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Ha valamire a postagalamb sportban, a Ma-
raton versenyzésre igaz a mondás. Bérelt helye 
senkinek nincs, nyilván vannak versenyzők, 
akiket többször volt módunkban köszönteni a 
díjazottak között.

Úgy vélem mindezen ténynek semmi köze 
a szerencséhez. Egy Abdán élő fiatalember so-
kak számára szertefoszlatta a reményt a 2009-
es versenyévben.

1964-ben született, családos ember, 3 fiú-
gyermek édesapja. Most a helyi pékségnél áll 
alkalmazásban, mint áruterítő. Ezen kenyérke-
reseti lehetőség markánsan rányomja a bélye-
gét a galambászatára.

Hajnali fél háromkor kezd, fél nyolckor vé-
gez az első turnussal, majd tízkor kezdődik a 
második bevetés.

Az Abdán működő F-10 egyesület tagja. 
24-en űzik közösen szép sportunkat. Galamb-
jai mindig is voltak, de a postagalamb sport 
keserédes kenyerébe 2001-ben kóstolt bele. 
Első alkalommal nem fordult ki a szájából, 
ennek okán ma is ízlelgeti azt.

2009-ben Magyarország Maraton bajnoka 
kitüntető cím elnyerésével mazsola is került 
bele, amely nyilatkozata szerint határozottan 
markánsan kellemes ízűvé változott. Mi több, 
ha az égiek is jóváhagynák, többször is meg-
kóstolná az idők folyamán.

2006-ban lépet a Maratonosok családjába 
voltak már apró sikerek, például országos 30. 
volt egy galambja Brüsszelből.

Az egyesülete fennállásának 50. évfordu-
lóját 2010 februárjában ünnepli. Ezen fél év-
százados ünnepre Farkas Ferenc, Fuhrmann 
László csodálatos ajándékkal lepték meg az 
ünnepre készülődő sporttársaikat.

Farkas Ferenc megnyerte a Tagszövetség 
hosszútáv bajnokságát. Fuhrmann László Ma-
gyarország Maraton bajnoka. Lehet ennél töb-
bet, szebbet megálmodni e jeles ünnepre.

A postagalambsport felé Farkas Ferenc te-
relgette a lépteit, köszönjük.

Mindezen tény ellenére az első galambjait a 
Csornán élő Boda Gábortól vette bagóért. Ezen 
galambok apróbb örömökkel ismertették meg, 
például Brüsszel országos 30-ik egy galambja.

Gyökeres változást a 2002-ben Gödöllőn 
tombolán nyert, Kovács Mihály (Hódmezővá-
sárhely) által felajánlott HU 01-05-06460 kkh 
galambhoz köthető.

Több jó utód kelt belőle egy Rum Antaltól 
származó tojóval, sajnos az évek során el el-
vesztek a háztól és a versenyeken. 

Erdővel borított ártértől kb 400 méterre la-
kik. Itt is van ragadozó bőven. 

A fenti párból jelentős eredményt a HU 04-
D-138634 kkh produkált három éven át 7-9 
helyezést repült. Négy évesen rendre a 20% 
zárás után érkezett, de ezen utak gyors hátsze-
les versenyek voltak.

Ekkor fogant az a gondolata, hátha a plusz 
6-700 kilométer hiányzik az eredményes ver-
senyzéshez.

2009. Aachen  
HU 04-D-138634 egyéni, orsz. 66.
Hu 07-11-18467 egyéni orsz. 174.
 orsz csapat 20.
2009. Liege 
HU 04-D-138634 orsz. egyéni 6.
HU 07-11-18467 kh orsz egyéni 30.
 orsz csapat 1.
és ez már ekkor a Maraton bajnok címet 

jelentette.
Mint tudjuk Kiel feliratkozott a ka-

tasztrófa utak közé országszerte. a 
HU 07-11-18467-es egy hét után érkezett. 
Minden nap azzal a reménnyel lép be a ga-
lambházba, hátha szembetalálkozik az igazi 
nagy harcossal a HU 04-D-138634-val.

Felmerül a kérdés, miért kellett beleengedni nyil-
vánvalóan a galambok útját álló jeges viharokba.

2009-ben egy Criwitz Tagszövetségi ver-
seny szintén katasztrófa út volt.

2009 versenyév teljesen kicsontozta az ál-
lományát, öt galambja maradt, amelyet lehet 
talán 2010-ben versenyeztetni. Tehát kezdhet 
egy új állomány felépítésébe. Arra hogy ez 
mennyi ideig fog tartani, elképzelés sincs.

A Criwitz-i katasztrófa bekövetkeztéig a ga-
lambokat Tokai féle özvegy és Süveges And-
rás özvegy keverékével etette. Érkezéskor Avi-
farm + szőlőcukor került 
az ivóvízbe. Hét közben 
Gerwit W. és Blitzform 
itatás volt bevezetve.

Criwitz elvette a kedvét 
a galambászástól, nem ta-
karított, nem tréningezett, 
élelmen és vízen kívül 
a galambok nem kaptak 
semmilyen segítséget.

Láss csodát kedves ol-
vasó, mindezek ellenére a 
galambok a Maraton ver-
senyekre megtáltosodtak.

Konklúzió a galambok 
kegy és vegyszerezése egy 
valamire jó: megtömni a 
kereskedők zsebeit pénzel.

Van némi remény, hogy 
egyszer ráébredünk, jó 
szándéktól, vagy kapzsiság-
tól vezérelve tesszük tönkre 
galambjainkat. (A szerző)

Versenyzés
30 özvegy rendszerben 

tartott hím galambjával 
próbál helytállni a Tag-
szövetségben. A földrajzi 
elhelyezkedésük okán, ha 
valaki a Tagszövetségi 30. 
hely körül tud megkapasz-
kodni, az már eredmény.

Hét közben a versenyzők 
egy órát repülnek ház kö-
rül, néha kényszeríti őket. 
Ez nála hangulat kérdése.

Az is megesik, hogy elviszi őket magántré-
ningre párszor 30 km-re. 

Eredmények
A Fiatalok versenyein 2005-ben egyesületi 

csapat 2.
2006. 2007. és 2008-ban egyesületi csapat 1.
Tagszövetségben 2. 3. hosszú távú champion.
Kiragadunk egy eredményes galambot HU 

04-D-138628 skh
2007.  hosszútáv champion 1. egyesület-

ben, Tagszövetségben champion 2.
„C” sport kategóriában, Tagszövetségben 1.
Zóna szuper kupa champion 5.
Zóna derby csapattag 1.
2008. Országos kiállítás „C” sport kategó-

ria Országos 5.
Sajnálatra ez a galamb se ért haza Kielből.
A történeti hűség okán. Ezt a galambot Rá-

bapatonáról Németh Károlytól kapta.
Végezetül örülök, hogy megismerhettem. 

Egy egyszerű és nagyon szerény galambász 
benyomását keltette bennem. Ha kérhetem az 
egyesület és a környék galambászait, csak any-
nyit: hagyják örülni Fuhrmann Lászlót, hiszen 
2009-ben a legnehezebb galambot és galambászt 
próbáló Maraton versenyzésben Ő lett Magyar-
ország országos bajnoka. Ez az a versenyforma 
szerte a világban, amely felülír minden mást.

A talpra álláshoz kitartást, hiszen még any-
nyira az út elején tart. Mi több kerüljön még 
mazsola a kenyérbe

Száraz György

Maraton bajnokság 

Aranygyűrűs
1. Kecse András B-03
2. Szabó Attila F-33
3. Hohl József Y-03
4. Jakab Sándor F-05
5. Bárdos István A-40

Fuhrmann László F-10 Abda 
Magyarország Általános Maraton bajnoka 2009.

Achen
országos egyéni országos csapat
1. Pusztai László C-08 1. Szántó József és Ferenc D-03
2. J. Varga Attila F-10 2. Szauervein József B-08
3. Vass-Trimmel F-03 3. Mókus Antal A-08
4. Kovács Mihály A-49 4. Vass-Trimmel F-03
5. Mihály Pál A-44 5. Csibi Gyula A-09

Liege
1. Pusztai László C-08 1. Fuhrmann László F-10
2. Szabó Attila F-33 2. Kecse András B-03
3. Knauz testvérek F-30 3. Bátor Antal Y-03
4. Knauz testvérek F-30 4. Gulyás Testvérek D-16
5. Fazekas István A-23 5. Geckó László E-05

Kiel
1. Gosztonyi Imre F-32 1. Kecse András B-03
2. Fejős Zsolt A-23 2. Bárdos István A-40
3. Tajti Tibor és Fia B-19 3. Hohl József Y-03
4. Szauervein József B-08 4. Szabó Jászló A-57
5. Katus Zoltán K-04 5. Szórádi Imre F-19
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Olimpikonjaink sorozat 3. rész - Kustyán Tamás

1962-ben született, 13 évesen 1975-
ben kezd postagalambászni. Édesapja 
Kustyán Gyula aktív versenyző volt, ga-
lambász látogatásai során sokszor vitte 
magával az ifjú Tamást. 

Virág László (†) és Schaub József (†) 
többszöri meglátogatása felkeltette az 
érdeklődést a postagalambok iránt. Mint 
az influenza emberről emberre terjed, a 
nagy öregek és édesapja így fertőzték 
meg Tamást, szinte észrevétlenül. Szép 
lassan ráérzett a galambászás ízére, és 
mind a mai napig ízlelgeti azt. Egyébként 
úgy vélem a fiúgyermekek több 100 ge-
neráción átívelőn génjeikben hordozzák 
az állatok tenyésztésének, gondozásá-
nak, szeretetének a hajlamát (a szerző). 

Az induláskor Máy Árpád és Horváth 
Vendel galambjai kerültek a házhoz. Azt 
jó, ha tudod, tudnod kell kedves olvasó itt 
Győrben és a környéken, minden út Máy 
Árpád Fábry galambjaihoz vezet. Aligha 
találsz olyan eredményes tenyészetet, 
amelyekben nem a Máy – Fábry-k jelen-
tik az alapokat. Bárhová is kerültek ezek 
a kis genetikai csodák megalapozták új 
gazdáik eredményes galambászatát.

Nem csak hazánkban, de szerte az 
egész világban. Lám-lám, galambjaink 
eredményeikkel tesznek ismerté minket, 
és nem fordítva.

Az eredményes galambászatom, élet-
társam Hajnalka odaadó segítsége nélkül 
elképzelhetetlen. A hatalmas telek lehe-
tővé teszi minden korosztálynak, hogy 
külön kényelmes galambházak, és előt-
tük volierek épültek. Az édesanyám a 
szülői háznál néhány galambot gondoz, 
mondván mindig is galambok és ga-
lambászok között élt, élete végéig kitart 
mellettük. Köszönöm neki.

1976-1986 között a szülői háznál 
röptet. 1983-ban özvegy rendszerben 
röpteti a hím galambjait. Közel 300 
versenyzővel kell megküzdenie, nem 
eredménytelenül.

1983-ban a Prága-i Olimpián a 6260-
76-3086 skh két év alatt szerzett 12051 
díjkilométerével a legjobb sportgalamb.

Közel 10 év megszakítás után újrakezd. 
Mára tényként ismerjük munkásságát. Is-
mert galambásszá küzdötte fel magát. Az 
újrakezdés 1998-ra datálható. Jó érzékkel 
az akkoron kitűnően versenyző Süveges 
Andrástól hoz galambokat a házhoz.

Folyamatosan keres, kutat, jó galam-
bok után, az átlag nem érdekli. A jelen-
legi állománya kis létszámúnak jó indu-
lattal se mondható, hiszen kb. 200-220 
galamb lakja a galambházakat. Geneti-
kai összetételét tekintve Pouw testvérek, 
van Loon Luis, Piet Schellekens, Jos van 
Limpt (Klak) galambok utódai. 

Az állomány, mely eredményét tekint-
ve kitűnő a felsorolt tenyészetek galamb-
jaira épül ma is. Mindenképpen szót kell 
ejteni az Abda-i Szabó Imre M. Delbar 
deres tojója több 10-12 helyezést repülni 
képes utódot adott ez idáig. Keltai László 
Nyugat Dunántúl Grand Prix győztes kék 
hímje is az állományba került. Egyébként, 
mint látod, sok galambot tartok.

A tenyész- és versenyszezon kezdetén.
Megelőző kúrákat végez, amik ez 

ideig nem hátráltatták a versenyzésben. 
Mely kúrák eléggé sajátságosak, hiszen 
10-12 napon át Baytril-t méghozzá az 
itatós formáját alkalmazza. Az utolsó 5 
napon Doxicicclin is kerül a Baytril mel-
lé az ívóvizükbe.

Nem túl radikális ez a megoldás? Úgy 

gondolja, hogy így jó és kiterjedt védel-
met generál a galambokban. A bélférgek 
ellen Ascapilla, míg a tolltetvek és egyéb 
külső élősködők ellen Ivermectin az ami 
a kívánt eredményt hozza.

A párosítás és tenyészidő kezdete.
Az hogy versenyezni kiválóan tud, 

ahhoz kétség nem férhet, bizonyítottan 
jó versenyző. Úgy vélheti bárki kiváló 
versenygalambjait valami kifinomult te-
nyésztési technológia útján hozza létre. 
Tudom csalódni fognak. Április eleje, 
vagy közepe, mikor a párok örülhetnek 
egymásnak.

Vagy megmosolyogják, jó esetben két-
kedve fogadják, amit csinálok. De nem fo-
gok valami divatos, alig érthető kitalációt 
elővezetni. Én Kustyán Tamás a galamb-
jaimat tavasszal összeengedem MIN-
DENKI A NEKI TETSZŐ LEGSZIN-
PATIKUSABB PÁRT VÁLASZTHAT 
MAGÁNAK. Sok-sok kiváló champion 
országos és zóna díjakat nyerő galambok 
keltek ezzel az egyszerű módszerrel. Le-
het hogy ez másoknak tudománytalan, de 
nem csak a tudományon múlik az élet. 
Gyakorlati tény az, amelyet körülülnek a 
tudósok és mindenféle megközelítésből 
próbálnak magyarázatot találni a jelensé-
gekre, történésekre (a szerző).

A versenyek végén egy-egy párat 
irányítottan párosítok, összességében 
mindössze 2-3 párról beszélünk Ek-
kor anya x fiú, apa x lány, nagyszülő 
x unoka kerül párosításra. Magától ér-
tetődik, hogy ekkor se a rendre megál-
modott utód a végtermék.

Versenyzés
Özvegyen versenyez, csak hímekkel. A 

versenyidőszakban fél hattól, háromne-
gyed hétig teljes szabadság, majd egész 
nap a galambházban vannak. Majd este 
újból kimehetnek két órára héttől kilencig. 
Magántréninget nem alkalmazok. Minden 
héten minden galambom kosárba kerül, 
ezzel elérem, hogy például 2008-ban több 
mint 40 olyan versenyzőm maradt meg, 
amelyek 6., 8., 10., 12 helyezést repültek.

Talán a legszebb az egészben, hogy 
2008-ban Zóna országos versenyeken 16 
egyéni díjat nyertek galambjaim. Tag-
szövetségi versenyeken Eisenach-ból 
csapat 1., 2. díjat nyertek. Hosszú távú 
csapatbajnok a Tagszövetségben.

2007-ben pedig egy éves galambokkal 

Háttérben a versenyducok nagy volierekkel
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az Év Galambásza címet nyerte a Tag-
szövetségben.

Az élelmezés
A versenyszezonban Ayurveda termé-

keket alkalmazom. Erről a közelmúltban 
rólam megjelent cikkben már szó esett. 
Fontosnak tartom a kiváló minőségű 3-
4 helyről beszerzett kukorica és kiváló 
minőségű napraforgó elengedhetetlen 
eleme a jó verseny-élelmezésnek. Az 
Ayurveda termékeket fokhagyma és mo-
gyoró olajjal kötöm az élelemre. A kivá-
ló versenyteljesítmények kifogástalan 

minőségű versenyélelmet feltételeznek, 
hisz a kiváló beltartalom az eredményes-
ség elengedhetetlen kelléke.

Az aratás idején külön-külön megvá-
sárol minőségi magvakat. Maga tisztítja, 
szeleli, ezek így kerülnek raktározásra. 
Kukoricát 3-4 helyről vásárol. A másik 
fontos energiaforrás a jó minőségű nap-
raforgó. A várható időjárás és távolságtól 
függően ráetet kukoricát és napraforgót.

A versenyről tiszta vízzel várja a ver-
senyzőit. A második itatásra teát, citro-
mot, mézet alkalmaz.

Az Olimpiára készülve nem alkalma-
zott semmi különleges praktikát, a galam-
bok Pigeon Express kiegészítőt kaptak. 
Az utolsó napokban az ivóvizet etetés-
itatás után kivette, elérve evvel a galam-
bok könnyűek és lazák lettek. A Portó-i 
Olimpián Standardban 7-ik lett a galamb-
ja, Dortmunba pedig ennek a galambnak 
a gyereke került ki. Az olimpiára kijutott 
galamb a tenyésztésben kapott helyet.

Úgy vélem, amíg ez az ambíció meg-
marad, Kustyán Tamással számolni kell. 
Kitűnő egészséget és sok sikert.

Száraz György

Olimpikonjaink sorozat 4. rész  
Kovács Mihály és András

Ki ne ismerné, magas termetével, ga-
lamb fehér haja, szakálla, mint egy véd-
jegye – illik hozzá. 

1944-ben született, postagalambászni 
’62-ben kezd, ekkor lép be a hódmező-
vásárhelyi U-01 egyesületbe. A tagok 
létszáma akkoron 40 fő körül mozgott. 
Jó szívvel emlékszik vissza, a hozzá köz-
elálló sporttársakra, mint Dabis testvé-
rek, Elek Imre, Palócz Lajos, Turi János, 
Tóth Ernő és Sisák testvérek a fiatalabb 
sporttársak kevesen tudják a Dél kerület 
elnöke volt sokáig Palócz Lajos. 

Nagyon fiatalon, 6 évesen, édesapjától 
kapta első galambjait, óriási öröm volt 
végre valami, ami csak az övé volt. Az 
idős sporttársak nem hagyták csak úgy 
téblábolni, a kezdettől adtak feladatokat, 
így aztán ha visszatekint 1962-től nap-
jainkig, folyamatosan végez közösségi 
munkát. (Akkoron és ma is örömmel 
tesz eleget minden felkérésnek. ) Nagyon 

nagy megtisztelés ért munkám elismeré-
séül a sporttársak a Nemzet Galambásza 
kitüntetésre felterjesztettek, amelyet bi-
zalmukból sikerült elnyernem.

Náluk a galambászat az egész családra 
kiterjedő életforma. Felesége a ház éksze-
re, nemcsak támogatja, ő maga is kiveszi 
a részét a galambászatból. Így ezután a 
megosztott feladatok némi könnyebbsé-
get jelentetnek, Katalin szívesen viszi a 
galambjaikat tréningezni, a galambvárás 
náluk családi program. Saját szórakozá-
sunkra fogadásokat kötünk minden héten, 
hogy ki-ki szerint melyik galamb fog el-
sőnek érkezni az adott versenyen. (A fiuk 
meglepetésére nem egyszer az én jelöltem 
a nyerő.)

Mivel sok galambász barátja – illetve 
csak galambász barátja van, a családnak 
örömmel várják a vendégeket, milyen a 
magyar ember? Terített asztal mellett tud-
ja jól mulatni az időt. Hogy a vendégeik 

mindig jó szájízzel távozzanak, Katalin 
legjobb gasztronómiai tudását adja. 

András, a fiuk amint belenőtt a galam-
bász létbe megérezve annak sava-borsát 
ő maga a 3. pillér. Mindenben benne van 
és a különleges képességeit megvillan-
tani képes, nevezetesen hihetetlenül sok 
galamb teljes gyűrűszámát fejből tudja, 
mindegy hogy hazai vagy külföldi ga-
lambról essék szó. 

Aki ismeri, az tudja, Miska fiatalos 
külsejét a genetikán kívül ő maga vall-
ja, hogy a galambjainak köszönheti. Úgy 
gondolom, az egészségem a galambok-
nak köszönhetem. Micsoda? 

Jól érted, fiatal gyerek voltam, amikor 
galambászt faragott belőlem az élet, azó-
ta szakadatlanul dolgozok a galambo-
kért, galambászokért. Ennél jobb tréning 
kevés adódna. Gondolj bele, 30 éve va-
gyok az egyesület elnöke, párhuzamosan 
a Tagszövetségemé is. Az egyesületem 
létszáma ma is 40 fő. Nálunk az egyesü-
letben még nem ütötte fel a fejét az elvá-
gyódás más egyesületbe. 

Minek tudod ezt be? Egyszerű. Bármi 
változás kopogtat az ajtón, megbeszél-
jük a tagokkal, mi vár ránk. Nincs senki 
kényszerhelyzetbe hozva. A tagszövetség 
azért nagyobb falat, megkérdezzük, ér-
deklődünk mi a hozzáállás egy-egy szi-
tuációhoz. Ami nagyon fontos, nem csak 
megkérdezzük, megpróbáljuk értelmezni 
az adott válaszaikat, felvetéseiket. 

Van egy a közösséget összekovácsoló 
erő között, ami felülír minden mást „A 
BECSÜLET” akinek a fejében ez a szó, 
tartalmával együtt nem tudott mélyen 
megragadni, az bajban van. Nem csak 
mint galambász, hanem mint ember is. 
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Ha valaki nem becsül másokat, hogy 
várhatná el, hogy viszont becsüljék. Én 
azt vallom, hogy inkább legyek becsüle-
tes munkám eredményeképpen tízedik, 
mint becstelenül ötödik. Egy vezetőnek 
tudnia kell, hogy ő a minta. Ahhoz külön 
rátermettség kell, hogy megtalálja a han-
got mindenkivel külön-külön.

Az egyesületben a gyűjtések családi 
programok is egyben, sütünk-főzünk, 
családtagok, gyerekek jönnek el a gyűj-
téseinkre. Ha ez nem, mi más kovácsol-
hat össze egy társaságot. 

Az elmondottakért irigyellek titeket, 
jó tudni, hallani, hogy ilyen is van a pos-
tagalambász táboron belül. 

Az egészséges évődés, ugratás nem 
idegen tőlünk, senki nem veszi komo-
lyan. A tagszövetségben vannak evi-
denciák, senki, szó szerint senki nem 
versenyezhet berepült vagy nem igazolt 
galambokkal. Ezt mindenki jó érzésből, 
önként vállalja. 

Megszüntettük az általános csapat-
versenyt, több szempontból igazság-
talan volt s nem engedte kialakulni az 
egyébként jelenlévő jó rövid, közép és 
hosszú távú állományokat. Miért is? 
Néhányan eddig is rendelkeztek kü-
lön-külön az említett kategóriákban jó, 
kiváló galambokkal. Rákényszerültek, 
hogy pl. a jó középtávú galambjaikat 
erőltessék teherbírásuk ellenére hosszabb 
utak megtételére. Hiszen sokáig az álta-
lános csapatbajnok volt az isten. Most 
mindenki SZABADON DÖNTHET 
PÉNZTÁRCÁJA KIÜRITÉSE NÉL-
KÜL mikor milyen távon, távokon kí-
ván részt venni a versenyeken. Ha csak 
rövid-, közép- vagy hosszú távon kíván 
versenyezni, akkor csakis az arra kiszá-
mított összeget kell előteremtenie. Te-
hát nincs kényszerfinanszírozás, a más 
kategóriában versenyzők maguk állják 
külön-külön a cehhet. 

A Dél-Tisza Tagszövetségnek min-
den évben rövidtáv, középtáv, hosszú 
táv bajnoka van. Az elismertség azonos 
és ez kardinális kérdés. Itt a mesemon-
dók nagyon sanyarú kenyéren élnek, ha 
vannak ilyenek közöttünk. (Jó lenne, ha 
az ország más tájegységein külön-külön 
is megértenénk, hogy a postagalamb 
tenyésztés, versenyzés egy szabadon 
választott szórakozás, sok munkával és 
anyagiakkal megtámogatva. A szerző)

A Dél-Tisza Tagszövetség bemutatja 
valamennyi tagszövetségnek, hogy van 
élet az általános csapatbajnokságon túl 
is. Nagyon fontos, talán első a sorban, a 

mások galambjai iránt érzett felelősség, 
ami nem lehet pusztán frázis. Nevezete-
sen a versenyek és a jó közérzet alfája, 
bétája, omegája „NEM ENGEDÜNK 
FELELŐTLENÜL” nekünk nincs 
kényszerünk, hogy a kocsinak haza kell 
érnie az adott időpontra a következő 
gyűjtés okán. Nem ritka az elhalasztott 
start. Nálunk a tagszövetségben hosszú 
évek óta ismeretlen a KATASZTRÓFA 
VERSENY.

Térjünk rá a galambászatodra. 
Sokáig kímélős, fészkes rendszerben 

röptettem a galambokat, a szezon kez-
detén felneveltetek egy pár fiatalt. Ekkor 
már van némi képem az elkövetkezők-
re nézve. Erőnlét, erőnlét, erőnlét, azaz 
amelyik pár nem volt képes gond nélkül 
felnevelni fiókáit, az a versenyeken se 
szokott vitézkedni.

Az utóbbi tíz évben özvegy rendszer-
ben röptetünk. A röptetünk szó nem 
véletlen a mondatban, hiszen hárman 
gondozzuk, készítjük elő galambjain-
kat. 100-120 versenyző galambunk van, 
szinte minden héten utazik minden ga-
lamb. 30 hosszú távra, míg 60-70 rövid-
távra lesz kosarazva. Az eredmények 
igazolják az özvegység létjogosultságát. 
Galambjaink sokkal több díjat nyernek.

Művészet a galambászatban általában 
a jó kiválasztás. Értendő ez alatt a tenyé-
szek jó összeállítása, a versenyzők kivá-
logatása hétről-hétre. Melyik csapatba ke-
rüljenek, stb. Jó megfigyelővé kell váljon 
az a galambász aki eredményesen kíván 
versenyezni. Ismerni kell az állomány 
egyedeit, már maga a tollruha kialakulása 
egyfajta figyelmeztető. Mire is?

A színekkel bizonyos terhelhetőség is 
jelen van egy-egy galambban. Ugyanígy 
a tenyésztésben is vannak színekkel kap-
csolatos törvényszerűségek. Van olyan 
pár, vagy párok például, amelyek ková-
csolt utódai semmit, míg a kék utódok 
díjakat képesek repülni. Úgy gondolom 
mások is jutottak hasonló tapasztalatok 
birtokába.

Minden évben visszatérően az összes 
galambunk védőoltásban részesül, para-
mixo 3, szalmonellózis, valamint himlő 
ellen. Evvel megadva az esélyt, még a 
nyugalmi időben a galambok szervezete 
rá tudjon hangolódni az ellenanyag ter-
melésre. Így aztán a versenyek alatt rit-
kán ér meglepetés.

Szelekció
Nálunk nincs bevezetve, mint azt sok 

helyről hallom. 70-80%-os teljesítmény 

alatt nem maradhat meg a következő 
szezonra a galamb. Az nyílván előfordul, 
hogy egy galamb ki tudja mi okból rossz 
irányt vesz és késve, netán másnap érke-
zik. Ha ilyenkor csattogva, pattogva jel-
zi, hogy jó erőben van, hát nem vagyok 
maradéktalanul boldog. Becsülöm azt, ha 
az ilyen későn érkezőn meglátszik, hogy 
beleadott mindent, és az utolsó erőtarta-
lékait mozgósítva volt képes megtalálni 
a helyes irányt és hazaérni.

Versenyélelmezés
Az élelem beszerzése úgy kezdődik, 

hogy 4 féle jó minőségű kukorica az első 
helyen áll. Ezt napraforgó és kendermag 
követi, melyeknek hasonlóan kiváló minő-
ségűeknek kell lenniük. Keverék élelmet a 
Nyitrai (Tiszakécske) és a Versele Laga cé-
gektől vásárolok. Minőségben mindkettő 
termékei megfelelnek az elvárásaimnak.

Mi a helyzet a versenyről érkezőkkel?
Diétás élelemmel, és a közelmúltban 

piacra került Gerry Plus hozzáadásával fo-
gadjuk őket. Jók a tapasztalatok a fokhagy-
ma olajjal. Ezt rendszeresen a takarmányra 
keverve kapják a galambok. Kivétel nél-
kül: tenyészek, versenyzők, fiatalok. 

Ami még nem került szóba az az ivó-
víz. Azt valamennyien sejtjük, hogy a 
galambjaink az egész versenyszezonban 
hétről hétre az autóban eltöltött hosszú 
idő miatt a közös itatónak köszönhető-
en rendre összeszedhetnek különböző 
fokú fertőzést. Ez szinte kivédhetetlen. 
Ezen ismérvek arra ösztönöznek, hogy 
a versenyről érkezőket „sűrített citro-
mos vízzel” fogadjuk. Tovább nem napi 
rendszerességgel almaecet is kerül az 
ivóvizükbe. 

A fentiekből annak ki kell derülnie, ha 
nem elkerülhetetlen, csak és kizárólag 
természetes élelmet és kiegészítőt adunk 
a galambjainknak. Félreértés ne essék, a 
hét öt napján tiszta vizet kapnak.

A dortmundi olimpiára kijutott ga-
lambotok?

Köszöni, jól van. A fiatalok világbaj-
nokságát 2008-ban nyert galambunk 
csodálatos élményben részesített minket. 
Hab a tortán a felnőtt galambok között 
16 nemzet galambjai mellett a mi galam-
bunkat is megcsodálhatta a dortmundi 
olimpiára odazarándokolt több tízezer 
postagalambász.

Jó évünk volt a 2008-ik versenyév.
Kitűnő egészséget, és sok sikert.

Száraz György
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Az öröklés problémái a tenyésztésben
Az öröklés során hihetetlen mennyiségű 

változatban születhetnek az utódok, innen 
adódik az örök bizonytalanság, de az örök 
reménykedés is.

Ha azonban kiismerjük magunkat a leg-
fontosabb öröklésmenetek viselkedésformái 
között, mégis nagyon jelentőset alkothatunk. 
Igaz, hogy ez nem a klasszisok gyakoribb 
előfordulását jelenti, de azt igen, hogy keve-
sebb selejtet állítunk elő és hasznos, fontos 
galambjainkat a tenyésztésben eredménye-
sebben használhatjuk ki, mint eddig.

Lényegében öt öröklési rendszer van.
Ezek közül három a mendeli szabályok 

szerint öröklődik szülőkről utódokra. Ezek 
a szabályok megtalálhatók minden középis-
kolás tankönyvben. A postagalambsportban 
csak azokat érdekli, akik főként kiállítási 
babérokra dolgoznak. Ugyanis a küllem 
megjelenési változatai elsődlegesen e sza-
bályok alapján öröklődnek.

Minket, postagalambászokat alapvető-
en a postagalambok azon tulajdonságai 
érdekelnek, amelyek a teljesítőképesség-
gel vannak összefüggésben.

E tulajdonságok két öröklési rendszerbe 
csoportosíthatók, az additív és a nem ad-
ditív öröklésmenetbe. Az additív tulajdon-
ságok közé sorolhatók a küzdeni tudás, 
az értelmesség, a gyorsaság, a rövid- kö-
zép- hosszú távúság kérdése, az izomzat 
minősége, a pupillanagyság, a lassú vagy 
koraérés.

Az ilyen tulajdonságok nem érzékenyek 
a külső környezeti tényezőkre, a rokonte-
nyésztésre, nem javulnak a keresztezés által. 
Mindig és minden esetben, akár kereszte-
zünk, akár nem, az utódok ezekben a képes-
ségekben mindig a két szülő képességének 
középértéke körül fekvő minőséget örököl-
nek. Ez a középérték folyamatosan így jut a 
következő generációkban is érvényre, ezek-
ben az ősök kiindulási formáira való későb-
bi visszahasadás nem fordul elő.

Tehát: egy a feladat e tulajdonságokban 
külön-külön a legjobbat a legjobbal páro-
sítani, hogy állományunk ezekben magas 
értékű lehessen.

A másik számunkra fontos öröklési cso-
port a nem-additív tulajdonságoké. Ezek 
kevés génpártól függőek, (az additívak 
sok száz vagy ezer génpártól is) ezért 
ezekben nemzedékről nemzedékre ugrás-
szerű eltérések is mutatkozhatnak.

A környezeti tényezőkre érzékenyek, 
a rokontenyésztés hatására leromlanak, a 
keresztezés hatására feljavulnak. Ilyenek 
a vitalitás, a formába jövés, a formában lét 
tartama, a versenyek utáni leromlásokból 

való gyorsabb újra formába kerülés, az el-
lenállóerő, a szaporodási tulajdonságok.

Ezek megfelelő minőségét elsősorban a 
génpárok megfelelő keresztezettségi állapota 
határozza meg. Normális helyzete, ha a gén-
párok fele azonos (homozigóta) és másik fele 
ellentétes (heterozigóta) állapotban van.

A cél az, hogy az ellentétes génpárok 
száma kb. 75%-ra vagy akár afölé emel-
kedjen, az azonos génpárok rovására. Ez 
keresztezéssel, vagy azáltal érhető el, 
hogy az állományban mindig elegendő 
friss vért tartunk fenn.

A keresztezésekben elsősorban azok 
ígérnek többet, melyekben egymástól tá-
volabb fekvő eredetű törzseket kombiná-
lunk egymással.

Változás a tenyésztői szemléletben
Régebben általános volt az egy ember, 

egy élet, egy törzs felfogás.
Ez a szemlélet kb. századunk közepéig 

tartotta magát. Azóta megváltozott az élet-
formákkal együtt. Jelentősebb a tenyésztők 
egymásközti közlekedése, egymás állomá-
nyainak megismerése, ezzel együtt a szaba-
dabb galamb beszerzése. Így ma kevésbé ra-
gaszkodnak mereven az egyetlen törzshöz a 
tenyésztők, hanem ha valahol jobbat látnak, 
akkor habozás nélkül hozzányúlnak.

Ez a korszerű és a helyes is, hiszen az 
additív tulajdonságok öröklésmenete teljes 
mértékben alátámasztja ennek ésszerűségét.

A képességek minőségskálája rendkívül 
széles. (Embersportban Kempes, Keegan, 
Beckenbauer, Stevenson és lefelé sport-
águk kezdőiig).

Világos, hogy ezek – ha nincsenek is 
formában –, sokszorosan többre képesek, 
mint a jóval kisebb képességűek.

Ennek is vannak tenyésztési konzek-
venciái, melyet a ma tenyésztője okosan 
tesz, ha végiggondol.

A versenytávok alkattípusai
Rövidtávú galamboknál nincs különö-

sebb elvárás az alkatukkal szemben, mivel 
bármilyen nagyságú és bármilyen súlyú 
galamb a rövid ideig tartó nagy igénybe-
vételt is kibírja, ha ehhez megfelelő belső 
adottságokkal is rendelkezik. Ezeknél a 
szelekció iránya kizárólag a gyorsaságra 
irányul, a többi nem érdekes.

Középtávú galamboknál ritkaságszám-
ba megy a túlságosan nagy test. Itt főként a 
rövid és hosszú távú típusok kombináció-
ival találkozunk, amely a két típusnak kö-
zépértéke. A szelektálás iránya gyorsaság 
megfelelő állóképességgel kombinálva.

A hosszú távú galambtípus a legérté-
kesebb. 

Ezekre irányul a legnagyobb figyelem 
az utóbbi évtizedekben. Az elmúlt évti-
zedek 2-300 tenyésztőjével szemben ma 
már tízezrek űzik a hosszútávú versenye-
ket. A legnagyobb fejlődés ezen a terü-
leten figyelhető meg, ugyanis a hosszú 
távú tenyésztőknek nem szükséges „oda-
figyelni” az alkattípusra, mivel itt csupán 
az állóképesség dominál. A fejlődés fo-
lyamán megfigyelhető, hogy az ilyen ga-
lambok fokozatosan elvesztették a feles-
leges ballasztjukat és a végén „fecskék” 
maradtak. Ha ezeket gyors galambokkal 
keresztezték, akkor kiváló középtávú 
törzseket tudtak kialakítani, mivel az 
additív öröklésnél a közepes öröklés a 
domináns. A hosszútávú törzsek létre-
hozása tehát a postagalambsportban 
genetikailag rendkívül nagy fejlődést 
eredményezett.

A célszerű állománykialakítási mód-
szerről

Minden kezdőnek azt ajánlom, hogy a 
megfelelő genetikai háttérrel rendelkező 
galambok beszerzése után szaporítsák fel 
magas létszámra az állományukat, majd ezt 
az állományt a rendelkezésre álló minden 
módon reptessék meg információszerzés 
céljából. Nyilván nagyok lesznek a vesz-
teségek, de a kapott információk alapján 
hozzáláthatnak az állomány szűkítéséhez, 
annak színvonalemeléséhez. Anker sport-
társ előadását a jelenlevők kérdései és az 
azokra szóló válaszadás zárta le.

Ezt követően Kállay Ferenc sporttársunk 
számolt be a magyar delegáció útjáról és 
tapasztalatairól Ausztriában, majd Deli 
Ferenc informálta a jelenlevőket sportunk 
jelenlegi helyzetéről, problémáiról.

A késő esti órába nyúló összejövetel rész-
vevői azzal távoztak, hogy szívesen jönnek 
össze az ilyen előadásokra a jövőben is. Ez 
bizony csak az őszi időben válik lehetővé, 
mivel a Senior Klub a nyári versenyek ide-
jén nem tart hivatalos összejövetelt – de 
nem is tudna – mivel nagy feladatok meg-
oldása előtt állnak, amelyre szövetségünk 
vezetősége kérte fel veteránjait.

Haász Ferenc
1979. Postagalambsport

(A Főszerkesztő megjegyzése: Ez a cikk 
1979-ben jelent meg. A mai szemlélet már 
nem mindenben egyezik meg az akkori-
val. A genetikai felfedezések azóta sokat 
fejlődtek, de a gyakorlati tapasztalatok 
azóta is helytállóak.)
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Fiatal galambok sikeres versenyeztetése (III. rész)
Mindig is voltak olyan tenyésztők, akik pon-

tosan tudták, hogy mit kell ahhoz tenniük, hogy 
megnyerjék a fiatalok versenyét. Régebben ezek 
a tenyésztők olyanok voltak, akik híresek voltak 
állatszeretetükről. A galambokkal aludtak, és 
olyan szoros kapcsolatban voltak a madarakkal, 
hogy azok a tenyésztő kedvéért igyekeztek olyan 
gyorsan haza. De, mára minden más lett… 

Ma már a fiatal galamb specialistákra sehol 
a világon nem illik rá ez a leírás. Kinevetik 
a régi módszereket. A nagy állatbarátokat 
felváltották az olyan galambászok, akik szí-
vében nincs helye az érzelgősségnek. 

Az egyik ilyen érzékeny téma az etetés. A 
kevésbé sikeres versenyzők sokkal gyengéb-
ben bánnak a galambokkal, ami az etetést ille-
ti. Túlságosan is bőkezűek, illetve másképpen 
szólva, túl sokat adnak a galamboknak enni. 

Ne hagyj előttük ételt!
A versenyszezon alatt soha nem szabad 

ételt hagyni a fiatalok dúcában! Sok tenyésztő 
panaszkodik rémült fiatal galambokról, akik 
bizony nem fogadnak szót nekik.  Szerintem, 
ennek a legfőbb oka az lehet, hogy többször 
hagynak etetés után maradékot a dúcban, ami 
pedig nem jó! Az állatoknak szükségük van az 
élelemre, tehát ezzel jól lehet kontrollálni őket. 
Lovak, kutyák, delfinek, vagy éppen galambok, 
nincs különbség. Nem az emberek két szép sze-
méért, hanem az ételért tesznek meg dolgokat. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy éhez-
tetni kell a galambokat, de másrészről, mindig, 
minden egyes alkalommal kell örülniük, ami-
kor meglátják a tenyésztőt a takarmányos do-
bozzal a kezében. Az ételnek és a tenyésztőnek 
egynek és ugyanannak kell lennie szemükben. 

A galambász megjelenésének arra kell utal-
nia, hogy ételt, vagy jutalom falatokat fognak 
kapni a galambok, vagyis, be kell menniük 
a dúcba. 

Persze mindig akadnak olyan önfejűek, akik 
nem értik meg, hogy mit kell tenniük, nem ül-
nek be, mint a többiek. Az ilyen galambok köny-
nyen válhatnak teljesen fegyelmezetlenekké. És 
mit kell tenni ahhoz, hogy biztosan ilyenek le-
gyenek a galambjaink. Csak várni, várni és kö-
nyörögni nekik, hogy legyenek szívesek végre 
befáradni, és azután pedig megetetni őket. Íme, 
ez a jutalom az önfejű viselkedésért. Hát nem is 
lehetne őket ennél jobban végleg elrontani! 

A lecke
De másrészről pedig nagyon könnyen 

rendre lehet tanítani az ilyen galambokat. És 
hamarosan olyanok lesznek, akikkel már szí-
vesen van együtt a tenyésztő. 

Ahelyett, hogy élelemmel jutalmaznánk, 
amikor nem akarnak beülni a dúcba, meg kell 
leckéztetni őket: „Ma nincs vacsora!” Hogy 
még konkrétabb legyek: Ha 50 fiatalból 46 
örömmel ül be a dúcba, amikor hívod őket, 
akkor ne kapjon az a négy egyetlen szem 
magot sem, ha nem hallgatnak rád! Egyetlen 
szemet sem!

Már másnap lesz eredménye ennek a lecké-
nek, és valószínűleg hallgatnak majd a gazdájuk 
hívó szavára! Nálam a beugró a fiatal galambok 
dúca előtt inkább úgy néz ki, mint egy kombi-
nált beugró és megőrző. A hátulján ablak van. 
Nagyon ideális azon galambok számára, akik 
nem jönnek be, amikor hívom őket. 

Néha előfordul, hogy a látogatóim nagyon 
csodálkoznak, amikor azt látják, hogy galam-
bok tartózkodnak ebben a megőrzőben. 

Ez nem azért van, mert nem figyeltem oda, 
hiszen pontosan tudom, hogy kinn hagytam a 
galambot éjszakára. Így büntettem meg a ga-
lambot. Mit teszek? Amikor a galambok már 
a dúcban vannak, akkor bezárom ezt az ab-
lakot, és csak másnap nyitom ki. Azok, akik 
nem jöttek be időben, ott kinn alszanak. Ez 
nem viseli meg őket annyira, de szükséges. 
Attól, hogy egy éjszakát a szabadban tölte-
nek, még nem lesz semmi bajuk. 

A galambokkal nagyon fegyelmezetten 
kell bánni. Nem a tenyésztőnek kell alkal-
mazkodnia a galamb viselkedéséhez, hanem 
a galambnak a tenyésztőéhez. 

A tenyésztő a tábornok, a galambok a kato-
nák. És azok a katonák, akik fegyelmezetle-
nek, sohasem lesznek jó katonák. A fegyelme-
zés együtt jár az állattartással, és ez egyben azt 
is jelenti, hogy az állatnak el kell fogadnia an-
nak a következményeit is, ha nem fogad szót. 

3 szakasz
Persze idejében el kell kezdeni a tanításu-

kat, de azért nem annyira korán. Nálam a fia-
tal galambok élete három szakaszra oszlik. 

a.) Két hónapos korukig igen sok szabadsá-
got kapnak, hagyom, hogy felfedezzék a kör-
nyezetüket. Hiszen minél több időt töltenek 
a szabadban, annál valószínűbb, hogy nem 
lesznek ijedősök. Az kétségtelenül hátrány, 
hogy ezek a kis kíváncsi madarak a csőrükkel 
mindent megkopogtatnak, ugyanúgy, mint a 
gyerekek, akik mindent a szájukba vesznek. A 
kisgalambok, mindent megpiszkálnak – meg-
vizsgálnak – a csőrükkel, és ezt nagyon élve-
zik. Ez persze különösen akkor nem annyira 
jó, ha például a csatornában turkálnak, vagy 
a lapostetőn szedegetnek, bogarásznak, de 
ezt mégis így kell tenni! Az első hetekben ez 
a szabadság nagyon fontos. Ha már ilyenkor 
korlátoznánk őket, lehet, hogy nagyon hamar 
fegyelmezett galambjaink lennének, de így 
nagyon hamar el is veszhetnének. Ezért fon-
tos, hogy a korlátozott szabadság ideje egy 
kicsit később kezdődjön. 

b.) Ezután az időszak után, a bőség és sza-
badság ideje után, jön a következő fázis. Ekkor 
körülbelül 3 hónaposak a madarak. Egy teljes 
héten át annyira kevés takarmányt kapnak, 
hogy rögtön rohannak oda hozzám, amikor 
meglátnak. Ez egyáltalán nem rossz nekik, 
sőt, éppen ellenkezőleg! Ha visszaveszünk a 
takarmányból néhány napra, ez egyúttal a leg-

jobb tisztítás is a gyomornak. Számomra ez az 
átmeneti időszak felér egy tréninggel, mert így 
tudatosítom a madarakban, hogy ki a főnök, és 
a főnök mit szeretne: fegyelmezett viselkedést! 
És azt kell, hogy mondjam: megtanulják ezt, 
ezalatt a néhány nap alatt. Olyasmit tanulnak 
meg, amire egész életükben szükségük lesz, és 
erre emlékezni fognak. Ez a néhány nap, ami 
éhség érzetben telik el, később busásan meg-
térül.  Persze ehhez a tenyésztőnek mindvégig 
tartania kell magát, és következetesnek kell len-
nie, nem lehet visszatérni a régi szokásokhoz!

c.) A következő szakasz már azt feltételezi, 
hogy fegyelmezett galambokkal van dolgunk. 
A takarmány, amit kapnak, elegendő, de nem 
több. Innen kezdve nem hagyom őket éhezni, 
bár egy kis éhségérzet mindig maradjon ben-
nük. Naponta kétszer repülnek, és nem enge-
dem, hogy a tetőn lebzseljenek, aztán, miután 
már kirepülték magukat. Azonnal behívom őket 
és azonnal be is kell jönniük. A tető a városi ga-
lambok birodalma, nem a postagalamboké. 

Néhány tenyésztőnek mindig van a zsebében 
egy kis csali mag. Mindig ugyanaz a ruha van 
rajtuk, és amikor a galambok közelében vannak, 
akkor mindig adnak egy kis csemegét, még ha 
csak néhány szemet is. Az ilyen emberek bizo-
nyára tisztában vannak vele, hogy mit tesznek. 

Nem fontos
Nem hiszek a takarmány keverékek fontos-

ságában, persze ez nem azt jelenti, hogy valaki 
nem követhet el hibákat a takarmányozásnál! 
A fiatalok keveréke lehet túl nehézkes (ha túl 
magas a protein tartalma), de azért soha nem 
hittem abban, hogy a százalékos összetételnek 
olyan nagy jelentősége lenne. Ahány a bajnok 
annyi, de annyi különböző keveréket etetnek, 
nem hiszem, hogy ez lenne a meghatározó. A 
leválasztás után a galambok rendes keveréket 
kapnak, tehát sem árpát, sem egyéb apróma-
gokat. Az aprómagokat kerülni kell, mindad-
dig, amíg kicsik a galambok, mert ezt fogják 
először kienni a keverékből. Ennek pedig az, 
az eredménye, hogy túl sokat esznek belőle, 
mégsem tudják a begyüket telitömni, így nem 
fejlődnek. Ebben az időszakban jobb, ha a 
takarmány inkább nagyobb szemű magvak-
ból áll. Egy erősebb keverék, amelyben több 
a nagy szemű gabona – mint pl. a borsó – és 
magas a protein tartalma, a fiataloknak kedve-
zőbb. Ez a táplálkozás megváltozhat, amikor a 
galambok elérik a 12 hetes kort, és elkezdődik 
az edzések, illetve a fegyelmezés időszaka. 

Eltérő
És ettől kezdve mindennap ugyanazt a ke-

veréket kapják. Régen ezt másképpen kezel-
tem. Diétáztattam őket közvetlenül a verseny 
után és általában magasabb zsírtartalmú mag-
vakat is kevertem a keverékbe, mint például a 
kukoricát. De ma már nem. 

Megváltoztattam az etetést azután, hogy 
megjelent az Adeno/Coli probléma. Bebizonyí-
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tották, hogy a galamboknak magasabb az ellen-
álló képessége az Adeno/Colival szemben, ha 
egyfajta keveréket kapnak. Ugyanezen ok miatt 
a víznek is tisztának kell lennie. Ha van valami 
a vízben, vitaminok, vagy valami más, akkor 
kevesebbet isznak belőle, mivel nem szeretik 
az ízét. Ez pedig felboríthatja a galamb szerve-
zetének vízháztartását és így ismét kevésbé lesz 
ellenálló az Adeno/Colival szemben. 

A bekosarazás napján dupla adagot adok 
a számukra, így még estére is marad egy kis 
takarmány előttük. Ennek az előnye, hogy ak-
kor ehetnek, amikor akarnak, így nem közvet-
lenül a bekosarazás előtt tömik meg magukat. 
Ilyenkor a galambok nem éhesek, amikorra el 
kell nekik készülni, de teljesen telve sincs a 
begyük. A teli begy hiba lenne, mindegy, hogy 
vízzel vagy takarmánnyal van teli. 

Összefoglalás: 
1. A fiatal galambok magas protein tar-

talmú takarmányt kapnak és rengeteg szabad-
ságot az első három hónapban. Arra vigyázok, 
hogy a keverékükben ne legyen aprómag. 

2. Utána a heti edzések ideje követke-
zik. A takarmány legyen könnyű és a mennyi-
sége pedig visszafogott. 

3. A szabad repülés immár limitált és 
miután kiszállták magukat, azonnal be kell jön-
niük a dúcba. Nincs több üldögélés a tetőn! Ettől 
kezdve a takarmány keverék mindig ugyanaz. 

4. A bekosarazás napján különösen fi-
gyelek arra, hogy ne legyenek éhesek, de túl 
jóllakottak sem. 

Így kell ennek lennie? Nem feltétlenül, de 
a fiataljaim már évek óta mindent megnyer-
tek, tehát olyan nagyot nem tévedhetek! 

Régebben, szerte Európában, a tenyésztők 
csak februárban kezdték meg a párosítást, 
amikor már hosszabbodtak a nappalok és a 
napi hőmérséklet is emelkedett. De manap-
ság már más szelek fújnak… 

A legtöbb holland és belga tenyésztő már 
november végén összepárosítja a galambjait, 
hogy az Új Évre már fiatalok legyenek a fész-
kekben, amikor a gyűrűket kiosztják. 

Ami Belgiumot illeti, szükséges is, hogy 
legyenek olyan fiataljaik, melyek december-
ben, illetve legkésőbb januárban születnek, 
mivel a fiatalok versenye náluk már május-
ban elkezdődik, és a galamboknak szüksége 
van bizonyos érettségre a bekosarazáshoz. 

Igaz, hogy Hollandiában mintegy két hónap-
pal később kezdődik a fiatalok versenye, de a 
hollandok is nagy gyakorlatra tettek szert a téli 
párosítás területén. Ennek egyik oka az, hogy a 
fiatalok versenye iránti érdeklődés egyre nő. 

Régebben ez is másképpen volt. 
Nem tartották nagyra a fiatalok versenyét, 

pusztán azért röptették őket, hogy a galam-
bok tapasztalatot szerezzenek a versenyekről. 
Manapság azért versenyeznek a fiatalokkal, 
hogy győzzenek, ehhez pedig egy kicsit idő-
sebb galambokra van szükség, ezért alkal-
mazzák a téli párosítást. 

Ez a gyökeres változás akkor történt, ami-
kor 1953-ban megrendezték az első Orleans-i 

versenyt. Ez, akkoriban egy olyan kezdemé-
nyezésnek számított, ami nagyon sok ellen-
véleményt váltott ki. És ráadásul az első út 
rögvest katasztrófába torkollott…

 „ Na ugye, megmondtuk, hogy ez túl nagy tá-
volság a fiataloknak.”- mondták a pesszimisták. 

Ami Németországot illeti, ott a fiatalok röp-
tetése még mindig nem számít a legfontosabb 
versenyek közé. Ezért ott később párosítják a 
galambokat, mint a szomszédos országokban. 

Változások 
A 80-as években nemcsak, hogy megnőtt a 

fiatalok versenyének népszerűsége, hanem a 
tenyésztők közben rájöttek arra is, hogy a fi-
ataljaik igen könnyen tudnak akár 3-4 hosszú 
távú versenyt is teljesíteni. Ezek az utak pe-
dig a versenyek ékköveivé váltak. Még azok 
a galambászok is, akik korábban mindig a 
fiatalok versenye ellen lázadoztak, úgy érez-
ték, hogy ezúttal nekik is részt kell venniük. 

Ezért van szükség hát az idősebb galam-
bokra: jobban lehet őket motiválni, sokkal 
könnyebb özvegységben, vagy éppen fésze-
kállapotban versenyezni velük, és a vedléssel 
is kevesebb a probléma. 

De 1999-ben az „Állatvédők” elrontották ezt 
a mulatságot. Azt mondták, hogy a 450 km-nél 
hosszabb utak túlságosan megterhelőek a fiata-
lok számára, ezért betiltották ezeket a versenye-
ket, így az Orleans-i versenyt is, amely pedig 
az egyik legnagyobb volt a világon, több mint 
200000 galamb részvételével, alkalmanként. 

Azok a galambászok, akik a fiatalok hosszú 
távú versenyeztetésére specializálták magukat, 
igen dühösek voltak. Az kétségtelenül igaz, 
hogy vesznek el fiatalok, de ez elsősorban a 
tapasztalatlan fiatalokkal az első, rövid távú 
versenyeken fordul elő. Sajnos tiltakozásuk 
hangja nem volt elég erős, ezért a fiatalok hosz-
szú távú versenyeztetése ma már történelem. 

Lecke
Ha a korai párosításról beszélünk, akkor 

meg kell említenünk, hogy a belgák és a hol-
landok nem igazán értették, hogy miért akarják 
a külföldiek megvásárolni, ezeket a fiatalokat? 
Ők maguk sem gondoltak soha se eladásra, se 
vásárlásra. Ennek az az oka, hogy egy igazán 
komoly tenyésztő nem akar ezektől a fiataloktól 
megválni, mivel a nyári tenyésztéssel még nem 
lehet versenyezni és a jövőre is gondolni kell. 

Bár igen népszerűvé vált a fiatalok verse-
nye, de azért még mindig az öreg galambok 
versenye az igazán fontos. Ehhez pedig olyan 
galambokra van szükség, akik születésük 
évében a lehető legtöbb tapasztalatot szerzik. 

A késői párosításból születettek nem alkal-
masak sem a fiatalok versenyén való részvé-
telre, sem pedig az öreg galambok versenyén 
való részvételre, éppen ezért tudják a bajnokok 
eladni, szétosztani őket. Tehát a külföldiekkel 
ellentétben, az európaiak a nyári tenyésztésből 
szeretnének vásárolni. Úgy tűnik, hogy egy ki-
csit türelmesebbek. Megéri várni egy fél évet! 

Eddze a fiatalokat!
Ahogyan már fentebb említettem, a fiatalok 

versenye Hollandiában csak nyáron kezdődik. 
Régebben a galambokat csak közvetlenül a 
versenyszezon megkezdése előtt kezdték el 
tréningezni, de mára a tenyésztők már tanultak 
ebből a hibából. Azok a fiatalok, akiket nem 
edzenek hat hónapos koruk előtt, nem tudnak 
majd jól versenyezni. Szóval a tenyésztők 
döntő többsége megkezdi fiataljainak trénin-
gezését legkésőbb négy hónapos korukban. 

Különösen az első tréningek alatt érdemes 
arra vigyázni, hogy az időjárás igazán kelle-
mes, jó legyen. Figyeljünk a szélre! A tapasz-
talatlan galamboknak nehézséget okozhat az 
erős szél. Lehet szembeszél, vagy akár hát-
szél is, mindegy. 

Manapság már mindenki tudja, hogy mit je-
lent olyan galambokkal versenyezni, akik még 
a kosár belsejét sem látták. Néha lehet olyan 
Szuper bajnokokról olvasni, akik tréningezetlen 
fiatalokkal szép sikereket érnek le. Szerintem 
ezek a tenyésztők nem Szuperbajnokok, hanem 
szuper hazudozók. Csak azért mondogatják azt, 
hogy soha nem tréningeznek, mert szeretnének 
jó benyomást kelteni, és ámulatba ejteni. Mint-
ha csak azt akarnák mondani: „Nézzék, még ta-
pasztalatlan galambokkal is milyen jó eredmé-
nyeket érek el”! Hát még mi lenne akkor, ha jól 
betréningezett galambokkal versenyeznék?!”

„Buta”
A tréningezés hiánya megmutatkozik azok-

nál a késői kelésű fiataloknál, akiket már nem 
lehet a fiatalok versenyébe benevezni. Még 
csak toll sem marad hírmondónak belőlük, ha 
mint egyévesek kezdik el a pályafutásukat. Azt 
mondják, hogy a nyári kelésűek buták. Szerin-
tem ez az álláspont meglehetősen furcsa. Nem 
hiszem, hogy a késői születésű galambok bu-
tábbak lennének azoknál a testvéreiknél, akik 
az év elején születtek. Nem buták ezek a ga-
lambok, csak lehet, hogy bután viselkednek. 

Tehát a tréningezés nélkülözhetetlen. Azok, 
akik rendszeresen viszik a galambjaikat, azért 
teszik, mert megvan rá az okuk, nem pusztán 
mulatságból. Ezt szeretném konkrét példával 
is alátámasztani. 

Néhány egyesület külön rendez versenyt 
a korai születésű fiataloknak, és külön a ké-
sei születésűeknek. Ugyanakkor engedik fel 
őket, de külön listát készítenek. 

Hát ezeket, az eredményeket érdemes ösz-
szehasonlítani! Még soha nem láttam olyan 
versenyt, ahol a fiatalabb galambok verseny-
be szállhattak volna a téli kelésű társaikkal. 

Néha, véletlenül persze a késői galambok 
is nyernek egy-egy díjat, de egészében véve 
a különbségek hatalmasak. Korábban azok a 
holland, és belga versenyek, ahol a két ország 
tenyésztői összemérhették erejüket, ősszel let-
tek megrendezve. A belga galambok addigra 
már legalább 15-ször lettek bekosarazva, még 
a holland galambok mindössze ötször. Ezek-
kel, a tapasztalatlan galambokkal a hollandok 
alig-alig értek el listás helyezéseket.

Ad Schaerlaeckens
Fordította: Szili Méder Andrea és

Szili Péter, Szil
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Kuruzslók, mesemondók és álmodozók 3.

Vallom, amit Szappanos István vall: Ma-
gyarországról hiányzik a konstruktív galam-
bász értelmiség. 

Furcsa világot élünk. Postagalambász társa-
dalmunk egyik – talán legnagyobb – rákfené-
je, egy hitelesnek elfogadott galamb-szakállat-
orvosi hálózat, de legalább néhány, hitelesnek 
elfogadott – az ország egész területén műkö-
dési engedéllyel rendelkező – galamb-szakál-
latorvos „ordító” hiánya. Mindaddig, míg ez 
az anomália meg nem oldódik – ki jobban, ki 
kevésbé – ki leszünk szolgáltatva a „kuruzs-
lók” és „mesemondók” termékajánlásainak: 
„hétfő reggel 12-es, kedden 28-as”, vagy „egy 
zacskó két liter vízhez”, „Belgium, Hollandia 
minden menője ezt használja...” stb... 

Mi galambászok pedig álmodozunk, mert 
kényelmesebb a zacskóba, tégelybe rejtett 
gyors előrelépésben, a varázslatokban, az 
„ők megmondják” szindrómában, mint a 
dúc-, és állományépítés, higiénia, dúcveze-
tés, nem utolsó-, vagy talán elsősorban az 
önképzés rögös útjának rendszerében hin-
nünk. Róka fogta csuka esete. 

Hozzáállásunkkal konzerválunk egy mind-
annyiunk számára kétes jelenlegi állapotot, 
miközben tudjuk, hogy a kuruzslók és mese-
mondók álmodozók nélkül már régen eltűntek 
volna a magyar galambász-társadalomból. 

Persze, akár a tanmesei arab, mi is biztosak 
vagyunk benne, hogy megtaláltuk az egyet-
len igazmondót. Hogy ki lesz a szerencsés, 

aki rátalál, nem tudom. Egy dologra azonban 
biztosan számíthatunk: Minden újabb kudarc 
után, létezik egy újabb jó tanács.* Hiszünk, 
mert nyerni akarunk... (A szeretnénk sok 
esetben már nem megfelelő kifejezés.) 

Hogy mi köze mindennek galambjainkhoz? 
Alapvetően Szappanos tanítványnak val-

lom magam. Postagalambászatról alkotott 
nézeteimet alapvetően a Mester nézetei 
határozzák meg. Az akkori Fehérvár és kör-
nyéke tagszövetség 1986-os Évkönyvében 
megjelent galambegészségüggyel foglalko-
zó írásában az egészség szerepéről a követ-
kezőképpen vall: „A teljesítményt leginkább 
meghatározó tényező, a pillanatnyi egészsé-
gi állapot.” (Szappanos István).

Álomalapítók és szelekciós hátra arc? Oly 
sokszor hallgattam, az oly misztikus monda-
tot: „A Belgiumból, Hollandiából, Német-
országból (értsd: jobb körülmények közül) 
behozott galamboknak akklimatizálódniuk 
kell. Majd az unokái, dédunokái jönnek.” 
Bevallom Önöknek: ezt sem igazán értettem. 
Számtalan nyugatról behozott galambbal ta-
lálkoztam, melynek közvetlen utódai (első 
generáció) kiemelkedően versenyeztek. Ki-
vételek lennének, vagy létezhet más magya-
rázat? A kérdéses galambok, megfigyelésem 
szerint, az országos átlagot – többnyire 
– jelentősen meghaladó körülmények közt 
teljesítettek. Egy genetikai törvényszerűség 
– a genotípus-környezet interakció – szerint 
„Minél nagyobb teljesítményre képes egy 
állati szervezet, annál igényesebb.”

A galambász óhatatlanul válaszút elé kerül: 
Vagy a technológiát (elhelyezés, ellátás...) 
igazítja a behozott egyedek igényeihez, vagy 
a behozott állomány genetikai értéke – ebből 
következően, az elérhető teljesítmény szint - 
adaptálódik a technológia színvonalához. 

Az általunk felállított „szelekciós rostán”, 
a hibáinkat tolerálni képes egyedek marad-
nak fenn. A teljesítmény-orientált szelekció 
lehetősége hibáink súlyával és gyakoriságá-
val fordítottan arányos. 

Minél többet hibázunk és minél súlyosabb 
hibákat vétünk, állományunkat annál inkább a 
technológiai tűrőképességre szelektáljuk. A tel-
jesítményorientált szelekció lehetősége így egy-
re távolabb kerül. Hibáink gyakoriságától és 
súlyától függően, a technológiai tűrőképesség a 
szelekció meghatározó tényezőjévé válhat. 

Vízióm szerint az akklimatizációnak neve-
zett jelenség sok esetben, – sőt megkockázta-
tom: nagyrészt – nem más, mint a behozott, 
többnyire a meglévőnél magasabb genetikai 
értékű egyedek „génkészletének adaptáció-
ja”, az aktuális technológia színvonalához. 
Mivel, a genetikai értékükből adódóan na-
gyobb teljesítményre képes galambok igé-
nyeit a hazai átlagos körülmények nem elé-
gítik ki, ezek sok esetben a hazai átlag alatt 
teljesítenek. „Beleszürkülnek”, a hazai reali-
tásba, vagy akár alul is múlják azt. 

A szlogen, mely szerint a győzelemhez jó 
galamb, jó galamb, és még jobb galamb kell, 
jól hangzik, de – a fentiek alapján – önma-
gában véve, a teljes egészből kiragadva, nem 
lehet igaz! A kiemelkedő genetikai értékkel 
rendelkező galamb átlagos körülmények kö-
zött az átlagosnál is kevesebbet teljesíthet. 

Hogy ez nem új keletű felismerés? Hogy 
többek közt a Professzortól, a néhai Anker 
Alfonztól is olvashatták? Kétségtelen, de mi 
változott?

Az „ördög útja”. A galambász társadalom 
suttog. Eddig is suttogott, ezután is suttogni 
fog. A suttogás egyik örökzöld témája/tárgya, 
az állati szervezet számára káros teljesít-
ményfokozók alkalmazása. Ezt az utat „sokat 
megélt” barátom, nemes egyszerűséggel az 
„ördög útja”-nak nevezte. Az ördög útja rö-
gös út. Természetesen sokan ezt sem értik, s 
sokan ezt is kihasználják. Az üzlet az üzlet. 

Azon túl, hogy etikátlan galambbal, ver-
senyző társakkal, mindenkivel szemben, 
tele van buktatókkal. A kérdés morbiditását 
tovább fokozza, hogy többnyire olyanok 
segítik a hozzáférést, kik egy átlagos állat-

Mottó: „Szinte minden galambásznak vannak elméletei, magyarázatai, melyekhez makacsul 
ragaszkodik. Az elméletek, feltevések alkotják a szemléletet. A szemlélet helyes, vagy hamis 
volta nagymértékben befolyásolja az eredményes részvételt a postagalambsportban…”

Szappanos István
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gyógyszer felhasználás alapvető szabályai-
val sincsenek tisztában. Számukra érdekte-
len a testtömeg-kilogrammra javasolt dózis, 
a készítmény hatóanyag tartalma, sőt a „ké-
szítményben” található hatóanyag megneve-
zése is. A problémát áthidalandó: „szlogen-
gyárat” létesítenek.  

 „Ezt add! E nélkül ma már nem lehet 
nyerni!”  

„A professzionális galambászat elképzel-
hetetlen e nélkül.” „Nem kell attól félni, hogy 
kiég a galamb! Mit számít? Szapora fajta!”  

…és hasonló szlogennel kínálják  a „meg-
váltó” anyagot. S mivel mindig vannak, s lesz-
nek, kik a listán történő – szakmai (ha szabad 
ezt a kifejezést használnom) ráfordítás nélküli 
– előrelépés reményében, illetve képzetlensé-
güknél/tudatlanságuknál fogva, akár „a kazán 
lobogó tüzébe is készek (lennének) bedobni 
galambjaikat”, mindig lesz, ki hajlandó az 
ördög útján „korzózni” . Az állatsportokban 
érdekelt tenyésztő szervezetek elszántan ül-
döznek minden ilyen magatartást, minden 
ilyen törekvést. Számukra az ördög útja elfo-
gadhatatlan. Hogy miért? Etikai, állatvédel-
mi stb. szempontok mellett, ne feledkezzünk 
meg a tenyésztésszervezési alapkérdésekről 
sem! Ők az állat valódi teljesítményszintjének 
megítélésében érdekeltek (gazdasági szem-
pontokból is), s nem egészségromboló módon 
teljesítményt fokozó készítmények gyakorlati 
kipróbálásában.  Szakmailag és ökonómiailag 
(gazdaságilag) egyaránt. A kettő természetesen 
sokféleképpen összefügg, élesen nem választ-
ható el egymástól.

Az ördög útja jelentős mértékben torzítja 
a három lépcsős tenyészértékbecslés – rend-
kívül lényeges – középső elemének, az ún. 
saját teljesítmény vizsgálatnak az eredmé-
nyét. Reális alapokon nyugvó saját-teljesít-
ményvizsgálati eredmények nélkül tenyész-
teni utópia, szélhámosság!

Az ördög útjának kellékeihez hozzásegí-
tők minden „érve” ettől válik okafogyottá, 
szakmaiatlanná, megkockáztatom: morbid-
dá. Kétséges eszközökkel versenyzőtől ga-
lambot vásárolni meglehetősen kétes kime-
netelű kaland.

A témával kapcsolatban két kiegészítés 
kikívánkozik belőlem:

1. Az átlagos felkészültségű galam-
bász számára az „ördög útja” szinonimája az 
oltás. Az oltás számtalan előnnyel rendelke-
ző gyógyszer-adagolási mód. Semmiképpen 
sem azonos az ördög útjával! Ne vonjunk 
ilyen párhuzamot!

2. Senki ne áltassa, illetve „ne mentse 
fel” magát azzal, hogy „becsületes vagyok, 
ezért nem tudok a listák elejére kerülni”! Ez 
ugyanis, egy minden realitásérzéket nélkü-
löző hozzáállás. 

A turista galambok esete és egyéb ano-
máliák:

Néhány gondolat, egy másik, ugyan nem 
szorosan a témához kapcsolódó, de sok 
mindent meghatározó tényezőről, szállítási 
körülményeinkről és szállításhigiéniánkról. 
Versenyre szánt galambjaink feleresztési 
helyre történő szállítása során élőállat-szállí-
tást végzünk. Az élőállat-szállításnak szigorú 
szabályai vannak. A haszonállatok vágóhídra 
szállításának is. A feleresztési hely nem vá-
góhíd. Az elküldött galambtól teljesítményt 
várunk. Nem egyszer! Sokszor! Néha túl 
sokszor, akár 10-szer, néha 12-szer is, sok 
esetben hétről hétre. Pszichikailag és fizika-
ilag egyaránt. 

Szállítási körülményeink, beleértve szállí-
táshigiéniánkat is, ezzel együtt, sok esetben 
kritikán aluliak. 

Gondoljuk végig! Otthon takaríthatunk, 
fertőtleníthetünk, rendszert tarthatunk... ...ha 
szállító eszközeink a legritkább esetben fe-
lelnek meg a kritériumoknak: etetőink sok 
esetben eleve takaríthatatlanok, ebből adó-
dóan, szintén sok esetben – szó szerint – trá-
gyáról, trágyából etetünk. Itatóink, ketrece-
ink használatba vételük óta fogalom szintjén 
sem ismerik a tisztaságot (fertőtlenítésről 
nem is hallottak). Ketreceinket sok esetben 
„túlpakoljuk”. Szállítóeszközeink, szállítási 
körülményeink, sok esetben alkalmatlanok 
állatszállításra. Mindezt tovább tetézzük az-
zal, hogy ilyen körülmények között szállított 
galambjainkból – szintén, sok esetben – or-
szágjáró turistát faragunk, ahelyett, hogy ver-
senyre szállítanánk őket. A legtöbb versenyző 

számára elképzelhetetlen fogalom a beszállí-
tás. Ismerek tagszövetséget, hol inkább kül-
dik turistának galambjaikat, s gyűjtenek 200 
km-es versenyre két nappal előre, mint hogy... 
Teszik ezt „költségkímélés” címén.

Gyógyszerfelhasználásunk bizonyos szint 
alá történő csökkentésére tett próbálkozá-
sok, - a jelenleg sok helyen uralkodó szál-
lítási körülmények mellett - meglehetősen 
utópisztikusnak tűnnek. 

Sajnos galambász társadalmunk jelentős ré-
sze álmodozó. Eredménytelenségünkre készek 
vagyunk számtalan mentséget, magyarázatot 
találni. Ilyenkor megemlékezünk a szélről, tö-
megvonzásról… s közben álmodozunk. Álmo-
dozunk, hiszünk, majd hitünk szerint felmentjük 
magunkat. Hiszünk, hogy ne csak dolgoznunk, 
gondolkodnunk se keljen. Hisszük, hogy mi 
„tudjuk”, hogy Ők „tudják”, pedig sokszor Ők 
is csak azt tudják, hogy mi nem tudjuk. 

Tudatosság nélkül galambászatunk repülő 
szerencsejátékká szelídül. A tudatosság mö-
gött pedig mindig ott az öt betűs alapkérdés: 
MIÉRT?

Soraimat nem célzom senkinek. Írásaimat 
– mint minden általam papírra vetett monda-
tot – nem dogmának szántam. 

Igyekeztem gondolatokat ébreszteni, ön-
képzésre ösztönözni.

Hogy – önmagamhoz hűen – provokatív 
is voltam? Lehet... 

Lehet, hogy tényleg furcsa világot élünk?

Vétek János

* Tanmesénk arabjának egyik napról a 
másikra elpusztul hat libája, tíz életben ma-
rad. Arabunk a Bölcs Rabbi elé járul gond-
jával. …és mit etetsz velük arab? – kérdi 
a Rabbi. Búzát. - feleli a kárvallott. Ez a 
baj arab! Adj nekik kukoricát! – tanácsolja 
a Rabbi. Másnap reggelre újabb négy liba 
pusztul el. Arabunk újra a Rabbinál. …és 
ledaráltad a kukoricát arab? …de hát ezt 
nem mondtad Bölcs Rabbi! – feleli csodál-
kozó tekintettel arabunk. Másnap reggelre 
arabunk maradék öt libájából három ismét 
jobb létre szenderül. Arabunk újra a Rab-
binál. …és megnedvesítetted arab? – sze-
gezi arabunknak a kérdést. …de hát ezt 
nem mondtad Bölcs Rabbi! – mentegetőzik 
ismét csodálkozó tekintettel arabunk. Más-
nap reggelre a maradék kettő is eltávozik. 
Az újabb „jó tanács”-ra arabunk szomo-
rúan vallja be, hogy az éjszakai kettő volt 
az utolsó két libája. Bölcs Rabbink sajnál-
kozva csóválja a fejét.  Kár arab, pedig jó 
tanácsom még lett volna.  
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Magyarországon a hosszú távú verseny-
zésnek mindig hagyományai voltak. Abban 
az évben, amikor Horváth János híres rá-
kospalotai tenyésztő csodálatos képességű 
393/31 kkh-je országos champion galamb lett 
— 1933-ban —, akkor például a következő 
programot röptették: Hegyeshalom 156 km, 
Melk 300 km, Passau 440 km, Regensburg 
550 km, Nürnberg 646 km, Frankfurt 810 km, 
Aachen 1050 km. Hét verseny, 3952 díjkm. 
Tulajdonképpen nem sok út, de jó erős.

A háború kitöréséig nagyjából ez volt a 
program, majd utána az első években csak 
250 km-es belföldi versenyek képezték a baj-
nokság alapját. Külföldről 1951-ben röptet-
tünk megint; először Csehszlovákiából, majd 
1952-ben következett újra az első komoly 
hosszú távú út: Schwerin, ami Rostockkal 
egyenértékű. Nem emlékszem már, hány ga-
lamb indult Nagy-Budapestről, de azt tudom, 
csupán négy galamb tudott aznap hazaérkez-
ni, melyek egyike a mi Ramóna nevű tojónk 
volt. Ezután folyamatosan röptettük Berlint, 
Rostockot. Tisztán kiolvasható volt a listák 
tanulmányozása során, hogy az aznapos ga-
lambok száma szériaszerűen nőtt, sőt már 
Szeged tájékán is adódtak aznapos madarak, 
pedig a táv ott 1000 km feletti! Világosan 
felismerhető volt a tendencia, hogy az állo-
mányok az évek során ráhangolódtak ezek-
re a távokra, s a fejlődést nem lehetett nem 
észrevenni.

A hatvanas években a Délkerületiek felis-
merték, hogy az Olimpián két év alatt 10 ezer 
díjkilométeres madarakat úgy lehet kiállíta-
ni, hogy nem röptetnek hosszú távot, hanem 
csak rövidebb középtávokat, de sokat. Eze-
ken a galambok hetente kosárba kerülhettek 
és a legjava – emlékezzünk Rucz János nagy-
szerű madaraira – valóban 10-11 ezer díjki-
lométert mutathattak be listáikon. Ez aztán 
új irányzatot hozott, melyben a Mátravidéki 
Erőmű versenyzői jártak az élen. Aradi Lász-
ló, a kor vitathatatlanul legnagyobb verseny-
zője, például a szombaton Drezdából élen 
jött madarait délután berakta Mosonmagya-
róvárba, s nem egyszer onnan is díjat hoztak 
a szerencsétlenek. Ez volt a „nem hosszú, de 
minél több út” koncepció maximuma, így 
egy darabig elfelejtődtek a hosszú távok. A 
hetvenes években újra felélesztették az or-
szágos bajnokságot hosszú távú versenyek 
formájában. Erre egyre nagyobb mérvben 
odafigyeltek igen széles körben a tenyésztők. 
Sajnos az akkori szövetségi tűzhöz közelebb 
lakó tenyésztők zöme érdektelennek látta 
magát ezeken a versenyeken, amire – nem 
törődvén a köz legalább kétharmados többsé-
gének véleményével – eltörölték megint ezt 
az országos hosszútávú bajnokságot. Azóta 
csak egyes kerületek – legfőképpen a Nyugat 
– szorgalmazták tovább a hosszú távú utakat, 
igen helyesen. Most a közvélemény nyomá-
sa egyre erősebb lévén, újra előtérbe kerül a 

gondolat. Ezt mind szakmai, mind érzelmi 
okokból teljes mértékben támogatom.

Miért nem lehet meg egy ország posta-
galambsportja hosszú táv nélkül? 

Mert a galambok minőségének legjobb 
karbantartója mindig a hosszútáv. Természe-
tesen erős mezőnyt feltételezve, 800-1000 
km-es élgalambok kizárólag olyanok lehet-
nek csupán, amelyeknek a szervezete, a te-
herbírása, jóval nagyobb az átlaggalambénál. 
Hosszú távú menővé csak olyan madár lehet, 
melyek többet bírnak, szívósabbak, küzdeni 
tudóbbak, értelmesebbek. A rövid és középtá-
vú versenygalamboknál a szervezet, szívós-
ság, intelligencia viszonylag kevésbé alap-
feltétel, annál inkább a gyorsaság. Ez abból 
következik, hogy kevesebb órát szállítódnak, 
kevesebb órát repülnek, nem megy az erőki-
fejtés kötélszakadásig. Ez hosszabb időtávon 
azután igen fontos képességek leépüléséhez 
vezet a fajtában, a degeneráció veszélyét hor-
dozza.

Minden országban észrevehető, hogy a 
nagy tenyészhatású nemesítő anyagot az 
állományokra elsődlegesen a hosszú távú 
híres törzsek madarai adják. A nemzetközi 
élmezőnybe tartozó rövid és középtávú állo-
mányok legtöbbjének vérében ott találjuk a 
hosszú távú nagy menők madarainak a vérét. 
Belgiumban és Hollandiában a hosszú távok 
soha nem látott reneszánszukat élik. Ott, ahol 
ezelőtt 20 évvel csak kb. 300-as elit foglalko-
zott ezeknek a röptetésével, ma ötvenezerre 
tehető azoknak a száma, akik ennek hódol-
nak. Nem is csoda, ha igazi nemzetközi rang-
ja tulajdonképpen csak a hosszú távokon el-
ért eredményeknek van. Fenomenálisnak kell 
lennie annak a középtávú versenyzőnek, aki 
világhíres akar lenni. Ez valahogy úgy van, 
mint a profi ökölvívásban. Jóformán alig hal-
lunk valamit arról, ki a középsúlyú világbaj-
nok, az alacsonyabb súlykategóriákról nem is 
beszélve. Amit mindenki tud, ami mindenki 
szemében valami: az a nehézsúly, így van ez 
a rövid, a közép és a hosszú távú versenyzés 
tekintetében is. Ha pedig a széles világ így 
gondolkodik – s van komoly szakmai alapja 
is annak, hogy így tesz –, akkor mi se dugjuk 
homokba a fejünket.

A hosszú távú versenyek két kategóriá-
ra oszlanak, egyikük az egynapos, másikuk 
a maratoni hosszú táv. Utóbbi alatt a 900-
1100 km-es versenyeket értjük. Ilyenek: St. 
Vincent, Perpignan, Narbonne, Pau, Barcelo-
na, Marseille, Dax, San Sebastian.

Az egynapos hosszú távokon, 650-850 km, 
többnyire az egész ország azon versenyzői 
részt vesznek, akik a megadott gyűjtőhelyek-
re odaviszik a madaraikat. Gyönyörű ver-
senyek. Itt kemény, küzdeni tudó, szívós és 
gyors galambokra van szükség. Nagyon ritka 
esemény, hogy ilyeneken kedvező időjárás 
miatt egészen rövid idő alatt záródik a díjlis-
ta. Ahhoz igen nagy hátszél kell, mint a tava-
lyi holland St. Vincenten. Az első galambok 
legtöbbnyire 1000 m körüli átlagsebességgel 

jönnek és ilyen utakon nem hozza haza egyik 
a másikat, a gyenge galambok nem bírnak lé-
pést tartani, menthetetlenül lemaradnak. Aki 
ezeken az utakon többször is kitünteti magát, 
annak a minősége felől biztosak lehetünk.

A marathoni utakon mindez még jobban 
élére állított kérdés. Ezek azok a versenyek, 
amelyeken nemzetközi versenyeket rendez-
nek, mert a nagy dúctávolságbani differenci-
ák itt ütköznek ki legkevésbé. Ezeken tehát 
mindenki egyszerre, egy mezőnyben vesz 
részt és ez adja meg a Barcelona, Marseille, 
St. Vincent, Dax versenyek óriási rangját. 
Nem véletlen végeredményben, hogy az itte-
ni élgalambok árfolyama a tízszerese is lehet 
más távolsági kategóriák hasonló menőiéhez 
képest. Ezek az utak évek, évtizedek során 
olyan állományokat termelnek ki, melyek 
örökletes adottságaiknál fogva teherbíróbbak 
a többinél, ami azután értékes javítóhatást 
biztosít számukra mindenféle állományban.

Nem szabad tehát hazánkban sem elhanya-
golnunk a szervezett hosszú távú röptetéseket:

1. mert ez az egyetlen módja annak, 
hogy igen nagy területegységben, akár az 
egész országban is egyszerre, azonos úton 
hasonlíthassuk össze a madarainkat,

2. mert a hosszú távú versenyek a ma-
daraktól lényegesen többet követelnek, mint 
azok a versenyek, melyek nem veszik igény-
be az utolsó gramm erőt is. Ez a körülmény a 
tenyésztőket rákényszeríti az erősebb szelek-
cióra, a tudatosabb párosításokra,

3. mert a kibontakozó legjobb hazai 
hosszú távú törzsek válnak majd a későbbi 
évtizedekben a hazai postagalambok legjobb 
nemesítőiévé,

4. mert hazánk postagalambsportjá-
nak nemzetközi tekintélyét minden egyéb 
között a hosszú távú versenyzési kultúránk és 
eredményeink biztosítják a legjobban.

Nehogy valaki azt gondolja ugyanis, hogy 
nemzetközi tekintélyünket az olimpiák stan-
dard kategóriájában elért helyezésünk jelenti. 
Hiszen mint a példák is sokszorosan bizo-
nyítják, ebben postagalamb tenyésztésben 
egészen kezdőnek számító országok verik 
„laposra” a 200 éve versenyző, százezer 
feletti taggal rendelkező országokat. A leg-
utóbbi olimpiával kapcsolatban olvastam 
egy belga kesergő cikket folytonos, súlyos 
– a kiesőházban való – szereplésük miatt, s 
ebben leírják a tenyésztők teljes érdektelen-
ségét. Megállapítja például a cikk, hogy a 22 
ezer tenyésztőt magába foglaló antwerpeni 
körzetből, írd és mondd, 35 madarat hoz-
tak be bírálatra, de ebből is egy fiatal volt. 
Elhiszi valaki a világon – bocsássanak meg 
érte román sportbarátaink –, hogy a román 
postagalambsport harmadik a világon? Nem, 
az olimpia a szórakozás, a barátkozás célját 
szolgálja. Sosem fognak formulát találni, 
mely a nemzetek tényleges súlycsoportját 
megközelítően jelezhetné. Tehát szép és jó, 
de nem kell túl komolyan venni.

Az ország postagalambsportjának minő-

A HOSSZÚTÁV



2009. szeptember 11

ségi mutatója mindig is a hosszú távú ver-
senyzési kultúránk és eredményeink lesznek. 
Ezért hát valamennyiünknek érdeke teljes 
mellszélességgel támogatni azt, hogy újra ki-
írjuk – és most már véglegesen – az országos 
hosszútávú bajnokságunkat, előbb egy, majd 
fokozatosan bővítve három, esetleg négy úttá 
fejlesztve azt. Adjuk meg ennek a rangját, 
szükséges legyen erre rendesebb nevezési 
díjakat fizetnünk, hogy azután reprezentatív 
díjazást is biztosíthassunk neki. Eleinte – 
egy-két előrelátó kerület kivételével – buk-
dácsolni fogunk, az eredmények nem lesz-
nek kielégítőek, mivel elszoktunk ezektől az 
utaktól. De azután évről évre mindenki észre-
veszi az elég gyors előrehaladást.

Nem kell mindenkinek részt vennie, csak 
azoknak, akiknek hosszú távot jól bíró ga-
lambjai vannak, vagy aki ilyeneket sejt állo-
mányában. Számításba jöhetnek a verseny-
dúcban utolsó évüket abszolváló hadfiak és 
azok is, melyek a normáltávú versenyeken 
nagy erőben, de a lista után szoktak érkezni. 
Utóbbiak közül sok még híressé teszi magát 
a nagy hosszú távokon. A másik lényeges 
szempont, hogy ezeket a nemzeti versenye-
ket úgy kell megrendezni, hogy tenyésztő-
ként maximálisan háromgalambos csapatok 
jöjjenek számításba. Ne kergessük bele te-
nyésztőinket nagy csapatokkal a pusztulásba. 
Viszont tegyük lehetővé, hogy aki akar, má-
sik három galambbal is nevezhessen.

Az idén a Szövetség vezetősége beter-
vezett egy marathoni, mintegy 1000 km-es 
versenyt korszerű szállítással, magas díjazási 
lehetőségekkel. Ebben az esztendőben – kí-

sérletképpen – az ország egész területére néz-
ve egyetlen röpcsoportban. Úgy vélem, nem 
kell felhördülnünk erre a tervre. Ez megfelel 
majd azoknak a nemzetközi versenyeknek, 
melyeket évente 3-5 ország részvételével 
rendeznek meg.

Gondoljunk Barcelonára, Marseille-re, 
melyben néhány környező kis ország mellett 
Belgium, Hollandia és Nyugat-Németor-
szág vesz részt. Passautól Hollandia csúcsá-
ig, mely Londonnál 200 km-rel magasabban 
fekszik! Az NSZK déli része ritkán vesz 
részt ezeken, mert bár sok száz km-rel kö-
zelebb vannak, de madaraiknak az Alpokon 
kellene keresztül jönni, így is a versenyen 
rendszeresen részt vevők mélységi tagoltsá-
ga meghaladja a 300 km-t és évtizedek óta 
nem vettük észre, hogy ez előnyt jelentett 
volna egy bizonyos területnek. Évtizedek 
óta sosem olvastam méltatlankodó írásokat 
a sajtóban, ahol az eredmények irrealitására 
panaszkodtak volna. Nálunk 50 kilométer-
ért már lecsillapíthatatlan szájtépés folyik. 
Ha ez így van – márpedig így van és ezt fél-
millió galambász tudja – akkor miért nem 
lehetne a mindössze 200 km mélységi tago-
lódást jelentő országunkban ugyanezt alkal-
mazni? Muszáj Szombatfalván okosabbnak 
lenni, mint ott, ahol százezrek csinálják és 
régen?

Mit tesznek e nemzetközi marathon verse-
nyekben a kiegyenlítődésért?

1. A nemzetközi lista mellett van kü-
lön nemzeti lista is. (De csak egy országon-
ként. Belgium mélysége 150 km, Hollandiáé 
250 km.)

2. A mezőnyt nem hajnalban enge-
dik fel, hanem úgy, hogy lehetőleg egyet-
len galamb se érhessen haza aznap. Ezzel 
minden galamb számára azonos feltételeket 
biztosítanak. A feleresztés lehet 9-10 vagy 
12-13 óra is.

3. A díjlistán a tenyésztő neve mellett 
minden esetben közlik azt, hogy neki hány 
kilométer ez a verseny. Ezzel még egy utol-
só igazságossági simítást adnak erkölcsi alap 
formájában.

Amennyiben mi 1979-ben 1000 km-es 
nemzeti versenyünket megrendezzük az 
egész ország területére vonatkozóan, akkor a 
következőket kellene tennünk:

a) A feleresztés idejét úgy megszab-
nunk, hogy aznap galamb ne érkezhessen a 
közelfekvő körzetekbe.

b) Éjszakai stoppolások időrendi sor-
rendben kerüljenek helyezésre, ha ilyenek 
netán akadnának.

c) Minden tenyésztő neve mellé a díj-
listán szereplő első galambjánál legyen ott 
az, hogy hány km-t repültek madarai.

d) A feleresztést lehetőleg péntekre 
tenni, hogy szombat estig a normális lefolyá-
sú versenyek be is fejeződjenek, mint ahogy 
ez másutt is van.

A bajnokság eredményét közlő táblázaton 
— AMINT AZT MINDEN BAJNOKSÁG-
RA NÉZVE IS KÖTELEZŐVÉ KELLENE 
TENNI — szerepeljen minden tenyésztő 
eredménye után az összesen elért egyéni he-
lyezési százalékarány is.

†Anker Alfonz

BAJNOK – a Postagalambsportban elér-
hető legmagasabb sportcím, amelyet a ver-
senyző elérhet.

Bajnok lehetsz: Rövidtávú - Közép-
távú - Hosszú távú - Fiatal Galambok - 
Röpcsoporti - Tagszövetségi - Zóna - Teszt 
telepi - Maraton - Nemzeti - Nemzetközi - 
Olimpiai

A BAJNOK-nak elismerés, tisztelet, 
megbecsülés jár. A BAJNOK örökre Baj-
nok marad. Neve, cselekedete a közösségé-
ben örökre megmarad. Büszkék vagyunk 
Bajnokainkra, példaképek ők.

A fenti gondolatok késztettek arra az el-
határozásra, hogy Debrecen – Józsa hely-
ségben fiatal galamb versenyt szervezzek a 
Bajnokoknak.

Versenyek:
08. 29.  Budapest - Cinkota
09. 05.  Bicske
09. 12.  Komárom
09. 19.  Mosonmagyaróvár
09.26.  Parndorf

Díjazás:
- Előversenyek (4)
Az 1-5. helyezett serleg díjazásban ré-

szesül.
1.   30.000.-
2.   20.000.-
3.   10.000.-
4.   10.000.-
5.   10.000.- pénzdíjat kap.

- Záróverseny
Az 1-10 helyezett serleg díjazásban 

részesül
1.100.000.- 6.   ..30.000.-
2.  50.000.- 7.   ..30.000.-
3.  50.000.- 8.   ..20.000.-
4.  40.000.- 9.  .. 20.000.-
5.  40.000.- 10.   20.000.-

- Ász galambok:
1.   50.000.-
2.   30.000.-
3.   20.000.-

- A záróverseny után a galambokat 
nem árverezzük el, hanem megtartja a 
telep tulajdonosa és a Hajdú tagszövet-
ség versenyein versenyezteti.

- A Póker Klub 1-2-3 évesen is ver-
senyeztetni kívánja a telepre érkező 
galambokat, minden tagszövetségi  
1. díjat, vagy nemzeti, régiós verseny 
1. díjat 30.000 forinttal díjaz 3 évig a 
tenyésztőnek.

A Póker Klub igazi felmérést, ko-
moly kihívást és nagyszerű nyeremé-
nyeket jelent a BAJNOKOKNAK!

A legjobbak egy helyen!
Egyetlen Bajnok sem maradhat ki!
A Póker Klub a BAJNOKOK ott-

hona!

Tisztelettel,
Gombos Lajos

A Póker Klub elnöke

Póker Klub Teszttelep - Debrecen
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Beszélgetés a fiatalgalambok rejtélyes veszteségeiről - 3.rész
A következő fejezetben Hatty Roest is-

mert holland szakíró és kiváló postagalam-
bász fejti ki véleményét a fiatalok versenyé-
nek anomáliáiról. Hatty Roest egyébként 
arról is ismert, hogy szeret kísérletezni, 
szeret meggyőződni arról, amit hall, szereti 
kipróbálni, hogy valóban úgy van-e. Nem 
rég egy nagyon érdekes kísérletről adott szá-
mot, ami az öreg galambokkal kapcsolatos, 
de közel áll a fiatalok problémájához is. Va-
lamennyi galambász ismeri azt a tényt, hogy 
a katasztrófa utakon, a jóval nehezebb lefo-
lyású versenyeken általában a nem az igazán 
jól szereplő versenyzők galambjai jönnek az 
élben. Mivel Hatty Roest-et ez elég gyakran 
érintette, végére akart járni ennek a dolognak. 
Fiával, akivel együtt galambásznak, építettek 
egy külön dúcot és mintegy 3 éven keresz-
tül megfigyelték kik azok a galambászok és 
melyikek azok a galambok, melyek ebben a 
műfajban élenjártak. Felvették a kapcsolatot 
a tenyésztőkkel és megvették, vagy magát a 
jól járó galambot, vagy annak utódaiból vá-
sároltak. Ezeket a galambokat azután tisztán 
tenyésztették tovább. Elérkezett a versenyzés 
ideje és a több éves munka igazi meglepetés-
sel szolgált. Az „esernyős” és a „rosszidős” 
galambok, ahogy a galambászok nevezni 
szokták, nem maradtak hűek önmagukhoz 
és ugyanúgy versenyeztek, mint Hatty Roest 
saját galambjai.

Hasonló rejtély, mint a fiatalok versenye, 
amiről Roest csak annyit mond: „a fiatalok 
versenye olykor olyan, mint a lottó. Egész-
ségesek? Nem egészségesek?” És bár Roest 
nem fiatalgalamb specialista, legalább is nem 
vallja magát annak, azért mindig a jók között 
van. Ez azt jelenti, hogy a 125 dúcot számláló 
Röpcsoportban helye van az első 10 között.

Miben különbözik egyik év a másiktól? 
Néha ezt nagyon egyszerű kinyomozni: a ga-
lambok nem egészségesek százszázalékosan. 
Be kell, hogy ismerjem, olykor magam sem 
vagyok biztos benne.

Néhány évvel ezelőtt pl. volt egy szuper 
évünk. A toló-ajtó módszerrel versenyeztünk 
és egyik nap a hímeket engedtük ki elsőnek, 
másik nap a tojókat. Ezt azonban már a kö-
vetkező héten abba kellett hagyni, mert ami-
kor a tojókat engedtük ki előre, előfordult, 
hogy dél lett mire a hímek sorra kerültek. 
A tojók ugyanis kieresztés után eltűntek és 
sokszor 3 órával később kerültek elő. Rá-
szálltak a beugróra és máris a dúcban voltak. 
Egy ilyen szezonban nyugodtan ülhetünk a 
kertben a verseny napján, mert a galambok 
nagyszerűen fognak repülni. A hímek ezzel 
szemben, akik a mellette lévő dúcrészben 
voltak és ugyanazt az ellátást kapták, mint a 
tojók, nem voltak ilyen kirobbanó formában. 
Ez a versenyeken is megmutatkozott. A tojók 
nagy fölényben voltak. Miből adódhatott ez a 
nagy különbség? Fogalmam sincs!

A tojók vonatkozásában tehát azt hittük rá-

jöttünk valamire. Egy évvel később ugyanazt 
a metodikát követtük, az eredmény mégis lé-
nyegesen elmaradt. Hogy miért? Fogalmam 
sincs. Ez mindenesetre számomra felfogha-
tatlan a fiatalok versenyével kapcsolatosan.

Ez mindenesetre azt mutatja, hogy a for-
ma, az egészség a fiatalok esetében sokkal 
fontosabb, mint a minőség, melyek közül az 
egészség kerül leginkább előtérbe.

Néhány tipp ehhez: Mint mondtuk, az 
egészség! A fiatalgalambok semmi esetre sem 
szenvedhetnek trichomonasban, ornitozisban, 
nem lehetnek férgesek és nem lehetnek, az 
un. fiatalok betegségében. Amennyiben mégis 
fennáll valamelyik probléma, az azt jelenti a 
galambok nem egészségesek száz százalék-
ban, tehát csak csekély helyezés és díj, viszont 
magas veszteség.

Természetesen az sokat jelent, ha a fiata-
lokat a fontos versenyek előtt már probléma 
elé állítjuk. Néhányszor privát elvisszük, 
egyszerre felengedjük, valamennyi egyszerre 
hazaér, ez nagyon jól hangzik, de tapasztalat-
gyűjtésben nem sokat hoz. Ezzel szemben, ha 
a privát feleresztésben több csoport is részt 
vesz, és mindenkinek külön kell megtalálni 
a saját dúcát a nagy bolyból kiválva, akkor a 
tanulási effektus lényegesen jobb. Ezt persze 
nehezebb megszervezni.

A galambokat egyenként felengedni szin-
tén nagyon jó, amit azonban csak úgy lehet 
végigcsinálni, ha pecabottal a kezünkben egy 
tóparton üldögélünk. Sajnos, közöttünk csak 
kevés a horgász.

Fiatalgalambok felengedése felhőtlen, 
ragyogó kék égbolt mellett szintén rizikós, 
különösen akkor, ha a levegő teljesen moz-
dulatlan. Egyetlen madár nincs a levegőben 
és teljesen szélcsend van. Ebben az esetben 
meg kell kongatni a vészharangot. Ettől az is 
jobb, ha a galambokat felhős időben enged-
jük fel, noha ezzel szemben sokkal nagyobb 
a kételkedés, hogy egyáltalán jó-e?

Tulajdonképpen mindig jól sikerül abban 
az esetben, ha van egy kis szél és az égen 
felhők is vannak. Ilyenkor az sem gond, ha 
néhány csepp eső hullik.

Nagyon fontos a fiatalokat a versenyek 
előtt a kosárhoz szoktatni. Gyakran elegen-
dő annyi, hogy a galambokat egyszer-egy-
szer egy éjszakára a kosárba rakva a garázs-
ba tesszük.

A szállítóautóba történő itatásról már 
könyveket írtak. Az tény és az is marad, hogy 
a fiataloknak ehhez időre van szükségük. Ha 
valaki ezt odahaza szeretné gyakoroltatni, 
akkor legalább két éjszakára van szükség a 
garázsban.

A fiatalok számára a versenyek alatt erős 
takarmányt kell biztosítani. Az éhségre ját-
szani nem más, mint a probléma keresése. 
Különösen több, egymást követő nehéz út 
esetében megkérdőjelezhető a könnyű és/
vagy a fehérjeszegény keverék etetése.

A fiatalokat többé-kevésbé üres beggyel kell 
bekosarazni. Esti bekosarazás esetében reggel 
még kapnak takarmányt, de utána már semmit. 
Estére a begy akkor már üres lesz. A kosarazás 
előtt egy órával kapnak még némi apró magot, 
hogy ezzel ivásra animáljuk őket. Kevés takar-
mány az emésztőrendszerben, kisebb vízszük-
ségletet eredményez. Meleg időben hazaérke-
zéskor ajánlatos elektrolitot itatni.

A versenyek közötti priváttréningek a rö-
videbb utaknál előnyösek lehetnek. Nagyon 
sokan hetente kétszer viszik a galambokat 
50-70-km-es távolságokra. A második út 
már összefüggésbe van a tolóajtó módszer-
rel. (később)

Versenyzés a fiatalokkal
Ha valaki a fiatalokkal csak tréningszerű-

en vesz részt a versenyeken, annak a tolóajtó 
módszer értelmetlen. Ugyanez érvényes a fi-
atalgalambok fészekről való röptetésére és az 
özvegységre is.

Azok számára viszont, akik a fiatalok ver-
senyén élbe szeretnének lenni, a következő-
ket javasolom:

A tolóajtó módszernek csak akkor van ér-
telme, ha a fiatalok már párba álltak. Ezek ke-
resik és meg is találják egymást rögtön, ha az 
ajtó néhány órával a bekosarazás előtt kinyí-
lik. Ha viszont még nincsenek biztos párok 
kialakulva, ez alatt a pár óra alatt nem is ala-
kulnak ki. Ezért, ha még nincsenek a párok 
kialakulva, mert a galambok még túl fiatalok 
és nincs meg a párzási kedv, a tolóajtó mód-
szernek semmi értelme.

A tolóajtó módszerhez szükség van kar-
tondobozokra és szalmára, hogy az ezekből 
kialakított sarkok, búvóhelyek motiválják a 
fiatal párokat.

Egyetlen hátránya a módszernek, hogy a 
hímeket és a tojókat külön-külön kell a ház-
körüli tréningre engedni. Ez többletmunkát 
eredményez!

A bekosarazás előtt a fiatalokat néhány 
órára összeengedjük. Ez eddig mindenesetre 
így volt. Az utóbbi években ez az eljárás sok 
dúcban megváltozott. A bekosarazás napján 
a tojókat és a hímeket délelőtt elviszik né-
hány kilométerre és egyszerre felengedik. A 
galambok egyszerre érnek haza és azonnal 
eltűnnek a fiatalok dúcában.

Néhány órával később elválasztják őket és 
a bekosarazásig már nem is lesznek össze-
engedve. Ennek a módszernek az az előnye, 
hogy a galambok a bekosarazásnál lényege-
sen nyugodtabbak, ami a vízháztartásra is jó 
hatással van.

A tolóajtó módszernél lényeges, hogy a ga-
lambok a kosarakba nemenként szétválaszt-
va kerüljenek. A szétválasztott bekosarazás 
a módszertől függetlenül is előnyös, mert a 
galambok a boxokban észrevehetően nyu-
godtabbak.

ford: Varga Antal
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50 éves az A-30 Postagalambsport Egyesület.
2009. augusztus 15-én, Pomázon, Pus 

József portáján gyülekeztek az „A-30” 
PGSE tagjai, hogy megünnepeljék egyesü-
letük megalakulásának 50. évfordulóját. 

A közel 16000 fős városban két egyesület 
is működik, de az itt élő galambászok egy 
része a B-09-ben és a Szentendrei egyesü-
letben tag. A www.pomáz.hu honlapon a 
városról, az ott folyó sporttevékenységről 
– a postagalambászokról is szó van – lehet 
bővebb információkat olvasni.

A jubileumi évfordulóra a teljes tagság 
nagy lelkesedéssel készült. Számba vették, 
kiket hívjanak meg a rendezvényükre, mi-
lyen étkeket szolgáljanak fel, ki mondja a 
megemlékező beszédet stb.

A helyi Erményi - TV külön riportot 
készített az egyesületről, de a jubileumi 
ünnepségen is részt vett. (a műsort a helyi 
TV már le is adta. A riportról, az ünnep-
ségről készült videofelvételeket meg lehet 
rendelni.)

Kora délután gyülekeztek a meghívott 
vendégek. Az alapító tagok – kik még él-
nek – valamennyien megjelentek. Eljöt-
tek azok a sporttársak is, akik ebben az 
egyesületben kezdték „pályafutásukat”, de 
időközben más egyesületbe mentek át, de 
azok is itt voltak, akik már nem hódolnak e 
nemes hobbinak.

Az alapító tagok közül John Antal, So-
mogyi Sándor, Pintér János, Zólyomi 
Tamás, Bognár József jöttek el. Ők ko-
rábban egy-egy időszakban elnökei is vol-
tak az egyesületnek.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
részéről Bárdos István Elnök vett részt az 

ünnepségen. A társ egyesületek részéről 
Petromárkó Zsigmond, a Szentendrei egye-
sület részéről Horkai Tibor, a B-09 egye-
sület részéről Komáromi Tibor, a 29. Tag-
szövetség részéről Pintér László sporttársak 
vettek részt a jubileumi megemlékezésen.

Ez alkalommal az alapító tagokkal kü-
lön riportot készített a helyi TV stábja. A 
Postagalambsport c. lap részéről Pintér 
László készítette a fotókat.

Az ünnepség Pus József elnök megem-
lékezésével kezdődött, majd Bárdos Ist-
ván Szövetségünk Elnöke méltató beszéde 
következett. Ez alkalommal az A-30 Pos-
tagalambsport Egyesület részére átadta a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség által 

alapított „JUBILEUMI” serleget.
A beszédeket követően ki-ki az ízlésének meg-

felelően választhatott az elkészített ételekből.
Édességként a jubileumi tortát szelték fel 

az alapító tagok és abból mindenki egy kis 
szeletet elfogyasztott.

Készült egy csoportkép is a résztvevőkről, 
mely jól tükrözi a hangulatot. Érdekes volt 
figyelni a beszélgetéseket. A galambászok 
nem a galambokról, hanem a múltról, egy- 
egy galambászeseményről, nevezetesebb 
versenyről, sorsuk mikénti alakulásáról 
beszélgettek egymással, de azért a „kedven-
cekről” a galambokról is esett néhány szó.

A hangulatra jellemző, hogy éjjel 02 óra-
kor fejeződött be a megemlékező ünnepség.

-r –ó.
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Farkas János az Y-05 egyesület tagja egymás 
után másodszor a Nyugat-Dunántúli  

Tagszövetség általános és hosszú távú bajnoka.
Ez év március 21-én tartotta a 14-es Tagszövetség Cell-

dömölkön a 2008. évi eredmények díjkiosztó ünnepségét 
melyre én is meghívót kaptam. 

Ifj. Tarczi Ferenc elnök köszöntötte a megjelent tagságot 
és a vendégeket. Nagyon sok szép díjat kaptak a tagszövet-
ség nyertesei. Ezen díjakból nagyon sok került Farkas Já-
nos vitrinjébe. Ekkor gondoltam, hogy bemutatom az olva-
sóknak a bajnokot, de erre most kerül sor és János barátom 
2009. évben megismételte a 2008. évi eredményeket, sőt két 
galambja is 11 út 11 helyezést repült. 

- Kezdjük a beszélgetésünket a galambok bemutatásával 
milyen galambokkal sikerült ilyen eredményesnek lenned? 

- Az alapok Szentesi Károlytól kerültek a dúcba. Nála ta-
lálkoztam azokkal a csodálatos szemű és felépítésű galam-
bokkal, ami a galambászatomat a mai irányba terelte. Cso-
dálatos galambokat sikerült beszereznem Karcsi bácsitól. 

Az első igazi sikert a 1995-ös kelésű fiatalok hozták. Főleg 
a ’’Grondelars” X ’’Haagmans” párosításból kelt 3db csoda-
hím a 2310-es, a 2350-es, és 2459-es, melyek a D-Nyugat 
kerületben ontották a díjakat. 

1997. őszén sikerült egy pár őszi fiatalt hoznom az eredeti 
’’Grondelars” párból Karcsi bácsitól. A két fiatalból a tojó, a 
fönt említett 2350-es kék hímmel került párba és ez a pár új 
championokkal gazdagított. 

Aztán 1998. őszén az eredeti ’’Grondelars” párt is sike-
rült elhoznom Dunakesziből és ebből a párból a következő 
évben 3 db hímet és 2 db tojót sikerült felneveltetni. Ez 
az öt galamb az elmúlt tíz évben számtalan kerületi díjast 
és championt költött. Az egyik a mostani Tagszövetségi 
I. champion hímnek is az apja. 

- Azt állítom, hogy ilyen egységes galamb állománnyal 
lehet ilyen eredményes egy magára igényes és megszállott 
postagalambász, János ennek zászlóvivője, hogy sikerült 
ezt elérned? 

- Mindig is az volt álmom, hogy olyan egységes állományt 
tenyésszek, mint amilyeneket Karcsi bácsi összeszedett. A 
tenyésztésben a folytatást Pálovics Istvántól kapott ’’Remi” 
X ’’Devos” és ’’Remi” X ’’Janssen” galambok jelentették, 
melyeket Berkes Laci csodahímje egészített ki. Ezek a ga-
lambok szerencsésen kombinálódtak a fönti kollekcióval, 
így eljutottam a jelenlegi szintre. Nyugodt szívvel kijelen-
tem, hogy a meglévő galambjaim 200-800 km között bár-
mely utat képesek megoldani.

- Galambok egészségmegőrzéséről mondanál valamit az 
olvasóknak? 

- 1997 óta vagyok szoros kapcsolatba Berkes Laci barátom-
mal az Ő egész évi gyógyszerezési és vakcinázási programját, 
tanácsait alkalmazom galambjaimnál egész évben. A paramixo, 
paratífusz és himlő elleni oltást már a fiataloknál elkezdem.

- Takarmányozásról mondanál valamit.
- A takarmányt a versenyszezonon kívül saját recept sze-

rint keverem, versenyszezonban az előre elkészített „gyári” 
keveréket a galambok igényének megfelelően saját beszer-
zésű magokkal egészítem ki.

- Tenyésztésed még mivel egészítenéd ki?
- Igen keresztezés és laza rokontenyésztés. A tenyész 

galambok a versenyzésből kiöregedett galambokból ke-
rülnek ki, melyeket célirányos, szorosan rokon tenyésztett 
(apa - lánya, anya - fia, féltestvér) párosítás egyedek egé-
szítenek ki.

A galambok elhelyezése egy tíz és egy tizenhat férő-
helyes versenydúc az idősebb galambok számára. Egy 
húsz férőhelyes dúc az egy éves hímeknek, huszonnégy 
férőhelyes tenyész dúc és ötvennégy db állóka van a fi-
atal galambok dúcában.

- Mikor párosítasz?
- Általában március 24-én történik. A galambok a költés 

után nyolc napig ülik a tojásokat, aztán a párok szétválasz-
tásra kerülnek. Ekkor már javában zajlik a napi kétszeri ház-
körüli tréningeztetés. 

Másodszor a versenyzők a programtól függően az 
első verseny előtt egy héttel kerülnek újra párba. A ga-
lambok a második versenyre még tojásról utaznak el, 
de érkezéskor már csak a tojó várja a hímeket. Csak 
hímekkel versenyzek. Az idősebbek a huszonhat hím 
klasszikus özvegységgel, a húsz egyéves hím, tojó nél-
kül (szárazon) versenyeznek. Az idősebb özvegy hímek 
a hosszú távú versenyekig csak érkezéskor találkoznak 
a párok a verseny nehézségétől függően hosszabb rövi-
debb ideig. 

Galambjaim évek óta különösen jól szerepelnek a 
hosszú távú versenyeken, ekkor már a küldés előtt meg-
mutatom a tojókat a hímeknek. A hosszú távú versenyek 
után, ha a verseny különösen nehéz a párok másnap 
reggelig is együtt maradnak. Galambjaim az utolsó ver-
senyre dobják el a második tollukat. Az utolsó verseny 
után a párok együtt maradnak, és egy-egy utódot nevel-
nek fel. Ilyenkor is nagy hangsúlyt fektetek az egészség 
megőrzésére. 

Az egy éves hímek a fő versenyek befejezése után kerül-
nek át az öregebb galambok dúcába, ahol tojót és fészket 
kapnak. A fiatalok versenyén miden évben részt veszek, a 
versenyprogramot végig röptetem. A legjobbnak gondolt 
húsz fiatal hím a következő évben az egyéves dúcában kap-
nak bizonyítási lehetőséget. 

Télen csak indokolt esetben kapnak gyógyszert a ga-
lambok. A fő hangsúlyt a regenerálódásra fektetem, illetve 
ilyenkor történik a paramixo és paratífusz elleni oltások el-
végzésére.
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- Mi a véleményed a versenyprogramról, versenyekről?
- A Tagszövetségi versenyeinket jónak tartom, nagyon 

sok lehetőség van. Mindenki kiélheti a szakosodásból adó-
dóan a különböző távok adta lehetőségeket hisz egy hétvé-
gén két versenyt is rendez a Tagszövetség. 

Eredmények a Dél-Nyugat Tagszövetség Bajnokság: 
1996.  ker. III. helyezés
1997. ker. I. helyezés
1998. ker. XII. helyezés
1999. ker. II. helyezés
2000. ker. II. helyezés
 hosszútáv: I-II. csapat, első öt champion

Nyugat-Dunántúli Tagszövetség:
2001.  Tagsz. XII. középtáv: II. helyezés
2002. Tagsz. V. rövid és középtáv: II. helyezés
2003. Tagsz. II.  középtáv: I. helyezés
2004. Tagsz. II. középtáv  I. helyezés fiatalok  I. helyezés
2005. Tagsz. II. középtáv  I. helyezés
2006. Tagsz. I. helyezés középtáv I. helyezés 
    I. champion 52294H
2007. Tagsz. II. hely rövid: II. hely középtáv: III. helyezés
    középtávon és ált. távon I. champion a 78010 H 

2008.  Tagsz. I. helyezés hosszútáv I. helyezés
    ált. táv és hosszútáv IV. champion  63489H 
    X. helyezéssel
2009.  Tagsz. I. helyezés hosszútáv I. helyezés
    I.-II. champion 84728H és 07253H 11út 
    11helyezéssel 

Én Jánosban egy ízig-vérig Postagalambászt tudhatok ba-
rátomnak hisz a mi kapcsolatunk is a Szentesi Karcsi bácsi-
val való ismeretség 1995 évre tehető. János felesége Katika 
is elfogadja és támogatja e szép hobbit és amikor szükség 
úgy kívánja még segít is a galambok körüli munkában. 

Megköszönöm, hogy míg beteg voltam mindent megtett, 
hogy ne legyen probléma. János most már nyugdíjas talán még 
több időt tud fordítani a galambjaira és még jobban megnehezíti 
versenyzőtársai feladatát, hisz nagyon eredmény centrikus eltö-
kélt a tenyésztésben és versenyzésben. Észreveszi az elkövetett 
vagy rosszul sikerült döntést, nem másban keresi a hibát. 

Az elért eredményeidhez szívből gratulálunk és további jó 
erőt, egészséget, sikereket az elkövetkező években.

E sorokat lejegyezte. 
Molnár Mihály 

alelnök 

2009. OKTÓBER 24-ÉN, 
SZOMBATON  9 ÓRÁTÓL 16 
ÓRÁIG GÖDÖLLŐN A SZENT 
ISTVÁN EGYETEM SPORT-
CSARNOKÁBAN TARTJA 
KIÁLLÍTÁSÁT A MAGYAR 
POSTAGALAMB SPORTSZÖ-
VETSÉG.

Kiállítási feltételek: A kiállításra a 
2009-ik évi bajnokok nevezhetnek.

Szeretnénk, ha valamennyi 
Nemzeti győztes és Tagszövet-
ségi bajnok galambjai kiállításra 
kerülnének.

Legyünk büszkék élversenyzőink 
eredményeire, mutassuk be azokat 
a kiállításon.

Nevezés, jelentkezés: 2009. ok-
tóber 10-ig a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség címén

1076 Budapest Verseny utca 14., 
Telefonon: 06-1-3424-522, 3424-
364, email: info@postagalamb.hu

A kiállítás ketreceinek, férőhelyei-
nek korlátozott száma miatt jelent-
kezési sorrendet vezetünk be, ezért 
igyekezzen - mindenki határidőre 
jelezni részvételi szándékát.

Nevezési díj: bajnokonként 2 ga-
lamb térítésmentesen nevezhető, a 
többit 500 Ft/db áron lehet kiállítani

A kiállító teremben lehetőség van 
galambok és a galambászattal kap-
csolatos termékek árusítására.

Árusító helyek foglalása:
5000 Ft/m2/1 asztal + 2 szék.
Határidő 2009. október 10.

A galambok beszállításánál kér-
jük átadni a 48 óránál nem koráb-
bi keltezésű, szállítás engedélye-
zéséről szóló orvosi igazolást (8/a 
nyomtatvány), ennek hiányában 
a galambot kiállítani nem lehet.

A galambok beérkezése: október 
23-án 20-22 óra között és 24-én  
7-8 óra között.

A kiállítás idején 12-14 óra között 
értékes tombolatárgyakat sorsolunk 
ki. Fődíj egy színes televízió és ér-
tékes tenyészgalambok.

A sportcsarnokon kívül sem a 
parkolóban, sem annak környé-
kén galambeladás és árusítás 
TILOS! A szövetség csak a sport-
csarnokban lévő rendezvényért 
vállal felelősséget.

Belépődíj: 1200 Ft/fő, nyugdíja-
soknak 50% kedvezmény jár  (höl-
gyeknek és 14 éven aluli fiatalok-
nak ingyenes)

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség

Elnöksége

Nemzeti Győztesek és Bajnokok találkozója 
2009. október 24.
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2008 év versenyei a 22. Tagszövetségben

A színpompás Kemencés Csárda étte-
rem és szálloda adott otthont a 2008. évi 
díjkiosztónak.

Elegáns fehér asztalok, ünneplőbe 
öltözött galambászok, feleségek, gyere-
kek, családtagok és ismerősök. Szinte 
valamennyi ünnepelt ott volt, személye-
sen vette át a díjakat.

Lakatos András a tagszövetség elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket, az ünnepelte-
ket, vendégeket s Valent Jánossal közö-
sen átadták a színvonalas díjakat.

Az ünnepeltek – győztesek, helyezettek:
A 2008. év rövidtávú, középtávú, álta-

lános és fiatalok Bajnoka:
Szkiba Ernő T-04

Rövidtáv
2. Konczili Károly  T-06
3. Papp Sándor   T-12

Középtáv
2. Lakatos András  T-11
3. Valent János   T-11

Általánostáv
2. Lakatos András  T-11
3. Komonyi Lajos  T-01

Fiatalok
2. Koczka István  T-11
3. Szkiba Ernő   T-04

Hosszú távú csapatbajnok
1. Lakatos András  T-11
2. Szkiba Ernő   T-04
3. Fróna Dániel  T-12

A verseny utak 1. díjasai:
Pestimre 
 1. Radócz – Mihalik     T-12
Komárom
 1. Déri Ferenc           T-12
Győr
 1. Balogh Mihály          T-12
Mosonmagyaróvár
 1. Szkiba Ernő           T-04
Brno
 1. Valent János          T-11
Jihlava
 1. Lakatos András         T-11
Kladno
 1. Kurilca Iván           T-06
Jihlava
 1. Barabás János          T-12
Riesa
 1. Mezei Vilmos           T-11
Mosonmagyaróvár
 1. Radócz – Mihalik      T-12
Lipcse
 1. Papp Sándor           T-12
Mosonmagyaróvár
 1. Szekeres Sándor        T-05
Riesa
 1. Áfra Lajos          T-01
Mosonmagyaróvár
 1. Radócz – Mihalik     T-12

Általános Champion 
Hím:
1. Miló Mihály és fia T-01     8 hely
2. Pók Győző T-11        7 hely
3. Szegedi Barna T-11        7 hely
Tojó:
1. Lukács – Erdőhegyi T-05   7 hely
2. Lukács – Erdőhegyi T-05   7 hely
3. Szigetfalvi József T-05       6 hely

A jelenlévők vidám, őszinte taps köze-
pette vették át a győztesek és helyezettek 
a Póker Trófea szép díjait. A hangulatot 
fokozta Dr. Bánhidi László sporttársunk 
felesége – Magdika – által működtetett 
Hangszín Tanoda Stúdió fantasztikus 
műsora, többször visszatapsolták őket.

Ezúton is gratulálok Nekik és köszön-
jük a csodálatos élményt.

Néhányan zsindelyes-el alapoztak a 
vacsorához és az éjszaka hangulatához.

A vendégeket, Hegedűs Miklóst és Jan 
Looterman-t annyira meghatotta a fan-
tasztikus hangulat, hogy 1-1 eredeti hol-
land galambot ajánlottak fel a tombolára, 
amely bőséges ital, csokoládé, apró házi 
dolgok sokaságából állt.

A 22-es Tagszövetség tagjai a Nemzeti 
Versenyen is eredményesen szerepeltek, 
hiszen 

Riesa, zóna egyéni
2. hely Mesés Volmos T-11
4. hely Erdész Gyula T-11
Riesa zóna csapat:
7. hely Fróna Dániel T-12
Lipcse zóna egyéni
1. hely Papp Sándor T-12
4. hely Barabás János T-12
Lipcse zóna csapat
2. hely papp Sándor T-12
Anker díj
2. hely Balog Mihály T-12
Magyar kupa
Rövidtávú csapatbajnokság
4. hely Radócz – Mihalik T-12
10. hely Balogh Mihály T-12
22. hely Papp Sándor T-12
Rövidtávú Ász galambok
21. hely Radóch – Mihalik T-12

Az országos Kiállításon bemutatott 
galambok között:

2008. év galambja rövidtáv
23. ifj Czégény Antal T-12
26. ifj Czégény Antal T-12
Középtáv
5. Barabás János T-12
23. ifj Czégény Antal T-12
Standard tojó:
116. ifj Czégény Antal T-12

Menet közben is és utólag is csak gra-
tulálni tudunk a 22. Tagszövetség veze-
tésének, a tagságnak az ünnepi est ren-
dezőinek a szép díjkiosztóért.

Kakas Tímea
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Az Albatros Centrumban kiadásra kerülnek azok 
a galambok is amit eddig visszatartottunk te-
nyésztési céllal.
Több eredeti Dél-Afrikából vásárolt és ver-
senyre küldött madarak.

Továbbá korlátozott számmal olyan fiatal ga-
lambok, amelyeket a nemzetközi versenyekre 
tenyésztettünk.

Kiárusításra kerülnek olcsó áron a teljes átalakítás 
miatt a polcrendszerek és tölgyfa lábrácsok is. 

Kaphatók még az ablakokra való speciális szel-
lőzésű Schlephorst féle szabadalmazott gumihá-
lók bontott és új kivitelben.

Száray Tibor
Az Albatros-Nevada Centrum nevében

Telefon: 06 20 279-6606
Email. prdc@t-online.hu

Albatros Centrum
Az elkövetkező 1 –2 évben a versenyzést át-
menetileg szüneteltetem.

Felkínálom eladásra a 2 – 5 éves verseny ga-
lambjaimat, melyek kiválóan alkalmasak to-
vább tenyésztésre. Nagy részük champion ga-
lamb. Eladó továbbá 4 pár tenyészgalamb, 
valamint korlátozott számban 2009 évi késő 
őszi fiatalok.
2010 évre fiatalok leköthetőek. Fiatal kezdő 
galambászoknak kedvezményt adok. 

Eredményeim: 2007-ben Magyarország él-
versenyzője, Szuper Kupa első helyezés.  Az 
elmúlt 3 évben a B-2 Tagszövetség általános 
bajnokságát megnyertem.

Végh Kálmán
Mesterversenyző
06-20-972-4530

Erősítse meg állományát!

Hírek a Pannon Maraton Klubtól
2009 tavaszán megalakult a Pannon 

Maraton Nemzetközi Postagalamb klub. 
A klub alaptézise az, hogy legalább a 
starthelyen biztosítsunk mindenkinek 
egyenlő feltételeket. Az idei évre két 
versenyt terveztünk Bambergből, melyet 
óriási erőfeszítések árán ugyan, de sike-
resen megrendeztük. 

Feltűnően nagy igény mutatkozik az al-
földi, illetve észak-keleti egyesületek kö-
zös versenyére. Ennek igazolásaképen az 
első alkalommal több, mint 200 tenyésztő 
2000 galambja állt a startvonalnál. A ver-
senyek lebonyolítása óriási nehézségekbe 
ütközött ugyanis, három ország galambá-
szai versenyeztek egy autóból. 

Ezért kisebb gyűjtőköröket kellett létre-
hozni, hogy mindenki elérje a román szállí-
tójárművet. Területi elosztásról csak annyit, 
hogy Pécsváradtól, Kecskemét, Cegléd 
érintésével Nyíregyházáig, illetve ettől a 
vonaltól keletre élő magyar postagalamb-
ászok vettek részt. Romániából Arad, illetve 
Temesvár környékéről. Szerbiából Palics, 
Szabadka környékéről, Horvátországból 
Eszék környékén élő galambászok. 

Ehhez az óriási munkához nagy segít-

séget nyújtottak a következő sporttársak 
Garaci János, Hertelendi Csaba, Kabai 
Gábor, Ceglédi Sándor, Csehi Miklós, 
Rucz János, Gál Ottó, Jambik István, 
Varga Kázmér. Román oldalról Horvát 
János, Chebeleu Dan. Szerbiai oldalról 
Dudás Róbert.

Nagy szerencsénk, hogy a soraink 
közt tudhatjuk a nagy munkabírású Mi-

halik Csabát, aki többek között a magyar 
gyűjtőhelyeken végigkísérte a román 
szállítójárművet. Örülök neki, hogy a 
kezdésnél én is részt vehettem a szerve-
zési, illetve a lebonyolítási munkákba. A 
jövőben évről évre a létszámunk meg-
duplázása a cél.

Sporttársi üdvözlettel:
Gál László - Jánoshalma
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A postagalamb sporttot a helyi galam-
bászok ismertették és szeretteték meg 
velem. Most már egyre több galambászt 
ismerek de reméllem hogy még nagyon 
sokkal megismerkedhetek. Sokat tanulok 
a galambászoktól és a szakkönyvekből is 
melyeket bátran merek ajánlani a kezdő 
galambászoknak is. Számomra nagy kihí-
vás de szerintem ezzel nem vagyok egye-
dül, mert nagyon sokat kell a galambok-
kal foglalkozni főleg a versenyekre való 
felkészítéskor, miközben az egészségükre 
is ügyelni kell. A fiataloknak egyaránt tu-
dom ajánlani a postagalamb sportot, mert 
nagyon élvezetes látni amikor a sok gon-
dozás és különleges bánás mód meghoz-
za a gyümölcsét és sikeres versenyekben 
lesz részünk. A versenyekre való felké-
szülésben  sokan segítenek főként Páva 
Zoltán barátom aki sok tanáccsal lát el, 
de most már egyre inkább próbálom a ga-
lambjaimat nagyrészt egyedül felkészí-
teni. A versenyeredményeim évről-évre 
jobbak és jobbak és szeretném hogyha 
ez továbbra sem változna.Tehát aki csak 
teheti galambászon, mindenkinek nagyon 
tudom ajánlani.
(Az F-02 eggyesületnek a tagjainak na-
gyon köszönöm a támogatásaikat és a ta-
nácsaikat egyaránt!)

Gede Renátó F-02

1. Én a galambszeretetet a nagyapámtól örö-
költem, akinek mindig voltak dísz- és húsga-
lambjai. Talán a sors akarta, hogy egyszer a 
Csóri Anti bácsi előtt biciklizgettem, mikor 
a postagalambok felkeltették az érdeklődése-
met és így Anti bácsi megismertetett a posta-
galamb sporttal.
2. A D-13 egyesület tagjait ismerem, mert 
még nem volt szerencsém más sporttársakkal 
találkoznom. Én szerintem azoktól tanulha-
tok a legtöbbet, akik tapasztaltabbak.
3. A postagalambászat egy nemes sport, mely 
a rendszerességre és állatszeretetre tanít meg.
4. A versenyzésben, felkészítésben a nagy-

apám szokott segíteni. Általában a sporttár-
saktól szoktam tanácsot kapni.
5. Az idei versenyeken csupán 1-2 helyezést 
értem el, de nem csüggedek, a galambjaim-
mal továbbra is versenyezni szeretnék.
6. Sajnos én még nem rendelkezem elég ta-
pasztalattal, ismerettel, így még nem tudok 
válaszolni erre a kérdésre.
7. Szerintem jó lenne egy olyan versenyprog-
ramot összeállítani amelyben három galambos 
csapat is van, hogy a fiatalabb korosztály is 
eredményeket érjen el. A fiatal galambászok-
nak is jó lenne külön versenyt szervezni.

Viktor László  D-13

A Szerkesztőség által kiküldött levél alapján 
szeretnék válaszolni a következő kérdésekre 
ezzel segítve munkájukat.
1. A postagalamb sporttal Kerecseny György, 
Szikszai Imre, illetve Nagy Sándor ismerte-
tett meg, segítettek sok jó galambokkal és 
tanácsokkal hogy megálljam a helyem ebben 
a nagyszerű sportban. 
2. Ezen pár év alatt míg  a  Magyar Postagalamb 
Sportszövetség tagja vagyok sok jó postagalam-
bászt volt szerencsém megismerni, a legtöbbet 
a környezetemben élő sporttársaktól tanulhatok 
hiszen az ő történeteik és tapasztalataik elmesé-
lésével, elmondásával tudom könnyebben igaz-
gatni állományomat. Valamint nagyon sokat 
tanultam szakkönyvek olvasásából is. 
3. A  postagalambászat egy nagyszerű sport, 
amely megtanítja az embereket arra hogyan fog-
lalkozzon, formálja, igazgassa galambjait, hogy 
egy ütőképes, szívós és eredményes állomány 
váljon belőle. Valamint a gondoskodása, sze-
retgetése ezeknek a kis madaraknak, amelyek 
több száz kilométert repülnek hétről-hétre. 
4. A versenyzésben és felkészítésben szüleim 
segítenek, mivel iskolai tevékenységeim mi-
att nem jut elég időm a postagalambászatra. 
5. A 2008. évi versenyek a vártnál jobban 
alakultak, hiszen állományom 90 százalékát 
egyéves galambok alkották, ezért a hosszabb 
távokon nagyobb odafigyelést igényeltek 
mint idősebb társaik. 
Tagszövetségi általános távú csapatbajnok-
ság: 34. helyezés
Tagszövetségi rövidtávú csapatbajnokság: 
58. helyezés

Tagszövetségi középtavú csapatbajnokság: 
44. helyezés
Tagszövetségi hosszú távú csapatbajnokság: 
22. helyezés 
Várda röpcsoport általános távú csapatbaj-
nokság: 19. helyezés
Várda röpcsoport rövidtávú csapatbajnokság: 
38. helyezés
Várda röpcsoport középtávú csapatbajnok-
ság: 24. helyezés
Várda röpcsoport hosszú távú csapatbajnok-
ság: 14. helyezés

Egyesületi ált. távú csapatbajnokság: 2. helyezés
Egyesületi rövidtávú csapatbajnokság: 2. ill. 
5. helyezés
Egyesületi középtávú csapatbajnokság: 3. 
helyezés
Egyesületi hosszútávú csapatbajnokság: 2. 
helyezés
Általános távú tagszövetségi championbaj-
nokság egyéves galambokkal, hím: 2. ill. 5. 
helyezés
Általános távú tagszövetségi championbaj-
nokság, hím: 13. helyezés
Középtavú tagszövetségi championbajnok-
ság egyéves galambokkal, hím: 17., 25., 28. 
helyezés
Hosszú távú tagszövetségi champion bajnokság 
egyéves galambokkal, hím: 2. helyezés
Hosszú távú tagszövetségi champion-
bajnokság, hím: 14. helyezés
Általános távú Várda röpcsoport champion-
bajnokság egyéves galambokkal, hím: 2., 5. 
helyezés

Általános távú Várda röpcsoport champion-
bajnokság, hím: 13. helyezés
Középtávú Várda röpcsoport championbaj-
nokság egyéves galambokkal, hím: 16., 17., 
20., helyezés
Hosszú távú Várda röpcsoport egyéves ga-
lambokkal, hím: 1. helyezés
Hosszú távú Várda röpcsoport champion-
bajnokság, hím: 10. helyezés
 
Általános távú egyesületi championbajnok-
ság egyéves galambokkal, hím: 1., 2., 4., 9., 
10., helyezés
Általános távú egyesületi championbajnok-
ság, hím: 1., 3., 6., helyezés
Rövidtávú távú egyesületi  champ. egyéves, 
hím: 2., 3., 6., 7., 9., helyezés
Rövidtávú egyesületi champ., hím: 2., 4., 5., 
9., helyezés
Középtávú egyesületi champ. egyéves, hím: 
2., 5., 6., helyezés
Középtávú egyesületi champ., hím: 3., 6., 9., 
helyezés
Hosszú távú egyesületi champ. egyéves, hím: 
1., 2., helyezés
Hosszú távú egyesületi champ., hím: 1., 4., 
helyezés
Riesa: tagszövetségi 9., 10., hely
Lipcse: tagszövetségi 4. hely
Fiatalok versenye: Tagszövetségi ált. távú fi-
atal csapatbajnoság: 17., 19., helyezés
Röpcsoport: 13., 18., helyezés
Egyesületi: 2., 3., helyezés
6. A bajnoki rendszereket és kiírásokat meg-
felelőnek találom.         Molnár Gergő T-08.

Tisztelt Sporttársak!
A Szaklapunkban szeretnénk közreadni 

sportunkkal, versenyeinkkel kapcsolatos 
gondolatokat.

Megkérdeztük:
1. Ki ismertetett meg a postaga-

lamb sporttal?
2. Kit ismersz a postagalambászok 

közül, kiktől tanulhatsz legtöbbet?
3. Mi a véleményed a postagalam-

bászatról? Hogyan tudnád javasolni fiata-
labb társaidnak.

4. Ki segít a felkészítésben, verseny-

zésben? Kitől (kiktől) kapsz tanácsokat?
5. Hogyan sikerültek a 2008. évi 

versenyek? Milyen eredményeket értél el?
6. Mi a véleményed a jelenlegi baj-

noki rendszerekről és kiírásokról, a tag-
szövetségben, és országos szinten.

7. Milyen ötleteid, javaslataid len-
nének az egyesületed, tagszövetséged és 
országos vezetőknek?

8. Javaslataid, véleményed a posta-
galamb sportról.

A beérkező válaszokat folyamatosan 
közreadom és ezúton is köszönöm.

Kakas Tímea

Megkérdeztük...
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Halottaink
Megrendülten, fájdalommal tu-
datjuk, hogy Szűcs László sport-
társunk 2009. július 13 -án, 70 
éves korában elhunyt.
Az A-23 Nagykátai Egyesület 
alapító tagja volt, hosszú évekig 
az egyesület elnöke is. Az egye-
sület egy jó barátot, és sporttársat 
veszített el. Temetésén a kegyelet 
koszorújával és galambok felen-
gedésével búcsúztunk Tőle. 
Nyugodjon békében!

A-23 Nagykáta tagsága

A-09 Vecsési PGSE megrendülés-
sel tudatja, hogy Pelyvás Dániel 
Sporttársunk életének 67. évében 
rövid ideig tartó súlyos betegség-
ben elhunyt. Közel 30 éve volt 
egyesületünk tagja, megbízható, 
segítőkész sportárs és barát volt. 
Minden évben így idén is nagyon 
várta a szezon kezdetét, tele ter-
vekkel, de sajnos a betegség 
közbeszólt és az utolsó verseny 
után egy nappal távozott az élők 
sorából. A temetésén galambjai 
feleresztésével búcsúztunk tőle. 
Hiányozni fogsz...

Tisztelettel:A-09 Vecsési PGSE 
tagsága.

1. A postagalamb sporttal édes-
apám ismertetett meg, kicsi gyerekkorom 
óta részt vettem a galambok körüli teen-
dőkben és apa később már rám bízta pl. a 
galambok gyűrűzését és a versenyek utáni 
„behívását” is. 
2. A postagalambászok közül sze-
rencsém volt megismerni és látni Pintér 
és fiait és galambállományukat. A szom-
bathelyiek közül Tóth Antal bácsival óvo-
dás korom óta jó viszonyban vagyunk, 
édesapámat is ő látta el jó tanácsokkal. Az 
egyesületünkbe is sok mindenkitől hallot-
tam tanácsokat és tanultam is belőle, hogy 
még mit kell tudni a galambokról. 
3. Ez egy nagyon jó sportág és 
hobbi de sok türelmet és kitartást igé-
nyel. 
4. Apukám segít a felkészítésben 
és a versenyzésben! De a H-01-től kapok 
még nagyon jó tanácsokat.
5. Az elején nagyon jól kezdtünk 
a középtávokig, de követtünk el hibá-
kat, ezért az idei szezon nem a legjobban 
zárult. Egyesületünkben az összesítés-
ben a 3. helyen végeztem, a kerületben  
Riesaban egyéni 3., csapatban pedig a 7. 
helyezést értem el. 
6-7. Nekem az a javaslatom, hogy amikor 
az országosra küldjük a galambokat, ne 
két nappal előbb legyen a gyűjtés, mert az 
megviseli őket. Ez egyben a javaslatom és 
a véleményem is. 
8. Ismertebbé kellene tenni ezt a 
sportágat, mert azt emberek többsége a 
galambokban csak a haszontalan időtöltést 
látja, és nem tudja értékelni azt a sikert és 
örömet, amit egy verseny után érzünk mi 
galambászok, már akkor is, ha nincs ki-
emelkedő eredmény, csak teljes a csapat-
létszám a visszaérkezéskor.
Köszönöm érdeklődését, 

Ifj. Marcz Gábor H-01

Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy 
kikérik véleményemet és esetleg meg is 
jelenne a Szaklapban. 10 éves koromban 
kezdtem érdeklődni a galambok iránt. Ne-
velőapám Varga Sándor gyermekkori él-
ményeit átadva, a galambok iránti szerete-
tét kifejezve mesélt arról a millió fajról és 
azok viselkedéseiről a velük való törődés 
rejtelmeiről. Az ő saját kétkezű munkája 
által csinálta meg nekem azt a helyet és 
azokat a tojatókat, etetőket amit még a mai 
napig előszeretettel használnak galambja-
im. Döntő fordulat volt életemben amikor 
megkaptam tőle első galambjaimat. Isme-
retsége által ismertem meg olyan embere-
ket akik több évtizede foglalkoznak sport-
szerűen a galambászattal. Fiatal korom 
ellenére nagy szeretettel fogadtak be és 
segítenek. Évek alatt ők vezettek be a rep-

tetéstől a beteg galamb ápolásáig minden 
fontos dologra. Igaz még rengeteget kell 
tanulnom, és tapasztalnom ahhoz, hogy 
megközelítsem a tudásukat.
Talán egy pár sort leírnék arról, hogy most 
léptem életem új szakaszába, kezdem el 
Gyulán az Egészségügyi Gimnáziumot. 
Sarkad-Gyula átjárás miatt reggel fél 6-kor 
kelek, hogy legyen időm a kis állományo-
mat (kb. 25 galamb) megetetni, megitatni 
és megszeretgetni. Ezt a sportot csak olyan 
gyerekeknek ajánlom akik rendelkeznek 
olyan kötelesség és felelősség tudattal és 
nem sajnáltatva önmagát fel tud kelni, 
hogy gondoskodjon állományáról iskolába 
indulás előtt. Nem apa, se nem anya az aki 
őhelyette ezt a feladatot elvégzi. Hátrány-
ba érzem magam mert nincs lehetőségem 
arra még nyári munka keretében sem, hogy 
az anyagi részéhez hozzájáruljak. Jó lenne 
korhoz kötni a tagdíj összegét, versenyzési 
díjak, gyűrűk költségeit. Ha az én szüleim 
nem segítenének, vagyis, hiába szeretném 
nem tudnák fedezni a mai szűkös anyagi 
helyzetben lehetőségem sem lenne, hogy 
átéljem ezeket a csodálatos életélménye-
ket!

Tisztelettel: Benyó Gyöngyi P-09

1: A postagalamb sporttal Tatám és Ke-
resztapám ismertetett meg. Én a galambo-
kat kicsi korom óta ismerem.
2: A Gyöngyösi Egyesület tagjajit isme-
rem. Ugyanis 10 évig nagypapáméknál 
volt a gyűjtés és persze nagyapámtól és 
keresztapukámtól tanulhatok a legtöbbet.
3: Véleményem a galambászatról nagyon 
sok időt és odaadást vesz igénybe. Az 
anyagiakról nem is beszélve. Én a Mamám, 
Tatám vitáiból következtetek, de attól füg-
getlenül nagyon szeretjük a galambokat. 
Javaslom minden fiatalnak!!!
4: Versenyzésben még önálló elképzelésem 
nincs a papám sokat segít nekem. Ő már 
nagyon rég óta foglalkozik vele. Most 65 
éves és 15 éves kora óta vannak galambjai. 
Alapító tagja volt a galambászásnak.
5: 2008-as évi verseny nagyon szomorú 
mert sok galambom elveszett, nagyon rossz 
volt az időjárás is, az eredmény közepes.
6: A bajnoki rendezőről és kiírásokról el-
fogadható véleményem van. Az Újságtájé-
koztatás és küldés kifogástalan!
7: Ötleteim és javaslataim: segíteni a fiata-
lokat, is a munkában megfáradt nyugdíja-
sokat, akik sokan vannak galambászok és 
szeretik a fiatalokat!
8: Véleményem a galambászatról. Na-
gyon izgalmas fárasztó odafigyelést 
igénylő sportág! Minden sporttársnak 
kívánok jó egészséget és  sikeres Boldog 
eredményeket.

Mádi Anett V-31

Az egyesület tagjai ismertettek meg a pos-
tagalamb sporttal.
2. Ismerek egy-két “nagymenőt” az új-
ságból, de személyesen ismerem Csontos 
Gyulát Dunaföldvárról.
3. Sajnos drága sport, viszont jó érzés mi-
kor hazajönnek a galambok (ha jönnek). 
Javasolni én se tudok, mivel én is kezdő 
vagyok.
4. Egyesületi sporttársaktól.
5. Csak fiatalok versenyén vettem részt, ki-
emelkedő eredményem nem volt, viszont 
hiányom annál inkább.
Az utólsó három kérdésre nem tudok vá-
laszt adni, mert ebben az évben kezdtem el 
ezt a sportot.
A következő évre kívánok minden sport-
társnak  jó versenyeket.

Tisztelettel: Varga Alex P-17
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Lakossági Hírdetés
Többszörös bajnokságot nyert ál-
lományunk áron alul sürgősen el-
adó. Mintegy 100 db tenyész, 60 
db fiatal és 60 db verenygalamb. 
Championok, díjasok, 10-11 he-
lyezésesek éves szinten. Vérvo-
nalak: Campuis, Klak-Janssen, 
Meulemans, Hétvári, Vanloon, 
Aarden, Desmet-Matthijs, 
Fulgoni, Hoeremans. Felkészíté-
si programot biztosítok. 
Tagscherer György és Krisztián 
Tel: 06-30/259-13-68,
06-26/330-849. Honlap:
http://tagschererduc.try.hu

Megromlott egészségügyi és 
anyagi okok miatt többszörös 
kerületi bajnokságot nyert 
Gyerkó vérvonalú állomá-
nyomat, amit 20 éve tenyész-
tek, teljes mértékben felszá-
molom.
Tenyészek, versenygalambok és 
ez évi fiatalok kiadók.
Az állományom bármikor meg-
tekinthető előzetes időegyeztetés 
alapján.
Tóth József
- Abaújszántó, Arany J. u. 24. 
Tel: 06-70/568-7578

Maraton díjkiosztó

A Maraton klub 2009. október 
17-én Lajosmizsén az Új Ta-
nyacsárdában tartja díjkiosztó 
ünnepségét!

Program: gyülekezés 10 órától
 Díjkiosztó 13 órától
 Közben lovasbemutató
 Szabadprogram.

Mindenkit szeretettel vár a 
Maraton klub Vezetősége!


