő galambászatáról, 
hiszen ilyen eredmények számos 
egyesületben születnek. A dolgok 
pikantériája abban rejlik, hogy 
10 galambot nevezett mindössze 
a versenyekre. Ennek tudatában 
nagyságrendekkel értékelődik fel 
az eredménye, nem beszélve arról, 
hogy A NAGY ÖREG, LÓTOS 
JÁNOST sikerült megingatnia. 
Az egyesület fennállását követően 
szinte örökös bajnok volt.
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Tanúi lehettünk egy rendhagyó 
sikernek: a mestert megelőzte a 
tanítvány. Meleg baráti szavak kö-
zepette köszönte meg a sok taná-
csot, meg az ajándék galambokat, 
melyekkel a mester Lótos János 
segítette az indulásnál. Mindezek 
ellenére kettejük között tapintható 
volt a jókedv és a barátság. Uraim, 
szerte az országban, így is lehet 
„mi több normális emberek így vi-
szonyulnak egymás sikeréhez”. 

Kisvártatva Berkes Istvánt (Jász-
berény) szólították. Rövidke tör-
ténetben megtudhattuk, hogy a 
XXXI. Dortmundi Olimpiára Ber-
kes István, Barna András és Ludasi 
László együtt utaztak. A hazaúton 
némi nyugtató háttérzeneként egy 
mulatószene cd-t hallgattak, amely-
ben szájharmonika vitte a prímet. 
Kb. 200-szor oda vissza mert ez az 
egy cd volt készleten. Berkes Ist-
ván sóhajtozva jegyezte meg, hogy 
gyerekkora óta vágyott egy szájhar-
monikára. Barna András már a ha-
zaúton elhatározta, hogy első dol-
ga lesz venni egy szájharmonikát, 
pótolandó az évtizedes elmaradást. 
Az átadásra keresve se talált volna 
jobb alkalmat, mint az ünnepi díj-
kiosztó.

Mindezek közben a vacsora híre 
egyre közelebb került az asztal-
társaságokhoz. A vidéki lagzik 
elmaradhatatlan kísérője a vő-
fély minden eseményt, bejelentést 
különböző rigmusok kíséretében 
ajánl az egybegyűltek figyelmébe. 
Nekünk ezt most kicsiben Barna 
András ezen rendezvény házigaz-
dája prezentálta.

Így ezután volt némi bája, han-
gulata a tálalásoknak fogásonként. 
Élvezetes szép ünnepséget rittyen-
tett a 10. jubileumi díjkiosztóra az 
A-63 Nagykáta legénysége.

Gratulálunk, hogy élvezhettük 
mindazt, amit a meghíváskor még 
nem sejtettünk. Lótos János sze-
mélyes figyelmességét köszönöm, 
telefonbeszédünk közepén érdek-

lődtem, hogy a vörös tojó él e még. 
Természetesen volt a válasza, de jó 
lenne látni, hiszen 16 éves és arról 
nevezetes, hogy a környék valaha 
volt legkiválóbb versenygalambja 
közel 30.000 djk-t repült. Egy ké-
nyelmes szállító ketrecben elhozta. 
Kézbe véve megcsodálhattam ezt 
az unikumnak számító kis élő repü-
lőgépet. Köszönöm!

Úgy vélem a bajnok Barna And-
rás eredményei méltóak a szaklap-
ban történő bemutatásra.

Az egyesület tagsága a környező 6 
településből adódik össze: Nagyká-
ta, Farmos, Tápiószele, Tápiószőlős, 
Újszilvás, Szentmártonkáta.

Családos ember, felesége Ágnes, 
fia András és lánya Dominika al-
kotja a családot. Szobafestő - má-
zolóként keresi a kenyerét család-
jának. Galambjai 1993-tól voltak, 
sajnos egy ragadozó egy reggelre 
az állomány javát megölte. Ekkor 
az állomány döntő részt Lótos Já-
nostól hozzákerült galambokból 
állt. 2005-ben Kócsó János néhány 
galambjának utódaival járult hoz-
zá az újrakezdéshez és a mai sike-
rekhez.

Anker Alfonz repülő keresztrejt-
vényét többször áttanulmányozta, 
és arra az elhatározásra jutott, hogy 
az abban leírtak szerint vonalte-
nyésztést kíván folytatni.

Így azután nincs abban semmi 
csodálnivaló, hogy a jelenlegi állo-
mány minden galambja valamilyen 
szinten rokona egymásnak. Ter-
mészetes módszerben versenyez. 
A galambok nem szenvednek nála 
a legkülönfélébb praktikáktól. Ki-
emelnék a versenyző galambok 
közül egyet, a HU-06-50-9976 kék 
hímet, amely apai részről Lótos 
Remy utód, míg anyai ágon Kócsó 
Thomas Pieters x van der Wegen. 
Ez a bivalyerős szervezetű galamb 
2007-ben 4x első egyesületben, 
röpcsoportban; a tagszövetségben 
3. 4. díjat repült. Továbbá közép-
táv Ász kategóriában országos 7., 

2008-ban 10 helyezést ért el a 11-ik 
helyezése zárstop ellenőrző lema-
radása miatt veszett el. Elsőként 
érkezett Aas-ból, így harmadma-
gával országos csapat 2. díjat re-
pültek nagy-nagy örömére András-
nak. Miközben hétről hétre repült, 
12 utódot felnevelt párjával. Ez a 
galamb még soha nem érkezett fá-
radtan, ezért neveztem bivalyerős 
szervezetű galambnak.

A galambok nagy szelekciós nyo-
másnak vannak kitéve, 12 út, 12 
bekosarazás. Úgy véli, hogy az elv 
amit fontosnak tart, „minél nagyobb 
a szelekciós nyomás, annál bizto-
sabb az előre lépés”.  Lótos János 
barátjával egy hosszúra nyúlt be-
szélgetés alkalmával, útravalóként 
a következőt nyilatkozta a mester: 
„a postagalamb nem azért van, 
hogy a kúpcserépen ugráljon”.

A tagszövetségben 2008-ban 6. 
hosszútáv csapatban; általános táv 
16. Nincs hadrendbe állítva nála 
minden, ami elérhető a manapság 
divatos ketyerékből. A Pintér gye-
rekektől Koopman keveréket vá-
sárol az egész szezonra. Az érkező 
galambokat Belga Sol (elektrolit, 
aminosav) várja. Trichomonando-
sis ellen BS-t használ, továbbá 4x1 
Orni Special ez minden. Az utóbbi 
2 szert kéthetes váltásban alkal-
mazza a versenyidőszakban.

Elmondása szerint a galambjai 
imádják a mogyorót. Úgy véli a 
mogyoró etetés lényege nem a bel-
tartalmában van. Mivel galambjai 
imádják a gazda és galamb között 
kívánatos jó hangulat barátság elő-
idézésében és annak megtartásában 
van kulcsszerepe.

Kerti galambházból röptet, amely 
cölöpökön áll, és 5x2 méter. Egy-
egy boksz 200x180 cm, ebben 6 
pár galamb nyer elhelyezést.

Köszönöm hogy beszélhettünk, 
és részt vehettünk e kitűnő rendez-
vényen. Sok sikert az elkövetke-
zőkben.

Száraz György
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B03. Budafoki Postagalamb Sport Egyesület  
2008. évi Díjkiosztója

A Budafoki PGSE. 2008. évi Díjkiosz-
tóját 2009 februárjában tartotta meg, mely 
díjkiosztót megtisztelte a Budapest Főváros 
Önkormányzat XXII. ker.-i Sport Referense 
nevezetesen Gyarmatiné J. Ilona.

A prominens vendégeket K i r á l y Ferenc 
a B03. Egyesület Elnöke köszöntötte, hiszen 
jelen voltak az Ország kiváló galambászai is.

Az Elnöki köszöntőt megköszönve erre 
reagálva a Sportügyi referens – Gyarmatiné 
J.Ilona – elmondta, hogy a B03 PGSE és az 
Önkormányzat között rendkívül jó kapcsolat 
van. A B03 PGSE mint civil szervezet mű-
ködik és az Önkormányzat szinte minden tá-
mogatást megad a B03 PGSE-nek zavartalan 
működéséhez.

Rövid bevezetés után szokásaimhoz híven 
Budafok  rövid  bemutatásával kezdem.

Budafok Budapest DNy.-i részén terül el 
– Budafok, Tétény – gyönyörű panorámával 
megáldott terület, hiszen ezen fennsíkról be-
látható a Duna a Buda környék települései. 
Budafok gyorsan fejlődő ipari település volt. 
Régebben PROMONTORNAK is nevezték. 
Nagytéténnyel és Budatéténnyel együtt je-
lenleg Budapest XXII. kerületét alkotja.

Itt található az ország legnagyobb borpin-
cészete. Az egyik ilyen monumentális pincé-
szetében – K A T O N A BORPINCÉSZET 
– rendezték meg a B03 PGSE Díjkiosztóját.

Az Egyesület története: A B03 Budafoki 
egyesület közel 60-éves múltra tekint vissza, 
korábban igen nagy létszámú egyesület volt, 
hiszen 1952. szeptember 6-án ezen egyesület-

ből vált ki a jelenlegi B12. 
egyesület is, mely korabeli 
iratokkal igazolható.

A B03. PGSE. alapító 
tagja a néhai Bíró József, 
Borsos Pál, néhai Galam-
bos István, néhai Haász Fe-
renc, a néhai Nagy Palócz 
József, Tóth József és még 
sorolhatnám tovább, de ide 
kívánkozik még a szinte 
gyermeki korban belépő 
Mauchner József aki jelen-
leg is tagja az egyesület-
nek és aktív versenyző is. 
Utánpótlásként megjelent a 
kis unoka Mauchner Máté 
személyében, aki rendkívül 
aktív kis galambász.

A meghívottak között 
voltam és némi nosztalgiá-
val gondoltam végig vajon 
kiket ismerek/ismernek 
meg a régi tagok közül, hi-
szen több mint 30 – év telt 
el távozásom óta.

Igen, többen felismertek, de a régiek közül 
már többen elmentek, az égi mezőkön várják 
talán kedvenceiket. Az időszakomban fiatal 
emberekből felnőtt komoly családapák, ver-
senyzők lettek. Ilyen családapa, galambász a 
jelenlegi elnök Király Ferenc is. 

A köszöntést követően a vacsora követ-
kezett önkiszolgáló formájában, melyből a 
jelenlévők közül mindenki ehetett kedvére. 
A finomságokat Kerschner Ferenc készítette, 
mint rögtönzött szakács.

A B03 PGSE rendkívül erős egyesület, hi-
szen tagjai közül többen kerületi díjak birto-
kosai is.

A B03 Egyesület Tagjai közül került ki a 
B02 Területi Tagszövetség Elnöke – Fehér 
Gábor.

Egyesületi eredmények:
Általános táv:
1./ Fodor István
2,/ Malomsoki Tibor
3,/ Bényei László
Sprint táv:
1,/ Fodor István
2,/  Malomsoki Tibor
3,/  Czegle Attila
Fiatalok versenye: 
1,/ Fodor István
2,/ Kerschner Ferenc
3,/ Katona Miklós
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnok-

sági eredmények:
2./ Fodor István    30. helyezés
4./ Malomsoki Tibor 29. helyezés

Tagszövetségi Középtávú csapatbajnok-
sági eredmények:

3./ Malomsoki Tibor 34. helyezés
Tagszövetségi Hosszú távú csapatbaj-

noksági eredmények:
1./ Malomsoki Tibor 25. helyezés
5./ Fodor István  23. helyezés
Tagszövetségi általános távú csapatbaj-

noksági eredmények:
2./ Malomsoki Tibor 59. helyezés
4./ Fodor István   57. helyezés

Szabó Ferenc

Mauchner Márk a díját átveszi

A díj átadását végzi Gyarmatiné  J.Ilona Önkormányzati sport-
referens - a díjat átveszi:  Fodor István

Bártfai Péter 
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Hetekkel ezelőtt csöngött a telefonom. A 
vonal túlsó végén Paulik Jóska, a B6 elnöke 
jelentkezett. Nagy örömömre közölte, hogy 
márciusban, némi késéssel ugyan, de megren-
dezik az egyesület 60. jubileumi ünnepségét. 
Az örömöm annak szólt, hogy talán módom 
lesz találkozni kora ifjúságom olyan galambász 
társaival, akikről jó 40 éve nem tudok semmit. 
A telefonban ugyanis nevek is elhangzottak a 
meghívottak listájáról, én viszont a korábbi 
évfordulókon nem vettem részt. Meghívásom 
apropója az volt, hogy apám alapítója volt a 
jogelőd egyesületnek, (R.P.S.E.), magam pe-
dig itt indultam 1956. márciusában. 

Aztán megérkezett a hivatalos meghívó 
is, március 13-ra, Rákoskeresztúrra, a Rojik 
étterembe. Ez ráadásul pénteki nap, de kit 
zavar. Másnap országos küldött közgyűlés 
a Ferencvárosban, igazi galambász hétvége, 
kis változatosság a szürke hétköznapok után. 

A pesti csúcsforgalom miatt kissé elcsigázot-
tan érkeztem meg a helyszínre, ahol az étterem 
hatalmas emeleti helyiségében a résztvevők 
zöme, hölgyek és urak, már a kezdésre várt. Pa-
ulik Jóska mellett a két éve itt röptető Horváth 
Karcsi is serénykedett a szervezésben. Vendég 
asztalánál Végh Kálmánt, Farkas Józsefet, Ba-
logh Imrét, Törőcsik Lászlót, Oláh Sanyit fe-
deztem föl az általam ismertek közül. 

Üdvözölhettem a rendezvény díszvendé-
gét, Bárdos Istvánt, és az egyetlen személyt 
az alapítók közül, Márkus Józsefet. Róla 
tudni kell, hogy amellett, hogy ma is ered-
ményes galambász, 1974-1977 között szö-
vetségi főtitkár volt, majd hosszú évekig az 
OVB elnöke. Jelentős szerepe volt az 1975. 
évi budapesti galamb olimpia szervezésében.

A péceli A31-et Ducza Lajos és Kuszák 
Balázs képviselte. Balázs azon kevés péce-
li közé tartozik, aki még a B6-ban kezdett 
röptetni, talán az 1958-as fiatalok versenyén. 
Mellette már csak Kovács Pistit tudtam fel-
fedezni a „régiek” közül. Sajnos többen nem 
jöttek el, akikre nagyon számítottam. 

Paulik Jóska megnyitója és egy perces gyász-
szünet után Bárdos István kapta meg a szót. Az 
üdvözlő szavak után átadta azt a díszes ván-
dorserleget, amelyet a közelmúltban alapított a 
Szövetség elnöksége a kerek évfordulót ünnep-
lő egyesületek számára, 10 éves futamidőre. 

Krónikásként Tamás István kapott szót. 
Örömének adott hangot, hogy visszaemlé-
kezésével tiszteleghet a nagy elődök, köztük 
édesapja emlékének. 

A Rákosmenti Postagalamb Sport Egye-
sületet 1948. április 25-én, a rákoskeresztúri 
Ruttkay vendéglőben alapította 39 postaga-
lambász. 24 keresztúri, 8 rákoscsabai, 4 pé-
celi, 1-1 Ecseri és Maglódi személy. Az egye-
sület első elnöke Turán Ferenc, titkára Kállay 
Ferenc, pénztárosa Tamás István volt. 

Az alapítók közül két személy volt tagja a 
harmincas évek első fele „Hungáriájának” A 
rákoscsabai Csurgó Delvid, (eredeti törzsszá-

ma 563) és a rákoskeresztúri Kállay Ferenc 
(eredeti törzsszáma 837) Az ő dúcuk lett igen 
eredményes forrása a később belépőknek. A 
harmincas évek második felében, a negyve-
nes években Gácsi Mihály, (1124), Wand-
racsek József, Turán Ferenc, Jónás István, 
(2507) Pálinkás Károly, (2508) Debreczeni 
József, (2517) Tamás István, (2526) Schram-
kó Mihály, (2528), akikről tudok. Ők még 
röptettek a Hungária legerősebb fiók egye-
sületében, a „Budapest” P.S.E.-ben. A háború 
után 1946 őszén indultak a versenyek a fiata-
lokkal. (Szolnok és Püspökladány).

Az R.P.S.E. első versenye 1948. V. 16-án 
volt Szolnokról, mindössze 87 km-ről. Leg-
hosszabb útjai Debrecen és Nyíregyháza vol-
tak. A szolnoki verseny I. díját igazoló oklevél 
bemutatásra került. A győztes Tamás István 
2526-47-3 vkh galambja volt, pedig csak 
másodiknak érkezett, mert testvére, a 14-es 2 
perccel korábban, de versenygyűrű nélkül jött 
meg. Az ekkor használt csavarrugó szerű kau-
csuk gyűrűkkel ez a malőr gyakorta megesett. 

A környéken „Tamás Pityuként” megismert 
galambász története együtt indult az egyesü-
let történetével, ugyanis 1948-1950 között 
édesapja kerékpárjának pótülésén gyakran 
érkezett Pécelről gyűjtésre vagy órabontásra 
a Ruttkay vendéglőbe. A galambvárás izgalma 
és élménye, a versenyláz ekkor kerítette hatal-
mába visszavonhatatlanul és örök időkre. Ez a 
korszak sajnos hamar lezárult, mert 1950 nya-
rán megérkezett a galamb tartásra vonatkozó 
rendőrségi engedély visszavonása az „öreg” 
számára.  A galambok zöme Rákoscsabára ke-
rült Nagy Pistához és Gémesi Gáborhoz.  

A visszaemlékezés fonala 1954-ben folyta-
tódott, amikor a krónikás a Jónás-Pálinkás dúc 
gyakori látogatójává vált, főleg a versenyek 
közben. A fiatalok röptetésének minden óra-
bontásán jelen volt a B6 egyesületben, amely-
nek akkori székhelye a Pesti út 174-ben volt, 
majdnem szemben a Szabadság Sugár úttal. 
Az egyesületnek ekkor 100-110 tagja volt, és 
a BI kerület legeredményesebb egyesületének 
számított. 1954-1959 főversenyeit sorozatban 
nyerték a kerületben B6-os tenyésztők, Ci-
nege, Jónás-Pálinkás. Az egyesület jelenlegi 
rákoscsabai székhelyére 1956 elején került. A 
péceliek 1959-ben röptettek itt utoljára. 

A visszaemlékezés egy emlékképpel zárult. 
1954 őszén egy órabontáskor a jelen lévő ver-
senyző tagok körbeülték a hosszú asztalt a 14 
órai időjelzést várva. A kis néprádióból fel-
csendült az akkor nagyon népszerű vérpezsdí-
tő sláger, a „Bolyongok a város peremén”. Az 
akkor 17 éves Zólyomi Jani belépve a helyi-
ségbe ütemes mozgással, hangját is kieresztve 
reagált, amire még az akkor ugyancsak fiatal 
Kajári János is vidám szavakkal nyilvánította 
ki „elismerését”. Zólyomi később elvesztette 
egyik lábát, majd még egyesületét is.

 A B6 viszont azóta is él és működik a város 
peremén, ideális galambász környezetben. A 

visszaemlékező záró szavaival azt kívánta, 
hogy a jelenlegi tagság eredményesen mű-
ködjön tovább, és merítsen erőt az alapítók 
lelkesedéséből, tevékenységéből. 

A visszaemlékezést Márkus Józsi bácsi egé-
szítette ki, az egyedüli az alapítók közül, aki él 
még, és ma is aktív, eredményes galambász. 

Szólt az indulás nehézségeiről, az első 10 
szállítóketrec elkészítésének öröméről, a 
bekosarazott galambok vasútállomásra törté-
nő kézi – kocsiztatásáról, az egyesület gyors 
létszámbeli gyarapodásáról. A kerékpáron való 
közlekedés gondjai, a nagy távolságok kiküsz-
öbölése, okot adott újabb egyesületek létrejötté-
hez, mint a péceli A31, vagy a keresztúri B24, 
de ezek tagjai tovább vitték az anyaegyesület, 
a B6 hagyományait, és mintázták annak szín-
vonalát. Értékes kigyűjtést adott át az egyesület 
első 30 évének bajnokairól, amelyet most mint-
egy mementóként közreadok. 

1948 Gácsi Mihály, 1949 Wandracsek József, 
1950 Wandracsek József, 1951 Gácsi Mihály, 
1952 Némedi Antal, 1953 Schramkó Mihály, 
1954 Czinege Miklós, 1955 Pálinkás Károly, 
1956 Jónás István, 1957 Jónás István. 1958 Jó-
nás István, 1959 Jónás István, 1960 Sántha Fe-
renc, 1961 Sántha Ferenc, 1962 Sántha Ferenc. 
1963 -1970 között, 8 éven át Kajári János, 1971 
Babják Pál, 1972 Márkus József, 1973 Novák 
Károly, 1975 K Nagy Sándor, 1976 Márkus Jó-
zsef, 1977 Jamrik Mihály, 1978 Márkus József.

Ezután ismét Paulik Jóska vette át a szót, 
név szerint szólítva a jelenlévőket, kedves 
figyelmességképen Jubileumi Emléklapot 
adott át a résztvevőknek. 

Külön köszöntötte a megjelent korábbi el-
nököket, valamint Nagy Istvánt, az egyesület 
legidősebb tagját, valamint Márkus Józsefet 
az utolsó mohikánt az alapítók közül. 

Elcsendesedett a terem, amikor sor került 
a vacsora felszolgálására, levezetve azokat 
az izgalmakat, amelyeket az est ünnepélyes 
része esetleg felkavart a megjelentekben. 

Érdekes színfoltja volt az ünnepségnek a Hor-
váth Karcsi által bonyolított galambtombola. Az 
általa meghívott neves tenyésztők által felaján-
lott egy-egy 2009. évi fiatal galamb került kisor-
solásra azon B6-os tenyésztők között, akik végig 
versenyezték a 2008-as szezont. Ugyancsak ő 
szervírozta azt a két tortát, amely a „60”-as fel-
irattal reprezentálta a jeles alkalmat. Mit mond-
jak a villámgyors szeletelést követően percek 
alatt nyoma veszett a vendégek gyűrűjében. 

Ezután kis csoportokban kötetlen beszél-
getés múlatta az időt záróráig. 

Nem tudom kiben-kiben milyen emlékeket 
mozgósított ez a találkozó, azt viszont bizton 
állíthatom, hogy számomra feledhetetlen él-
ményt jelentett. Ezúton is köszönöm a meg-
hívást, és a B6 minden tagjának kívánok jó 
egészséget, és eredményes szereplést a kö-
vetkező években, tisztességben és egyetértés-
ben, még számtalan kerek évfordulóval. 

Tamás István 

60 éves a B-06 Postagalamb Sport Egyesület
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Emészthetők az emésztők?
Nem véletlen a kérdés felvetése. Talán azt 

gondoljuk sokan, hogy igen pedig nem.
Galambjaink sokféle emésztővel való 

ellátása nem minden esetben hozza meg 
a kívánt hatást.

Vannak emésztőként eladott akár nyu-
gati keverékek is, amiket a galambjaink 
nem tudnak a megfelelő mértékben hasz-
nosítani és így eredmény nélkül távozik 
a szervezetből. Találkozunk olyan grittel 
amelyek rengeteg hegyes zsilett penge 
élességű acéllal vetekedő keménységű 
szemcséket tartalmaznak.

El kell gondolkodni ilyen esetben a 
nyelőcső a begy és a belek vajon milyen 
károsodásokat szenvedhetnek el. Hiába 
védekezünk újból és újból mondjuk Triha-
monas ellen, ha minden nap a galambok-
nak el kell fogyasztani ezt a keveréket.

Ördögi körforgás ez, amibe akaratunk 
ellenére belekeveredünk.

Személy szerint én is csak két éve 
szembesültem ezzel, amikor a maradék 
grittet egy fehér lapra téve megvizsgál-
tam. Próbálják ki Önök is meg fognak 
lepődni! 

Minden ilyen anyag felesleges pénz-
kidobás nem beszélve az általa okozott 
esetleges komoly következményektől.

Másik nagy probléma a só. Szükséges 
a szervezet számára, de az aránya nagyon 
fontos. 

Óvakodni kellene a nagyméretű és sok 
sót tartalmazó emésztőktől is megítélé-
sem szerint. Azon kívül, hogy hasmenést 
okoz, nagy mennyiségben fogyasztva ha-
lál is bekövetkezhet az állományban.

Könnyen ellenőrizhető, ha szintén ki-
terítjük egy lapra és a nagy szemek így 
láthatóvá válnak. Nem lesz semmi ba-
junk, ha meg is kóstoljuk és így győző-
dünk meg arról milyen sós.

Véleményem szerint az a jó, ha 1%-
on belül van a só aránya az emésztőbe, 
ez is oldott állapotban. A sóval sajnos 
könnyen be lehet csapni a galambokat 
és önmagunkat is mondván milyen jól 
fogyasztják.

Semmilyen tudományos vizsgálatot 
nem volt módomban elvégeztetni, ezek a 
megállapítások saját 30 éves tapasztala-
tomra és tévútjaimra épülnek!

Több galambász barátom is ebben 
megerősített, olyanok, akik keresték a jó 
megoldásokat, de nem mindig került a 
nyilvánosság elé.

Ezt azért tartom fontosnak elmondani, 
mert a bölcsek köve nálam sincs és nem 

is volt, csupán egy gondolat ebben a szép 
és nemes sportban, ami találkozhat az 
Önökével.

Sokféle megoldás létezik ehhez az 
Önök tapasztalatait is várom, ha meg-
osztják velem.

Egy azért biztos, csak az a jó emésztő, 
amit a galambjaink minél nagyobb mér-
tékben tudnak hasznosítani a szervezetük 
felépítéséhez és ezáltal az immunrend-
szerük megerősödését eredményezi.

Csak így tudnak sikeresek lenni a fia-
talok nevelésében és a sok megerőltetést 
kívánó hosszú versenyidőszak alatt. 

Van szerencsére bőven elég választék 
mindenkinek az igénye szerint, de nagyon 
fontos a galambok szempontját is figye-
lembe venni! Talán ez a legfontosabb!!!

Lehetőleg kerülni kell a hegyes éles 
keverékeket, mert ezek roncsolhatják a 
belső szerveket is. Kalcium bevitelnél 
győződjünk meg a keménységéről csak 
puha mész-grittet használjunk, amit mi 
magunk is meg tudunk rágni.

A kemény mészkövet még az erős fagy 
sem tudja megbontani, gondoljunk itt a va-
kolásnál használt mészkőre! Értelmetlen!

Száradt állapotban levő oltott mész 
még évtized múlva is maró hatású.

Természetfilmekben lehet látni, hogy a 
papagájok felkeresik a kaolinban gazdag 
helyeket, hogy a szervezetüket méregte-
lenítsék. Őket csak az ösztöneik vezérlik, 
és mégis helyesen cselekednek. Köves-
sük példájukat!

Schaub Józsi bácsi mélyen bevéste a 
magyar galambászokba a pékagyagot, 
mint emésztőt.

Olyan jól sikerült, hogy a mai napig, ha 
piros agyagszínű keveréket látunk, rög-
tön úgy gondoljuk, hogy ez is pékagyag.

Gyanítom abban az időben sem állt 
olyan nagy mennyiségben rendelkezésre, 
mint amennyi szük-
séges lett volna.

Elektromos és 
gázkemencék idejé-
ben ez sajnos szóba 
sem jöhet. Aki is-
meri az agyagot, az 
tudja, hogy van egy 
olyan hőfok az ége-
tés folyamán ami 
még megfelel annak 
hogy mint emésztőt 
tudjuk hasznosítani 
mert képes visszaol-
vadni.

Ennél magasabb hőmérsékleten éget-
ve tégla keménységet kapunk, ami már 
nem tud enyhe nyomásra szétporladni és 
vízzel keveredve pépes formára alakulni, 
mint valamikor az igazi pékagyag.

A megfelelő hőfokon égetett agyagot 
tartalmazó keverék nagyon fontos, mert 
magas vastartalommal rendelkezik va-
lamint rengeteg más ásványi anyagot és 
nyomelemet is tartalmaz attól függően 
hol bányászták.

Elődeinknek nem állt rendelkezésére 
ennyi antibiotikum és más gyógyszer ők 
a faszenet részesítették előnyben.

Tudták, ha az állataik rendszeresen 
kapják nehezebben betegednek meg, 
mert tisztítja a beleket, megfogja a has-
menést és antibakteriális hatása is van 
többek közt.

Ásványi anyagok és nyomelemek jó 
megválasztása nélkül nagyon nehéz len-
ne a szép fiatalok nevelése és a verseny-
zés még jó takarmányozás mellett is.

Remélem sikerült az Önök figyelmét 
felkelteni, hogy ebből a szempontból is 
meg lehet vizsgálni a dolgokat.

Aki még nem tette meg soha, nem késő 
elgondolkodni, talán ez is lehet „egy a 
sok közül” a bajok forrásának.

Köszönetet szeretnék mondani: 
(nemrég elhunyt) Legény Zoltán ga-

lambásznak, aki egyben egy nagy orszá-
gos ásványbánya cég tapasztalt üzemve-
zetője is volt. 

Segítségével sikerült sok mindent más-
képp értelmezni és egy újfajta ásványi 
keveréket összeállítani melyet már most 
is többen alkalmaznak jó eredménnyel.

Tisztelettel:
Ács András 

A33 egyesület tagja

    MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK      

Meteor mix 
Az emészthető emésztő!
 

Galamboknak kifejlesztett nyomelemekben és ásványi 
anyagokban gazdag takarmány kiegészítő Pékagyagos és 

kaolinos valamint 
+ Faszenes változatban is kapható.

Megrendelhető:
Ács András

               Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094                     
MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK
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A 13. tagszövetség Bakonyalja – Maroshegy versenykerülete
Bátor Antal tenyészállományából – melynek többsége Peller Józseftől került 

Várpalotára - az alábbi pároktól származó fiatalokat ajánlja megvételre:
1.pár:  a/ NL-97-2556129 Sáli H. (eredeti Janssen)
 Apai ágon „James Bond”, anyagi ágon „Rocky-83” unoka.
 Anyja az NL-94-2534392 9 úton helyezett az első tízbe 
 úgy, hogy 19.909 volt a legtöbb és 2.346 galamb volt a 
 legkevesebb induló.
 b/ NL-99-1870997 KT (eredeti Eiejerkamp – Janssen) 
 Apja a „Flits-85”, 5-ször helyezett az első ötbe 1 303 
 és 3 824 induló között
 (szintén a „Rocky-83” unokája).

2.pár: a/ 01-03-41292 Sáli H 
 Apja: NL-97-2556129 Sáli H (a fenti hím)
 Anyja: DV-01769-99-384 (eredeti Andreas Drapa)
 b/ NL-02-116770 SKT eredeti Eiejerkamp – Janssen 
 („James Bond” dédunoka) 

3.pár: a/ 99-03-24127 KcsH 5 év alatt 49 helyezést repült 
 Peller Józsefnél.
 b/ 02-13-97123 KT (eredeti Peller galamboktól 
 Várpalotán kelt.) 2003-ban tagszövetségi 1.-4.-18. 
 helyezéseket repült, majd tenyésztésbe került.
 Utódaik közül:
 A 05-13-53484 KH 2007-ben tagszövetségi champion 1.
 A 06-13-75935 KT 2008-ban tagszövetségi champion 2. 

4.pár:  a/ Belg-01-3101541 SKH (eredeti Emiel Denys)
 Apja Barcelonából 97-ben nemzetközi 7.
 Anyja Daxból 96-ban nemzetközi 17.
 b/ DV-03-2373 SKT (eredeti Raymund Hermes)
 Felmenői Barcelona, Dax, Pau, Marseille versenyekről 
 nemzeti és nemzetközi díjat szálltak. 

5.pár: a/ 97-13-13169 KKH (valószínű, hogy kevés galamb mutathat 
 fel jobb verseny- és tenyészeredményt, mint az „Olimpiás”).
 Versenyzés:
 2001-ben országos kiállításon  hosszú táv   1.
  Dél-afrikai olimpián hosszú táv   12. 
 2002-ben országos kiállításon  hosszú táv   2.
  Magyar Kupa   hosszú táv   2. 
 Utanként:
 1999-ben Criwitz (845 km)   1. (929 galamb)
 2000-ben Prága  (409 km)   4. (1 855 galamb)
  Criwitz (845 km)   7. (1 407 galamb)
 2001-ben Criwitz (845 km) 10. (1 624 galamb) 
 Tenyészként az alábbi gyermekei emelkednek ki:
 a) 00-13-63551 KH  2008-ig  24 600 díj km
 b) 01-13-81128 KKtarH 
  2005-ben  Év galambja  hosszú táv  2.
 c) 02-13-97144 KKT  
  2004-ben  tagszövetségi champion 1.
  2005-ben  tagszövetségi champion 1.
 d) 03-50-18558 KKT  
  2007-ben  tagszövetségi champion 1.
  2008-ban  országos  hosszútáv 4.
 e) 06-13-75903 KKT  
  2008-ban  tagszövetségi  champion 1.
    (14 út 14 helyezéssel)
 b./   04-13-32081 KKT
 Apja a 01-13-80089 KH
 2003-ban Magyar Kupa orsz.    1.(középtáv)
 Év galambja orsz.       1.(középtáv)
 Nagyapja 99-13-44065 KH  
  2001-ben Magyar Kupa orsz.    7.(középtáv)
  E tenyészpár gyereke a 14 helyezéses tojó.

6.pár: a./ 97-13-13169 KKH (fentebb ismertetve)
 b./ 02-13-97124 SKT (Az „Olimpiás” apjának testvére)
 2006 – 07 – 08-ban
  9 úton helyezett 800 km feletti versenyekről
 2006-2007. évek alapján
  országos kiállításon  3. (maraton)
 2007-2008. évek alapján
  országos kiállításon  6. (maraton)

7.pár: a./ 00-13-63537 KtarH szupergyors hosszú távú versenyző 
 2005-ös országos kiállításon 
  „Év galambja hosszú táv”  1.
 2006-os országos kiállításon 
  kettő év alapján  hosszútáv  1.
 Utankénti kiemelkedő eredményei: 
 2003. Stendal (749 km) 1. (  627 galamb)
  Teplic (493 km) 4. (1 114 galamb)
 2004. Wittstock (772 km) 2. (1 976 galamb)
  Baruth (635 km) 5. (2 574 galamb)
 2005. Sczecin (727 km) orsz.2. (2 152 galamb)
  Wittstock (772 km) 5. (1 614 galamb)
 b./ 12-13-97168 SKT (a fentebb ismertetett 13169 –es 
  testvére) 
 2007-ben Kiel országos versenyről  1. (1 033 galamb) 
 2008-ban Országos kiállításon „Év galambja maraton” 1.

A fiatalok ára 60.000 Ft/db; a bevételből a versenykerület anya-
gi hátterét kívánjuk erősíteni.

A galambokról, a megvásárlásról részletes információval szolgál 
Drágán Sándor versenykerületi titkár a 20/569-5473-as telefonon.

Verstraete/Desmet-Matthys
Belga forgalmazója!

Belgiumból kiváló törzsgalamb, fióka (belga törzslap / 
gyűrű) megrendelhető. Akármilyen más származás is szál-
lítható 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

Eladó!
 1db. DAF FA 45.130. C08 tip. szállító gépkocsi, 
2009. 08. 01-től. A gépkocsira  64 rekeszes fel-
építmény helyezhető el, 2000 évtől csak galamb-
szállításra használtuk. Érvényes forgalmi enge-
déllyel és biztosítással rendelkezik. 

Ár megegyezés szerint.

Érdeklődni lehet:
 Fehér Gábor  06-30/404-6595
 Végh Kálmán 06-20/972-4530
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A G-05 Vámosmikolai posta-
galambsport egyesület és a 29. 
Tagszövetség mély megrendülés-
sel tudatja, hogy Kolozsi Gábor 
47 éves sporttársunk, türelemmel 
viselt hosszantartó betegség után 
2009. május 27-én elhunyt.
Temetésén galambjai felereszté-
sével búcsúztunk tőle.
Emlékét megőrizzük.

G-05 Vámosmikola

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

***

Megromlott egészségi állapotom 
miatt felszámolom a 30 éve csak 
ANKER galambokból tenyésztett 
postagalamb állományomat. 
Sümegi József, Kaposvár, 
Bartók u. 136. 20/387-2592

***

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

***

Keresem a HUNG 2002-29-01363-
as gyűrűszámú galambot. Eltűnt 
május 24-én. A megtalálónak tíz-
ezer forint jutalom.  Bárhová érte 
megyek. Telefon: 06/30-940-2371


