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Kaposszekcsői Pünkösd és a Postagalamb
A kaposszekcsői önkormányzat 

2009. június elsején megtartotta rend-
hagyó pünkösdi ünnepséget.

Az ünnepségen valamennyi helybéli 
civil szervezet és a Délnyugati Maraton 
Postagalamb Röpcsoport is részt vett. 

A testvértelepülések részéről Szlová-
kiából Felsőszeli településről, Német-
országból Bittingheim-ből érkeztek 
vendégek, akik a kultúra számos mű-
sorával szórakoztatták a közönséget. 
Csapó Gyuláné Remler Ibolya polgár-
mester asszony üdvözölte a meghívott 
vendégeket és rövid tájékoztatást adott 
az eseményről, mely az 1000 darab 
postagalamb felengedését illeti. 

A polgármesteri beszédet követően 
4 darab világos színű postagalambot 
adtunk át a delegációk vezetőinek, 
valamint a polgármester asszonynak, 
feleresztés céljából.

A startot követően emelkedett ma-
gasba az 1000 darab postagalamb. Az 
élmény a nap fénypontja volt. Valamennyi-
en büszkék vagyunk, hogy részesei le-
hettünk e színvonalas rendezvénynek. 
Az eseményt a dombóvári TV és a he-
lyi TV is rögzítette, műsorára tűzte. 

A polgármester asszony biztosította 
röpcsoportunkat a jövőbeli támogatá-
sáról és a jelen lévő szervezők részére 
egy-egy emléklapot adott át, megkö-
szönve a részvételt. 

Búcsúzóként a vásárosdombói Csen-
des pihenő étteremben finom ebéd és 
ital várt ránk, amit tisztelettel megkö-
szönünk. 

A tudósítást azzal zárom, hogy 
Kaposszekcső ékes példája, hogy vi-
lágnézeti és egyházi felekezettől füg-
getlenül lehet békességben élni, mert 
így érdemes.

A település fejlődése ezt hűen tük-
rözi, s ennek gyümölcsét mi galambá-
szok is élvezzük.

Végezetül köszönetet mondok Csapó 
Gyuláné Remler Ibolya polgármester 
asszonynak, Dr. Kovács Ildikó jegyző-
nek, valamint a képviselő testületnek, 
hogy sportunkat segítik. 

Valamennyi kollégámnak, hogy 
munkámat támogatták!

Köszönöm!
Nickl András

Kaposszekcső
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Dr. Ramocsa Manasszes

A magyar postagalambsport az elért 
eredményein túl egyvalamire méltán 
büszke lehet.

Visszatekintve a kezdetektől voltak 
közöttünk nem is kevesen, akikre fel-
nézhettünk: emberségük, tartásuk, kö-
zösség formáló erejük példaértékű. Ha 
nem cselekszünk mást, követjük az ál-
talunk felmutatott példákat, van némi 
esélyünk hasonlóvá válni.

A magyar postagalambsport kép-
zeletbeli arcképcsarnokába nem ve-
zet rövid, egyenes út. Engedelmükkel 
minden pátosztól mentesen egy ilyen 
ember bemutatásán fáradozok.

Személyre szóló meghívóban invitál-
ta Bárdos István Urat szövetségünk el-
nökét és e sorok íróját. Kiragadok egy 
részletét: „Tisztelettel meghívom 60 
éves szövetségi tagságom és szövetsé-
gi kitüntetésem alkalmából rendezendő 
baráti beszélgetésre.”

A fiatalembereknek kevésbé van 
szerencséjük, születésük pillanatában, 
egyvalami biztos jelen van „az idő”, 
amely könyörtelen és magával ragad, 
visz-visz, egyéne választja kinek-kinek 
meddig tart ez a rabság. 

Dr. Ramocsa Manasszes 1933-ban 
Sátoraljaújhelyen született. Anyai 
nagyapja is tartott galambokat, ame-
lyekre nagyon büszke volt. Így aztán 
az útja egy része, melyet 76 év alatt 
bejárt, a nagyapja által lett kijelölve. 
Nagyon fiatalon lett a rabja a postaga-
lamboknak. Mint sokunknál Ramocsa 
Manasszesnél is ez az önként vállalt 
rabság életfogytig tart. 

1948-ben Sátoraljaújhelyen belépett 

az akkori 8 fővel működő Z-06 egye-
sületbe. A nagy idők élő tanújaként 
rövid időre visszavisz valamennyiün-
ket a múltba. Azokban az időkben már 
versenyeztek a postagalambjaikkal, 
ellenére mindazon ténynek, hogy a 
postagalambokon nem volt lábgyűrű. 
Egyesületi bizottság előtt lettek kosa-
razva a galambok, és vonaton szállítot-
ták a starthelyre őket. A galambokról 
feljegyeztek egy-két ismertető jelet, és 
szárnybélyegzővel látták el a versenyre 
küldött galambokat. Majd az érkezés 
napján a település egy pontján, újra fel-
állt ez a bizottság. Az érkező galambot 
ennek a bizottságnak kellett bemutatni. 
Nem kell túlzottan nagy fantázia, hogy 
milyen fejvesztett futás eredményeként 
került az érkező galamb a bizottság elé. 
A szárnybélyegző és a leírt adatok alap-
ján azonosították a galambot.

15 éves fejjel élete első díját Szeged-
ről 250 km nyerte galambjával együtt. 
Hogy mikor ért haza a galambja önma-
gában még semmire nem volt elég. Aki 
előbb ért galambjával a bizottság elé, 
akár néhány másodperccel is, az lett a 
nyerő. Röviden ennyi a története a Sze-
gedről nyert III. díjnak.

A hetvenes években az Észak I-i ke-
rület Fegyelmi Bizottságának elnöke. 
1982-ben a Tudományos és Egészség-
ügyi Bizottság elnöke tisztségeket töl-
tötte be. Ez időre esik a paramixo jár-
vány jelentkezése.

Visszaemlékezései fiatalos memóriá-
ról árulkodik. Jó tanuló lévén a család 
jogász pálya felé kívánta terelni, mivel 
az állatokat nagy becsben tartotta, ő 

maga választotta útra 
lépett, az állatok gyó-
gyítását választotta 
hivatásul. Állatorvosi 
diplomát szerzett.

Munkássága elis-
merését bizonyítandó 
a Debrecenben Orszá-
gos Állattenyésztési 
Felügyelőség körzeti 
kirendeltségére hívták. 
Ezzel párhuzamosan 
Budapesten a Minisz-
tériumban is úgy vél-
ték, hogy Dr. Ramocsa 
az időközben meg-
szerzett tudását kivá-
lóan kamatoztathatná. 

Minkét megtisztelő, elismerő felkérés 
magán Ramocsán bukott el. Nem köz-
napi a történet: mindkét felkérés hely-
színén a következő forgatókönyv sze-
rint történtek a megbeszélések.

Túljutván a megbeszélés érdemi ré-
szén, mindkét esetben a következőket 
vezette elő, nem kis megrökönyödé-
sére a jelzett intézmények vezetőinek. 
„Essék szó arról, hogy olyan szolgálati 
lakást, házat tud-e biztosítani az intéz-
mény, ahol én postagalambot tartani és 
versenyeztetni tudok.” Az óra is megállt 
néhány másodpercig a falon, az elhang-
zott kérdés után.

Summa-summarum, őrültnek titulál-
ták, ilyen lehetőséget kihagyni. Így eset 
meg, hogy szépen visszautazott Sáros-
patakra, s nyugdíjazásáig gyógyította az 
állatokat. Immáron 60 éve kedvére pos-
tagalambászik.

2009-ben a küldöttgyűlés ünnepélyes 
részében Bárdos István  a Sportszövet-
ség Elnöke A POSTAGALAMBSPOR-
TÉRT ARANY FOKOZATTAL tüntette 
ki, 60 éves töretlen postagalambász te-
vékenységéért.

Sárospatakra 2009. június 12-e dél-
előttjén érkeztünk. A meghívó a családi 
házhoz invitált rövid ismerkedésre nyílt 
mód Márta asszonnyal. Kinek kellemes, 
magával ragadó egyénisége lehetővé 
tette számunkra, hogy rövid bepillantást 
nyerhettünk a Ramocsa család életének 
publikus részébe.

A kezdetek a család jó és kevésbé jó 
történetek kerültek terítékre. Úgy vélem 
e rövid ismeretség okán, hogy ha Márta 
asszony Manasszes oldalán bármilyen 

Ezt a szívének kedves vázát az egyesülettől kapta 75-ik születésnapjára
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összetételű társaságba volt hivatalos, 
könnyen a társaság motorjává válhatott.

Mint említettem az idő kegyetlen úr! 
Utunk a Hercegkúti pincékhez vezetett. 
Megérkezésünk idején a bográcsban a 
készhez közeli állapotban volt a halászlé, 
meg a marhapörkölt. Manasszes bemu-
tatott minket a társaságnak. Előételként 
némi pincelátogatásba feledkeztünk, 
mivel egy pincesorra érkeztünk magá-
tól értetődően Manasszes hegybe rejtett 
pincebirodalmát tekintettük meg első-
ként. Megtudtuk az első szőlőföldet egy 
kedves barátja vette meg részére, hiszen 
ekkor még az anyagi biztonság gyenge 
lábakon járt. De ha már szőlő van, pin-
ce is szükségeltetik a jó bor rejtekéül. 
Több fajta jó Tokaji bort kóstolhattunk, 
de csak módjával, hiszen a hazaúton 
még Nyíregyházán, Debrecenben és 
Hajdúszoboszlón volt dolgunk.

Dr. Hörcsik Richárd polgármester és 
országgyűlési képviselő is megtisztel-
te a baráti találkozót. A bográcsmester 
jelezte, hogy tálalásra kész az étek, ezt 
megelőzően Dr. Ramocsa köszöntöt-
te a megjelenteket. Közben még jöttek 
emberek, ki-ki munkából, míg mások 
egyéb teendőiket átrendezve jelentek 
meg. Nem kezdett hegyi beszédbe, 

mégis átívelte mondandójába sűrítve a 
fiatal fiú „ismerkedését a világgal” kez-
dettől napjainkig. Élete néhány komoly 
mérföldkőjének számító történetét is. Jó 
volt látni, megélni az immáron 76 éves 
meglett ember tétova kalandozását. 
A múlt és az ebből publikus részletek 
átadása közben. Nemes gesztus volt, 
hogy a nagy elődökről nem feledkezve, 
néhány rövid történetbe minket is be-
avatott.

Nyilván tudod, tudjuk „csak az hal 
meg örökre, akit elfelejtenek.”

Majd Bárdos István szövetségünk 
elnöke kéretett szóra. Beszédében ke-
resve az alkalomhoz illő szavakat rá-
mutatott Dr. Ramocsa Manasszes a 
hűség megtestesítője hű marad szülő-
földjéhez, hű a családjához és immáron 
60 éve hű maradt postagalambjaihoz és 
a magyar postagalambász társadalom-
hoz. Az ő példája igenis példaértékű. 
Meg kell maradnunk a magunk válasz-
totta úton, ez megerősít másokat is a 
hitében. Dacára annak lehet, hogy köz-
ben nem mindig nyílnak utunkon olyan 
virágok melyeket szívesen szagolga-
tunk. Ilyen a mi sportunk is. Tud csa-
lódást, meglepetést, örömöt okozni. Ez 
utóbbi képes feledtetni minden mást. 

Hűségének jutalmául Bárdos elnök úr 
egy Korondi fazekasmester Józsa Já-
nos népművész fazekasmester kézzel 
készített és festett tányérját adta át.  

Mint hűséges galambásznak egy több 
száz színes galambfotóval illusztrált 
könyvet azzal az ajánlással, hogy „le ne 
tévedj az utadról, ha netán egy pillanatra 
meginognál a világ legkiválóbb posta-
galamb tenyésztőinek remek galambjait 
tanulmányozva, új erőt magadba rejtve 
maradj velünk még legalább 60 évet.”

Dudás Miklós a sátoraljaújhelyi anya-
egyesület elnöke kívánt emlékezni a kö-
zös múltról. Az ő hűsége is példaértékű, 
mint postagalambász hosszú utat járt 
be. Miklós egy évvel előbb vett kezé-
be „Spaklit” mint Manasszes. Így az ő 
barátságuk immáron 61 évre datálható. 
Ez majdnem hihetetlen. Megérdemlitek 
az élettől, hogy még sokáig tartson ez 
a barátság, így nyer tartalmat az az ars 
poeticád kedves Manasszes „ÉLETED 
MOZGATÓRUGÓJA A POSTAGA-
LAMB”.

Márta asszony megértő türelmét él-
vezve kitűnő egészséget, sok-sok örö-
möt az élet minden terén.

Száraz György

Epeműtétre várva…
Előzmények: szeretem a jó erős le-

vest, chilivel, meg a jó kis pacal pörköl-
tet, és hát mindent, ami jó fűszeres. Egy 
pár napja már fájt a gyomrom, de én 
csak tűrtem, mint a marathonos galam-
bok a hosszú fáradtságos útjaik során, 
én aztán nem adom fel…

A feleségem előbb kapcsolt, „Laci 
megyünk az orvoshoz”. Ez egy szerdai 
nap volt, csütörtök, vérvétel és a szoká-
sos labor vizsgálatok. Csütörtök, pako-
lás Velké Meziricibc kb. 350 km.

Jó galambokat raktam, végül is csak 
így lehet esélyünk a dobogóra.

Pénteken a várható érkezés dél körül, 
a gyomrom már egyre jobban fáj, fél 
kettő körül megérkezik az első galam-
bunk, aztán fél óra múlva a második, 
harmadik. Közben telefon az orvosnak, 
„Dr. Úr, érdeklődnék a leletek felől.” 
„Hívjon vissza 10 perc múlva.” „Jó.”

Közben megjön a várva várt 4 galam-
bunk is, később újabb telefon, már nem 
is kellett, hogy kérdezzek.

„Azonnal jöjjön a kórházi a beutalójá-

ért, HONVÉD kórház sürgősségi osztá-
lyára kell mennie.” Hu-ha…

És még nem jött meg a csapat 5. ga-
lambja. Milyen az ember, nem számít 
semmi, csak a galamb jöjjön. Kis idő 
múlva Ő is megjött. Most már mehetek 
a Kórházba, - csak nyugi...

Túl az első beavatkozáson, már job-
ban vagyok, - így hát az e heti Dessaui 
versenyre gondolok.

A legjobbakat kell, hogy bepakoljam, - a 
tavalyi évem jól sikerült, talán most is…

Jobbak vagyunk, mint valaha. - Köz-
ben infúzió antibiotikum, koplalás szen-
vedés... Mit is olvashatnék, persze, hogy 
a postagalamb újságot... már a szobatár-
sak is érdeklődnek, hogy találnak haza? 
Ha eltévednek vajon miért? És hát sok-
sok kérdés, már a nővérke is ránk figyel, 
két vérvétel között, már mindenki ott-
hon van a témában...

Majd nyílik az ajtó, - „Aradi Lászlót 
keressük”, „Igen én vagyok”, „jöjjön 
gyorsan egy gyomortükrözésre”, - jaj... 
Ma szerda van, és holnap Dessauba pa-

kolunk, Európa szerte viharok, eső, fron-
tok, jégeső, felhőszakadás, mi lesz?

A leletek jók, csütörtök mehetek haza, 
hajrá pakolás... A legjobbak mennek. 
Újra átélhetjük a csodát, várjuk a ga-
lambokat, sokáig... Végre 20 óra körül 
megérkezik az első, még jó, - Ő tavalyi 
Országos ZÓNA 1, Tangermündéből, 
21.30 kor a második, aminek nagyon 
örülünk, korán ébredek, hisz 4 órától 
már blokkolhatok...

12.15 perckor megérkezik a 3 galam-
bunk. Azóta várunk… Katasztrófa út 
sok-sok veszteséggel, 17 db máig nem 
érkezett meg...

Normális vagyok?! Vagy mégsem, - 
mi lesz ma, - megint verseny, hát persze 
hogy pakolok. – Egy Aradi Lacinak pa-
kolnia kell.

Különben is nagyon jók az idei  
fiataljaim…

Mellesleg 6 hét múlva újabb műtét… 
de ez most nem fontos…

Aradi László 
D-16, Martonvásár
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Olimpikonjaink sorozat 2. rész - Fertetics Gyula

A galambokkal fiatal éveiben 
1955-ben ismerkedett meg. Kisebb 
nagyobb kihagyásokkal galambá-
szik, kollégium, katonaság kikerül-
hetetlen fontos állomásai egy fiatal 
fiú életének.

Győrszentivánon a Vörös Galamb ven-
déglőt vezeti, amely túl azon, hogy lakó-
helyül és galambjai életteréül szolgált, 
szinte magától értetődően galambász 
gyűjtőhely és találkozóhely is egyben. 
Volt hangulata, bája a felkínált lehetősé-
geknek. A galambászok éltek is vele.

Az eredményes versenyzést 1973-
tól eredezteti, hiszen 1-2 év kivétel-
től, ha eltekint, megszakítás nélkül 
első osztályú besorolása tetten érhe-
tő. Schaub és Ábrahám sporttársak 
anno fénykorukat élték a versenyzés 
terén, dacára mindezeknek többször 
3., 5., 7., 8., 10. csapatával a Nagy 
Nyugat I. kerületben.

Miért is kölcsönzöm a Nagy Nyu-
gat I. kerület címet? 1000-1200 (té-
vedés ne essék nem csapat) sporttárs 
szállt a ringbe évente, amelynek 
szétbomlása után 8 Tagszövetséget 

tudtak életre hívni a tagságból. Ezt 
egyfajta rekordként is felfoghatjuk 
galambász berkekben.

Kezdetben kitűnő családok ga-
lambjaira alapozva az eredmények 
nem sokáig várattak magukra. 
Máy Árpádtól Anker x Belga pár-
ból, Schaub Józseftől a Máy tojó 
x Szilbek párból hozzá került ga-
lambok utódai sok siker büszke 
elviselőjévé tették Gyulát. 

Volt egy „csoda fakód”, szólt közbe 
Kustyán Tamás a jó barát. Mi is volt 
a száma? Némi tétova keresgélés a 
szürkeállományba rejtett könyvtár-
ban. Megvan!! 6260-7677-2591 fakó 
hím, ha azt mondom, hogy a környék 
egyik legjobb versenyző fenoménja 
volt, nem állítok valótlant.

A technika új vívmánya, a Bri-
con vette el 2004-ben a tagszövet-
ségi bajnoki címet. Hogy miért? 
Felmondta a szolgálatot az utolsó 
versenyen, így csak 4-ik lehettem a 
végelszámolásnál.

2005 sem a legsikeresebb évem, 
betegségem jó időre a korházi ágy-

hoz kötött, Éva a feleségem gondoz-
ta galambjaimat, versenyzett velük, 
Kustyán Tamás segédletével. Ekkor 
5-ik lett a csapatom a Tagszövetség-
ben. Még annyit a közelmúltról, ezek 
az elnyűhetetlen minden távon és 
időben (kivétel hátszél) az élben tudtak 
repülni. George Fabry mestere volt a ga-
lambtenyésztésnek, ezen belül a kiváló 
galambok tenyésztésének. Még Német-
országból is került hozzá 4 Fabry ga-
lamb, amikor a Máy – Schaub – Anker 
– Belga – Szilbek és a Német galambok 
lakták a tenyész és versenyistállókat 
bizony a siker nem volt ritka vendég a 
háznál. Galambjai 2x szerepeltek Olim-
pián 1983 Prágában Kustyán T. 1., Rucz 
János 2., Fertetics Gy. 4. volt a sport ga-
lambok között. 2009-ben Dortmundban 
HU-03-D-5117050 galambom képvi-
selte hazámat.

Tavasz
Az év kezdetén 5 napos kúrát al-

kalmazok Baytril-el. Majd 14 nap 
kihagyás után coli, salmonelosis és 
micoplasmosis ellen 3 napos kúra 
következik, szlovák kombinált ké-
szítménnyel, majd végül a kötelező 
paramixo oltás.

Versenyzés
Csak és kizárólag özvegy hímek-

kel versenyez, minden útra minden 
galamb utazik, ritka kivétel, ha egy 
galambja nem kerül kosárba, annak 
nyomós okának kell lennie.

A nap úgy kezdődik, hogy felesége 
Éva fél hatkor kiengedi a galambo-
kat, ha esik, ha fúj a szél. Ő 8-kor kel, 
ekkor beengedi őket a szabadfoglal-
kozásról. Ezt követően a fészekrend-
szerben tartott galambok és a fiatalok 
élvezik a szabadságot. Az ivóvíz min-
dig előttük áll, természetesen, ha a 
meleg beköszönt, többször cserélem, 
friss tiszta vizet kapnak ilyenkor.

Egész évben, hetente egy alkalom-
mal almaecet kerül a vízbe. A ver-
senyszezonban 3 hetente trichomo-
nas ellen szájba kap minden galamb 
egy-egy bogyót, vagy kapszulát. Így 

Szalai Pál, Kustyán Tamás, Fertetics Gyula



2009. augusztus 5

a dózis pontos, a túladagolás kizárt. 
A galambok élelmezése Pörtli és 
Tiszakécske-i verseny 1 keveréket 
használom. E kettőt házasítom. A 
gyűjtést megelőző két napban, ki-
szedem a keverékből a borsót, és a 
hüvelyeseket. Vajh elérhető a közel-
jövőben a gyártók hüvelyesek nélkül 
azonos keveréket is hozzanak piacra? 
Megoldódnának a nem kívánt fehér-
jékkel kapcsolatos problémák.

Ha bármilyen kiegészítő élel-
met adok a galamboknak, amelyek 
néha-néha Ayurveda természetes 
termékek. Azt mogyoró, olíva, tök-
mag, szezámmag olaj keverékével 
ragasztom az élelemre. Így elérem, 
hogy szinte minden szem élelem-
hez egyenletesen társul az adalék-
ból. Kettős haszna abban van, hogy 
egyenletesen eloszlik a kiegészítő, az 
olajok pedig, mint plusz energiafor-
rás állnak a galambok szervezetének 
rendelkezésére.

Több évtizede részt veszel az Or-
szágos Kiállítás szervezésében, le-
bonyolításában. Bírálsz, és rendsze-
resen bírálókat képzel. Úgy vélem a 
magyar postagalambász tábor vala-
mennyi tagja nevében meg kell kö-

szönnöm munkádat, munkátokat.
Mára kulturált körülményeket te-

remtett számotokra a sportszövetség 
elnöke Bárdos István. Kultúrember-
hez méltó szállás, fürdési lehetőség, 
élelmezés, mindezeket maximálisan 
megérdemlitek.

Sajnos régebben ez lelketlenül 
ment, emlékszem a Technika Házá-
ban egy nagyobb üres teremben volt 
a szállásotok a ruhátok kupacokban 
és a „FÖLDÖN EGY-EGY GOREN-
JE GÁZTŰZHELY, PAPÍR CSO-
MAGOLÓJÁN ALUDTATOK” (a 
szerző), míg a President a közelben 
lévő Európa szállóban magának két 
egybenyíló szobát uralt. Ez történe-
lem, kár, hogy annyira nem érdekelte 
az akkori csúcsvezetést a munkatár-
saik megbecsülése.

Milyen az élete ma a Dortmund-i 
Olimpiára kikerült HU-03-D-5117050 
hím galambodnak?

Bár tudnám. Sajnos az idén elvesz-
tettem. Némi reményem van, hogy 
egyszer csak szembetalálkozok vele 
a galambházban.

Ha már oly sok minden szóba került 
beszélj a jövőt és annak megoldásait 
célzó gondolataidról, én már ismerem 

de, de ez valamennyiünkre tartozik.
Hosszú ideje megkövesedett csa-

patrendszert 5-ös befutóval el kell 
gyorsan felejteni. Értelmetlen, és 
nem az élrepülő galambok tenyészté-
sét helyezi előtérbe. A sportszövetség 
csak 2-3 versenyt írjon ki az egész 
ország részvételével, mert egyelőre 
úgy tűnik, hogy sok a 6-7 verseny.

A feleresztési helyeket és a távol-
ságot úgy kell megválasztani, hogy 
a feltételek közel azonosak legyenek. 
Tudom, hogy tökéletes megoldás 
nincs, de törekednünk kell rá. Nagyon 
fontos, hogy az országos versenyek 
napján NINCS MÁSIK VERSENY 
semmilyen távról. Így, és csakis így 
lehet visszaszerezni és megadni a 
rangját az országos versenyeknek.

Bajnokok találkozója
Az eredeti célkitűzés köszönő vi-

szonyban sincs a mostani helyzettel. 
Elferdült és mára szép csendben ga-
lambvásárrá alakult át. Csak a BAJNO-
KOKAT HÍVNI MEG, SENKI MÁST 
benne van a e két szóban a tartalom: 
BAJNOKOK TALÁLKOZÓJA.

Jó egészséget és sok siker kívánok 
az elkövetkezőkben.

Száraz György

Az Andornaktálya-i postagalambászok 
nem rég úgy döntöttek, a Mátra Tagszö-
vetség keretein belül önálló Egyesületet 
alakítanak, amihez néhány közeli posta-
galambász is csatlakozik. A Tagszövet-
ség munkájával meg vannak elégedve, 
azonban egyszerűbbnek érzik, ha nem 
kell gyűjtésre, órabontásra távolabbi 

Egyesületekhez eljárni.
A helyük már biztosítva van. A helyi 

Polgármesteri Hivatal épületében rendel-
kezésükre bocsájtottak egy igazán csinos 
helyiséget, ahol mintegy az Egyesület 
alakítás nyitányaként, a leendő egyesületi 
tagok és néhány vendég a környékről, Ko-
vács László, mint főszervező közreműkö-

désével egy Baráti Találkozót rendeztek.
A rendezvényen beszámolót kaptak a 

Dortmundi Olimpiáról, majd hosszas be-
szélgetés folyt a postagalambok egész-
ségvédelméről, a versenyekre való fel-
készülésről és magáról a versenyzésről 
is. Daru Sándor sporttárs néhány fotót is 
készített a lelkes csapatról.

A találkozó végén meglepetésként 
Kovács László mindenkit meghívott a 
közeli borpincéjébe, ahol remek birka-
pörkölt várta a rendezvény résztvevőit. 
És mivel borpincében voltunk, teljesen 
természetes, hogy végig kellett kóstolni 
a gazda legjobb borait, ami ellen senki 
nem tiltakozott.

Kívánom, hogy mindig ilyen egyetér-
tés és lendület legyen Andornaktályán, 
akkor az eredményes postagalambászat-
ban sem lesz hiány.

Varga Antal

Postagalambász baráti találkozó Andornaktályán



6 2009. augusztus

Fiatal galambok sikeres versenyeztetése (II. rész)
A fiatal galambokkal való sike-

res versenyzés egyik legfontosabb 
összetevője a galambokkal való 
kapcsolat. Számomra ez még fon-
tosabbnak tűnik, mint az etetés, vi-
taminok, vagy mint a gyógyszeres 
kezelés. Viszont a kapcsolat kiala-
kításával az a gond, hogy ezt a leg-
nehezebb megtanulni. Azt könnyeb-
ben meg lehet tanítani, hogy hogyan 
etesd a galambjaidat, hogyan őrizd 
meg az egészségüket, viszont a kap-
csolatkialakítást és kapcsolattartást 
élő állatokkal – no azt lehet, hogy 
valaki soha nem tudja elsajátítani. 
Egyszerűen hiányzik belőle ez az 
érzék. A bajnokok márpedig tudják, 
hogy hogyan kell nevelni a galam-
bokat, és ehhez bizonyos adottsá-
gokra is szükség van. 

Itt van mindjárt egy kis történet az 
idős belga Staf Martensről. Kovács 
volt, ezért egész héten kalapált, ami 
persze éktelen zajjal járt. Egyszer, 
egy fontos versenyről egészen korán 
érkezett meg az első galambja, de 
csak ott üldögélt a tetőn, nem akart 
bemenni a dúcba. Martens nagyon 
csalódott volt, de csak egy rövid 
ideig. Mivel igazi bajnok, ezért ha-
mar rájött a megoldásra: a madarak 
nincsenek hozzászokva a csendhez! 
Elszaladt, és elkezdett kalapálni. A 
nagy lárma hatására a madár azon-
nal ráismert a dúcára és rögtön be-
ment. 

A fiatalok megfogása, kézben 
tartása

A világon az egyik legkönnyebb 
dolog egy életre elvenni a fiatal ga-
lamb kedvét. Vegyük például a ga-
lambász kezét, ami igen sokat jelent 
a galamboknak. Hiszen ez a kéz 
fogja meg őket, és ez a kéz tartja 
őket. Nagyon fontos, hogy hogyan 
tartjuk kézben őket, de sajnos, sok 
galambász még azt sem tudja, hogy 
hogyan kell helyesen megfogni, és 
tartani a galambot. 

Hát éppen ezért nem igazán sze-

retek látogatókkal bemenni a dúcba 
és főleg nem a fiatalok helyére. De 
azért nem tudom mindig kikerülni. 
Előfordul, hogy nagyon messziről 
érkeznek a látogatók és természetes, 
hogy kíváncsiak. Aztán megenge-
dem számukra, hogy megfogják a 
galambokat, de gyakorta még nézni 
is rossz, hogyan tartják. Arról már 
nem is beszélve, ahogy kinyitják a 
szárnyaikat, meg a csőrüket is, de 
hogyan!? 

A galambok szeretnek tisztában 
lenni azzal, hogy nyugodtan és tisz-
telettel bánnak velük. Megfogni, és 
kézben tartani őket bizony csak nagy 
nyugalommal érdemes. A begyet jól 
meg kell támasztani a nyitott tenyér-
rel. Ha valaki nem jól tartja kezében 
a galambokat, akkor elkezdenek 
vergődni, és a galambász is elkezd 
kapkodni. A galamb pedig így elve-
szíti a bizalmát. Így csak azt érjük 
el, hogy az ilyen galambok később 
is sok gondot fognak okozni. 

Elengedés
Úgy tűnik, hogy még arra sem 

képes mindenki, hogy helyesen en-
gedje el a galambot. Szükségtelen 
lenne egyáltalán megemlíteni, ezt a 
teljesen természetes dolgot, de úgy 
tűnik, hogy sok galambász egysze-
rűen nem tudja elengedni helyesen 
a galambot. 

Túl gyakran láttam azt, hogy so-
kan egyszerűen csak ledobják a 
földre a galambot, vagy egyszerűen 
csak eldobják a kezükből. - Bár ez, 
egy tapasztalt galambásszal soha 
nem fordulhat elő. És azok, akik 
ilyen gondatlanok saját galambja-
ikkal, soha nem lesznek bajnokok. 
Ha egy galambot ledobsz a földre, 
vagy egyszerűen csak eldobod ma-
gadtól, az ilyen galambnak nagyon 
gyorsan kell cselekednie, hogy idő-
ben kinyissa a szárnyait a biztonsá-
gos landolás céljából. Tehát mindig 
gyengéden kell letenni a galambot a 
földre, vagy úgy elengedni, hogy sa-

ját magától repüljön ki a kézből egy 
ülőke, vagy a fészek magasságában. 

Ha valaki azt gondolná, hogy ezek 
fölösleges részletek, hát csak gon-
dolja nyugodtan! Aztán majd meg-
látjuk…

Hihető- e, vagy sem, de ahogy egy 
galambász a kezében tartja a galam-
bot, abból máris meg lehet látni, 
hogy egy bajnokkal állunk-e szem-
ben, vagy pedig egy olyan galam-
básszal, aki soha nem fog bajnoksá-
got nyerni. 

Hagyja őket
A legjobb az lenne, ha idegenek 

soha nem lépnének be a dúcunkba 
és nem engednénk meg senkinek 
megfogni a madarakat. Nem érde-
mes ugyanazt a madarat többször 
megfogni. 

Tudják, hogy van ez? Amikor el-
jön egy galambász, látogatóba, sze-
retnénk eldicsekedni a galambokkal, 
de gyakran előfordul, hogy meg-
bánjuk, hogy így tettünk. Mindig a 
kedvenceinket akarjuk megmutatni, 
hiszen természetesen rájuk vagyunk 
a legbüszkébbek. De utána gyakran 
előfordul, hogy éppen ezek a galam-
bok vesznek el, hiszen az állandó 
molesztálástól már nem érzik magu-
kat olyan jól a dúcban. 

Egy galambász soha ne veszítse el 
a temperamentumát! Ne legyen soha 
mérges, mert a galamboknak jó a 
memóriája. Ha durva vagy a galam-
bokhoz, annak is megvan a követ-
kezménye, és visszanyerni a galam-
bok bizalmát - nem egyszerű. Néha 
heteket is igénybe vesz, de az is le-
het, hogy soha többé nem sikerül. 

Mint fentebb már említettem, a ga-
lambász keze igen nagy szerepet ját-
szik a tenyésztő és a madarai közötti 
kapcsolatban. Gondoljunk csak arra, 
hogy a galambász a kezein keresztül 
lép kapcsolatba a galambokkal, az 
etetés során is, és akkor is, amikor 
valamiért megfogja a galambot. A 
galambok soha nem nézhetnek úgy a 
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tenyésztő kezére, mint egy olyan va-
lamire, amitől félniük kell! Azokat a 
galambokat, akik félnek, a tenyésztő 
keze tette félőssé. Megtanította őket 
félni! A sikeres galambászoknak is 
ugyanolyan keze van, mint a durva 
galambászoknak. Most elmondom 
példaként a saját szokásaimat, ame-
lyek meghozzák az eredményt. 

Rituálék
Minden este, mielőtt a galambok 

elhelyezkednének a pihenéshez, 
ugyanazt a megszokott rituálét 
játsszuk el. Amikor a kis konzerves 
dobozommal belépek a dúcba, grit, 
és különböző magvak – jutalomfa-
latok – vannak benne, minden egyes 
galambnak szentelek figyelmet. 
Kapnak egy kis csemegét, mogyo-
rót, néha megsimogatom őket, és 
azt is megengedem, hogy játszanak 
a kezemmel. Ez persze gyakran in-
kább harcnak tűnik (azt játszom, 
mintha le akarnám lökni a madarat 
az ülőkéről), de mindig nagyon fi-
gyelek arra, hogy a galamb irányít-
sa az eseményeket. És minden este 
újból és újból eljátsszuk ezt. Hamar 
hozzászoknak ehhez a kis játékhoz 
és elkezdik élvezni. Amikor belé-
pek a dúcba, meg sem mozdulnak. 
Olyan mintha azt mondanák: „Na, 
végre, megjöttél.”

Néhányan már akkor elkezde-
nek burukkolni, amikor meglátnak.  
Amikor kinyújtom a kezemet, rá-
szállnak, mert várják a finomságo-
kat. Sok tenyésztő panaszkodik arra, 
hogy galambjai nem sietnek haza, 
és amikor pedig végre megérkez-
nek, akkor sem ugranak be gyorsan 
a párjukhoz, vagy, hogy ráüljenek a 
fészkükre. Ha kialakul a bizalmas 
kapcsolat a tenyésztőjükkel, akkor 
nem lesz probléma a beugrással sem 
a verseny során. 

Ha van valami, amit igazán utá-
lok, az az, amikor a galamb nem 
ugrik be. Már megérkezett, de nem 
ugrott be a dúcba, hát ez az, amitől 
egyszerűen frászt lehet kapni! Az én 
galambjaim úgy ugranak be, mintha 

maga az Ördög lenne a hátuk mö-
gött. Beviharzanak. Mennyire más 
ez, mint amikor egy tenyésztő nem 
képes magán uralkodni és teljesen 
kiborul a verseny végére! 

Grit
Tehát, az én galambjaim kifejezet-

ten szeretik a kezemet, mert mindig 
kapnak valami finomságot, vagy 
egy kicsit lehet vele játszani. De van 
olyan galambász is, akinek a kezétől 
félnek a madarak. 

A kéz pedig kéz, ezt már mond-
tam. Ha pedig a galamboknak nincs 
bizalma, akkor a galambok inkább 
menekülnek, mintsem rászállnának, 
amikor a tenyésztő kinyújtja a kezét. 

Említettem a grittet. 
Sokan csodálkozhatnak: miért kell 

minden nap grittet adni? A grit az 
egyik legfontosabb ásványi anyag a 
galamb számára. Sokkal fontosabb 
mindenféle vitaminnál és egyéb 
kegyszereknél, amelyekről úgy 
szoktak beszélni, mintha valamilyen 
különleges, misztikus dolgot is meg-
ennének velük a galambok. 

De miért fordítunk olyan kevés 
figyelmet a gritre? Az egyik oka en-
nek, hogy nem reklámozzák, bármi-
lyen fontos is. És miért látni olyan 
kevés reklámot? Mert ezen nincs 
haszon. Egyébként a galambtakar-
mányon sincs nagy haszon, és ez 
meg is magyarázza, hogy miért rek-
lámoznak inkább más, egyéb termé-
keket.

Azért adok friss grittet minden nap, 
mert a dúcban rátelepszik a por és 
valamilyen különleges oknál fogva, 
a galambok nem eszik meg, ha nem 
friss, vagy poros. Mindig frissnek 
kell lennie! Tehát ezért nem szabad 
napokig a dúcban hagyni. Van, aki 
kidobja a használt grittet a dúc előtti 
teraszra, vagy bárhová a kertbe, és 
eső után, ha újra tiszta lesz a grit, a 
galambok ismét szívesen fogyaszt-
ják. Ha van olyan grittünk, ami már 
huzamosabb ideje a dúcban van, ér-
demes megmosni, és megnézni, mi 
történik utána. 

Mivel ilyen nagy jelentősége 
van a gritnek, ezért a tenyésztőnek 
mindent meg kell tennie annak ér-
dekében, hogy a galambok annyit 
egyenek belőle, amennyit csak kí-
vánnak. A kalcium és az ásványi 
anyagok igen jó hatással vannak a 
galambokra. 

Attól, hogy ilyen olcsó, még nem 
jelenti azt, hogy értéktelen - épp el-
lenkezőleg! 

Ülőkék
Az ülőkéknek úgy kell kinézniük, 

mint az ülőkéknek. „V ülőkéknek” 
is hívják őket a formájuk miatt: mint 
egy fordított V betű, ez a fajta na-
gyon megfelelő a galamboknak, de 
nem jó a versenydúcban! 

Alkalmanként lehet igen szépen 
elrendezett „V ülőkéket” is látni, 
egymás mellett és egymás alatt. Ez a 
következő okok miatt nem jó:

• Ha meg szeretnéd fogni a galam-
bokat, túl könnyen elmenekülhetnek.

• Nem lehet magvakat, mogyorót 
oda szórni.

• Nem tud a galamb megkapasz-
kodni az ülőkén, ha mondjuk játsza-
ni szeretnél vele.

• Nem lehet párosodni rajta.
• A galambok szeretnek rejtőzköd-

ni. Ha csak ilyen „V ülőkék” vannak 
a dúcban, ezt nem lehet.

Sőt, a dúcban sok ülőkének kell 
lennie! A galambok nem érzik jól 
magukat, egy olyan helyen, ahol ép-
pen annyi ülőke van, ahányan van-
nak. Amikor minden ülőke foglalt, 
az lehet, hogy nagyon jól néz ki, 
csak éppen a madarak jó hangula-
tához kevés. Ha a galamb azt érzi, 
hogy nehezen talál szabad ülőkét a 
dúcban, akkor nem fogja magát jól 
érezni ott! 

Azzal viszont minden bajnok 
tisztában van, hogy a galamboknak 
mindig jól kell magukat érezniük a 
dúcban.

Ad Schaerlaeckens
Fordította: Szili Méder Andrea 

és Szili Péter, Szil
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75 év elmúltával...
Amikor az ember elérkezik egy ilyen 

számhoz és megünnepelheti azt, mint ala-
pítási jubileumot, meg kell tenni, mert az 
életben csak egyszer fordulhat elő. Ilyen 
a V-04 Postagalamb Sportegyesület is, 
melynek elődje a 420-as számot viselte, 
amelyet 1934-ben alapítottak, néhány 
galambszerető polgár elhatározta, hogy 
egyesületet alapít. Ezek közé tartozott 
Duhony Mihály iskolai tanító, valamint 
Horváth Árpád és Fülöp Albert polgárok 
is. Lelkesedésüket az sem zavarta, hogy 
ők voltak ebben az elsők a környékben. 

Annyira jól működött a kis közösség, 
hogy híre ment, és egyre többen jelent-
keztek felvételre, fiatalok, idősek egy-
aránt. A lelkiismeretes és szorgalmas, 
valamint eredményes munka eredménye 
az lett, hogy a Tagság számának állan-
dó növekedése jelentkezett. A politikai 
helyzet azonban rávetette árnyékát en-
nek a kis közösségnek a működésére, lé-
tezésére. A korábban a külföldi verseny-
zések lehetősége is beszűkült, majd egy 
idő után megszűnt. Kialakulóban volt 
a háború egész Európában. Ez lehetet-
lenné tette a sportszerű versenyzést, az 
eredményesség akadályokba ütközött. A 
tenyésztők probléma elé kerültek, mert a 
folyamatos galambászatot tette tönkre a 
háború megindulása. A harci frontok ala-
kulása és változása következtében tönk-
re mentek az állományok, megszűntek. 
A versenyek, az emberek napi élete is 
beszűkült huzamosabb ideig. Légi ria-
dók, bombázások, halálesetek meghatá-
rozóvá váltak. Csak az un. Magyarorszá-
gi felszabadulás jelentett újra kezdődő 
galambászéletet, sokszor egyesületünket 
is változtatta, új arcok a régiek mellett. 
Változott a versenyzések formája, elkép-
zelései, eredményei. Fejlődött a verseny-
zés, rögzítési formája megfelelő órákkal, 
elszámolásokkal. A kezdő évek, évtize-
dek, kézi konstatőrözései megszűntek. 
Nagyon sok tekintélyes polgár döntötte 
el, hogy belép az egyesületbe, akik közül 
nagyon sokan magas fokon valósították 
meg az eredményességet. Ezek azután 
sok éven át tartották biztonsággal az 
eredmény emelésének szintjét. 

Sok fiatalt is vonzott a tagok közé, na-
gyon jó társaság jött össze, és működött 
sok éven át. Leginkább kiemelhetők a 
tagok közül: Felföldi Ferenc, Széchenyi 
Ernő, Marsó Zoltán, Nagy Lajos, Zilai 
János, Harik Mihály, Garami Ágoston, 

Csintalan Zakariás, Aradi László, Tóth 
József, Varga Béla, Kiss József, Illés 
József, Kovács János, Nagy László, Ba-
ranyi János, Keresztfalvai Ferenc, Ke-
resztfalvi József, Erdélyi Zoltán, Már-
kus Tibor, Márkus Ernő, Takács János, 
Kovács József, Demeter István, Csikós 
Ferenc, Tellér Sándor, Marcsinák József, 
Hámory Gyula, Kovács János, Körmöci 
Lajos, Csintalan József, Sisa Árpád, stb.

Az 1848-as centenáris ünnep alkalmá-
ból 1948. március 15-én emléktávirattal 
repültek Karcagra, Miskolcra, Szolnok-
ra, Kispestre galambok.

Az 50-es évek közepére 100 fölé került 
a taglétszám, majd 1957-ben kettévált az 
egyesület. A Zagyva folyótól nyugatra 
lakó galambászokból alakult a V-10. Két 
év múlva egyesült újból a tagság. Szé-
chenyi Ernő vezetésével.

Nagyszabású díjkiosztó volt 1959 ok-
tóberében, ahol a Szövetség elnöke átad-
ta a Szövetség legjobb Egyesülete címet 
bizonyító zászlót.

Szállítási és versenyzési feltételeink 
sokat javultak, az M.H.Sz. gépkocsija 
szállította belföldön a galambjainkat és 
megjelentek az első cseh órák.

Egy igen nagy múltú egyesület a V-04. 
Elnöki beosztásban a következő sport-
társak kerültek: Horváth Árpád, Széche-
nyi Ernő, Tóth József, Varga Béla, Nagy 
László, Kiss József, Szűcs István, Bara-
nyi László, Hartman István.

Kerületi vonatkozásban is sokat dol-
gozó tagok voltak a V-04-ben, pl. Lekli 
Dezső, Hartman István, Aradi László. 
Ők 1965-ig a V-04 tagjai voltak. De em-
líthetném Tóth József, Nagy László, Var-
ga Béla, Duba József, Kiss József, Szűcs 
István nevét is.

Az 1980-as évek közepéig az Észak 
I. kerület legeredményesebb egyesülete 
volt a versenyzés és a kiállítás területén 
is. Néhány kiváló versenyző az elmúlt 
70 évből: Aradi László, Takács János, 
Duba József, Juhász János, Felföldi Fe-
renc, Demeter István, Kiss József, Szűcs 
István stb. 

Egy kis áttekintés néhány év helye-
zéseiből az Észak I. kerület I. osztályú 
versenyzői

1963.
1. Aradi László  671,590 p.
2. Duba József  481,379 p.
4. Lekli Dezső  358,961 p.
6. Kereszfalvi J. 325,802 p.

7. Márkus T.  278,043 p.
9. Juhász J.  256,641 p.
11. Nagy L.  249,048 p.
13. Hartman István 245,884 p.
14. Vass J.  240,720 p.
17. Fülöp A.  222,082 p.
18. Demeter   221,928 p.
1976.
4. Kiss József  2894 p.
7. Duba József  2485 p.
21. Varga Béla  2124 p.
23. Horváth János 2055 p.
24. Takács János 1990 p.
Észak-Magyarország Bajnokság az 

Észak I-II. első 6 út alapján
1. Kiss József  1599 p.
1977.
3. Kiss József  3491 p.
7. Karácsony István 3191 p.
11. Takács János 2972 p.
14. Duba József 2746 p.
17 Szűcs I.  2531 p.
18. Varga Béla  2434 p.
Észak-Magyar Bajnokság
1. Karácsony István 2342 p.
3. Kiss József  2124 p.
6. Varga Béla  1796 p.
9. Takács János  1619 p.
1988.
3. Karácsony István 962 p.
10. Szakács F.  868,37 p.
18. Kiss József  774,10 p.
48. Szűcs I.  617,77 p.
450 csapatból
 Továbbmenve megemlítjük, hogy több 

esetben rendeztünk díjkiosztó estet, ahol 
a Szövetség akkori elnöke is részt vett, 
két-három évben is. A versenyzés terüle-
tén kiemelve néhány gondolatot hosszú 
távú bajnokságban az akkori kerületnél 
körülbelül 15-20 fő helyezettünk volt. 

1997-ben pedig megrendeztük a Ju-
hász János emlékversenyt, valamint Tóth 
József és Tőzsér Tibor emlékére szintén 
emlékversenyt rendeztünk, amelyek 
nagy részét Szűcs István nyerte meg. 

1998. évben a versenyeredmény kivo-
nata alapján legtöbb egyéni díjat nyert 
Szűcs István, Hársfalvai József, Kiss Fe-
renc, Kiss József, és a legeredményesebb 
tojó címmel 12 helyezéssel Nagy László 
nyerte meg. Rövid távú bajnokságban 
pedig 10. hellyel Nagy László szerepelt. 
Ezekben az időkben többszörös Poznani 
kerületi bajnok, lengyel sportbarátunk is 
nálunk járt látogatóban.

Sok galamb került be Ottó Kral galamb-
jaiból. Növekedett a tenyész állományunk. 
Esztergom táborból Aubéli Józseftől, 
Győrből Schaub Józseftől, a Kaposvári 
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Anker Alfonztól, ezek közül sokan ismer-
ték Duba József sporttársunkat. 

Az eltelt évek folyamán galambbírálói 
tanfolyamat indítottunk Hatvanban, ezen 
a következők vettek részt: Aradi László, 
Bódi István, Kiss Miklós, Tóth József, 
Széchenyi Ernő, Lekli Dezső, Varga 
Béla, Keresztfalvi József, Duba József, 
Vass István. A tanfolyam vezetője Tom-
bor Béla volt.

Meg kell említeni még a sok galambot adó 
Schaub Józsefet, Győrből. Ezek a galambok 
is sok eredményt hoztak. Hatvan és környéke 
fejlődéséhez mindezek hozzájárultak. 

Ebben az időben rendőrségi enge-
délyhez volt kötve, valamint korhoz is a 
postagalamb tagság. Az Egyesület tagjai 
közül sok funkciót betöltöttek a tagok 
közül a kerületben is, és a saját Egyesü-
letünkben is. Néhány kiemelt adat, né-
hány év létszámáról: 1965. 36 fő, 1966. 
35 fő, 1967. 52 fő, és volt olyan időszak, 
amikor 119 fő, valamint 150 fője volt a 
V-04 Egyesületnek.

1998-ban 20 legeredményesebb ver-
senyző neve szerepel a kerületi listán. 
Igen eredményes évtizedeket tudhatunk 
magunk mögött, de csak egyes részeket 
emelhettünk ki a terjedelem végett, mert 
az összes történést lehetetlen feldolgozni 
kevés mondatban. Csak felelevenítés-
ként kerültek a leírtak a cikkbe, mivel 
jubileumi megemlékezésről van szó. 
Rengeteg történésről lehetne még szólni, 
de arra hely nincsen. Állandó cikkírónk 
és véleménynyilvánító tagunk az elmúlt 

években is, és ma is cikkeket ír és ész-
revételez, amelyek bekerültek a szakla-
punkba. Ugyanez a tagunk a Szövetség 
felhívására régi galambásztárgyakból, 
emlékekből, irományokból megtette fel-
ajánlását a Szövetségi Múzeum számára, 
amit a Szövetség vezetése el is szállított. 
Ez a tagunk Nagy László.

Szólni kell még a Szövetségi kitünte-
tésünkről, az Egyesületünkből két fő na-
gyon régi tag, 58 eltöltött évvel kapott ki-
tüntetéseket: Kiss József ezüst-, valamit 
érdemérem, Nagy László pedig bronz-, 
és ezüst kitüntetést kapott. Mindketten 
tagjai a Marathon Klubnak, az egyik pe-
dig 75 éves korával Senior Klubnak is. 
A harmadik régi tagunk Kovács János 
sporttárs, aki 1970-től tag.

Egyesületünknek igen jó a kapcsolata 
a helyi Önkormányzattal, és a többi szer-
vezettel. Meg kell említenünk valamikori 
állatorvosunkat, dr. Krause Bélát (1969). 
Nagyon sokan meghaltak már közülünk, 
sajnos még az emlékük is ritkán kerül 
szóba. A fiatalabbak ezeket nem is isme-
rik, ill. ezekről szóló emlékeket sem. 

Megjegyezzük még, hogy nagyon sok 
külföldi utat reptettünk azokban az idők-
ben, pl. Lengyel, Kelet-Német, Nyugat-
Német, Román és Cseh utakat. 

Ebben az évben került sor május l-jén 
a Hatvani Központi ünnepség keretében 
az Egyesület alapításának 75. jubileumi 
évforduló megünneplésére a Hatvani 
Népkertben. Minden, a városban részt 
vevő ünneplő sátorban tartotta megem-

lékezését. Nagyszerű rendezéssel, sok 
vendég meghívásával, szövetségi kül-
dött Belák Ottóval tartottuk megemléke-
zésünket. A nevezett személy Marathon 
klub elnöke a Szövetség megbízásából 
adta át az Egyesület elnökének a jubileu-
mi ajándékot és emléklapot.

Természetesen Hartman István Egye-
sületi elnök tartotta a megemlékezés 
megnyitóját, és ez után felkérte Kiss Jó-
zsef sporttársat, hogy rövid áttekintést 
adjon az elmúlt időszakról. Az Egye-
sület vezetése tagjainak Hatvan város 
címerével ellátott emléklapokat adott 
át. A meghívott vendégek között voltak 
németek, a társ tagszövetségek, korábbi 
galambászok, az Egyesület tagjai és más 
szervezetek részéről.

A megvendégelés bográcsgulyás fel-
szolgálásából, kávé, sörital és néhány 
különlegesség, mint pogácsa állt. A han-
gulat, a sok ismerős, és akár idegenek kö-
zött is jó volt, pedig még csak a hivatalos 
része folyt a megemlékezésnek. A helyi 
televízió riportere felvételeket készített a 
jelenlévőkről, és riportot Belák Ottóval 
és Kiss Józseffel. Szóba kerültek vegyes 
kérdések feltevése és válaszok. Az egész 
területen, pedig állandó műsorok zajlot-
tak. Ezzel a beszámolóval a magam ré-
széről be is fejeztem a saját riportomat, 
mert az egészségi állapotom nem tette 
lehetővé a további maradást.

Nagy László V-04 Egyesület
(a mellékelt anyag egy részét Kiss 

József sporttársunk biztosította.)

Maratonos gondolatok
Amikor első ízben olvastam, Dr. Bri-

coux-ról írt sorokat.
„Amely szerint nála a galambok karri-

erje 3 éves kortól kezdődik.
A galambjai szelektálásához csak egy, 

illetve kétéves kor után kezdett. A fiatal 
galambjait egyáltalán nem röptette. Az 
éveseket és kétévesek közül pedig azo-
kat rakta ki, amelyek fáradtan érkeztek 
haza a versenyekről. Az éveseket 300 
km-ig röptette, a kétéveseket a klasszi-
kus Anugauléme-i (600 km) útra vetette 
be, s ezzel az évre letudta velük a ver-
senyzést. Dr. Bricoux-t nem érdekelte 
különösebben a megtett kilométer, arra 
volt kíváncsi, hogy a galamb frissen ér-
kezett-e haza egy-egy verseny útról.

Ezt a szisztémát, csak olyan tudja végre 
hajtani. Aki már rendelkezik egy törzzsel. 
Ahol tolonganak a fél testvérek és az uno-

katestvérek, akik génjeik közeli azonos-
sága révén, teljesítményük koordinátai 
is állandóak. A ház építését a céltudatos 
emberek, először az alappal kezdik. A 
türelmetlen, Mekk Elek kezdte egyből a 
tetővel, és mivel a falakból kimaradt az 
ablak, a sötétség is benn rekedt.

Mindenki azonnal nyerni akar, pedig 
tudni lévő, hogy a maratonos galam-
boknak érésre van szükségük, mint a 
jó bornak. Az interneten kutakodtam, a 
Barcelonát 5 év alatt legjobban teljesí-
tő galambok között. S a listát elemezve 
döbbentem rá a nyugat martonos kultú-
rájára. A galambok között több 10-12 
éves egyedet is találtam. Ami azt jelenti, 
hogy azok a galambok 400 km-es be-
mozgatás után csak a maraton versenye-
ken vesznek részt. A szervezetük ezért 
bírja még ennyi idősen is a terhelést. A 

régi öregektől hallottam, hogy a marto-
nos út előtt a galambot két héttel pihen-
tetni kell, és bőségesen kukoricával etet-
ni. Ennek a jó tanácsnak a tudományos 
magyarázatára, egyik olvasmányom 
alkalmával jöttem rá. Amely szerint a 
galamb a felhalmozott zsírtartalékok 
nehéz út során történő égetésekor vizet 
szabadít fel, ami csökkenti szomjúság 
érzetét. A maratonos galamb nyugodtsá-
ga és intelligenciája, elengedhetetlen a 
hosszú és monoton utakhoz. Ha trénere 
is rendelkezik hasonló türelemmel és in-
telligenciával, az már fél siker. Ha eme 
írásommal legalább 2 maratonos galam-
bászban elindítok valamit, az már egy 
halvány jel. Ami arra ad következtetést, 
hogy egyszer majd kis Hazánkban is ki-
alakul egy maratonos szellem.

Rimóczi Róbert
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Látogatóban Vincze Zoltánnál 
a galambász Hofinál

Előző írásomban jeleztem 
Mosonmagyaróvárott a Nábob étte-
remben néhány rövidebb diskurzus 
megragadott. Vincze Zoltán átülve 
asztalunkhoz, magához ragadta a 
szót, sziporkázott, mi több felkapott 
valamennyiünket mint a forgószél. A 
kívülálló akarva-akaratlan belehall-
gatott a szavaink folyamába. Olybá 
tűnhetett, most itt egy szellemi kör-
mérkőzés folyik és Zoltán arra tesz 
kísérletet, hogy versenyt fusson az 
idővel. Mivel valamennyien a rohanó 
idő alárendeltjei vagyunk, ott akkor 
kristálytisztán megfogalmazódott 
bennem, hogy folytatást igényel ez 
a kurtán rövidre sikerült ismeretség. 
A fentiek okán otthonában ültünk le 
némi galambász eszmecserére.

Hogy is volt ez anno?
Édesapámnak voltak galambjai. 

Mindenféle galambot vett drága pén-
zen, bízva abban, hogy meghonosít-
ja a környéken. Imádott adni-venni. 
Ekképpen kicsi gyerekkoromban 
apám felkapott a kerékpárjára és vitt 
magával galambásztól galambászig. 
Így aztán nincs abban semmi cso-
dálni való, hogy felébredt bennem a 
galamb utáni szeretet.

Időközben saját galambjaim is let-
tek, nyilván saját elképzeléseim is 
voltak, így esett meg, hogy 10 éves 
koromban apámmal sikerült alapo-
san összeveszni a galambokon. Ek-

kor átköltöztem a galambjaimmal 
nagyapámhoz.

1990-ben megismerkedtem egy 
német postagalambásszal ez az em-
ber nem volt más, mint HANS PE-
TER KLUTH. Kölcsönös színpátia 
alakult ki közöttünk. Minden má-
son túl elmondta, hogy a galambok 
a hetente zajló verseny utaztatás stb. 
hozadékaként meglehetősen masszív 
légúti fertőzésnek vannak kitéve, 
más egyebek mellett, hogy ne ke-
resgéljek feleslegesen sokáig a vak-
sötétben, felhívta a figyelmem, hogy 
van két általa jónak ítélt szer, amely 
segít karbantartani a galambokat a 
versenyidényben, ezek a SANOVIL 
és DOXIVIT.

Jóindulatáról biztosítva éreztem 
magam, hiszen ellátott tanácsokkal az 
adagolás/időtartam vonatkozásában.

Mi van ma?
Mára odáig jutottunk a „hozzá nem 

értés” terén, szinte majd mindenkinek 
van otthon azonnal bevethető új meg 
újabb, no meg a legeslegújabb csoda-
fegyver. Magától értetődően ez nem 
csak a légúti problémákra igaz, hanem 
minden más – gombák, baktériumok 
stb. – esetén külön-külön igaz.

Így nem kell azon elcsodálkozni, 
hogy galambtartóból versenyzővé ak-
kor válhat bárki, HA ELJUT ODÁIG 
SZELLEMILEG és meg tudja állni, 
„EZT MÁR NEM KELLENE ADNI” 
a galamboknak. Mindezekhez sok-
sok alapos saját megfigyelésre lesz 
szükség, amíg meg is érti ésszel.

Gondolom már azt is eredményja-
vuláshoz vezethet, ha a kegyszeres 
dobozokon leírtakat átgondolja az aki 
megvásárolja. Sok minden olvasható 
szerencsés esetben, csak az nem, hogy 
mire kiürül a doboz tartalma, savas 
vagy lúgos kémhatást indukál a ke-
zelés végére? Az téves felfogás, hogy 
hetente akár többször is almaecetet 
keverünk az ivóvízbe. A szerencsétlen 
galambok jeleznek, hogy elég a jóból, 
hiszen nem, vagy csak keveset isznak. 

Szépen lassan így elsavasodnak, akár 
képletesen forrasztani lehetne velük. 
Arról nem is beszélve, hogy jól be-
ágyaznak a gombáknak és egyebek-
nek. Nekünk, embereknek sok, eled-
dig ismeretlen problémát okoznak a 
savas üdítők, ételek.

Egy élő galambász történet gon-
dolatébresztőnek. A közelben volt a 
timföldgyár. Az alumínium előállítá-
sakor használt ipari lúg 150-es csö-
vön egy kis tóba ömlött. Lakott a kö-
zelében egy galambász. A galambjai 
napi rendszerességgel odajártak inni. 
Előszeretettel ott ittak szinte, ahol 
kiömlött a csőből a lúgos víz. Ga-
lambjait látva ragyogtak, életkedvük 
kitűnő volt, még nevelés ellenére is. 
Mígnem új házba költözött, bejött a 
városba a galambjaival.

Aránylag rövid időn belül elkezd-
tek hullani a galambjai. 

Mi is történt? Radikálisan meg 
lett szüntetve a tórajárás, ezen egy-
szerű ok folyományaként a kialakult 
sav-lúg bázis egyensúly megszűnt. 
A fellépő fertőzést a galambok nem 
viselték el. 

Nem kizárt az, hogy már-már rög-
eszmévé fejlődő kezelési mániánk 
következtében sokszor oda-vissza 
borul a galamb kialakult sav-lúg bá-
zis egyensúlya. Mivel nem értünk 
hozzá, jóhiszeműen alkalmazzuk 
mindazt, amit javasolnak. A galamb-
jaink szervezete meg küszködik a 
valaha volt egyensúly visszaállítá-
sáért. Marhatenyésztőként sok min-
dent tudok a tejelő marhák életéről, 
igényeiről, betegségeiről. Mindezek 
ellenére nem éreztem felhatalmaz-
va magam arra, hogy a marháknál 
szerzett tapasztalatokat (kezeléseket) 
adaptáljam a postagalamb vonatko-
zásában. A kutyáknak, baromfiknak 
kifejlesztett gyógy- és tápszerek 
törzsspecifikusan a kutyák és barom-
fik fellépő problémáira lehet gyógyír. 
De nem a postagalamboknak.

A tenyésztést miként műveled?

Vicze Zoltán a Mosonmagyaróvári 
dijkiosztón köszöntőt mond
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En nem olyan egyszerű. Nálam nincs 75-50-25% stb. 
számítgatás, hogy egy-egy galamb valamely családból 
XY% vérhányaddal rendelkezik. Amire viszont minden-
kép ügyelek a vonaltenyésztés közben az a következő: 
egy-egy nagyteljesítményű galambom többször szerepel-
jen az összes leszármazottjaiban. Az eredményes tenyész-
tés alfája, bétája, omegája a saját nagyteljesítményű ga-
lambokat kell és érdemes tenyészteni. A gond akkor van, 
ha nem rendelkezünk ilyen galambbal-galambokkal. Egy 
ideje kigyógyulóban vagyok a nevek fetisizálásából.

A fiatalok szelektálásáról:
A jövő érdekében nyitott szemmel, erős kézzel kell 

eljárni. A dolog evidens, a fiatalok a kikeléstől a kelési 
évadban történő röptetései közepette mindig maximum 
egészségben kell lennie. Legyen egy fiatal karakteres, 
hasznos, ha hasonlít a felmenőire mind fenotípus (kül-
lem), mind egészség, valamint viselkedési formákat te-
kintve. Kiemelten a versenyteljesítmények tekintetében. 
Örvendetes, ha az ősökre emlékeztetően képes élben, díj-
ban repülni.

Versenyzés, megfigyelés:
Tartós eredményt mind a tenyésztés, mind a versenyzés 

terén a múltban, a jelenben és a jövőben, azok képesek 
felmutatni akik sok-sok saját megfigyeléssel rendelkez-
nek, és helyesen tudják értékelni, kezelni a galambjaik 
jelzéseit, visszajelzéseit. A „csoda származási lapok” 
azon kívül, hogy elért eredményeket vonultatnak fel, ren-
delkeznek egy hiányossággal. Nevezetesen a galambok 
elhelyezése, viselkedése terhelhetősége stb. nem szere-
pelnek, pedig több mint fontos információk ezek.

Élelmezés:
Az emberek kényelemszeretetére építve alakult ki a ke-

verék élelmek összeállítása, csomagolása, szinte házhoz 
szállítása. Arról elképzelés szinten se vagyunk képben, 
hogy mi a galambok élelemigénye. Azt hisszük, úgy gon-
doljuk vagy azt mondja X.Y. és ez valóban így is van.

Beltartalmi érték, gombás fertőzöttség (azt senki ne 
gondolja, hogy a gépi szelelés mentesít a penészgombák-
tól, egyebektől.) Van egy előnye, a kényelem, látvány, a 
zsákbamacska a kész élelem nem ad lehetőséget a vál-
toztatásra. Arra gondolok: ha csak az időjárás, verseny, 
nevelés kerül szóba, pedig mi talán sejtjük, a galamb vi-
szont tudja, mire van éppen akkor szüksége.

Én rendszeresen megveszem külön-külön a minőségi 
magvakat és megteremtem egyszersmind a változtatás 
lehetőségét egész évben.

Amit az ANDREAS DRAPÁRÓL írt, etetésről szóló 
munkádban olvastunk, közel erről szól.

Én más példával, más területről rávilágítanék az etetés 
és a hozam összefüggésére.

Amerikában külön választottak 10-12 tehenet egyedi 
karámba. Valamennyi tehén a kísérletet megelőzően 20 
liter tejet adott laktációban. A karámokba felszereltek 
egy állványra egy kör alakú etetőt, amely 8-10 rekesszel 

volt ellátva, minden rekeszbe más-más élelmet helyeztek 
el. Majd amikor a tehenek jóllaktat, a rekeszekben ma-
radt élelmet visszamérték. Megállapították, hogy szinte 
minden kísérletbe vont tehén, különböző mennyiséget 
fogyasztott el egy-egy felkínált élelemből.

Konklúzió: Mindezek ellenére továbbra is 20 liter tejet 
adtak le egyénenként.

Ha, és amennyiben átgondolják mind a két felvázolt 
etetési fogást. Én lépést tettem az optimálist közelítő 
élelmezés felé.

Az eredményeidről, megfigyelésedből valamit
Az eredmények fenntartásának kardinális kérdése a 

megfigyelés, azok rögzítése értelmezése: Sokirányú el-
foglaltságom nem tette mindig lehetővé, hogy a gyűjté-
seken pontosan megjelenjek.

Nem volt mit tenni, tudván, hogy nem érek haza időben. 
Reggel begyűjtöttem a galambokat, és elvittem a gyűjtő-
helyre, megkérve a sporttársaimat, távollétemben intéz-
zenek mindent a szokottak szerint. A galambok egy sötét 
helységben voltak a gyűrűzésig. Eljött a verseny napja. 57 
másodperc alatt volt meg az ötös befutó csapatom.

Ez ugyanilyen előjellel megtörtént másodszor is. Ta-
nulságként annyit érdemes elmondani: ha az élet vagy 
a kényszer produkál nem várt új helyzetet, még akkor 
is, ha nem tudjuk rá a választ, és eredményt hoz, ODA 
KELL FIGYELNI, mert soha semmi nem véletlen.

2004 - 2008 években kerületi szinten elért eredményeim.
Illetve a legjobb országos egyéni és csapat eredményem.

Év Általános bajnokság Rövidtáv Középtáv Hosszútáv
2004 4 11 4 8
2005 2 10 2 2
2006 4 7 - 2
2007 2 2 1 4
2008 3 22 2 2

2008. elitklub 2
2001. szuperkupa Magdeburg országos egyéni első 

hely 24 300 induló galambból.
2005. Magyar kupa legjobb dúc csapatbajnokság 3. hely
2005. Magyarország élversenyzője 4. hely

Hogy ez a találkozó mit rejt magában, valójában egyi-
künk sem sejtette. Egy kitűnő társasági ember, keze, lába 
jár, miközben gesztikulál, karikíroz mindent és minden-
kit. Mint postagalambász egy értékes ember, kérés nélkül 
is ad. Versenyeredményei irigylésre méltóak.

Töretlen jókedved őrizd meg az utolsó leheletig, ehhez 
kívánok kitűnő egészséget.

Száraz György
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S t r i j e n 
(Hollandia):

Már évekkel 
korábban felfi-
gyeltem  A.P. 
O v e r w a t e r 
úrra Strijen-
ből. Láttam a 
nemzeti/nem-
zetközi első 
ászgalambját, 
amelyik 2003-
ban megnyerte 
a MISTRAL 
Arany Kupát 
(Mistral Gold 

Cup). Követtem az eredményeit és elhatároz-
tam, hogy most 2006 telén meglátogatom és 
megnézem a galambjait. A látottak alapján el 
voltam ragadtatva a dúcoktól, a galamboktól 
és az ultra hosszú távú (ZLU) eredményeitől, 
ez az ember egy legenda.

A galambász A.P. Overwater:
A.P. Overwater úr (A.P. Arie Pieter rövidíté-

se) 1959-ben született. 10 éves korában került 
kapcsolatba a postagalambokkal. Egy eltévedt 
versenygalamb berepült hozzájuk és ő etette, 
itatta, azóta vannak galambjai. A.P. éveken ke-
resztül rövid és középtávon versenyzett, majd 
később feleségül vette Riát és az USA-ba köl-
töztek. Az Egyesült Államokban az Overwater 
család nem tartott galambokat, de újra kezdték 
a galambászatot, amint visszaköltöztek Hol-
landiába. Ria és A.P. vásárolt egy nagy farmot 
és tehenekkel kezdtek el foglalkozni, majd né-
hány évvel később lovakkal váltották fel őket, 
és most 40 lóról gondoskodnak.

A galambok:
A.P. jól tudta, hogy a galambsportban az 

eredmények elsősorban a galambokon múlnak 
és nem rajta. Ilyen eset történt meg vele 1988-
ban is, amikor a híres Peter van Eijnden (Duere 
NL) dúcából egy galamb beült az Overwater 
dúcba. AP felhívta Petert, és órákon keresztül 
beszélgettek a hosszú távú versenyzésről. Ek-
kor határozta el, hogy ő is szeretne ilyen ver-
senyeken részt venni, ezért elment Peter van 
den Eijnden-hez és vett tőle néhány galambot. 
A.P. bázis hímje NL2966010/88 közvetlenül 
Peter van Eijnden-től származik. Felfigyelt a 
Batenburg&Son dúc kiváló eredményeire és 
vásárolt néhány galambot ebből a dúcból is. A 
harmadik beszerzés az Eijerkamp-Muller vo-
nalból Hennie Schaap-on keresztül ‘The Oude 
Muller Kweker 158/90’ került a hosszú távú 
Overwater dúcba. 2006-ban a dúcot úgy isme-
rik Hollandiában, mint ‘The Turbo Diesel loft 
from Oudendijk’ (Turbó-Disel dúc a régi idők-
ből) ahol a galambok 90%-a P. vd Eijnden, 
Batenburg&Son and Eijerkamp-Muller vona-
lakból származnak. A többi galamb a barátok-
tól Saarloos, Jan Ouwerkerk, Klip-Verhagen, 
Piet de Vogel… kerültek a dúcba, és ezeket 
elsősorban vérfrissítésre használja.

A hosszú távú versenyeken az első sike-
rek a ‘De Perpignan NL88/1814196 tojótól 
származtak. Ez a galamb lett a bázistojó, 
688-ik volt Dax-ból 9973 galambból, 21-ik 
Perpignanból 1990-ben és nemzetközi 7-ik 
Pauból 180-ik Perpignanból 3448 galamb-
ból 1991-ben. Akkoriban galambászok és 
kereskedők is elkezdtek érdeklődni a tojó 
után, de A.P. nem akarta eladni az első ered-
ményes hosszú távú galambját. Ez a tojó 
közvetlenül Batenburg&Son-tól szárma-
zott, az ő bázis ‘Bonte Kweker’ x ‘Lourdes 
duivin’ párjától. 

Ria és A.P. a tojót tenyésztésbe állítot-
ta és az később győzteseket keltett. A bázis 
tojó lett az anyja „bázis tojó 2-nek 074”. A 
“074”-es 5 alkalommal volt az első százban 
a nagy nemzeti versenyeken (9-65-88-89-95-
ik) és anyja lett a híres Pietje Pau-nak, amely 
nemzeti 84-93-99 lett Pauból. A.P. jól tudja, 
hogy neki kereszteznie kell a különböző vo-
nalakból származó betenyésztett galambjait, 
ha még több sikert szeretne elérni.

Az Overwater tenyészet 5 bázis galambja:
NL88/2966010 hím: közvetlen Peter van 

de Eijnden galamb. Beltenyésztett a híres 
‘131’ Jan de Weert galambra. Ennek a ga-
lambnak 11 olyan utóda van, amely az első 
százban helyezte magát a nemzeti versenye-
ken. Közvetlen gyerekei a ZLU ultra hosszú 
távú versenyeken (21-22-36-53-56-79-84-
93-97-99) nemzeti helyezést értek el.

NL91/2232074 tojó: közvetlenül a 
Batenburg&Son tenyészetből származik. Ez 
galamb 5 alkalommal volt az első százban és 
anyja a ‘Pietje Pau”-nak. Apja a ‘NL447/88’ 
(apai nagyapja “Ruffec”) anyja ‘NL 196/88’ 
(anyai nagyapja ’Bonte Kweker) 

NL92/2905050 hím De Dure: Ezt a hímet 
közvetlenül a Batenburg&Son tenyészetből 
vásárolta a Bonte Kweker’ x ‘Braakhuishen’ 
párból. Közvetlen apja és nagyapja a követ-
kező galamboknak St-Vincent 3.-ik nemzeti 
helyezett 2003-ban, a Bordeaux 5.-ik, a Mon-
tau 8.-ik, a St-Vincent 38.-ik, a Bordeaux 47.-
ik, a Pau 63.-ik, a Bordeaux.-76.-ik stb.

NL90/1910158 hím Oude Muller 
Kweker: a híres Wim Muller (Wilhelmi-
nadorp) Henny Schaap-on keresztül. 

Ettől a hímtől származik a “NL99/2338085 

Fast Leny” tojó, amely galamb 28-ik nemzeti 
Bergeracból 12 870 galambból (hajnali 3,29-
kor blokkolva)

124th nat. Marseille 8730p
128th nat. Mont de Marsan 3902p
137th nat. Montauban 5711p
232nd nat. Bordeaux 8525p
275th nat. Bergerac 9354p
NL97/1500710 hím: Első nemzeti és nem-

zetközi Ászgalamb az Arany Kupában (Ace 
Pigeon Mistral Gold Cup) 2003.-ban a követ-
kező helyezésekkel:

Perpignan 5890p-9
Barcelona 3915p-19
Dax 5617p-29
Bordeaux 3746p-165
Bordeaux 10.033p-249
St-Vincent 7377p-331
Bordeaux 4748p-804
Marseille 6699p-1008
Bergerac 11.953p-1385

Természetes módszer:
A.P. a hímekkel özvegységben, a tojókkal 

természetes módszerrel versenyzett. A lovak 
miatt azonban nagyon elfoglalt lett, ezért 2003-
ban a természetes módszerre váltott át mindkét 
nemnél. Létrehozott egy olyan rendszert, amit 
még soha nem láttam ezelőtt. 15 éve írok cik-
keket, de még nem találkoztam olyannal, aki 
így használta volna ezt a módszert. Megpró-
bálom bemutatni, hogyan is zajlik:

A versenyző párokat március 15-én pá-
rosítja. Amikor a fiatalok 6-10 naposak a 
fészektányérokat a padlóra helyezi, a fészek-
fülkéket félig bezárja (ahogy azt az özvegy 
rendszerben is használják) és az összes fé-
szekanyagot eltávolítja a dúcból. A hímek 

A. P. Overwater Strijen, Hollandia
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és a tojók is a dúcban vannak és a kicsiket a 
padlón etetik. A.P. azt mondja, hogy a párok 
“szerelmesek maradnak”, de a tojók nem toj-
nak le ismét. A fiatalokat 25 napos korukban 
átteszi egy másik dúcba, de a versenyző párok 
a dúcban maradnak és küldi őket versenyre. 
Naponta kétszer engedi ki őket tréningre reg-
gel és este egy-egy órára. Megítélése szerint 
nagyon fontos, hogy a tojók és a hímek is jól 
repüljenek a tréning alatt, és ne üljenek le a 
tetőre. A késztetés a második költésre az erős 
napi trénigézés miatt csökken, ezt segíti az is, 
hogy nincs fészekanyag a dúcban. Ezenkívül 
fontos, hogy a párok minden héten verse-
nyeznek. Egy hónappal a nagy verseny előtt a 
fészekfülkéket megint kinyitja. A versenyzők 
megkapják a fészektányérjukat, de most sem 
kapnak semmilyen fészekanyagot. Ezután 
A.P. a versenyző párokkal tojásról vagy fia-
talról versenyez.

Egészség: 
A.P. tudja, hogy a modern versenyzéshez 

szükség van megelőző egészségügyi támo-
gatásra. Ő a Belgica De Weerd (Breda) ké-
szítményeit használja az állatorvos Jan van 
Wanrooy tanácsai szerint, de Vincent Schoo-
erder állatorvos szintén segít neki. A.P. hasz-
nál még egy saját természetes anyagokból 
álló terméket a “BIO EVEN”-t, amely egy 
homeopátiás készítmény. Ez nem gyógyszer 
és valóban csak akkor segít, ha a galambok 
egyébként egészségesek. 

Késői keltetés:
A.P. a legjobb tojóit és hímjeit a verseny 

után összepárosítja (a Perpigani verseny után 
ez augusztus eleje). Azonos időpontban a 
tenyészek is új párt kapnak. Ezekből a fiata-
lokból lesznek később a legjobb versenyzők, 
mondja A.P. Engedem őket tréningezni szept-
emberben és októberben egésznap. Azután a 
fiatalokat egy hétre berakom a galambszállí-
tómba, és ott kapnak ez idő alatt enni és inni. 
Ez segít nekik a stresszoldásban. Azután tré-
ningre viszem őket ahányszor csak tehetem. 
A napok télen rövidebbek, ezért a hazaérkező 
galambok gyorsabban beülnek a dúcba. Azt 
gondolom, hogy a repülés ilyenkor kemé-
nyebb, mint nyáron. Egyébként soha nem 
nézem az időjárást, a galamboknak minden 
nap tréningezni kell. Ezek a fiatalok évesen 
versenyeznek Ablisig és végül Bordeauxig 
(ZLU verseny) vagy Norbonneig. Az éves hí-
mek nem özvegyen versenyeznek, de minden 
verseny után kapnak egy tojót, ez a jutalmuk. 
A legjobb versenyző hímjeim 90%-a ezek 
közül a késői fiatalok közül került ki. A leg-
több hosszú távú versenyzőnek nyáron a ver-
senyek alatt nincs ideje a fiatalokra. A.P. is az 
összes energiáját nyáron az öreg galambokra 
fordítja télen pedig a fiatalokra. 

Fantasztikus eredmények 2006-ban Bor-
deauxból egyévesekkel:

Az évesek számára a bordeauxi verseny 
nagyon kemény volt 2006-ban. A.P.-nek 
azonban nagyon jól sikerült a versenyzés, 4 

galambja a nemzeti százban végzett. Nézzük 
a legjobb egyéveseket ezen a versenyen:

NL1375653/05 hím: Nemzeti 23.-ik Bor-
deaux ZLU 2006 és nemzeti 253.-ik Narbon-
ne ZLU 2006; a ‘933/00’ (‘Super As 334/95’ 
x ‘basic hen 074/91’) X ‘Jacqueline 854/02’ 
(P. de Vogel) pártól.

NL1375602/05 tojó: Nemzeti 42.-ik Bor-
deaux ZLU 2006 és nemzeti 502.-ik Narbon-
ne ZLU 2006: a ‘414/02’ (‘074/91 testvére x 
‘074/91’ ) X ‘987/03’ (Klip-Verhagen) pártól.

NL1375614/05 hím: Nemzeti 61.-ik Bor-
deaux ZLU 2006 és nemzeti 314.-ik Narbonne 
ZLU 2006: a  ‘651/96’ (nemzeti 14.ik -299.-
ik -771.-ik Barcelona) X ‘091/98’(‘074/91’ 
lánya) párból.

NL1375644/05 hím: Nemzeti 80.-ik Bor-
deaux ZLU 2006 és nemzeti 246.-ik Narbon-
ne ZLU 2006: a ‘710/97’ x ‘496/02’ (Dure 
050/92 x ‘074/91’) párból.

A legjobb galambok 2006-ban:
The Ferrari NL1866518/01 a ‘Super As 

334/95’X‘Ouwerkerk 360/96’ párból.
2003
63rd nat. Bordeaux S2
177th nat. Marseille 
1158th nat. Mont de Marsan
2004
262th nat. Pau
652nd nat. Marseille
2005
180th nat. Marseille 3671p
200th nat. Pau 3077p
286th nat. Perpignan 6300p
6th Ace Pigeon FBZ 2005
12th Ace Pigeon ZLU Fondspiegel 2005
2006
21st nat. PAU 2413p
76th nat. Dax ZLU 3260p
929th nat. Perpignan 4719p

Arleen NL1116358/03
Ez a tojó egy kései fiatal 2003-ból, de ki-

válóan repült 2005-ben és 2006-ban. Apja: 
‘NL414/02’, amely egy erősen rokontenyész-
tett galamb. Anyja: ‘NL938/00’

2004
366th nat. Bordeaux S2 against 7264p
2005
155th nat. St-Vincent 6621p
242nd nat. Perpignan 6300p
747th nat. Mont de Marsan 4595p
2006
11th national St-Vincent 6829p
138th national Perpignan 4719p
581st national Mont de Marsan 3699p

Son As 710 NL2032141/04
Ez a galamb egy kései fiatal 2004 szeptem-

beréből. a‘710/97’X‘962/98’ párból.
54th nat. Narbonne 2992p ‘05
823rd nat. Bordeaux 4220p ‘05
119th nat. Carcassonne ’06 
262nd nat. Perpignan ‘06
491st nat. Bordeaux ‘06

NL1116349/03 Dochter Dure a‘De Dure 
050/92’ x ‘De Jacqueline 854/02’ párból.

39th national Marseille ‘05
202nd national Dax ZLU ‘05
441st national St-Vincent ‘05
198th national Pau ZLU ‘06
249th national Narbonne ‘06

NL1954745/00 Night Hawk a ‘De Oude 
Muller 158/90’X ‘849/98’ párból.

29th nat. Bergerac ‘01
83rd nat. St-Vincent ‘04
229th nat. Mont de Marsan 
334th nat. Carcassonne ‘06
456th nat. St-Vincent ‘06
682nd nat. St-Vincnet
731st nat. Bergerac ‘02
709th nat. Mont de Marsan
966th nat. St-Vincent

NL00/1954802 Cortine a ‘NL703/92 De 
Blauwe 03’X‘NL200/99’ párból.

415th Bordeaux 8152p
71st Montauban 4944p
103rd Montauban 6718p
3rd nat. St-Vincent ’03 CEEFAX
63rd nat. S-Vincent ’04

NL02/1615635 De Sven a ‘NL500/
01’X‘NL801/00’ párból.

9th national Bordeaux 8854p  ’04 CEEFAX

NL02/1615417 De Nachtbraker a ‘NL 
158/90 De Oude Muller’X‘NL846/98’ párból.

72nd nat. Pau ’04
161st nat. Dax ’04
10th nat. Pau ‘05
265th nat. Dax ‘05

NL2338115/99 ‘De As 115’ a 
‘270/94’X‘795/92’ párból.

1st Ace pigeon FBZ 2005
2nd Ace pigeon ZLU Fondspiegel 2001-2005
4th Ace pigeon ZLU Fondspiegel 2005
26th nat. Perpignan ‘05
194th nat. Marseille ‘05
380th nat. Perpignan ‘02
382nd nat. Marseille ‘01
443rd nat. Barcelona ‘05

NL1954832/00 Stijntje Lucretia a 
‘102/98’ X ‘074/91’párból.

35th nat. Munchen ‘02
45th nat. Bergerac ‘03
47th nat. Bordeaux ‘06
84th nat. Bergerac ‘04
231st nat. Bergerac ‘05
236th nat. Bordeaux ZLU 
503rd nat. St-Vincent ‘06
518th nat. Bordeaux ‘01
882nd nat. Montauban ‘04

Johan Kempen
ford: Simon Béla
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A K-01 egyesület évek óta igen eredményes hosszútávosát szeret-
ném bemutatni az olvasóknak. Fülöp Imre szimpatikus egyénisége, 
kiemelkedő eredményessége melletti szerénysége miatt, környezetében 
mindenki szereti. Egyesületi, kerületi és több országos élhelyezése, ér-
demessé teszi arra, hogy megismerjék Őt széles körben is. Szaklapunk-
ban rendszeresen publikáló, és ebben gyakorlattal rendelkező tudósítói 
sajnos még nem jutottak el hozzá, ezért magam ragadtam tollat.

- Imre, mondj néhány mondatot magadról!
- Kaposvár és Szántód között félúton, Igalban élek 1987 óta, csalá-

dommal.  Feleségemmel együtt itt is dolgozunk. Három felnőtt korú 
gyermekem van, lányom 28 éves, fiaim 31 és 33 évesek. Idősebbik 
fiamnál 4 éves kislány és 1 éves fiúunokám van, kiknek a hét minden 
napján örülhetünk. Remélem unokáimmal is sikerül megszerettetni 
a galambokat és minden állatot, ami egy falusi udvarban előfordul. 
Szabad időnket – a galambok mellett – kert- és szőlőművelés köti le, 
ez is egész éves elfoglaltság.

- Hogy kerültél kapcsolatba a galambokkal?
- Az állatok szeretete már gyerekkorom óta tart. Mint minden ga-

lambász én is végigmentem a „ranglétrán”, először hús-, dísz- és végül 
eljutottam a sportgalambászathoz. A versenyzést 1999-ben kezdtem a 
dombóvári M-12 egyesületben, kezdetben szerény eredményekkel. 
Az első eredményeket Csordás Károlytól, a dombóvári Kuti Lajostól 
és Harsányi Árpádtól származó galambok hozták. Később több kiváló 
galambász barátomtól – Schellenberger Lászlótól, Szalai Zsolttól, Fe-
renczi Igortól, Márton Csabától, Polecsák Sándortól – kaptam jobb-
nál-jobb tenyészanyagot. 2001-ben egyesületet váltottam, és azóta a 
kaposvári K-01-ben versenyzem, ahol jó társaság van. A befektetett 
munkámnak igazából 2003-ban kezdett látszani az eredménye.

- Mondj valamit a tartástechnológiádról, versenyzési mód-
szeredről!

- Többrészes, tágas dúcomat saját kezűleg építettem, melyben kb. 
70 galamb él. Januárban kezdem a gyógyszeres kúrákat, majd a vé-
dőoltásokat. A kúrák végét mindig vitaminozással zárom. Verseny-
időszakban már csak trichomonász és légúti kezelést kapnak. Márci-
us 15 előtt nem párosítom galambjaimat. Évente általában 30 fiatalt 
neveltetek. 15 db hímmel özvegyen versenyzek. Ezek 2-3-4-5 éves 
madarak. Nálam az évesek csak kerületi edzést ill. magántréningeket 
kapnak. Az idősebb tojók, éves hímekkel vannak párban, és termé-
szetes módszerrel versenyeznek. Zömében ezeket küldöm a nemzeti 
versenyekre. Kevés versenyzőmmel csak a hosszú távon versenyzek. 
Úgy érzem, galambjaimnak ez fekszik igazán. Takarmányuk egyik 
fele a tiszakécskei pörkli, másik saját magam által készített keverék. 
Versenyidőszakban megemelem a napraforgó arányát. A versenyekről 
érkező galambokat, elektrolitos, szőlőcukros, citromos víz várja, az 

etetőben pedig 50% árpás keverék. 
- A tenyésztésben milyen módszert alkalmazol?
- Tenyésztési elvem, jót a jóval. Saját jó versenyzőimet rokon-

tenyésztem, majd az utódokat keresztezem. A hosszú távú verseny-
zésre szelektálódott állományom. Barátaimtól évente kerül hozzám 
kipróbálásra egy-két ígéretes egyed, melyet ezúton is köszönök.

- Saját „káromon” is tapasztaltam, hogy jó érzékkel nyúlsz a be-
szerzendő galambok után. Nem egy olyan esetnek voltam tanúja, 
amikor hamiskás mosollyal tettél szállítóládádba másoknál olyan 
galambot, ami éppen selejtezésre várt. És ezeknek többsége bevált!

- Igen, türelmes galambász vagyok! Versenyzési módszeremből 
adódóan is két évet kell várnom, hogy megítélhessem a szülőket. A 
hosszú utak kiválogatják a rátermett galambokat, tehát nálam a kosár 
szelektál. Terveimben szerepel a maraton versenyzés, melyet 2009 
évben szeretnék kipróbálni. 

- Eredményeidnek külön érdekessége, hogy gyakorlatilag mind-
egy milyen irányból vannak a versenyek északról és délről is jól 
szerepelsz! Mely eredményeket emelnéd ki a sok közül? 

2003  hosszú távú bajnokság egy. 2.
 Rostok egy. csapat 1.
 Aas-ból 01-20-50747 H ker. 1.
2004 hosszú távú bajnokság egy. 5.
 Aas-ból 01-20-50762 H ker.2. egy. 1. 
 Aas-ból egy. Csapat 3.

Eredményes hosszútávos a K-01-ből
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2005 Hosszú távú bajnokság egy. 3.
 Róma  Nemzeti 3. 01-20-50734 T
  Nemzeti 11. 01-20-50746 H /a Pápai nevezett 
  galambok között nemzeti 6./
  ez a galamb szintén ez évben Aas-ból ker. 2. egy. 1.
 Szcecin I. régió 7. hely. 01-20-50734 T egy 2.
 Az I. régió 4. csapat, II. zóna 6. csapat.
2006 hosszú távú bajnokság egy. 3.
 05-20-82244 H 5. helyezett, hosszú távú champion 2.
 05-20-82244 H Magdeburgból ker. 3. egy. 1. 
  hosszútávú champion 3.
2008 Hosszú távú bajnokság egy. 1.
 05-20-82202 T Róma nemzeti 4. II. zóna 2.
 03-20-61285 T Róma nemzeti 6. II. zóna 4.
- Köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok!

Ferenczi Igor

Egy baráti találkozó Kiskunfélegyházán

Június 7-én egy kedves meghívásnak tet-
tem eleget. Az N-04 Kiskunfélegyházi egye-
sület új tagja Vizi János szeretettel meghívott 
az általa szervezett, ismerkedő délutánra. Az 
ötlet apropója, hogy az egyesületnek idén 3 
új tagja is lett.

Köztük Vizi Sporttárs is mindössze 6 hó-
napja galambászik, de lelkesedése, tenni 
akarása példaértékű lehet. Induláshoz a bázis 
galambokat vette, ami 2008-as fiatal galam-
bokból áll, de kapott hazai sporttársaktól is 
fiatalokat.

A találkozó vendége volt még a Hirös Tag-
szövetség elnöke Molnár Mihály, és az egye-
sület állatorvosa Dr. Kovács Zoltán is.

Az egyesület életében először rendeztek 
ilyen délutánt. A vasárnapi időjárás kedvezett 
a kerti partinak, a rossz idő és az eső a parti 
végéig nem mutatta arcát.

A Kiskunfélegyháza után egy fenyvessel, 
erdővel körülvett ház és a hozzá tartozó másfél 
hektár park teljesen megfelelő volt erre az ösz-
szejövetelre. Vizi János elmondta, hogy a csend-
re, friss levegőre, pihenésre vágyóknak szívesen 
felajánlja. (A környezet orvosilag bevizsgálva.)

A kellemes társalgást a finom marhapör-
költ mellett is folytatták, az előző napi ke-
mény verseny nem vetette árnyékát erre a 
délutánra.

Szóba kerültek gondolatok, ötletek, az 
időjárás, mint a mostani versenyek komoly 
problémája, és még sok más is, ami a galam-
bászattal kapcsolatos, és persze sok olyan 
dolog is, ami mégoly fontos, bár a háttérbe 
húzódik, hisz a család a galambászok legfon-
tosabb háttere.

Majd az egyesület elnöke Kohajda Ferenc 
bemutatta az egyesület történetét.

„Először is szeretnék köszönetet mondani 
Vizi Sporttársnak és családjának, hogy meg-
hívtak bennünket ebbe a csodálatos szép kör-
nyezetbe és vendégül látnak bennünket.

Nem akarok ünneprontó lenni, de tegnap 
úgy 15 óra körül még úgy láttam, hogy a 
mai összejövetelünket, egy perces néma 
felállással kell kezdeni, ugyanis egy igen 
nehéz Jihlavai utunk volt. Nem beszélve az 
egy héttel ezelőtti Kladnóról ami szerintem 
a Hírös tagszövetség eddigi legnagyobb ka-
tasztrófa útja volt. Ennyit röviden az elmúlt 
két hétről.

Ha ezt a zászlót felmutatom, akkor kide-
rül, hogy az N-04 Postagalamb Egyesületünk 
1938 évben alakult, és ezt a zászlót a Posta-
galamb Szövetségtől 1963-ban kaptuk, ami-
kor 25 éves volt egyesületünk. Ez év március 
25-én töltötte be 71 éves fennállását az N-04. 
Meg kell, hogy említsem Dósai János bácsit, 

aki alapította az N-04 Postagalamb egyesü-
letet valamint utána alakult az N-14 Posta-
galamb Egyesület Osgyáni Sanyi bácsi veze-
tésével, majd később a két egyesület fuzionált 
és N-04 egyesület néven folytatta működését.

Itt szeretném megjegyezni, hogy egyesü-
letünk volt a Dél-Duna Kerület, gazdálkodó 
egyesülete is Tamás István elnök vezetése 
alatt. A kerület galambszállítását én irányí-
tottam és a gépkocsi szabad kapacitását fu-
varozással egészítettük ki. Először a Kerület 
minden tagja 900 Ft-al hozzájárult, hogy 
vegyünk egy IFA gépkocsit, majd a fuvarbe-
vételből később vásároltunk egy másik IFÁ-t 
is, egy pótkocsit valamint csináltattunk egy új 
felépítményt.

Amikor egyesületünk csatlakozott a Hírös 
Postagalamb Tagszövetséghez minden va-
gyon a Dél-Dunára maradt, mert a jelszó az 
volt, hogy a Kerület vagyona „egy és osztha-
tatlan”, csak a kerület fejlődésére fordítható. 

Ezek után megemlíteném azoknak a nevét, 
akik Kerület illetve Tagszövetségi bajnokok 
voltak: Kovács Tibor, Hornyák Jenő, Kohaj-
da Ferenc.

Tóth Péter Sporttársnak Olimpiára került 
ki galambja 1978-ban Dortmundba Sport 
Kategóriában. Kohajda Ferenc galambja 
1995-ben Zóna Országos II díjat repült Mag-
deburgból. Tóth István galambja Eindhoven-
ből Országos IV díjat repült.

A régi időkből Dósai Jani bácsinak Milá-
nóból Országos díjat repült a galambja.

A legfrissebb eredményeink 2008 évben 
Egyesületen belül a következő:

Külföld: Tóth István, Kohajda Ferenc, 
Nagy Tibor

Rövidtáv: Tóth Ferenc és fia, Kohajda Fe-
renc, Torkos Lajos

Fiatalok: Nagy Tibor, Kohajda Ferenc, 
Nagy Tibor.”

Kívánom, hogy az elkövetkező évek meg-
hozzák az elmúlt 71 év gyümölcsét, és ez az 
összeforrt társaság sokáig együtt maradjon, 
és bővüljön tovább sok új lelkes taggal.

Kakas Tímea
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Véget ért a versenyszezon. Úgy gondolom, 
mindenki számára kemény igénybevétel volt 
ez a 11 hétig tartó megszakítatlan versenyzés, 
arról nem is beszélve, hogy madarainknak 
még inkább az volt. Úgy hallani, legtöbbnyire 
nagyobb volt a veszteség a korábbi évekhez 
viszonyítva, s nem csupán katonák, tisztesek 
hullottak el, hanem még híres tábornokok is. 
De hát 90%-ban ez a galambsors.

A hazai galambász közvélemény is egyre erő-
sebben foglalkozik a lakóhely és a versenyek 
eredménye közötti összefüggések kérdésével, 
sőt, ami örvendetes, nem szubjektív, körültekin-
tés nélküli halandzsa szövegekkel, hanem meg-
alapozott érvekkel, higgadtan és logikusan.

Igen, a lakóhelyi adottságokkal számol-
nunk kell, akár mint tartósan kedvező, vagy 
kedvezőtlen tényezővel, akár mint egy-egy 
versenyre kiterjedően pozitív, avagy negatív 
— széljárás — meghatározóval.

Legutóbb a júniusi szaklapban DABIS 
LÁSZLÓ egészen remek szakcikke jelent meg 
e témakörben, de mindenfelől egyre többet 
hallani, mennyire számon tartják a széljárá-
sokat és azok összefüggéseit egyes versenyek 
eredményeivel. A DABIS-cikk logikus gondo-
latokra épül, világosan érvel és teljes mérték-
ben igaza is van. Mindössze az utolsó hasábot 
lett volna előnyös elhagynia, melyben arról ír, 
hogy métersebesség-korrektúrát kellene alkal-
mazni egyes, irreálisnak bizonyuló versenyek 
esetén. Semmiféle métersebesség-korrektúrán 
ne törjük a fejünket, mert igen messzire vezet-
ne, ha belekezdenénk. Hiszen annyi, de annyi 
„igazságtalansági faktor” szerepel minden ver-
senyen, minden bajnokságon, hogy neki sem 
szabad veselkedni, még gondolatban sem.

Egyazon kerületen belül ellenszélkor hát-
rányban van az, aki hátrébb lakik. Hátrányban 
van a közelebb fekvő, amikor erősebb hátszél 
fúj. A harmadikat az sújtja, ha egy széles terüle-
ten fekvő kerületben pl. a legnyugatabbra fek-
szik — ez vagyok én — s erős ÉNY szél van. 
Ilyenkor nem rúg labdába, mert az a szél, mely 
a zömöt hátulról hazáig tolja, ugyanaz nekem 
nagyobb távolságon át heves oldalszelet jelent. 
A negyedik a kerület olyan szélén lakik, ahová 
csak igen kevés madár tart, s azok nehezen vál-
nak ki a tömegvonzás alól. Az ötödik lakóhe-
lye előtt közvetlenül hegy magasodik, amit ki 
kell kerülniük. A hatodik csak kevés galambot 
tarthat, így már induláskor esélytelen a nagy 
létszámot felvonultatókkal szemben. A hete-
diknek inkább hosszú távú állománya van, a 
röpcsoportja viszont pont rövidebb utakat röp-
tet. A nyolcadik esetében éppen ennek a fordí-
tottja jelenti a hátrányát. A kilencedik minden 
második versenyen szolgálatban áll, a felesége 
pedig nem elég lelkes, a tízediknek... és így 
lehetne hosszasan sorolni az okokat, melyek a 
különböző versenyzőknek eláztatják a bajnok-
ságban való szereplését anélkül, hogy rossz 
volna az állományuk, vagy rosszul csinálták 
volna. MÉGIS: az ilyeneket valami plusz vagy 

mínusz pontokkal kiegyenlíteni olyan volna, 
mint a tengerbe lavórral vizet hordani.

Nekem magamnak 1979-ben — Fortuná-
nál való kegyvesztettségem miatt — három 
olyan versenyem volt, amelyeken a guta ke-
rülgetett. Ahol nem a galambok képessége, 
hanem a hátszél ereje döntött. A legfájóbb 
a július 7-i Teplice volt, mely nem csupán 
röpcsoporti, hanem nagykerületi bajnokság-
ba számító, sőt televíziós versenynap is volt.

Az előző két hasonlón a madaraim simán 
megrepülték a hét-hét — igen jól fekvő — he-
lyezést. Erre a harmadikra, a 12 legjobb képessé-
gű madaramból 11 jött össze, szuperállapotban. 
Nos, gondoltam, most 10 lesz. EGY lett a nagy-
kerületben. Az addigi legkiemelkedőbb teplici 
érkezési idő — 12.43 — helyett 10.16-kor érke-
zett ez a madár, igen ám, de a 100 km-rel hátrébb 
fekvő Hódmezővásárhelyen ugyanakkor már 
tömegével rögzítették a madarakat. Majdnem 
2000 m/p-es átlagsebesség 700 km-en, s a nagy-
kerületi utolsó helyezett 1600 m/p-el került listá-
ra. Reális verseny volt, ahol a galambok képessé-
gük szerint tudtak listára kerülni? Aligha. Heves 
ÉNY szél kellett hozzá, az ugyanoda fújt, amerre 
a madarak 80%-a tartott, azaz a Tisza vonalára. 
Ebben a zömben egy sor olyan madár fújódott 
játszi könnyedén haza, mely egyébként nem 
lett volna képes a távolság időbeni lerepülésére, 
s jaj volt a legnyugatabbra fekvő egyesületek 
madarainak, mert azokat ugyanez a heves szél 
oldalba fújta, sőt ha miatta továbbjöttek kicsit a 
tömeggel, akkor szembe is. Ilyenkor egyszerű-
en nem lehet labdába rúgnunk. Tavaly egy, idén 
három ilyen irreális út volt, ahol nem a madarak 
képessége, hanem az időisten döntött. Hiába he-
lyeztem azután a negyedik úton újra hetet, négy 
versenyen egynek a kiesése végzetes.

Mindamellett eszembe sem jut igazságta-
lanságot kiabálni, csak pechet emlegethetek, s 
reménykedhetem, hogy jövőre nem pont ilyen 
nagy fontosságú versenynapokon lesz ilyen 
fenékfúvás ÉNY irányból. Viszont, ha netán 
2-3 ellenszeles út fordulna elő, majd amazok 
a sporttársak szívják a fogukat, amit nekik se 
kívánok, meg amúgy is valószínűtlen.

Az életet nem erőszakolhatjuk meg, a lakóhe-
lyeinket nem változtathatjuk meg, mert ha az öt-
ezer galambászunk tatabányai módszerrel össze 
is költözne, ez már akkora kiterjedést eredmé-
nyezne, hogy ott is számítana melyik végéről fújt 
vasárnap a szél. Ehelyett azon kell munkálkod-
nunk, hogy lehetőségeinken belül csökkentsük 
a terhelő tényezőket. Minél nagyobb kiterjedésű 
területegységre szóródik szét egy azonos díjlis-
tára versenyző csoport, annál inkább ajánlatos a 
bajnokságot eldöntő utak távolságát növelni, s a 
rövidebbekét mellőzni. Utóbbiakat kisebb ver-
senyző csoportokon belül is lehet bonyolítani. 
Minél nagyobb ugyanis egy-egy út távolsága, 
mondjuk 550 km-rel kezdődően, annál inkább 
reális díjlisták alakulnak ki. (Az esetemben fel-
sorolt Teplice kivételes véletlennek számít.) Még 
egyszer: belföldi bajnokságainkat 3-4-7 egyesület 
összefogásával rendezzük, legyen néhány 4-500 
km-es út a röpcsoporti és minimum három 6-700 
km-es út a nagykerületi bajnokságra. Végül: mi-

nimum két 1000 km körüli út – lehetőleg Aachen 
és Köln – az országos hosszú távú bajnokságra. A 
röpcsoporti és a nagykerületi bajnokságok össze-
sen kitehetnek legkevesebb hét utat, így a kocsik 
terhelése sem túl nagy, vannak szabad vasárna-
pok, s válogatási lehetőség is a tenyésztők szá-
mára. Mindenekelőtt a nagykerületi és az orszá-
gos hosszú távú utak esetében már elmosódnak 
a dúcfekvés okozta vélt, vagy sokszor tényleges 
hátrányok. Az országos hosszú távú utakkal kap-
csolatosan azonban újra hangsúlyoznám: az ezer 
kilométeres utaknál a péntek délbeni feleresztés 
ajánlatos, hogy rossz idő esetében is vasárnap 
estig lehetőleg záródjanak. A másik: ezeknél az 
utaknál nem szabad holtidőt alkalmazni, mert 
az sok igazságtalan eredmény-alakulás forrása. 
Ilyen versenyeken az érkezési idő és a távolság 
eredményezi a számítandó métersebességet. Ha 
egy galamb éjjel képes megjönni, az kivételes 
és elismerendő. A holland EIJERKAMP híres 
„NACHTVLIEGER”-je például háromszor csi-
nálta meg ezt a „kunsztstiklit”. 1971. és 1973. 
után 1974. július 26-án 13 órakor a 920 km-re 
fekvő Bergeracban felengedve, szombat reggel 
3.55-kor stoppolva nemzeti első! Vére tiszta 
Desmet-Mathijs ugyanúgy, mint a csodálatos 
képességű „888”, apai ágon a Rik, anyai ágon a 
Genaaiden véréből való.

1979-ben a barcelonai nemzetközi mezőnyt 
8.30-kor engedték fel pénteken és az vasárnap 
este 22-kor záródott. Az első galamb 1075 km-t 
repült és szombaton 10.30-kor került órába. Tu-
lajdonosa a merelbekei Robert GIJSELINCK, 
kit személyesen is jól ismerek már évek óta. 
de madaraira sosem fájt a fogam. Érdekesség: 
a győztes anyja egy Jules Rijckaert galamb a 
Negus és David véréből, azaz a FAKIR-ral 
legszorosabb rokonsággal. A nemzetközi má-
sodik az öreg Staf DUSARDUYN, a hollan-
diai Groedeből, galambja 1116 km-t repült és 
11.37-kor került órába. A madár az ő világhí-
res háború előtti törzsének és Delbar vérnek a 
kombinációjából való. Harmadik a nemzetközi 
szövetség elnöke Raoul VAN SPITAEL, Káin-
ból, – 1029 km, 10.02 perc – neki régi nagyon 
híres saját hosszú távú törzse van. Az első fran-
cia versenyző TROQUOY, Richebourgból 900 
km-ről 12.00-kor (azaz nem számottevő), az 
első nyugatnémet egy RASCH nevű tenyésztő 
940 km távolsággal 9.40-kori stoppolással, a 
legjobb luxemburgi Briemeyer, Dudelangeból 
950 km és 13.24-es idővel. A holland második 
VAN ELSAKKER a híres hollandiai hosszú 
távú Aarden-fészekből, Steenbergen-ből ter-
mészetesen egy ilyen madárral 12.50-kor 1145 
km-rel.

Az immár legendás versennyé váló holland 
ST. VINCENT idei verseny 18.109 madarat 
mozgósított, kerek kétezerrel többet, mint az 
előző évben. A madarak pénteken 13.00 órakor 
startoltak és szombaton 11.05-től kezdtek érkez-
ni. A győztes MEVR. WESTERHUTS, Gouda, 
egy igen érdekes származású madárral, mely 
erősen rokontenyésztett és egészen közvetlenül 
régi Aarden eredetű, valamint olyan madarakkal 
rokon, melyekből maga Aarden is lényegbevá-
góan merített (Schouteren régi katonai galam-

EZ IS, AZ IS...
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bokból nyert madarai). A nyerő egy ritka ková-
csolt, finom, kisebb testű madár 76 őszi, melyet 
77 nyarán, pár úton óvatosan beröptetett. 78-ban 
aztán már St. Vincent 1033 km-re menvén, az ott 
indított 16.354 galamb közül 84. (hátszeles út 
volt) ezért tulajdonosa nem volt elég biztos még 
benne, hogy valóban jó madárral van-e dolga, s 
14 nap múlva betette Barcelonába, ahonnan 12 
óra körül érkezvén igen jól, elől fekszik a listán. 
A távolság 1100 km felett. Idén azután megütötte 
a főnyereményt.

A másik nagy holland marathoni versenyen 
— DAX — pénteken 13.00-kor eresztették a 
madarakat. Ez hátszeles útnak bizonyult, 1460 
m-rel nyerte H. VERMEULEN, Schoreből. Ma-
dara szombaton 6.40-kor került órába 942 km-
es táv mellett. Öt különböző vérből származó 
kombináció, ezért származását nem részletezem 
helyhiány miatt. Csak az érdekesség kedvéért 
sorolom ehelyütt még a PAU nemzeti elsődíjas 
sk – erre az alkalomra skcs – galambját. Hogy ez 
meg hogyan lehetséges? A verseny előtti időben 
kitörte a bal szárnyán az 5. és 7. elsőrendű evező-
jét. Egy fehér díszgalambból kiszedett két tollat 
ragasztott be gazdája – Hein Van der HEYDEN, 
Hoensbroekből – helyettük, s ezekkel szállta 
meg nemzeti győzelmét! A nemzetközi listán 
4-ik! Cikkem célja ezúttal nem a nemzetközi 
marathoni versenyek idei eredményeiben való 
tallózás, hanem inkább az, hogy rávilágítsak, 
hogy hogyan alakulnak ezek a versenyek. Mikor 
engedik őket fel és mikor érkeznek, milyen tá-
volsági különbségek adódnak.

Látható, hogy e marathoni versenyeket szi-
gorúan úgy engedik fel, hogy aznap galamb ne 
igen érkezhessek meg egyetlen versenyző dúcá-
ba sem. Ez az igazságos végkimenetel alapja. Ha 
lehetséges volna, hogy az ország egyik részébe a 
legelsők beérkezhessenek, másutt viszont nem, 
akkor igazságos konkurálási lehetőségről nem 
eshet szó, így azonban igen. Az 1100 km-es 
Barcelonából 8.30-kor engedték a nemzetközi 
mezőnyt, a holland marathoni utakon 13.00.-kor. 
Ezt azért tartom szükségesnek leírni, mert itthon 
– komoly tapasztalatok híján és saját elképzelés-
ből – sokan úgy vélik, hogy reggel kellene en-
gedni. Óriási baklövés volna és tönkretenné az 
igazságos országos versenyzés lehetőségét.

Cikkem egy másik – a versenyszezonhoz 
kapcsolódó – komoly témája a csalások kér-
dése. Ügy tűnik, szaporodnak, mint a gomba, 
mert „humánusan” 2-3 év eltiltással is meg 
lehet úszni, utána meg mintha mi sem történt 
volna. Csak utólag, mikor megtudja, csodálko-
zik az ember, hogy egyes egyesületekben ki-ki 
maga zsebben hozza a madaraira felkerülő gu-
migyűrűket, hogy az országos sportkategória 
győztes madárnak több másik szállította a díj-
kilométereket, ő maga talán még a kosárban 
sem volt, hogy egyesek órákat manipulálnak 
meg, mások megint más módszerekkel dolgoz-
nak. És a 60-as években a magam bőrén egy-
szer megtanultam gyűlölni a csalókat. Az előző 
évben kerületi bajnok voltam, a következőben 
szintén vezettem az utolsó versenyig. Az utolsó 
három úton egy zalaegerszegi őrnagy – ki addig 
még a harmadik osztályban sem volt – elkezd 

10-ből 10-eket helyezni, csupa egyévest. Ezek 
közt volt egy Magdeburg katasztrófaút, ahol 
10 galamb volt a kerületben mindössze aznap. 
Mondanom sem kell, nyolc az ő egyévesei kö-
zül került ki. Mivel a kerületi listák jó szokás 
szerint csak ősszel készülnek el, tudtam ugyan, 
hogy második lettem, mert leköröztek az utol-
só úton, de azt, hogy miképpen, azt csak a lista 
megérkeztével láthattam meg. Egészen nyil-
vánvaló volt. Összesen 35 bajnoki helyezésé-
ből (7 út, 10-es csapatok) 25-öt az utolsó három 
úton hozott össze, így: 1., 2., 3., 4., 5., 6., majd 
1., 2., 3., 4., 5., 6. Csak egy-két év múlva derült 
ki, hogy az illető tisztnek egy pesti galambász 
csicskása volt – a neve sajnos nem jut eszem-
be – akit előtte Pesten két egyesületből kizár-
tak már csalásért, majd leszerelvén Budapesten 
kerületi bajnok lett, végül NSZK galambok 
szállítmányából való ellopása miatt évekre eltil-
tottak. Lehetséges volna, hogy Zalaegerszegen 
ezt a három versenyre összpontosított kerületi 
bajnokságot tiszta eszközökkel hozta össze?

Nekem soha, senki nem tudja visszaadni az 
akkor elvesztett bajnokság erkölcsi súlyát. A 
legutóbbi országos sportkategória helyezett-
jeinek soha nem tudja – és fogja – visszaadni 
senki azt, amit csalással vettek el tőlük, s a 
különböző kerületekben csalással élenjárók 
mögötti becsületeseknek sem adhatja vissza 
majd soha senki igazságos eredményüket.

Az a meggyőződésem, hogy becsületes ver-
senyben lemaradni, nem bántja az igazi galam-
bászt. Tudja, hol kell javulnia, s ha van benne erő, 
majd feltornázza magát megint. De kétségbeejtő 
helyzet olyanok által legyőzetni, akiknek nem a 
galambjaik szerezték e győzelmet. Akkor elmegy 
az ember kedve az egész galambászástól.

Mivel sajnos sokkal többen csalnak, mint 
amennyiről tudunk, mindenkiben motoszkál 
a gyanú, hátha nem is igaz az egész, hátha 
fantomok ellen küzdünk, így táplálódik a sok 
gyanú a táboron belül, hihetetlen ártalmára 
egész sportszellemünknek és egész laborunk 
légkörének. Meg kell tisztítanunk sportunkat 
a tisztességtelen játékosoktól, mert csak úgy 
bízhatunk egymásban, csak úgy érezhetjük 
jól magunkat a postagalambász táborban.

Ki kell mondanunk – s a legközelebbi Köz-
gyűlésen egy emberként megszavaznunk –, 
hogy márpedig, akit 1980. januártól kezdve 
csaláson kapnak rajta s az bizonyítható, azt 
ÖRÖKRE EL KELL TILTANI A KÖRE-
INKBŐL. Nem két-három évre, amely idő 
alatt egy rokon nevén minden megy tovább.

Számoljon vele, aki megkísérli, hogy mit 
kockáztat. Akkor nyilván jobban meggondolják. 
Más országokban nem bocsánatos bűn a csalás, 
ott is örökre kizárják a delikvenseket. Egyidőben 
az NSZK-ban Theobald nevű tenyésztő volt a 
numero 1. Ő volt a kiállítások csillaga, a nemzeti 
csapat 80%-a az övé volt, emellett abszolút baj-
nok is volt minden évben. Míg egyszer rajtakap-
ták. Mivel madaraival éveken át nagy üzleteket 
kötött csillogásai következtében, nem csupán, 
hogy örökre eltiltották, hanem bíróság útján két-
százezer márka kártérítésre is kötelezték!

Persze a BIZONYÍTÁS alapfeltétel.

Az egy-két éves eltiltásokat pedig alkal-
mazzuk a rágalmazókra, akik viszont csa-
lónak kiáltják ki a becsületes versenyzőt is. 
Ezeknek is leckét kell adni.

Erősíteni, fokozni, megsokszorozni az el-
lenőrzések mindenféle fajtáját, ez önvédelem. 
Akit ellenőriznek – ha tisztességes versenyző 
– örülnie kell, hogy ellenőrzik és tisztának ta-
lálják. Szinte igényelnünk kell az ellenőrzést.

A versenyzéssel kapcsolatosan volna itt még 
egy meggondolandó kérdés. A BAJNOKOK 
rendszerint – sőt mondhatnám, kizárólagosan 
– azok, akik a teljes csapatlétszámot kipróbált, 
biztos és jónak minősült galambokból állítják 
ki hétről hétre. Akik nem kísérleteznek szezon 
közben ezzel, azzal, akik nem tesznek be kísér-
leti galambokat a csapatukba, hanem 12 JÓT.

Ahhoz, hogy utanként 12 JÓ galambot tehes-
sünk kosárba – évi 11 verseny esetén – minimum 
30 ilyesféle képességűvel ajánlatos rendelkezni. 
Ezeken kívül azonban van egy sor egy-két éves, 
a minőségét még ki nem bontakoztatott galamb, 
olyan, melyet még körül kell tapogatni.

Mivel az igazi eredményes tenyésztő nem koc-
káztatja meg, hogy ezeket a 12-es – vagy jövőre 
talán 10-es – csapatán belül próbálkoztassa, több-
nyire „B” csapattal dolgozik. Ez azonban pénz, 
idő, férőhely, munka stb. igényével jár, melyre a 
többség nincs és nem is lehet felkészülve.

Úgy érzem célszerű volna gondolkozni újra 
azon, hogy a kiírt csapat 50%-a számítson a 
pontversenybe – befutó vagy esetleg nevezett 
alapon – a többi pedig egyéni helyezéseket 
szerezhet, ha tud.

Amennyiben 10 a csapatlétszám, akkor 
mód nyílik rá, hogy 3 vagy 4 ifjúsági játékost 
bejátsszunk a csapatba. Teljesítményük nem 
veszélyezteti a kerületi bajnokságot, mert ar-
ról gondoskodhat a többi 6-7. Lehetővé válna 
a kisebb állományok kialakítása, de kétszer 
akkora komforttal, kétszer akkora velük való 
törődéssel, mert így nem kényszerülne min-
denki 10-12 utankénti JÓ galamb hetenkénti 
összehozására, ami a mesterségesen felduz-
zasztott létszámokat eredményezi.

Így egy csapaton belül is hetente kipróbálható 
néhány várományos, anélkül, hogy ez komo-
lyabban veszélyeztetné a bajnoki eredményeket.

Ezt a gondolatot Szappanos István veszprémi 
régi sportbarátom vetette fel nemrég. Ha korábban 
teszi, ilyen témájú cikkemben már korábban előho-
zakodom vele, mert rendkívül ésszerű. Persze biz-
tosan lesznek, akik hevesen ellenzik majd. Azonban 
ha netán személyes érdekeiket félre tennék, a nagy 
többségnek biztosan jó lenne. Szappanos sporttárs 
megvizsgálta e módszerrel két kerület eredmé-
nyeit a régi és e módszer szerint. Az eredmény a 
sorrend szinte tökéletesen ugyanaz mindkettőben. 
Nem akadályozza meg azt sem, aki továbbra is két 
vagy akár három csapatot akar versenyeztetni. De 
háromezer számára lehetővé tenné a visszatérést 
az évi 40-50 galamb tartására és ezeknek az eddigi 
80-100 helyén lehetne remek szállást biztosítani, 
kétszer olyan jó takarmányt adni, minden madár-
ra kétszer annyi foglalkozási ideje jutna stb. NEM 
VONZ EZ? Kár lenne, ha nem.

† Anker Alfonz 1979. október
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Kedves levelére válaszolva közlöm az aláb-
biakat .
1. 1927. 05. 24-én születtem Győrben. 11 éves 
koromban kaptam az első 4 db postagalambo-
mat, 1949-ben léptem be a Győr F-01-be az 
F-104-es sorszámot kaptam és még ez évben 
elindultam a fiatal galambok Tata-Kelenföld-
Gödöllő versenyein, természetesen sikertele-
nül.
1958-ban Schaub József kerületi elnök ve-
zetésével megalakult az F-07, helye Győr, 
Árpád u. 12. Az F-07-es sorszámot kaptam, 
s ez évben Szakosztály titkárává választot-
tak. 1959-ben pénztáros, 1960-ban Verseny 
bizottsági Elnök, 1961-től napjainkig, mint 
Egyesületi elnök tevékenykedem.
Az utóbbi 3 évben segítségemre van, mint 
helyettes Teke László, Dobai József pénztá-
ros, Szórádi Imre verseny bizottsági elnök, 
Földesi Miklós Szakosztály titkár, Tóth Lász-
ló gondnok.

Kitüntetéseim: A Magyar Postagalamb Sport-
szövetség 125 éves fennállásának Jubileumi 
Emlékülése alkalmából.
A Magyar Postagalambsportért Arany foko-
zat 2003. március 1.
Postagalambász tevékenységéért a Magyar 
Postagalambsportért Érdemérem Kitüntetést 
adományozza
Budapest 2007. február 24. Parlamentben
Ez 60 éves története galambászkodásomnak 
egy csokorba kötve.

20 évet bíráltam egyesületi és kerületi szin-
ten, kétszer az Országoson is.
1978-ban részt vettem Katowice Spartakiád 
6300 74 530 Kt
1995-ben UTRECHT olimpián 6541 90 
5387
1997-ben BALE olimpián 6541 91 6283
A Magyar Országos Standard Kategóriában 
1-től 9-ig díjig szerepeltem.
Schaub József kerületi elnök alatt két évtize-
dig Győr-Budapest között összekötő tanács-
tag voltam.
1978-ban alakult az F-19 Horváth József 
elnökletével és ő 6 hónap elteltével lemon-
dott ideiglenesen a tagság engem választott 
elnökké, az év végén újra választottak. Itt 
annyi időt töltöttem a galambász társadalo-
mért, Száraz Gyuri mondta nekem, hogy ez 
már klinikai eset. Igaza lehet.

2. 2008-ban 3 műtésen estem át, nem verse-
nyeztem de jövőre szeretnék. A díjkm kellene 
de 15 versenyt soknak tartom. Ez szétdönthe-
ti a családokat, mert a hétvégéken a sok ver-
seny miatt nem tudnak együtt lenni

Kérésére igyekeztem válaszolni, szeretném 
még folytatni, ha a Jó Isten ad hozzá erőt.
Szeretettel köszöntöm a Magyar Postaga-
lambsport Szövetség minden dolgozóját.
2009-ben jó egészséget és jó versenyzést kí-
vánok.

Sporttársi üdvözlettel
Szalay Tibor F-19

1. A kérésére választ adok; Varjú Mátyás 
Karcagi R-02 tagja. Postagalambot 1946 óta 
tartok, de csak 1947 május 20-án lettem az 
R-02 tagja, azért, mivel édesapám nem volt 
a Rákosi embere. Öreg sporttársaktól kaptam 
fiatal galambokat, de sajnos kétszer elkoboz-
ták. Amit igen nehezen éltem át 16 évesen. 
Engem sújtottak ezzel. Ebben az évben az 
adott galambokkal versenyeztem.
2. 2008. évi versenyeken nagyon hiányolom 
a Magdeburgi utat. Azt hiszem, nem én ér-
zem ezt így. 
Én a hosszú távú utakon szerepeltem a Cham-
pionokkal szépen. Ugyanúgy egyesületben 
és a Debreceni nagykerületnél az országos 5 
zónában 10. lettem. Országoson pedig 53.
3. Az idei szezon közepesen sikerült.
4. Nagyon igazságtalannak tartom, hogy 
nem indulunk egyenlő eséllyel, az általános 
versenyeken. Itt javaslom, hogy mindenki 1 
csapattal legyen értékelve. Ha több csapatot 
indít, azt meg kell keresni a módját, hogy mi-
lyen formában legyen értékelve.
Van aki rövid, közép úton indul, és értékelve 
van az év végi általános csapatbajnokságban 
is. Hosszú úton nem is vett részt. Én részem-
ről ez igazságtalan és sportszerűtlen.
5. Javaslom azt aki 70 év fölött tagja a szö-
vetségnek, és annyi évet töltsön el az egyesü-
letben, mint magam is (61 év), az kapja meg 
a Szaklapot ingyen.
6. A tárgyi emlékeimet ami volt, azt már 
önöknek elküldtem. Megköszönöm a bizal-
mukat, hogy ennyi idei tagság után véle-
ményt kértek tőlem, ami igen jól esett.

Tisztelettel, Varjú Mátyás R-02

Küldött levelére az alábbiakat tudom vá-
laszolni.
1. 1937. december 16-án születtem. Posta-
galambokkal való kapcsolatom, igen korán 
kezdődött.
Ugyanis az apám is hódolt e nemes sport-
nak. 1960 februárban szereltem le a kato-
naságtól. 1961-be léptem be a Monor A-06 
PGSE-be. Rövid idő múlva különböző tiszt-
ségek betöltése után az egyesület elnöke 
lettem. Ezen tisztséget megszakítva, 40 éve 
töltöm be.
2. 2008-évi versenyeink rendben lezajlottak. 
Egyesületünk igen erős versenyzőkből áll-
nak, Bicskei G., Kajli István országos csapat 
sorolásban II ill. IV helyen érték el.
17-es Kolumbia Kerületben vagyunk, ez a 
Kerület igen jól szervezett, a Tagszövetség 
vezetői a helyzet magaslatán állnak. Mind-

annyiunk megelégedésére tevékenykednek. 
Köszönet nekik.
3. Erre a kérdésre röviden tudok válaszolni: 
csapnivalóan.
4. Úgy gondolom, hogy az egyesület il-
letve a tagszövetség felé nem javasolnék 
mást, mint idáig tevékenykedtek, tegyék 
ezt ezután is. Az országos vezetőinknek 
azt javasolnám, hogy a korábban elfoga-
dott programokat ne módosítsák különbö-
ző okok miatt.
5. Mivel idén, ha megérem, 71 éves leszek, 
úgy gondolom, hogy csak egészséget, kíván-
hatok magamnak. Segítséget ráérek akkor 
kérni, ha már igazán rászorulok.
6. Ebben a kérdésben nem tudok segíteni. 
Sajnos a régi dolgokat nem gyűjtöttem, bir-
tokomban így nincsenek.

Kis Kálmán A-06 elnöke

Szeretném megköszönni megkeresésüket és 
remélem válaszaim a munkájukban segítsé-
gükre lesz.
Kérdéseikre válaszolva:
1948-tól tartok postagalambokat, 16 éves ko-
romtól. 1950-től vagyok tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek. Kezdetben a Z-10 
Edelényi, majd a Z-21 Kazincbarcikai Egyesület 
tagja voltam. Az izsófalvai Z-22 egyesület 1978. 
december 18-án alakult, melynek alapítója és mai 
napig is aktív tagja vagyok. Az elmúlt szezonban 
nekem sok volt a veszteség, ami annak tudható 
be, hogy sok zavaróhatás éri a galambokat.
- A versenyekkel kapcsolatban az a meglátá-
som, hogy ma az anyagiak határozzák meg 
a postagalamb sportot is. A korombeliek 
(nyugdíjasok) mind erőnlétben, mind anya-
giakban nehezen tudnak érvényesülni.
- Javaslatom, hogy a hitelesség és sportsze-
rűség érdekében minden feleresztési helyen 
startfelelőst kellene alkalmazni.
1960-as évektől kezdődően a MPGS Szak-
lapjait fel tudnám ajánlani a Szövetség mú-
zeuma részére.

Tisztelettel:
B. Varga Gábor Z-22 sporttárs

Tisztelt Sporttársak!
A Szaklapunkban szeretnénk közreadni 

sportunkkal, versenyeinkkel kapcsolatos 
gondolatokat.

Megkérdeztük:
1. Mióta tart postagalambokat, 

mióta tag, és mióta versenyzik?
2. Milyen gondolatai vannak 2008. 

évi versenyszezon végén a versenyeinkkel 
kapcsolatosan?

3. Hogyan sikerült az idei szezon?
4. Milyen ötletei, javaslatai lenné-

nek az egyesület, tagszövetség és országos 
vezetőknek

5. Miben szorulna esetleg segítségre?
6. Van-e véletlenül régi dokumen-

tumai, szaklapjai, könyvei (belföldi és 
külföldi egyaránt), tárgyi emlékei amit fel 
tudna ajánlani a Szövetség múzeuma ré-
szére?

A beérkező válaszokat folyamatosan 
közreadom és ezúton is köszönöm.

Kakas Tímea

Megkérdeztük...
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Az Y09 Körmend PGSE és a 14. Nyu-
gat-Dunántúl Tagszövetség megren-
düléssel tudatja, hogy Sólyom László 
sporttársunk életének 65. évében, súlyos 
betegség után elhunyt. Végső nyughe-
lyén családja, barátai és ismerősei a ke-
gyelet koszorúival, valamint galambjai 
tiszteletkörökkel köszöntek el gondos 
tenyésztőjüktől. Tiszteletére egyesüle-
tünk emlékversenyt hirdetett meg.

Y09 Körmend egyesület tagsága és a 14. Tagszövetség

2009. június 4.-én a gyáli A-56 Pos-
tagalambsport Egyesület tagsága 
valamint sok-sok ismerős és barát 
őszinte fájdalommal kísérte utolsó 
útjára az 57 éves korában váratlanul 
elhunyt Parlag János sporttársat. A 
sírjánál feleresztett galambok nagy 
száma is emlékeztetett arra, hogy 
egy vérbeli galambász hosszú pálya-
futása ért véget. 
Szeretettel őrizzük emlékét. A-56, Gyál

Tatabányai C-01 és C-02 Egyesületek szo-
morú szívvel tudatják a sporttársakkal, hogy 
Belső Ottó galambász társunk 2009. június 
7-én hosszantartó betegségben elhunyt.
Már egy éve nem tudta ellátni a galamb-
jait, nagyon szerette őket. A családja 
után a galambjai voltak a mindene. Utol-
só útjára sokan elkísérték. Galambok 
feleresztésével búcsúztak tőle.
Emlékét megőrizzük.

Tatabánya C-01 és C-02 Egyesület tagjai.

A B-25 Postagalamb egyesület tagsága 
mélyen megrendülve tudatja mindazokkal, 
akik tisztelték és szerették, hogy Kobre 
József Sporttárs az egyesületünk alapító 
tagja több évtizede a VB elnöke, életének 
62. évében Tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Emlékét örökre megőrizzük, temetésén a 
tisztelet virágain kívül galambok feleresz-
tésével vettünk végső búcsút barátunktól.
Nyugodj békében.
Tisztelettel a B-25 egyesület Tagsága

Gyászol a V-05 Lőrinci Postagalamb 
Sportegyesület.
Megrendülve tudatjuk, hogy 2009. júli-
us elsején életének 74. évében elhunyt 
Hartman István a Y-05 Postagalamb 
Sportegyesület tagja.
István 46 évig tagja, vezetője és kitűnő 
versenyzője volt a V-05-nek, és Észak-I 
Kerületnek és a Szövetségnek. Aktívan 
részt vett 1966 és 1990 között az Észak-I 

vezetésében. Országos bírálóként több kerületi és országos 
kiállításon bírált. Kimagasló versenyeredménye és szerve-
zőkészsége országosan ismertté tette. Sok barátja ismerőse 
volt a galambászok között.
A Maraton Klub meghatározó egyénisége és jó verseny-
zőjeként ismerték. A galambászatban végzett munkáját a 
Szövetség kitüntetéssel ismerte el.
Hamvasztás utáni templomi búcsúztatóján sok barát, isme-
rős volt jelen. A Szövetség részéről Bárdos István Elnök Úr 
mondott szép és megható búcsúztatót.
Majd a mise és a búcsúztató beszéd után fehér galambok 
feleresztésével búcsúztunk szeretett halottunktól. A család 
és egyesülete köszöni a résztvevők megjelenését.
Hartman Sporttárs nyugodj békében.

A V-o5 Postagalamb Sportegyesület
vezetése és tagsága nevében.

Ezúton szeretnék 
köszönetet mondani 
mindazoknak, akik 
drága Férjem búcsúz-
tatásán jelen voltak és 
részvétüket kifejezték.

Hartman Istvánné

Kovács Ferenc élt 57 évet!
Gyászolnak a magyar postagalam-
bászok, gyászol a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség. Örökre búcsút 
veszünk egy igazi galambásztól, egy 
vidám, kedves segítőkész embertől - a 
barátunktól.
Alig 15 éve volt színes, sokoldalú 
tagja a Szövetségnek, mégis Magyar-
országon szinte mindenki ismeri ne-

vét, külföldön rengeteg barátot szerzett közvetlenségével, 
önzetlenségével Európában és még Kínában is. Szívvel-
lélekkel azon fáradozott, hogy minden rendben legyen az 
egyesületében, a kerületében.
A Maraton Klub oszlopos tagja, a hosszú távú versenyek 
szerelmese volt ő, munkájában rendíthetetlen, kitartó, kö-
vetkezetes.
Galambszeretetét, motiváltságát mutatja, hogy szerte az 
országban csak úgy ismerték - „Derby Király”, a „Luxem-
burgi”.
Több országos egyéni és csapat l. hely birtokosa a Maraton 
és Derby versenyeken. 2006-tól vezette a Dunakanyar Tag-
szövetség postagalambász közösségét.
Kovács Ferenc rendkívüli ember volt - munkájában és a 
galambsport szeretetében. Őszinte és segítőkész barátaival 
szemben. Akaratereje, önzetlensége, sporttársi magatartása 
példa lehet mindnyájunk számára. Nagyon fog hiányozni 
és nagyon sokan fogunk rá emlékezni.
Kovács Ferenc, élt 57 évet! Ismerve őt, most ezt mondaná:
 „ Búcsúztam volna tőletek 
 De erőm nem engedett 
 Így búcsú nélkül szívetekben 
 Tovább élhetek.”



20 2009. augusztus

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu
Honlap: http:/www.postagalamb.hu. Főszerkesztő: Kakas Tímea. Tel.:  06-70/321-6431,
email: szaklap@postagalamb.hu A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. Felelős vezető: Hajdú József. 
Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987 

Köszöntjük  
az augusztus  

hónapban született 
sporttársainkat

R03 Guba József 86
B17 Hájos Endre 81
Z32 Benke József 80
N13 Stenczel Sándor 80
Z32 Vatta Pálné 79
N12 Novák Imre 78
N13 Rózsa Imre 78
A54 Szebeni Lajos 78
Z13	 Szűcs	Sándor	 78
R02 Varju Mátyás 78
U12 Horváth Ferenc 77
U21 id. Pusztai János 77
B03 Tóth József 77
N17	Ványolós	Lőrinc	 77
N06 Tasnády Tamás 76
P02 Hajdú János 75
D19 Horváth István 75
A06 Kajli István 75
E01 Varga Antal 75
F01 Varró Nándor 75
A81 Boday Gyula 74
C05 Gyimesi János 74
F11 Miklós Tibor 74
A66 Sinkó Mihály 74
R06 Cs. Szabó László 73
Z13 Dudás Miklós 73
V07 Kaszab László 73
C02 Kovács Ferenc 73
E01	 Erdősi	Tibor	 72
D01	Peltz	Jenő	 72
A45 Puzsér János 72
A03 Tóth Károly 72
Z43 Czibik László 71

B21 Egresi István 71
P09 Kiss Kálmán 71
A48 Nagy Ferenc 71
H02 Béky Albert 70
F11 Fekete Lajos 70
N06 Hegyi Lajos 70
M02 Orbán Lázár 70
R06 Berecz Sándor 65
Z16 Berki József 65
C25 Bóbis Sándor 65
F30 Csidey József 65
C20 Dovicsin László 65
A02	 Hegedűs	Ferenc	 65
Z35 Katona Barnabás 65
U01 Király Gyula 65
B10 Leopold István 65
B17 Leopold József 65
Y12 Mátyás Zsolt 65
F05 Rasztovich Gyula 65
Y09 Schöppl Hartmut 65
N02 Sétáló István 65
E03 Szilágyi László 65
T09 Babincsák Ferenc 60
A45 Farkas Géza 60
A23 id. Fazekas István 60
L07 Fekete Antal 60
A15 Jagri István 60
P01 Knyihár János 60
E13 Lajtos Antal 60
V35 Lukács Lajos 60
A11 Máté Mihály 60
C24 dr. Mátics István 60
T08 Molnár László 60

V19 Nagy János 60
K01 Nickl András 60
L02 Perkecz János 60
R08 Süveges Sándor 60
C01 Szokodi Sándor 60
N05 Sörös József 60
A06 Tóth Lajos 60
C06 Vitéz Gyula 60
D16 Aradi László 55
A24 Bálint László 55
R37 Gigacz Gábor 55
Z36	 Győr	László	2.	 55
A13 György Imre 55
A46 Havasi Mihály 55
D03 Horváth Tibor 55
C25 Kmetti László 55
R04 Novák József 55
N07 Rezsneki Tibor 55
V19 Sipos János 55
K07 Somogyi József 55
C11 Sváb István 55
U18 Ürge Ágoston 55
E08 Bakos András 50
B27 Greskó Mihály 50
Y14 Gulyás János 50
V10 Kevés Károly 50
A43 Kurcsics Imre 50
V04 Langó István 50
B19 Müller Márton Tamás 50
S12 Papp Imre 50
F06 Tóth László 50
V12 Urbán István 50

TarTalom
Kaposszekcsői	pünkösd . . . . . . . . . 1

Dr. Ramocsa Manasszes . . . . . . . . . 2

Epeműtétre	várva . . . . . . . . . . . . . . 3

Olimpikonjaink 2. rész . . . . . . . . . . 4

Baráti találkozó Andornaktálya . . . . 5

Fiatal galambok 2. rész . . . . . . . . . . 6

75 év elmúltával . . . . . . . . . . . . . . 8

Maratonos gondolatok . . . . . . . . . . 9

Vincze Zoltán. . . . . . . . . . . . . . . . 10

A. P. Overwater . . . . . . . . . . . . . . 12

Fülöp Imre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Baráti találkozó Kiskunfélegyházán 15

Ez is, az is. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Megkérdeztük . . . . . . . . . . . . . . . 18

Halottaink . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

    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.

Kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
Ács András

               Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094                     
MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK

Lakossági Hírdetés
2 db 10 literes henger alakú szép, vörösréz 
önitató igényesnek eladó. Marcsek Sándor 
4225 Debrecen, Deák F. u. 15.
Tel:  06-52/409-984

***
24 db tenyész állományom eladó! (csak 
egyben) Továbbá 20 db jó származású tojó-
galamb, 2-3-4 évesek eladók! (Marcel Desz-
met-Janssen-Callebert-Aarden tiszta vérben 
és keresztezettek is) Szepesi Imre, Oroshá-
za, Szentesi út 50. Tel.:06-68/473-647, 
06-30/577 4819

***
Megromlott egészségi állapotom miatt fel-
számolom a 30 éve csak ANKER galambok-

ból tenyésztett postagalamb állományomat. Sümegi József 
Tel: 20/387-2592. Szept.13-án a monori vásáron leszek!

***
Németországból általam behozott galambok sporttársi áron eladók. 
Eredményeim megtekinthetők 2009. 06. sz. újságban és a Tagszövet-
ség weboldalán B-02. Fodor István 2030 Érd, Júlia u. 17. 
Tel: 06-30/950-9542

***
Galambházak, fából igény, méret szerint. Teljes berendezéssel, felszere-
léssel együtt. Kellékek, kijárók rendelhetők. Minőség garantált! “Oláh” 
Tel: 06-30/451-9617. Ugyanitt jó származású galambok olcsón kiadók.

***
30 éve az élvonalban szereplő, többszörös Tagszövetségi bajnokságot, 
Országos és Szuper Kupa versenyeket nyert  állományomból fiatalok 
kiadók 5 000 Ft/db. áron. Jakab Sándor  Csorna, Szatmári u 1/a 
Tel:  06-96-262-784   Mob: 06-20-4589-563


