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F.C.I. HUNGARY GRAND PRIX 
Szeged-Domaszék-Mórahalom 

2009. 09. 11-12.
2009. év őszén az időjárás kedvezett 

a galambsportot kedvelők széles táborá-
nak. A „vénasszonyok nyara” vagy aho-
gyan divatosan mondjuk „indián nyár” 
most hosszasan tart, bár a reggelek kez-
denek hűvösödni, de a nappali órákban a 
sok év átlagát meghaladó pozitív hőmér-
séklet elősegíti, hogy jó versenyútjaink 
legyenek. 2009. szeptember 11 - 12 nap-
jai – péntek és szombat – is ilyen napok 
voltak.  Amikor 2009. évre ismételten 
meghirdetésre került a FCI HUNGARY 
GRAND PRIX, még nem tudtuk, milyen 
idő is lesz a záróversenyen.

Ez évben a mórahalmi teszttelepre 14 
országból 500 galambot küldtek. A ga-
lambok beszoktatása, aklimatizációja vi-
szonylag kedvezően alakult. Az ide kül-
dött galambok egészségügyi állapota sok 
esetben kifogásolható volt, de sikerült 
egészségüket stabilizálni, így viszony-
lag kis létszámot tett ki az elpusztultak 
száma. A galambok több tréning úton 
vettek részt. Itt is volt elmaradás. Az első 
tesztversenyre – 100 km – 396 galam-
bot kosaraztak be. E versenyről 344 db 
galamb érkezett időben. A második 150 
km-s versenyre 336 galamb került beko-
sarazásra, míg a harmadik 200 km-s ver-
senyről a bekosarazott galambok közül 
305 db érkezett meg.

A teszttelep az eltelt időben megújult, 
megváltozott. A telep területét megnö-
velték. Az elektromos vezetékeket ki-
építették. A dúcokkal szembeni kerítés 

mellett örökzöld bokrokat telepítettek. A 
szponzorok hirdetőtábláit ízlésesen, jól 
látható helyeken helyezték el. A galam-
bok egészségének megőrzése, szinten 
tartása kiemelt feladat volt. Minden héten 
egy alkalommal edző-utakat tartottak. A 
galambok egészségi állapota, fizikumuk, 
vedlési állapotuk kifogástalan volt.

A záróversenyre történő bekosa-
razás.

Mint az előzőekben említettem, az idő-
járás kedvezően alakult. 2009. szeptem-
ber 11-én délelőtt 09 órakor kezdődött a 
galambok bekosarazása. Az FCI részé-
ről a bekosarazást végző és ellenőrző 
személyek már korábban megérkeztek. 
A Magyar Postagalamb Sportszövetsé-
ge részéről Molnár Mihály Sportügyi 
Alelnök, Pethő Attila Főtitkár és Belák 
Ottó a Szövetség Versenybizottsága 
Elnöke  valamint a teszttelep vezetője 
SILAY FERENC Úr vettek részt a be-
kosarazásban. Az FCI részéről a bizott-
ság munkájában aktívan vett részt Dr. 
JOSE TERESO Úr az FCI Elnöke, aki 
személyesen rakta a galambokat a gyűj-
tőantennába. A gyűrűszámokat Piet van 
Gils úr ellenőrizte. A komputert Martha 
van Geel Úrasszony figyelte, míg a ga-
lambokat Molnár Mihály és az időköz-
ben érkező Száraz György rakták a szál-
lítóketrecekbe.

Érdekessége volt az eseménynek, hogy 
a Kínából érkező sporttársak HUANG 
JIAN vezetésével közvetlenül az általuk 

üzemeltetett internetre tették fel a mind 
végig működő videófelvételeket. Szor-
galmasan és precízen dolgozott a tech-
nikusa KE YAN úr. Első alkalom volt, 
hogy Magyarországról közvetlenül élő 
adásban adták az eseményeket. (A más-
napi verseny érkezését és azt követő 
riportokat is egyenes adásban közvetí-
tették.)

A galambok bekosarazása 14,30 óra-
kor befejeződött. 349 db BRICON 5000 
gyűrűvel ellátott galamb került a szállí-
tóketrecekbe.

A szállítóketreceket leplombálták, 
azokat Tereso Úr személyesen ellen-
őrizte, majd a szállítmány elindult a 
csehországi MALACKI starthelyre.

A záróversenyre bekosarazott ga-
lambokról.

Mint említettem 14 ország galambászai 
közül küldtek galambokat a teszttelepre. 
Olyan hírességek, mint Andre Lietaer, 
Emiel Denys, Michel Vanlint, Jan Lotter-
man, de külön kell említést tenni a kínai 
gyűrűkkel ellátott galambokról. Kínából 
nem lehet kihozni postagalambokat, ezért 
a kínai sporttársak Belgium, Hollandia, 
Németország és Magyarországon élő pos-
tagalambászoknál gyűrűztettek galam-
bokat és e galambokat nevezték – nagy 
számban – a teszttelepen (a záróversenyen 
érkezett kínai galambok tulajdonosainál 
feltüntették a galambok tenyésztőinek 
nevét is). A magyarországi postagalam-
bászok is kitettek magukért. Már-már 
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kialakult az úgynevezett „törzsküldők” 
létszáma, ahol a fő helyet Montoya Once 
Juan, Huang Jian, Emiel Denys, Linda 
and Monika és Kovács Mihály és And-
rás foglalják el. (A www.postagalamb.hu 
honlapon a versenyre küldőkről, a küldött 
galambokról, a tesztversenyekről részle-
tes adatok találhatók.)

Szabadidős programok.
Ezt követően Szegedre utaztunk és 

szálláshelyünket – mely az ALFA Ho-
telben volt – elfoglaltuk. A hotelben fel-
frissültünk egy kicsit pihentünk, majd 
19 óra körüli időben buszra ültünk és a 
szegedi Fehértói Halászcsárdába men-
tünk, ahol a vendégek részére a tesztte-
lep vezetője szolid fogadást adott, mely-
nek keretében megkóstoltuk a Szegedi 
HALÁSZLÉT is. Silay Ferencen kívül 
MOLNÁR MIHÁLY alelnök is köszön-
tötte a megjelenteket. Külön kiemelte, 
hogy Tereso Úr az FCI Elnöke mily ak-
tívan vett részt a bekosarazási munkála-
tokban. Ez alkalommal első alkalommal 
köszöntötte a Bolgár Sportszövetség el-
nökét és helyettesét Dimitár Bozserikov 
urat és Dimitár Todorov urat. Ők első 
alkalommal jártak Magyarországon.

A szlovák és szerb vendégek nem tud-
tak részt venni az estebéden.

Jó hangulatban kb. 3 óra hosszat be-
szélgettek a vendégek. Két angol nyelvű 
tolmács állt a magyarok rendelkezésére. 
Jóval éjfél előtt már mindenki lepihent, 
készülve a másnapi nagy eseményre.

Másnap délelőtt a vendégek városné-
ző programon vettek részt. Ismerkedtek 
Szeged város híres épületeivel, híressé-
geivel, nevezetességeivel. A teszttelep 
záróversenyén köszönthettük Dr. José 
Tereso Urat az FCI elnökét, Martha van 
Geel Grand Prix titkárt, Piet van Gils-t Hol-
landiából, Juraj Kurek elnököt Szlovákiá-
ból, Bilan Florin elnököt és Horvát Jánost 

Romániából, Mátyus Mihályt a szerb szö-
vetség versenybizottsági elnökét, Moldova 
Florint Romániából, Drágó Krajevicset 
Horvátországból, George Huangot és fiát 
Huang Meng Yaot Tajvanról, Huang Jiant 
Kínából és Mr. Tse Pinget, a kínai szövet-
ség alelnökét, Dimitár Bozserikov urat és 
Dimitár Todorovot Bulgáriából. Nagyon 
sokan jöttek el Romániából, Szerbiából, 
Szlovákiából.

A záróverseny.
Szeptember 12-én a reggel kissé hű-

vösnek tűnt, de gyorsan melegedett az 
idő. A galambokat Malacki-ból 08 óra-
kor engedték fel kellemes időben. Eny-
he ÉNy szél volt, mely később már Ma-
gyarország felett inkább K-DK irányúvá 
vált, majd a délutáni órákban ismételten 
É-ÉNy irányt vett.

Éppenséggel nem a legideálisabb 
széljárás volt a verseny szempontjából. 
Ennek ellenére bizakodóvá váltunk és 
úgy gondoltuk 12,30-13,30 közti időben 
az élgalambok biztosan megérkeznek.

Reggelre elkészült a sátor, ahol a teszt-
telepre érkezők a padokra leülhettek. 
A technikai berendezéseket Pető Attila 
ellenőrizte, majd a sátorba felállítot-
ta a kivetítő rendszert és a Laptopokat, 
nyomtatót, érzékelő műszereket. A kínai 
sporttársak összeállították az internetes 
közvetítéshez a technikájukat, beüze-
melték és megkezdték a közvetítésüket.

A sátorban büfé üzemelt. Üdítők, sör, 
hideg és meleg ételek választékaiból 
rendelhettek a látogatók.

A telep parkosított részénél rendezték 
be az árverés helyszínét. Délelőtt, míg a 
galambok nem érkeztek meg, az elmúlt 
évből megmaradt galambokat rakták ki a 
ketrecekben és azokból lehetett vásárolni. 
Jó ötlet volt. Többen e kollekcióból vásá-
roltak állományuk feljavítása érdekében.

A korábbi évekhez viszonyítva mint-

ha kevesebben jöttek volna el a záró-
versenyre. Ennek oka talán az lehetett, 
hogy e napon a tagszövetségeknél a 
fiatalok versenye folyt. Volt ahol maga 
a verseny, volt ahol ez időben folyt a 
begyűjtés.

Megítélésem szerint kb. 300 fő vendég 
lehetett a helyszínen, akik nagy türelem-
mel várták a galambok megérkezését. 

12 óra 20 perc körüli időben jött egy 
kék csapos galamb, amely nem akart 
beülni. Mindenki azt gondolta, hogy itt 
az első. A galamb azonban hajthatatlan 
volt, nem sietett beülni. 12,38 kor le-
szállt egy kék színű galamb és indult a 
bejáró felé, a kék csapos is elindult.

A kék 12,38 kor az antennára lépett. A 
rendszer kijelezte a 09-01-286228 gyűrű-
számú Kínai galambot. A galamb HUANG 
JIAN tulajdona és a galambot Magyaror-
szágon ERDÉLYI Gyula sporttárs gyű-
rűzte fel saját állományából.

A második galamb ugyancsak kínai 
sporttársé volt a 09-20682245 számú és 
a galambot MICHEL VANLINT gyű-
rűzte fel.

A harmadik Karl Heinz Lang német 
sporttárs galambja, míg a negyedik ga-
lamb ERDÉLYI GYULA sporttársé!

Mondanom sem kell igazán nagy volt 
az öröm. A kínaiak a győztes galambo-
kat az interneten bemutatták és világgá 
röpítették a hírt, saját magyarországi si-
kereiket (profi piár munka).

Gratuláltak Erdélyi Gyula sporttárs-
nak aki örömkönnyeivel küszködött és 
fogadta az FCI elnökének a Magyar 
Szövetség Elnökének, de mondhatni, 
valamennyi ott lévő postagalambász 
gratulációit.

Az árverés.
Nagy érdeklődés közepette kezdődött 

a galambok árverése. Először a 50 és 30 
helyezések közötti galambokat, majd a 
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30- és első helyezetteket árverezték. A 
galambok kikiáltási ára 10.000 Ft volt. A 
galambok többsége gazdára talált. A leg-
nagyobb érdeklődés az első és 10 galam-
bok árverezése iránt volt. Egyszer ki az 
aki megvásárolja a legjobban teljesítőket 
ill. milyen összegért kelnek el. Itt a kí-
nai sporttársak taroltak. A legmagasabb 
összegért a MICHEL VANLINT galamb 
kelt el. E galamb lett a champion és kü-
lön érdekessége a galambnak hogy va-
lamennyi versenyen az élben végezett.

Búcsúest
Este 20 órakor az ALFA Hotel nagy-

termében rendezett záróünnepségen 
vettünk részt. Ez alkalommal a teszt-
telep vezetője a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöksége adott vacsorát 
a vendégek részére. Ez alkalommal Bár-
dos István Szövetségünk Elnöke köszön-
tötte az FCI küldötteit. Dr. Jose TERESO 
urat az FCI Elnökét, Marta van Geel úr-
hölgyet az FCI Tesztversenyek szerve-
zőbizottsága titkárát Piet van Gils urat a 
szervezőbizottság tagját, George Huang 
urat, Huang Jian urat, Ke Yan urat, akik 

Kínából érkeztek, Moldován Florin urat 
és feleségét Romániából, Horváth János 
urat Romániából, Dimitár Bozserikov és 
Dimitar Todorov urakat Bulgáriából, és 
valamennyi magyar sporttársat, akik az 
ünnepi esten részt vettek.

Megköszönte a teszttelep vezetőjének 
Silay Ferenc úrnak a munkáját. Véle-
ménye szerint a teszt telepi versenyek 
jól sikerültek, öregbítették a Magyar 
Postagalambsport hírnevét és nem utol-
só sorban az itt röptetett galambok mi-
nősége javítja a magyar postagalamb-
ászok állományának minőségét, igaz 
most már vannak itt Magyarországon is 
olyan postagalambok, amelyek a világ 
bármely dúcában és bármely versenyén 
megállnák a helyüket. Példaként emlí-
tette a világbajnoki címet elérő Kovács 
Mihály és András galambjait vagy a 
mostani verseny győztes galambjának a 
tenyésztőjét, Erdélyi Gyula galambjait. 
A magyar postagalambászok az utóbbi 
években a világ teszttelepeire küldött 
galambjaikkal egyre jobban szerepel-
nek, egyre nagyobb tekintélyük lesz a 
magyar postagalamboknak.

Dr. JOSE TERESO az FCI Elnöke is 
köszöntötte a jelenlévőket és a Szeged-
Mórahalmi FCI verseny jelentőségéről 
beszélt. Úgy gondolja, hogy e helyen 
most már folyamatosan lehet FCI ver-
senyeket rendezni. A körülmények, a 
hely az itt végzett szakszerű munka, a 
magyar postagalambászok hozzáállása 
biztosíték arra, hogy a folyamatosság 
ne szakadjon meg. A maga részéről tá-
mogatja az FCI versenyek következő 
évekbeni megrendezését.

Ezt követően a vendégek szóltak elis-
merő szavakkal, majd a kölcsönös aján-
dékozás következett A Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség a PÁPAI HÚSIPARI 
Zrt. – főszponzor – ajándékcsomagját és 
egy üveg Tokai ASZÚT – Balázsi József 
tolcsvai pincészetéből – adott át vala-
mennyi résztvevőnek. Az FCI Elnöke 
Bárdos Istvánnak az FCI zászlóját adta 
át, majd az ott lévőknek egy-egy FCI 
kulcstartót adott át. A Kínából érkezett 
vendégek a Bulgár Elnököt köszöntötték, 
ezt tette Tereso úr is azzal a megjegyzés-
sel, hogy reméli Bulgária is bekapcsoló-
dik az FCI versenysorozatokba.

A Romániából érkező Horváth János 
sporttárs az általa vezetett teszttelepen 
résztvevő Magyar sporttársak közül 
Kovács Mihály és András versenyzőpá-
rosnak itt adta át a teszttelepi versenyen 
elért díjakat.

Kovács Mihály sporttárs – világbaj-
nokunk – pár kedves, őszinte szóval 
mondott köszönetet Bárdos István El-
nökünknek, aki komoly munkával járult 
hozzá ahhoz, hogy a 2009 évi Szeged-
Mórahalmi teszttelepi versenyek az FCI 
záróverseny jól sikerüljön.

A jelenlévők egymástól úgy búcsúz-
tak: „JÖVŐRE UGYANITT”

-r-ó.
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Olimpikonok sorozat 5. rész - Sós Bálint Hódmezővásárhely

Senki nem állíthatná, hogy egy ismeretlen 
galambász bemutatásán fáradozok. Jelentős 
rangot vívott ki munkásságával a postaga-
lambászok táborába. Bennszülött Hódmező-
vásárhelyi.

1948-ban látta meg a napvilágot. Mint 
minden rendes háznál az apró baromfiakon 
kívül a galambok is jelentős számban megta-
lálhatók voltak. Nem volt ez másként a szülői 
háznál is. Mindezek okán a galambok közé 
született. A postagalambokkal 1969-ben kezd 
foglalkozni, sógorától Sisák Lajostól kapta 
az első postagalambokat. Ekkor olyan pályá-
ra állította sógora, amely napjainkban is jár-
ható számára. Mint mindenkit a kezdetekben 
több-kevesebb megoldandó helyzet elé állí-
tották a galambok, ez vele is megtörtént.

A tanuló éveken túljutván 1975-től megsza-
kítás nélkül elsőosztályú versenyző, kitűnő is-
kolának bizonyult a hódmezővásárhelyi egye-
sület. Sok értékes tapasztalatot volt alkalma 
elsajátítatni idősebb sporttársaitól, barátaitól.

Eredményes postagalambásznak lenni ran-
got jelentett a civilek között is a Dél-Alföldi 
mezővárosban is. Önmagáról így vall: szen-
vedélyes versenyző, amíg versenyre küldhet 
mindig és mindent röptet. Számba vehetetle-
nül sok díjat nyertek a galambjai kezdve az 
egyesületben, kerületben később Tagszövet-
ség és az Országos versenyeken.

Ezen díjak egyéni, champion és csapat 
díjak. Mivel minden versenyre küld, akár 
ugyanazon galambjait, megesik, méghozzá 
nem is ritkán, komoly díjnyerő és champion 
galambok is felkerülnek a veszteség listára. 
(Sajnos egy részüket háztól a héják sólymok 
ragadják el örökre.)

Itt az egyesületben az egész versenyévad 
nem egy kimondottan rajt-cél sétamenet. Szám-
talanszor előfordult a múltban, de így van ez a 
jelenben is. Jó példa erre a 2009-es versenyév: 
az utolsó versenyen dőlt el a bajnokságok sor-
sa. Így azután egy percig sem kell azon gondol-

kodni versenyszezon közben, miként kellene az 
ADRENALIN szinten emelni.

Fontos a galambász életben a nyugalom, 
a megértő családi háttér, a kiegyensúlyozott 
egyesületi élet. Ez utóbbi szerencsésen min-
dig úgy alakul, hogy náluk nincsenek nagy és 
hangzatos pengeváltások. tehát feleslegesen 
nem vonja el semmi a figyelmet a soron kö-
vetkező utakra történő készülődéstől.

Ha felkérték mindig mindenben számíthat-
tak rá a galambászat, teljes mértékben betölti 
az életét.

A Dortmundi olimpiára kikerült két ga-
lambja úgy véli megállta a helyét a nemzet-
közi mezőnyben. Kell ennél több?

Igen tudom mégis az a legszebb, ha az em-
ber galambja díjat is nyer egy ilyen nagy se-
regszemlén. De csak a díjnak lehet örülni?

Több százezer ember töri magát a világon, 
hogy a galambja oda kerüljön valamilyen 
kategóriában az olimpiára, ugyanakkor több 
százezer ember galambja nem kerül oda. Az 

én „A” kategóriában 19. a HU 02-05-33420 
KK hím, és a „B” kategóriában 24. a HU 05-
05-94148 KK hím galambom ott volt!

Az országot átlósan többször bejárta, sok-
sok sporttársat meglátogatva, sok-sok beszél-
getés, eszmecsere részesévé válva van képe 
arról, hol szorít a cipő. Ezen eszmecserék, 
vagy nevezhetjük bárhogy, fókuszában az 
idejét múlt CSAPATVERSENY RENDSZE-
RÜNK felszámolásra kerül. Talán nem téve-
dek nagyot, ha arra gondolok, hogy mindenki 
szabadulna ettől a púptól. Mégis olybá tűnik, 
mintha szövetségtől várnánk a megoldást. A 
szövetség vezetése egy tollvonással nem kí-
vánja megszüntetni. Neked mi a véleményed?

Mint tudod nálunk ez már a helyére került 
NINCS ÁLTALÁNOS CSAPAT ŐRÜLET 
KÉNYSZER. Így aztán tetten érhető a gya-
korlatban, nem kell feláldozni az egy-egy 
távolságot jól tűrő galambot másik kettőért. 
Ez országos szinten úgy fog elvezetni az ál-
talános csapatverseny megszűnéséhez, ha 
az egyesületek, tagszövetségek versenyzői 
ráébrednek, hogy mindent, ami szép és jó fel-
áldoznak évről évre egy olyan formátumért, 
amelyet a világon sehol nem gyakorolnak és 
nem is ismernek el.

Nem kell messzire visszatekintenünk: a Kö-
zép Európai Föderáció Nyitrán a világ galam-
bászainak seregszemléje Dortmundban el, vagy 
el nem ért eredményeinkre tekintünk és ezt nem 
kívánjuk többnek látni, mint amennyi.

Ha és amennyiben, netán az a célunk, hogy 
a világ postagalamb sportja ránk figyeljen, 
becsüljön, számoljon velünk, nekünk, ma-
gunknak kell leráznunk a béklyót. A megol-
dás a postagalambász életünkben csak ránk, 
egyedül ránk marad.

Száraz György
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Midőn útra keltem riportom alanyához, 
azt tudtam, rendhagyó bemutatást igényel. 
Aligha hiszem, hogy van olyan postagalamb-
ász, aki ne ismerné. Vannak sokan itthon és 
külföldön egyaránt, akik személyesen isme-
rik és bírják barátságát. Akik valami folytán 
lemaradtak a személyes ismeretségről azok 
minden bizonnyal a Magyar Postagalambász 
Szaklap hasábjain volt/van szerencséjük talál-
kozni írásaival, gondolataival. Néhány rövid 
riporton túl két évtizede rajta tartja a szemét 
– figyelmét a nyugat európai postagalamb-
ász világ ütőerén. Számtalanul sok fordítás 
közreadásával próbál utat mutatni az úttalan 
utak vándorainak. Fő csapásvonal a kitűnő 
külső és belső tartalommal rendelkező színes 
Magazinok, a RUSCHENDE SCHWINGE 
(suhogó szárnyak), az INTERNATIONAL 
BRIEFTAUBENSPORT (nemzetközi posta-
galambsport), a TAUBENMARKT (galamb-
vásár) és még sok alkalmi kiadás. A „Die 
Brieftaube”, a Német Szövetség szaklapját 
mintegy két évtizede járatja és ebben a Ma-
gyar Szövetség megalakulásának 120. évfor-
dulója alkalmából írása is megjelent.

Mindehhez jön a nagyjából 60 db szak-
könyv, melyekben az elmúlt évtizedek 
postagalambászatának minden rezdülése, ku-
tatási, gyakorlati eredményei a versenyzésről, 
tenyésztésről a legkorszerűbb technológiák, 
trükkök és módszerek fellelhetőek

Mi végre egy embernek ennyi szaktudás, 
kérdezhetné bárki? A válasz rém egyszerű!

ÉRDEKLI A POSTAGALAMBÁSZ VI-
LÁG MINDEN REZDÜLÉSE.

Ki is vagy Te Varga Antal?
„Egy soknemzetiségű családban láttam 

meg a napvilágot. Hazánkban az üveg szakma 
egy évszázaddal ezelőtt nem volt túl ismert, 
igy a két világháború közötti időszakban 
számtalan üvegipari szakmunkás érkezett a 
fellendülésbe került iparágba. Legtöbben Né-
metországból, Csehországból és Romániából 
jöttek.

Az én családom egy része szintén Német-
országból, másik fele pedig Csehországból 
való.

A második világháború azután véget ve-

tett ennek a vándor életnek. Ezek az embe-
rek itt maradtak és nagyrészük ma is itt él, 
mint ahogy a mi családunk is. 1952-ben 
érettségiztem a gimnáziumba és később 
a Közgazdasági Technikumban. Ezután a 
Bánki Donát Műszaki Főiskola következett, 
ahol üzemmérnöki képesítést szereztem. 43 
évet dolgoztam őseim szakmájában, a Sal-
gótarjáni Öblösüveggyárban, ahol a gyár 
legnagyobb üzemének, a csaknem 1000 főt 
számláló Feldolgozó Üzemnek voltam a ve-
zetője, több mint két évtizeden keresztül. Vi-
lághírű termékeket gyártottunk. 40 országgal 
álltunk kereskedelmi kapcsolatban, közöttük 
Amerikával, Japánnal, Kanadával. A Salgó-
tarjáni Öblösüveggyár csiszolt és gravírozott 
überfangos vázái, Rőmer kelyhei a tengeren-
túlon arannyal voltak egyenértékűek!

1947-ben sikerült meghódítani a szívemet 
a postagalamboknak, ekkor léptem be a Sal-
gótarjáni Karancs PGSE-be. Abban az időben 
nem volt nagy választék a szórakozás terén. 
Keserves időket éltünk. A mai fiatalok szinte 
el sem tudják képzelni azokat az időket, mi-
lyen szívós kitartás, ragaszkodás árán maradt 
meg a postagalamb, amikor enni alig volt az 
embereknek. De galambjainkhoz ragaszkod-
tunk és kockára vágott kenyérhéj, bengészett 
kukorica, búzaocsú volt a menü. A külföldi 
versenyekről csak álmodoztunk és nagy szen-
záció volt, amikor a Szövetség megvásárolta 
a „Kék Csodát”, a nagy galambszállító autót, 
amivel hosszabb utakra is elmehettünk. Va-
lamennyien megvásároltuk a „téglajegyet”, 
ami a vételár hozzájárulás volt. (Még mi is 
a bátyámmal 1961-ben kellett, hogy vegyünk 
„téglajegyet” a „Kék Csodához”. A szerző.)

Már akkor is szerettem a közösséget és 15 
évesen az Egyesület pénztárosa lettem. Ma is 
nagy tisztelettel gondolok vissza az idősebb 
galambászokra, akik emlékezetemben ma 
is élnek. Gál József, Hegyi József, Farkas 

István, K. Tóth István, Drevenka Imre, Ba-
ranyai Kálmán, Gulyás János és még sokan. 
Mára már csak öten maradtunk, Mede József, 
Erdősi Tibor, Révay László Cseh István és én 
magam. Valamennyien hetvenen felül!

Szerencsémre a családom szerette a galam-
bokat és édesanyám a két év katonaság alatt 
egy 40 db-os állományt dédelgetett leszerelé-
semig. A honvédségnél korábbi zenei tanul-
mányaim révén bekerültem a hadosztály fú-
vószenekarába. A hétvégeken a tiszti klubban 
zenéltünk, de lagzikban és egyéb rendezvé-
nyeken is játszottunk, ahol nem a fligehorné, 
hanem a gitáré és a szaxofoné volt a főszerep. 
A kapott gázsiból azután, ami többszörösen 
meghaladta a havi zsoldot, fedeztem az ott-
honi galambtartást.

Leszerelésem után a zene sajnos komolyan 
beleszólt a galambászkodásba. A családalapí-
tás, az élet a kenyér megszerzése felülír min-
den mást. Még néhány év nagyon szerény ga-
lambászkodás után le kellett mondani róla.

1985-ben azután letettem a gitárt végleg 
és másnap már mentem Szabó Robihoz a 
galambokért. Amilyen nagy lendülettel kezd-
tem el, olyan nagy csalódás ért. Az egyesület 
9 – kilenc – főből állt, a Kerületi eredmé-
nyekről nem is beszélve. Kiderült az akkori 
NDK-Cseh útirány, ahonnan a Kisalföldön és 
a Duna vonalán zúdultak be a galambok nem 
kedvezett az Északi Középhegységben élő ga-
lambászoknak. A „futottak még” rovatba tar-
toztunk. Ennek volt betudható a nagy leépü-
lés. Ekkor néhányad magammal elhatároztuk 
ezen változtatni kell. Először az Egyesületet 
hoztuk rendbe és két év múlva 28-an lettünk. 
Nem kis munkával, de 1995-ben megalakult 
a „23 Karancs” Tagszövetség. Sok segítőre 
találtam, akiknek szeretném ezt megköszön-
ni. Velenczei Béla, aki a hivatalos papírokat 
intézte és mai napig vezeti a gazdasági mun-
kát, Szomszéd István is vállalt feladatokat, 

Olimpikonok sorozat 6. rész - Varga Antal 75 éves
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Mészáros Péter, aki mai napig a legnagyobb 
hajtóerő a Tagszövetségben. Tóth István, aki 
mára már a Szövetség Elnökségének tagja, 
Kelemen József Pásztóról, Szuhányi József 
Apcról. Külső segítőim is voltak, az időköz-
ben elhunyt Malina Ferenc és az akkori Szö-
vetségi Elnök Kurucz Attila.”

A megalakult Tagszövetség vezetője a mai 
napig Varga Antal. És azok a galambászok, 
akik már azon a ponton voltak, hogy abba-
hagyják a szélmalomharcot, azóta mind verse-
nyeznek és szép díjakat vesznek át munkájuk 
elismeréseként. Sokan nem is sejtik milyen 
irdatlan munkával jár egy-egy Tagszövetség 
korrekt vezetése, szem előtt tartva, betartva a 
társadalom által ránk szabott törvényeket. Itt 
kettéválik a történet, amíg a tagság túlnyomó 
részének szórakozás, a vezetőknek komoly 
munka, amiért nem mindég jár köszönet.

A galambokról
„Visszatérésemkor, a sajnos időközben el-

hunyt Szabó Róbert, akivel gyerekkorunk óta 
jó barátságban voltam, nyitotta ki a szememet 
a galambász világra. Mindenhová magával 
vitt, sokakat megismertem. Bejártuk Dél-
Szlovákiát, megismerkedtem az ottani galam-
bászattal és galambászokkal. Kerekes László, 
Dr. Rákossy György. Vincze Géza mai napig 
jó barátaim. Ezután jött az igazi meglepetés. 
Szárai Tiborral kikerültem Németországba 
a Német Szövetség kiállítására Essenbe. Itt 
szakadt rám igazán a világ. Soha nem látott és 
hallott dolgokat fedeztem fel. Megismerked-
tem a Nyugat Európai postagalambászattal és 
néhány kiváló tenyésztővel is, akikkel szemé-
lyes barátságok alakultak ki és természetesen 
galambok is kerültek tőlük hozzám. Azóta 
nem volt olyan év, hogy egyszer-kétszer ga-
lambügyben ki ne mentem volna. 

Nem rég Andreas Drapa-t látogattuk meg 
néhány barátommal és nem jöttünk üres kéz-
zel haza. Állományomba elsőként Herbert 
Wiedentől érkeztek galambok és azóta is 
csaknem minden évben jön egy-egy utánpót-
lás. Herbert Wieden 1962 óta galambászik az 
élben, amit csak nagyon kevés német galam-
bász mondhat el magáról. 16 alkalommal volt 
Deutsche Meister az első ötvenben akkor is, ami-
kor még Németországban 150.000-en versenyez-
tek. Kerültek be azután Gaby Vandenabeelék, 

H. Koslowskitól, Manfred Weiffenbachtól, 
Rudolf Dettertől és Silvere Toyetól is, aki 
Gaby közvetlen szomszédja és jó barátja. 
A Nyugat-Európában ma is nagyon kedvelt 
Schellensek Georg Erhardttól érkeztek, akinek 
a dúcában 28 közvetlen utódja volt a National 
I-nek, Schellens egyik legismertebb galamb-
jának. De Wieden is vásárolt  Schellens leg-
utolsó árverésén egy himet a National I-ből, 
ami az árverés második legdrágább galambja 
volt, mégis megérte, mert három éve bekerült 
az Európa 25 legjobb tenyészhímjeinek al-
bumába. Nálam is vannak ebből utódok. Van 
Loonok érkeztek a Katowicében elhunyt Wag-
ner ducából. A van Loonok Eijerkamp szerint 
a mai modern törzsek „ősattyaik”. Kicsit furán 
hangzik, de ha Eijerkamp mondta, biztos így 
van. Alapvetően Janssenek, amit Loon művé-
szien kidolgozott és ma az egyik legelismer-
tebb törzs a vezető galambászok között. Olyan 
nevek, mint Koopman, maga Eijerkamp, 
Günter Prange, Roeper a fenegyerek, ahogy a 
németek nevezik, tanító-mesterüknek tartják 
és galambjait nagyra becsülik.

A Dr. Brockamptól is érkeztek hozzám ga-
lambok a több mint 20 éves ismeretségünk 
alatt, melyek lényegében Carteusokból van-
nak és a kétnapos hosszútávra vannak deter-
minálva. Le is aratta az Ostendei Olimpiát a 
Maratonosok között az 1., 5., és a 15. hellyel a 
belga hosszútávú nagyágyúk legnagyobb bána-
tára. Én egyáltalán nem vagyok hosszútávista, 
de egyik-másik barátomnál, ahová elkerültek, 
már jókat lehet hallani róluk.

Természetesen vannak galambjaim az itte-
ni barátaimtól is, Mészároséktól, Szomszéd 
Pistától, Velenczei Bélától, Kovács Misitől, 
Paulovics Robitól, Gyetvai Pistától, Tóth 
Pistától. Ezek is mind nagyon jó galambok, 
ők maguk is mind kiváló versenyzők és az 
ő dúcaikból is visszaköszönnek az importga-
lambjaim, melyekkel ők is meg vannak elé-
gedve. Állományomból Szlovákiába és Ju-
goszláviába is kerültek galambok, utóbbiban 
különösen a Wiedenek remekeltek és egészen 
az Olimpiáig jutottak.”

Eredmények, módszerek
„Totál özvegységben versenyzek már jó 

néhány éve. A mai követelményeknek ez fe-
lel meg leginkább.

A postagalambászat annyit fejlődött az el-
múlt 20 évben, hogy tradíciókkal nem lehet 
sokra menni. A Dr. Brockamp programot al-
kalmazom, ez most az egyik leghatékonyabb 
és legeredményesebb módszer. Egész Nyu-
gat-Európa használja már, főleg a vezető ga-
lambászok, de Távol Keleten is nagyon köz-
kedvelt és Kínába pl. már VAGON! tételben 
szállítják.

És minden ellenkező vélemény ellenére ki-
jelentem, hogy ésszerű, hozzáértő gyógysze-
rek alkalmazása nélkül ma nem lehet ered-
ményesen galambászni. Nagyon sajnálom, 
hogy a galambjaink vizsgálata terén nem 
tudunk igazán előbbre jutni. A németeknél ez 
már egyszerű, rutinmunka. A vizsgálat után 
elvégzik a rezisztencia próbát és a galambász 
a megállapított fertőzésre a legalkalmasabb 
gyógyszert meg is kapja. Ezek postagalamb-
okra specializálódott állatorvosok, az ő írása-
ikat és tanácsaikat tolmácsolom a szaklapban 
a magyar galambászoknak, biztosan lehet 
bennük kapaszkodót találni.

Az eredményességről azt gondolom, hogy 
az én koromban két olimpiának és ha hozzá 
számolom a Dél-Afrikai Világbajnokságot is, 
csak örülni lehet. Az első olimpiai hím azért 
is emlékezetes, mert Tagszövetségünkben 
ez volt az első olimpiai galamb. Tiszta vérű 
Wieden, tehát nem nyúltam rossz helyre a 
beszerzéssel. A második pedig bizonyította 
hogy a Gaby Vandenabeelék nem csak Bel-
giumban sztárok, hanem már nálunk is és 
ezt bizonyítja az is, hogy a Velencei Béla két 
olimpiai galambjában nagyobb részben Gaby 
vér csörgedez.

Az utóbbi években a Nemzeti Bajnoksá-
gokban is eredményes voltam. Az első olim-
piai hím a Nemzeti Bajnokságban 4. Ász, 
a második pedig a két olimpiai év viszony-
latában az ország Első számú Ász hímje az 
általános kategóriában. De az ezt megelőző 
évben is az év galambja értékelésben a máso-
dik helyet szerezte meg.

A Tagszövetség 15 éve alatt elért eredménye-
ket itt most nem lehet felsorolni, mert alig van 
olyan versenyforma, amiben ne lettem volna 
bajnok, vagy élhelyezett. Néhány éve a serlege-
ket már átváltom, mert oly sok van belőle.”

Tudom, nem felejtettem el kérésed Varga 
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Dunakanyar Tagszövetség 2009. évi bajnoka 
15 év után ismét a csúcson…. 

2009. Magdeburg Nemzeti Győztes

1992-1993-1994… 2009 évek neve-
zetes dátumok Varga Károly – 2612 
KOSD, Agárdi u 45 sz. Tel: 00-36-27-
324-659 – postagalambász életében.

A most 57 éves  sporttárs – a váci 
A 08 Egyesület  tagja – hosszú évek 
után ismételten  megnyerte a DUNA-
KANYAR TSZ. Bajnokságát. A csen-
des, halk szavú postagalambász – nős, 
két nagykorú gyermek édesapja – el-
múlt években elért eredményei sem 
elhanyagolhatók. Több kerületi zóna 
és régió díjak, számos országos első 
díjak fémjelzik a postagalambokhoz 
való értését. (Ő volt az első Magyar-
országon, aki autót nyert egy verseny-
sorozat után)

Számos általa tenyésztett postagalamb 
közül csupán a 62288-s kék hímet emel-
ném ki, aki eredményei alapján, hosz-

szú távon az olimpiai csapat tagja volt 
Dortmundban. E galamb a 2009. évi 
bajnokságban döntő szerepet játszott. 
Eredményei hozzájárultak, ahhoz hogy 
a „gazdi” ismételten bajnok lehetett.

A Maraton bajnokságban több he-
lyezése volt, megnyerte a HERZ kupa 
Steenbeergi csapatversenyét, Rostock-
ból autót nyert, Wiesbadenből Nemze-
ti 1., Magdeburgból Nemzeti 2., 2009 
évben 1., de csapatversenyben a 2009. 
évben sikerült  az első helyre  jutnia.

Varga Károly a galambászatot igazi 
kikapcsolódásnak fogja fel, de kere-
si azt az utat, ami a legjobb eredmé-
nyeket hozza. Állománya módszeres 
felépítése, a stabil, díjnyerő egyedek 
kitenyésztése, az egység megterem-
tése volt a legfőbb célkitűzése. Első 
galambjai eredetére már nem nagyon 

emlékezik, de egy cseh galambra igen 
– ami a hosszú távokon hozott kiváló 
utódokat.

E cseh hím sokáig meg volt és je-
lenleg is az állománya egy részében 
az utódok vére megtalálható. Mocsári 
Józseftől és Jakus Bélától hozott elő-
ször frissítéshez galambokat. Mind-
két sporttárs jó galambokat adott. 
E galambokkal lett először bajnok, 
majd jöttek a SOLVA Aardenek. 1995-
től Bárdos Istvántól, Gulyás Gábortól, 
Nagy Páltól, Nyitrai Ferenctől kerül-
tek hozzá galambok. Rendszeresen 
cserélnek galambokat Juhász István-
nal az A-22 tagjával. Bárdos Istvántól 
kapott galamb rendkívüli utódokkal 
tűnt ki a többiek közül.

A folyamatos állományépítő mun-
ka eredménye a sok egyéni díj és az 
ütőképes csapat kialakulása. 

A tenyész-dúcban lévő galambok 
között megtalálható az úgyn. „régi” 
vonal, mely a cseh galambra épült, 
egy Potáritól származó Kk hím fia, az 
5777-s mely galambot Császár Lajostól 
hozta el. Szentesítől származó Jassen 
vonal, a 33199-s kék tojó, és mostantól 
az OLIMPIÁS hím és Wolfram Ewect 
német sporttárstól kapott deres hím, 
mely galamb igen jól kombinálható a 
Varga dúcban lévő galambokkal. Zérci 
József sportbarátjától is igen eredmé-
nyes galambok kerültek hozzá. 

A galambok – verseny és tenyész
galambok – kiváló izomzatúak, kö-
tegelt, de lágy elasztikus izomzat, 
masszív váz, csodálatos szemcsézett 
szemek, melyből a vitalitás, az elszánt-
ság és az intelligencia tükröződik. 

Tóni. Mit üzensz a magyar galambászoknak.
„Ne az 50-100 évvel ezelőtti törzseket fa-

vorizálják. Higgyenek a postagalambászat 
fejlődésében.

Azok a törzsek az idők folyamán a hatalmas 
természetes és tudatos tenyésztési kiválasztó-
dáson keresztül továbbnemesedtek és sokkal 
jobban megfelelnek a mai postagalambászat 
támasztotta követelményeknek. Azok tiszta 
vérben való előfordulása lehetetlen, csak a 
kereskedők hirdetéseiben léteznek. Egy kis 

példa, amit már sok galambásznak elmesél-
tem: Dr. Arthur Bricoux, az akkori galambá-
szat zsenije a második világháború kitöré-
sekor a francia megszállók elől elmenekült, 
mint nagyon sokan mások. Ezalatt a francia 
katonák a szó szoros értelmében megették a 
teljes Bricoux állományt (Jules Galez). Ez 
hetven évvel ezelőtt történt. Aligha beszélhe-
tünk tisztavérű Bricoux galambról.

Ne keressenek csodaszereket, hanem a 
spaklit és a seprűt. Olvassanak, tanuljanak. 

Szeressék galambjaikat, gondozzák, ápolják, 
védelmezzék őket és nem csak azért mert erre 
törvény is van, hanem mert postagalambjaink 
igazán szeretetre méltó lények.”

Több mint fél évszázad viharos történel-
met benne a galambászlét 60 évét történetét 
tekintettük át. Valamennyi magyar postaga-
lambász nevében köszöntöm Varga Antalt 
a 75-ik születésnapján. Kitűnő egészséget, 
sok-sok örömöt az életben.

Száraz György
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A korábbi években természetes 
módszert alkalmazta a versenyzés-
ben. Akkor hosszabb ideig Nagyma-
roson dolgozott és rendszeresen vit-
te a galambokat, mondhatni állandó 
edzésben voltak. Az utóbbi időben a 
galambokat ritkán tudta elvinni ma-
gánedzésekre és így eredménye hul-
lámzóvá váltak. 

Most a harmadik éve, hogy áttért 
az özvegységi módszerre. Csak a hí-
meket versenyezteti, csupán két-há-
rom pár van, amelyeket természetes 
módszer alkalmazásával versenyez-
tet. A változás ugrásszerű, a ráfor-
dított munka is kevesebb időt vesz 
igénybe. A kondíció, az egészség, a 
repülni akarás jelentősen megvál-
tozott. Az eredmények egyre jobbak 

lettek. Sok egyéni díjat repültek ga-
lambjai és a 2009. évben a csapat is 
remekül teljesített.

Az OLIMPIÁS hímet a közép- és 
hosszú távoknál mindig betette a csa-
patba, mert szükség volt a pontokra és 
tudta, hogy galambjára mindig szá-
míthat. A 62288-as mindig teljesítette 
a távokat és hozzájárult a bajnokság 
megnyeréséhez, de ez az év volt az 
utolsó versenyéve.

Az özvegy hímek reggel és késő dél-
után repülnek kedvük szerint. Nappal 
a dúcukban pihennek. A versenyekre 
való gyűjtés napján a gyűjtés előtti 
órákban a hímeket 2-3 kilométerre el-
viszi és engedi fel őket. Otthon a tojók 
várják a fülkéjükben, majd elveszi a 
hímeket és bekosarazza őket. A tojók 

a fészekfülkébe maradnak, majd ami-
kor a gyűjtésről visszaérkezik a tojó-
kat bezárja a fülkékbe, azok ott várják 
párjukat.

A galambok a kötelező védőoltáso-
kat megkapják. Trichomonas ellen az 
egész állomány kezelést kap, majd a 
versenyek előtti – edzési időszakban – 
a légutak karbantartására kapnak ke-
zelést /TIAGAL nevű szlovák gyógy-
szert alkalmaz/. A versenyek ideje 
alatt háromhetente trichomonas  ellen 
emlékeztető kezelést kaptak.

A galambok rendszeresen kapnak 
jódot (Blitzform) és hetente a vizük-
be almaecetet. A vitaminokat és a ki-
egészítőket a Galamb Hungária KFT 
boltjában vásárolja meg.

A versenytakarmány összeállításában 
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BUR Attila fóti sporttárs segít. Egy ver-
senyszezonra felhasználandó mennyi-
séget kevernek össze, így mindig ugyan 
azt az összetételű keveréket kapják.

A galambok teljesítménye egységes. 
Igaz valamennyien rokonságban áll-
nak egymással. A törzsalapító 33199-
s kék tojó, az 5777-s kk hím génjeit 
mindegyik galamb hordozza.

A váci A08 egyesületben ez évben 
mindegyik kategóriában első helyet 
érte el. Míg a tagszövetségi bajnok-
ságban a hosszú távú és az általános 
bajnokságban szerezte meg az első 
helyet. Az elért eredmények is bizo-
nyítják a galambjai egyöntetűségét, 
állóképességét.

Varga Károly sporttársunk jelenleg 

egy igen stabil állománnyal rendel-
kezik. A galambok életkorban most 
vannak a csúcsformában. A verseny 
és tenyészgalambok – megítélésem 
szerint – hosszú időre biztosítékai 
annak, hogy éveken keresztül – ha a 
szerencse is hozzápártol – a bajnoki 
címet megnyerje, ill. annak közelébe 
legyen. Sok helyen megfordultam hí-
res galambok tartói között, de ennyire 
egységes és szuperizomzattal rendel-
kező állományt nagyon ritkán láttam, 
foghattam kézbe. Megjegyezni kí-
vánom, hogy a galambok standard 
szempontból is megállják a helyüket.

Varga Károly sporttárs egy igen jó 
kollektívának a tagja. A váciak 99 évre 
a helyi önkormányzattól használatra 

kaptak egy épületet a volt laktanya 
területén. Az épületet és környékét az 
egyesület tagjai társadalmi munkával 
rendbe tették és egy igazi otthont te-
remtettek maguknak.

A felújított épületben ünnepelték az 
egyesület tagjai és Varga Károly bará-
tai a bajnoki cím elnyerését. Ez alka-
lommal készült csoportképet ez úton 
adom közre, mely képen szereplők 
részben tagok, részben más egyesüle-
tekben lévő barátok, de mind postaga-
lambászok

Kívánom Károly barátunknak, hogy 
az elkövetkezendő években is eredmé-
nyesen szerepeljen, megint kezdődjön 
egy új sorozat, mint 15 évvel ezelőtt.

-r –ó.

2009 Magdeburg 
Nemzeti Győztes
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Roger és barátai a Bogárzó tanyán

Az idei szezon kemény volt. Aki nagy 
állományt kényszerült toppon tartani, az 
bizony alaposan elfáradt a végére. Így jár-
tam én is, ezért örömmel mondtam igent 
Vén Feri meghívására, egy kellemesnek 
ígérkező galambász találkozóra. Arról 
tájékoztatott, hogy Kócsó János a nála 
vendégeskedő Roger Desmet Matthyst 
lehozza a tanyára, és ő néhány barátjának 
jelenlétével kívánja a látogatást még em-
lékezetesebbé tenni. Köszöntem a meg-
tiszteltetést.

Augusztus 10-én ragyogó nyári idő kö-
szöntött ránk a Bogárzó tanya Kecel és 
Kiskunhalas között fekszik, egyszer már 
méltattam azt az idilli környezetet, ami az 
alkalmi látogatót fogadja. Most sem volt 
másként.

Az elsők között érkeztem, és rögtön egy 
rotyogó bográccsal szembesültem, ami 
körül az öcs, Vén Zoli serénykedett. Feri 
Jilly Bercivel már a dúcok körül szemlé-
lődött. Bercire itt a tolmács szerepe várt. 
Én is a dúcok felé vettem az irányt.

Három éve jártam itt utoljára, és kíván-
csi voltam az esetleges változásokra. Mi-
vel csak kb. negyed órára vehettem igény-
be a házigazda türelmét, természetesen 
közel sem volt lehetőségem a teljes átte-
kintésre. Az viszont azonnal feltűnt, hogy 
a korábbi kerti dúcok nincsenek meg, pár 
méterrel arrébb modernebb, megemelt 
szintű dúcok sorakoztak, kisebb volierrel. 
Ezeket nyilván könnyebb rendben tartani, 
de a külső szemlélő kevesebbet lát a „bel-
tartalomból”. Megvallom, főleg az elmúlt 
két évben beszerzett van Breemen galam-
bokra voltam kíváncsi.

Feri elmondása szerint némileg szű-
kítette a törzsek és tenyész galambok 
számát, kevesebb a der Wegen, viszont 
az eredeti Desmet Matthys galambok 
száma 16 darabra nőtt. Ezek egymással 
vannak párosítva, és az utódok alapos 
válogatás után kerülnek a tenyészdúcba. 
Ők általában keresztező partnerek, 
az utódok pedig Szalai Karcsinál ke-
mény próbatételnek vannak alávetve. 
A Breemenekkel nagyon passzolnak, 
néhány fiatal volt a kezemben, ami iga-
zolta ezt a megállapítást. 

Visszatérve a bogrács közelébe kelle-
mes beszélgetésre volt lehetőség a kerti 
asztal mellett. Molnár Misivel felemleget-
tük az idei év sok kellemes és kellemetlen 
élményét. Aztán egy nagy csoport érke-
zett és a történések más irányt vettek.

A csoport közepén Roger, feleségével 
Mariaval, barátjával Etienne Callensel. 
A kísérő Kócsó János, feleségével Kata-
linnal, Szalai Karcsi, a Dél-Duna elnöke, 
társaságában a soltvadkerti Hegyi Lajos 
és Kárász Laci, akik feleségeikkel érkez-
tek. Ne felejtsem ki Lajkó Gyulát, Tari 

Tibort és Molnár Jánost, valamint a némi 
késéssel érkező Roza Sanyit sem. A társa-
ság természetesen elsőre a bogrács köré 
gyűlt, a kóstolást Vén Zoli sem nehezmé-
nyezte, sőt kezdeményezte. Mint kiderült 
őzpörkölt rotyogott a kondérban. Követ-
kezett az italok kínálása, ami csak lendí-
tett a kötelező vidámságon. Még időben 
sikerült egy rövid interjúra Rogert ráven-
ni, Jilly Berci közreműködésével.

Első kérdésem az idei szezon vonat-
kozott.

Vegyes volt a kép, nyilatkozta, voltak 
gyengébb útjai is, de a 700 feletti utak, 
tehát a hosszú távú versenyek, nagyon jól 
sikerültek. 900 km-ről három galambot 
helyezett az országos lista első százában. 
Barcelonába 15 db-ot pakolt, 9 db-ot he-
lyezett. Ez azért rangos eredmény, mert 
a hosszú távú nemzetközi versenyekre 
mindenki a legjobb, és kiválóan felkészí-
tett galambjait küldi.

A korábban középtávúnak tartott törzs 
az utóbbi években sikert sikerre halmoz 
a hosszú távokon. (2008-ban Barcelona 
nemzetközi 6. nemzeti 3.) 
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Milyen keresztezésekkel érte el ezt?
Elismerten hosszú távú törzsek rep-

rezentánsait hozta be. Így van Thelentől 
a híres fakó vonalból, a van der Wegen 
törzsalapító Oude Doffertje egy unoká-
ját Albert Simonstól, de hozzá került Jos 
Thoné Barcelona vonalából egy tojó is 
(Poco Diego anyja), amely részben szin-
tén der Wegen háttérrel rendelkezik.

A riporter megjegyzése: A gyorsan je-
lentkező eredmények természetesen a Mat-
thys törzs kiváló keresztező tulajdonságait 
is reprezentálják. Az apa, Valér ezzel főleg 
1954-ben szembesült, amikor a hímek dú-
cának kifosztása után, barátaitól több hímet 
kényszerült behozni a sok Klare lányhoz. 
Nem véletlen, hogy Anker kifejezetten fa-
vorizálta ezt a törzset már negyven évvel 
ezelőtt. Merített innét van Loon, De Baere, 
Devriendt, Daniel Van Ceulebroeck, van 
Breemen, de nyilván még több száz belga, 
holland, német tenyésztő.

Milyen nála a versenygalambok ter-
helése?

A fiatalokkal nem versenyez, maxi-
mum tréningeken vesz részt. Az éveseket 
nagyon óvatosan mozgatja, még a kétéve-
seket is kíméli, a legjobbak három évesen 
bontakoznak ki igazán, és még évekig jól 
szerepelnek. Tavaly a legeredményesebb 
madara hat éves volt. A legjobbak hat 
évesen kerülnek a tenyész dúcba. Az idén 
ez több kiválóságát érinti.

Haladni kell a korral, mert a verse-
nyek egyre gyorsabbak. Az idén sem 
volt ritka, hogy 700 km körüli verse-
nyek 2-3 óra alatt záródtak, és az eleje 
1400-1500 m/p tempóban érkezett. Per-
pignan fél órás verseny volt. Bár ő a régi 
törzsben bízik továbbra is, a rövidebb 
versenyekre is fel kell gyorsítani a társa-
ságot, ezért keresi az ehhez vezető utat.

A riport itt véget ért, mert a kötelező 
fotózások után megindult az invitálás a 
dúsan terített asztalhoz.

Hazafelé menet átgondoltam a riport-
ban elhangzottakat, és bizony komoly hi-
ányérzetem volt. Egyetlen kérdés nagyon 
oda kívánkozott volna, hogyan indult az 
ő galambász pályafutása?

Erre a kérdésre néhány nap elteltével 
Kócsó Jánostól kértem telefonon választ, 
amit most megpróbálok röviden idézni.

Roger, aki 1942. május 20-án született, 
1962-ben, amikor édesapja agytrombó-
zissal ágynak esett, 20 éves volt. Mindad-
dig a galambászat nem érdekelte, és csak 
ritka vendég volt a dúcokban. A kényszer 
vitte rá a galambok gondozására, mivel 
édesanyja mellett csak egy nővére volt, 
akik kierőszakolták nála az állomány 
fennmaradását. Vélhetően ez anyagilag 
sem volt közömbös, hiszen ebben az 
időben a Desmet Matthys törzs világvi-
szonylatban is abszolút csúcson volt.

Édesapja ráhatása sem volt számára 
közömbös. Rendszeresen behozatott vele 
galambokat a betegágyához, és tanácsok-
kal halmozta el az állomány kezelését 
illetően. Legfőbb intelme a tenyésztés to-
vábbvitelére vonatkozott. Olyan párokat 
hozzon össze, amelyek utódai mintázzák 
az eredeti típust, és a selejtezéseknél is a 
törzs típusának fenntartására törekedjen.

Az eredmények folytonossága, az ér-
deklődők hatalmas száma vezették be őt a 
postagalambászat fortélyainak megismeré-
sébe, és eredményes alkalmazásába. Hogy 
ez nála rövid időn belül sikerült, azt vélhe-
tően bizonyítja az a fotó is, amely „A leve-
gő versenyparipái” Piet De Weerd könyv 
magyar kiadásának 320-ik oldalán látható. 
A kép aláírása: „A Desmet Matthys dúc 
1969-ben kelt csodálatos egyévesei”.

A gazdálkodás továbbvitele végképp 
nem érdekelte, az állatoktól és szántóföl-
dektől rövid úton megváltak.

De térjünk vissza a társasághoz a Bo-
gárzó tanyán, pontosabban az ebédlő asz-
talhoz. Tálakban illatozó őzpörkölt, hozzá 
aranysárgára főtt krumpli, savanyúság, 
italok teljes választékban, gyümölcs, süte-
mény, és vidám, békés társaság. Kevés he-
lyen fordultam meg mostanában, ahol gon-
dosabb és bőkezűbb háziak serénykedtek a 
vendégek körül, mint Vén Feriéknél. Nem 
véletlen, hogy ezt Roger is igyekszik meg-
tapasztalni minimum három évenként.

Ebéd végeztével, de még az italok ízlelge-
tése során galamb fotók kerültek az asztal-
ra, az utóbbi évek büszkeségeinek, nemzeti 
győzteseinek képei. Többen választhattunk 
belőlük. Petacchi, Usain, Valverde és a bar-
celonai él helyezett De Samuel képeit né-
zegethettem, amikor írom ezeket a sorokat. 
Roger készséggel egészítette ki a hátolda-
lon az elöl hiányzó adatokat.

Az asztalbontást még két jelentősebb 
esemény követte. Amit Roger itt járta során 
sosem szokott kihagyni, két szép ló vontatta 
hintóval bejárhatta a környéket, persze nem 
több mint 15 percet kapott ehhez.

Aztán Feri a kerti dúcokhoz vezette az 
érdeklődőket. Érthető, hogy ő ezt tartot-
ta a látogatás csúcsának, hiszen kíváncsi 
volt, hogy az elmúlt egy-két év termése 
milyen hatást gyakorol a törzsalapítóra.

Sorban kihozta és kézbe adta a Matthys 
utódokat, és figyelte a hatást. A bírálatban 
Roger mellett Callens is aktív szerepet vál-
lalt. Mi természetesen azt figyeltük, hogy 
ezek a belga menők, hogy végzik ezt a 
műveletet, mi a véleményük az általunk is 
kézbevett madarakról. Persze látszott, hogy 
Roger a Feri által bemondott ősök küllemi 
tulajdonságait keresi elsősorban az itt lá-
tott utódokban. Azért meg kell jegyeznem, 
hogy nekünk sincs okunk szégyenkezni. 
Anker és Piet De Weerd nyomdokain mi 
is eljutottunk a minősítés egy bizonyos 
fokára, és talán nagyobb jelentőséget tu-
lajdonítunk a kézből történő bírálatnak, 
mint akármelyik belga híresség. Ezt már 
Lietaernál is megtapasztaltam.

16 óra tájt befutott Bárdos Pista is 
Nyitrai Feri társaságában, és gyorsan be-
illeszkedtek az egybegyűltek hangulatá-
ba. Sajnos nekem haza kellett indulnom, 
így kényszerű búcsút vettem a többiektől, 
bár még szívesen maradtam volna.

Emlékezetes, nagyszerű élményekkel 
gazdagodtam, és köszönettel tartozom a 
vendéglátó házaspárnak, hogy a részese 
lehettem ennek a jól sikerült, vidám talál-
kozónak.    Tamás István
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Jó a neved…
„Szia, Laci bácsi! Lassan már 1 éve, 

hogy nem beszélgettünk…” sajnos.
Tudod visszaemlékeztem a sok-sok 

együtt töltött időre, a kezdeti buta kérdése-
imre, amire Te mindig nevetve válaszoltál, 
a válaszod szinte mindenre ugyanaz volt 
„csak küld, ne taktikázz” csak akkor tudod 
meg mit tud a galambod” Gyöngyi sokkal 
többet kérdezett… Vele szinte napi volt a 
kapcsolatod.

Még életedben tervezgettem, hogy a 
megismerkedésünkről, és a kialakult ba-
rátságunkról megosztom az örömünket, az 
újság olvasóival, – amire Te nagy valószí-
nűséggel csak azt mondtad volna „aztán 
minek…” nem igazán szerettél szerepelni, 
– persze mások voltak a díjkiosztók, ami-
ben bőven volt részed. Most, hogy lassan 
már egy éve „fentről” figyeled kedvencei-
det, már nem tudlak megkérdezni semmi-
ről, így hát kezdjük az elején.

A történet 1998. nyarán vagy talán sok-
kal előbb kezdődött?

Egyszer egy szép napon, amikor híre 
ment Martonvásáron, hogy ismét elkezd-
tem galambászni, megkerestek a helyi 
postagalambászok. Ha már galambod van, 
versenyezni is kellene velük! Így keres-
tem fel Velencén az akkori elnököt, - Gu-
lyás Jóskát. Bemutatkozásom után, kellő 
büszkeséggel mutattam meg a kiállítási 
boxer kutyáinkról készült képeket, amik 
láthatóan nem hozták izgalomba, – inkább 
megkérdezte még egyszer a nevemet, Ara-
di László – mondtam, megsimogatta sza-
kállát, csak annyit mondott „jó a neved” 
persze, akkor még semmit nem tudtam a 
miértről. Hozd az összes galambodat a 
következő gyűjtésre, de egyet se hagyj 
otthon! Vesztek is rendesen, – de mindig 
kaptam utánpótlást. Egyszer csak telefo-
nál Jóska barátunk „Na, gyerünk készülni 
fiatalok, október 23-án maraton díjkiosztó 
Lajosmizsén.”

Hú de jó, pont ma van a feleségem név-
napja is, Gyöngyi, jó kis program lesz… 
Ez a nap valóban örökké emlékezetes ma-
rad számunkra. Magával ragadó volt a sa-
játos hangulatú fogadó, a táj, a programok 
a sok-sok mosolygó jó kedvű galambász. 
Egyszer csak hív a Jóska „gyertek csak 
Gyöngyike, és Lacika, bemutatok nektek 
valakit”. Sültös sapkájában mosolygós 
arccal kezet nyújtva, bemutatkozunk egy-
másnak, - „Aradi László vagyok, és a fele-
ségem Aradi Lászlóné Gyöngyike”, - „ne 
b…d meg, én is Aradi László vagyok!”

Ezen aztán jót nevettünk. A további be-
szélgetés már a pultnál, egy deci jó kis vö-
rös bor kortyolgatása közben folytatódott. 

„Aztán mikor kezdtetek galambászni” – 
idén, – volt a válasz. De itt félbe is sza-
kadt a további beszélgetés, mivel rengeteg 
barátod üdvözölt. Te a legnagyobb ter-
mészetességgel mindenkinek bemutattad 
a feleségem, „Na ismerjétek meg „Aradi 
Lászlóné” - mondta nevetve a feleségem, 
kezét nyújtva, ezen persze mindenki cso-
dálkozott, - na ne csodálkozzatok, újra 
megnősültem.” Ezen mindannyian jót ne-
vettünk, így hát sok-sok barátság kötődött 
ezen a napon .

Aradi Laci bácsit ezen a díjkiosztón is 
többször szólították a nyert díjai átvételére. 
Este telefonszám csere, majd elköszöntünk 
egymástól. Majd elfelejtettem, Gyöngyit is 
felköszöntöttük egy párszor a pultnál… 

Szóval szép nap volt. Egykettőre kará-
csony lett, december 29-én hívnak a helyi 
postáról, „csomagod jött” persze, hogy a 
Laci bácsi küldött az akkori legjobbjai gye-
rekeiből 3 késői fiatal tojót. Egyikük sajnos 
kiszökött, róla nem tudok,– de a másik két 
galamb klasszis tojónak bizonyult. Talán 
ebben az én szerencsém is közrejátszott, si-
került olyan hímekkel párba tegyem őket, 
hogy a fiatalok igen jók lettek. Így került 
vissza hozzá a Barcelonát repült hím, és to-
vábbi több jó galamb, emlékszel? amikor 
kerületi I. lett a galambod?

Az is „közös” Aradi Laci x Aradi Laci 
galamb volt. Őszintén örültünk egymás 
eredményeinek. A Jóska mindig cseszege-
tett, „egy Aradi Lacinak maratont is kell, 
hogy röptessen”. Persze, hogy beléptem a 
velencei csoportba. 

Januárban az Országos kiállításon ismét 
találkoztunk Laci bácsival. Ahogy sétálga-
tunk a kiállítási ketrecek előtt, megállva az 
egyik nagyon szép galamb előtt, kérdem 
Laci bácsit: Laci bácsi,– ugye ez egy na-

gyon jó galamb? „Nem jó(!) csak szép, nézd 
meg az eredményeit…”

Semmire se való… de a kiállítási feltéte-
leknek megfelel”, így okosodtam az évek 
alatt. A következő év tavaszán, hív Laci 
bácsi „na, szerdán reggel korán indulok 
vonattal Hatvanból, és 8 óra 20-kor Mar-
tonvásáron leszek.” „Örömmel várunk. 
Majd kimegyek eléd”, és már 10 perccel a 
vonat érkezése előtt kint is vagyok. A vonat 
bejön, Te sehol. A szívem kiugrik a helyé-
ből, mi történt? Haza érve, nyitom az ajtót, 
és a legnagyobb meglepetésemre, Te már 
élménybeszámolót tartasz. Laci bácsi! Mi-
kor jöttél? Hogy kerültük el egymást? „Egy 
vonattal előbb jöttem, még szerencse, hogy 
titeket mindenki ismer, így könnyen ide ta-
láltam.” (kb. 1,5 km-t gyalogolt) Közben 
egy nagy dobozban újabb 6 fiatal érkezett. 
És hát innentől, szinte évente cseréltünk 
fiatalokat. Az egyik Országos kiállításon 
mutattam be Neki az akkor nagyon fiatal 
Budai Bernadettet, aki édesapja elveszté-
se után a postagalambokba „menekült”. 
Te voltál Aki nemcsak, hogy személyesen 
hoztad el az ajándékba adott galambokat, 
(noha akkor már túl voltál a 70-en) hanem 
segítettél a padlástérből a kiröpdét is rög-
zíteni, a féltetőn. Sajnos Bernadett hamar 
kénytelen volt abba hagyni a galambászást, 
mivel allergiás lett.

Imádtad a pulijaidat, mindenhová követ-
tek mindig, így lett nekünk Totónk, és Zsu-
zsink, a kis jövevények vonaton érkeztek, 
hála Neked. Érkezésük után, már 1 héttel, 
éjjel éktelen vakkangatásra ébredtünk, - 
hát mit mondjak, nem a pizza futár jött…

Miután a fiaink Egerben tanultak a Tanár-
képzőn, így évente több alkalommal is fel-
kerestük Őket, így visszafelé jövet, mindig a 
Mátravidéki Erőműnél kötöttünk ki.

A képen balról jobbra: Nagy Gyula bácsi, Én, és a „nagy öreg’’ Laci bácsi. 
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Egyik alkalommal csak én mentem. A 
mindig kedves feleséged jó szokásához 
híven most is jól megetetett, majd kérted 
Őt, hogy akkor most keressen egy dobozt, 
aztán magunkra hagytál. Egy kis idő múl-
va, már Te mondtad,  „na fogd a dobozt, és 
siess haza velük”. Köszönés, puszi, hívunk, 
sziasztok, doboz be, M3-as füstöl. Közben 
ez jár az eszemben, – vajon milyen galam-
bokat adott megint a Laci bácsi? Egy idő 
után már nem bírtam, – megálltam és kinyi-
tottam a dobozt, – a látvány óriási, – 6 db 
kicsi napos néma kacsa! Aki járt Laci bácsi 
tanyáján, nem lepi meg a hír, a béke szigete 

volt… telefon haza, – Gyöngyi vegyél kacsa 
tápot, – De minek? Ez kell a galamboknak? 
Nem, a kacsáknak amiket most viszek, – de 
kaptunk ugyanígy egy másik alkalommal 
kakasokat, jércéket, amik évekig ellátták a 
családot tojással, és további galambokat.

Eddig csak egy évben röptettem 
marathont, legnagyobb örömünkre az egyik 
hímünk 3 út 3 helyezéses lévén Országos 
Champion 23. lett. Az akkori Díjkiosztón 
Laci bácsi ismét több serleget, és oklevelet 
vett át, csak amikor beszélgettünk derült 
ki, hogy a mi oklevelünk is hozzá került, 
„Aradi, Aradi nem mindegy”, – mondta Ő, 
– hát nagyon nem.

2006-ban voltunk Nála utoljára, az egyik 
egyesületi barátunk kért meg, mert szeretett 
volna Laci bácsival megismerkedni, beszél-
getni, örömmel várt bennünket. Természete-
sen az akkor már nagyon „megfertőződött” 
feleségem is velünk tartott. A galambokat 
nézegetve, egy fiatal kis vörös tojó élénk 
tekintetével, a feleségemmel „szemezett”. 
Több se kellett, – Laci bácsi milyen galamb 
ez? ”Tetszik, – vidd, a tied” Ráadásul a mi 

gyűrűnk volt rajta, mivel Laci bácsinak 
elfogyott. Mint kiderült, ez egy Bricoux x 
Laci bácsi deres vonal keresztezése. Bármit 
oda adott volna, mert Ő ilyen volt.

2007 ősze óta tudtuk, hogy sajnos az 
egészséged már rég nem a régi, beteges-
kedsz. Már nagyon beteg voltál a 2008. 
évi Országos kiállításon, de a galamb sze-
reteted nagyobb volt a súlyos kórnál. Az-
tán egyre aggasztóbb telefonokat kaptunk, 
mígnem 2008. november 14-én délután 4 
órakor a Fiad Laci értesített a borzasztó 
hírről, – Apu elhunyt, 76 évesen.

„Az emlékezéshez nem emlék, hanem sze-
retet kell,
 S akit szeretünk, Azt nem feledjük el” 
(Shakespeare)

Laci bácsi! Mi nagyon szerettünk! Most 
már tudom miért mondta a Gulyás Jóska, 
hogy „Jó a neved”, és ígérjük, igyekszünk, 
méltók lenni a nevünkhöz.

Aradi László
D-16 MARTONVÁSÁR

Amikor szólítanak, sajnos menni kell!

A földi életünk rövid, de mindenki valami 
okból létezik, csak arra kell rájönni, hogy 
mi az, amiért megszülettünk! Van, aki lát-
szólag semmi hasznosat nem tesz az embe-
riség érdekében, de az élete hosszabbítása, 
talán az utódja tud maradandót alkotni.

A postagalambászat jelentéktelen porszem-
nek látszik az Élet nevezetű színpadon. Az 
emberek szórakozását hivatott betölteni, a 
játékszellem, a nyerni vágyás nyújtotta adre-
nalin, és a tenyésztés által létre jött alkotás a 
jutalom. A magyar postagalamb sportban sok 
galambász érdemelne említést az újságban. 

A cikkemben 57 éves korában váratlanul 
elhunyt Kovács Ferenc sporttársról szeret-
nék pár sorban emlékezni, ahogy én láttam, 
mint a galambászt és embert.

A temetésén szembesültem azzal, hogy a je-
lenlévők 90%-a galambász az ország minden 
részéről. Ekkor értettem meg, amit Ő ügyesen 

titkolt, hogy számára mit jelent a postagalam-
bászat. Nem tartotta magát zseninek, szerepe 
más volt. Szervező készsége, humora, egyé-
nisége sok emberben nyomot hagyott. Nyelvi 
jártassága angol és német területen is nagyban 
segítette, külföldön is ismerték. Nem jelentett 
akadályt a barátság megszerzése.

Egyik fontos szerepe ebben rejlett, hogy 
a külföldi kapcsolatokat növelje és hazánk 
iránti elismerést kivívja.

Minden elfogultság nélkül még Bárdos 
Istvánnak tulajdonítok hasonló érdemeket.

Nagy Pál Lászlónak pedig a profizmus 
bevezetése érdekében tett erőfeszítései vol-
tak példaértékűek.

Ferencnek sokan mondták külföldön, 
hogy baj van a gyűrűkkel. Kérdezte: Talán 
sérültek?

A válasz az volt, hogy a magyar gyűrűs 
galamboknak nincs elég elismertségük kül-
földön. Sajnos sok esetben igazuk volt, mert 
az elismerést ki kell vívni, nem szokták csak 
úgy osztogatni.

Nem szeretném említés nélkül hagyni 
Hódmezővásárhelyt sem, ahol Marton Péter 
és Kovács Mihály külföldön elért teszttelepi 
eredményeikkel hívták fel a figyelmét azon 
országoknak, ahol jó a gyűrű. Az ország 
olimpiai eredményei is sok munkát takarnak 
maguk mögött. Ezzel azt szeretném hangsú-
lyozni, hogy mindenkinek megvan a maga 
szerepe. Az óra csak akkor jár pontosan, ha a 
legkisebb fogaskerék is teszi a dolgát. Jelen 
voltam egy tőle elkerült fiatal galamb egész-
ségi állapotának kritizálásánál. Az egészség 
nála kardinális kérdés volt, mivel sok galamb 

jutott szerephez az elképzeléseiben. Külön 
dúcgondozó takarított, aki a higiéniában, 
egészségben nem ismert pardont. Ennek el-
lenére a galambok között is lehetnek gyen-
gébb immunrendszerűek. Nagy erőssége 
volt, hogy amit elkezdett, abban maximális 
hite volt. Nem cserélgette állományát évente, 
mert nem tudta az aktuális bajnokot legyőzni. 
Amiben látott fantáziát, minden új dologra 
fogékony volt, de a tanácsokat több helyről 
is kikérte. A galambok mindent megkaptak, 
azt vallotta, csak akkor kapunk, ha adunk is.

Rendkívüli egyénisége pozitívan hatott 
rám, mert szokták mondani, hogy hege-
dülni meg lehet tanulni, de prímásnak 
születni kell.

Mondta, hogy azért is szerették külföl-
dön, mert míg mások egy elejtett tollért ver-
senyeztek, Ő válasza az volt: nem kell neki 
semmi, van ettől jobb galambja is. Ebben 
sokszor igaza volt, mert nem biztos, hogy 
az aranyat érő az, amit eladásra kínálnak. 
Vallom azt az elvet, hogy jót vagy ajándék-
ba, vagy nagy pénzért lehet csak beszerezni. 
A fehér holló is ott ülhet az ágon, de nem 
mindenkinek mutatja magát.

Kedvenc galambja volt a 110-es Bosua 
hím. A John Gerard-féle Bosua galambokkal 
szeretett volna rövidtávon is eredményesen 
szerepelni, mert a Luxemburgi galambok a 
maratoni utakon elért eredményei inkább a 
rövid utak felé hajtották az új kihívásokat.

Ebben sajnos betegsége akadályt gördített.
Búcsúzóul, köszönöm a sorsnak, hogy 

Kovács Ferenc barátja lehettem!
Rimóczi Róbert
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Delta Club Balatonfőkajár
Egész évben gondot 

okozott a szélsőséges 
időjárás. Pechünkre 
szinte mindig hétvégé-
re lett rossz idő.

Ez a versenyekre is 
rányomta a bélyeget. 
Voltak katasztrófa 
utak, később enge-
dések, máshonnan 
engedések, elmaradt 
versenyek, de persze 
voltak szerencsés en-
gedések is.

Augusztus 29. szintén rosszidős szombat volt, ami rányomta 
a bélyegét a Delta Club tesztelepének záróversenyére is.

A három napos rendezvénysorozat kitűnőre sikerült. A csü-
törtöki vitorlás naplemente túrán igen nagy volt az érdeklődés 
mindenki jó hangulatban, pezsgővel töltötte el a több mint egy 
órás kirándulást. Vitorlázás után vacsora közben alkalom ada-
tott beszélgetésre egymással való ismerkedésre, hiszen több 
ország galambászai voltak jelen ezen az „előestén”.

Majd pénteken buszos kirándulás volt. Annyi embert ér-
dekelt, hogy majdnem nem fértünk fel a buszra. Gyönyörű 
környezetben meseszép balatoni panorámával, a vacsorával 
egybekötött, zenés táncos mulatság éjfélig tartott. Mindezt 
megelőzően mókás lopózási, ügyességi versenyt rendeztünk. 5 
ország csapata küzdött meg a díjakért, s a társaság nagy izga-
lommal szurkolt a résztvevőknek.

Végül eljött a szombat. A vendégsereg 10 órától folyamato-
san jött, de körülbelül délre érkezett meg mindenki. Mindenki 
talált magának elfoglaltságot, bár a jeges szél jelentősen hát-
ráltatott mindenkit, hogy felszabadultan élvezhesse a találkozó 
örömét.

Hegedűs Miklós folyamatosan tájékoztatta az embereket a 
helyzetről, így mindenki pontosan tudta, hogy hosszú nap elé 
nézünk.

Végül az eredetileg Scharding-ból (400 km) tervezett ver-
senyből St. Pölten (233 km) és a reggel tervezett fél 8-as en-

gedés helyett délután fél 2-es lett, de mint később kiderült jól 
döntöttek.

Hegedűs Miki, hogy vendégei ne unatkozzanak tombolával 
is készült, melyen igen értékes nyeremények voltak.

Végül csak eljött az idő, mire megláttuk az első galambot, 
amit egy kisebb raj kísért perceken belül. Az első órában (16-
tól 17-ig) 21 galamb érkezett, majd a következő órában 27 fu-
tott be, végül jött az élboly 38 galambbal fél óra alatt, ebből 32 
két percen belül!!!

1 Comb Hekro Dezso (NL) NL09-1576848 - 16:18:52
2 Jozef Eric Moors (B)  BE09-5136154 - 16:23:36
3 Rooi Syndicate (NL)  NL09-1423809 - 16:23:37
4 Komarom Team (HU)  HU09-1201209 - 16:23:40
5 Arco en Co Hakkert (NL) NL09-2003905 - 16:23:40
6 Jan Kathy Lotterman (NL) NL09-1676067 - 16:23:47
7 Surman Csontos (HU)  HU09-0118659 - 16:23:49
8 A.Mijlof (NL)   NL09-1691180 - 16:23:53
9 Team Vissers Baris  NL09-1395768 - 16:30:34
10 Ifjúsági Kövi Milán (HU) HU09-1334580 - 16:30:49

Idén nem kerültek a galambok árverésre, Hegedűs Úrnak 
más tervei vannak velük. Mint megtudtuk internetes árverésen 
lesznek értékesítve egy későbbi időpontban.

Végül este nyolckor a záró vacsorán Hegedűs Miklós átnyúj-
totta a győzteseknek a díjakat, ajándékokat. Külön elismerést 
kapott az Ifjúságiaktól Kövi Milán, hiszen galambja 10-ik lett. 
Gratulálunk neki is és a többieknek is.

Kakas Tímea
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Az A-13 Postaga-
lambsport Egyesü-
let mély fájdalom-
mal tudatja, hogy 
Mogyorosi László 
51 éves korában 
tragikus hirtelen-
séggel elhunyt.
Emlékét örökre 
megőrizzük.
Nyugodj békében.

Az A-13 Egyesület 
tagsága

Mészáros Ferenc
1939-2009

Az A-48 PGSE alapító-
ja, elnöke és mindenki jó 
barátja volt. 1949 óta, a 
Magyar Postagalambsport 
Szövetség tagja volt.

Nagy Ferenc
1938-2009

A vecsési A-09 egyesü-
letből 1996-ban igazolt 
át az A-48 egyesületbe. 
1962-től a Magyar pos-
tagalambsport Szövetség 
tagja volt 

Kucsera József
1920-2009

A vecsési A-09 PGSE 
elnöke, tagja volt, majd 
1984-től az A-48 tagja 
lett. 1958 óta a Magyar 
Postagalambsport Szövet-
ség tagja volt.

Balázs Sándor
1916-2009

A B-05 egyesületből, 
2000-ben igazolt át. Tisz-
teletre méltó sporttárs 
volt. 1946-ban lépett be a 
Magyar Postagalambsport 
Szövetségbe.

A vecsési A-48 PGSE fájdalommal 
tudatja a Tisztelt Sporttársakkal, 
hogy a 2009-es versenyévadban 
négy sporttársunk hunyt el. Hat 
évtizednyi munkát és tapasztala-
tot hagytak itt, nagy fájdalmunkra 
távoztak az élők közül. Sírjaiknál, 
galambok feleresztésével, galam-
bász módra búcsúztunk tőlük. 
Emléküket megőrizzük.

2009. OKTÓBER 24
ÉN, SZOMBATON  9 
ÓRÁTÓL 16 ÓRÁIG 
GÖDÖLLŐN A SZENT 
ISTVÁN EGYETEM 
SPORTCSARNOKÁ-
BAN TARTJA KIÁL-
LÍTÁSÁT A MAGYAR 
P O S T A G A L A M B 
SPORTSZÖVETSÉG.

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

Szeretnénk, ha valameny-
nyi Nemzeti győztes és 
Tagszövetségi bajnok ga-
lambjai kiállításra kerül-
nének.

Legyünk büszkék élver-
senyzőink eredményeire, 
mutassuk be azokat a ki-
állításon.

Nevezés, jelentkezés: 
2009. október 10-ig a Ma-
gyar Postagalamb Sport-
szövetség címén

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

A kiállítás ketreceinek, 
férőhelyeinek korlátozott 
száma miatt jelentkezé-
si sorrendet vezetünk be, 
ezért igyekezzen - min-
denki határidőre jelezni 
részvételi szándékát.

Nevezési díj: bajnokon-
ként 2 galamb térítésmen-
tesen nevezhető, a többit 
500 Ft/db áron lehet kiál-
lítani

A kiállító teremben lehe-
tőség van a galambászattal 
kapcsolatos termékek áru-
sítására.

Árusító helyek foglalása 
5000 Ft/m2/1 asztal + 2 
szék. Határidő 2009. ok-
tóber 10.

A galambok beszállí-
tásánál kérjük átadni a 
48 óránál nem korábbi 
keltezésű, szállítás enge-
délyezéséről szóló orvosi 
igazolást (8/a nyomtat-
vány), ennek hiányában 
a galambot kiállítani 
nem lehet.

A galambok beérkezé-
se: október 23án 2022 
óra között és 24én 78 
óra között.

A kiállítás idején 12-14 
óra között értékes tombo-
latárgyakat sorsolunk ki. 
Fődíj egy színes televízió 
és értékes tenyészgalam-
bok.

A sportcsarnokon kí-
vül sem a parkolóban, 
sem annak környékén 
galambeladás és árusítás 
TILOS! A szövetség csak 
a sportcsarnokban lévő 
rendezvényért vállal fe-
lelősséget.

Belépődíj: 1200 Ft/fő, 
nyugdíjasoknak 50% ked-
vezmény jár  (hölgyeknek 
és 14 éven aluli fiatalok-
nak ingyenes)

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség

Elnöksége

Nemzeti Győztesek  
és bajnokok találkozója 

2009. október 24.

A szikszói 
Z-26 Pos-
t a g a l a m b 
Sportegye-
sület tagsága 
mély meg-
r e n d ü l é s -
sel tudatja 
mindazok-

kal, akik ismerték és tisztelték, 
hogy életének 67. évében Kiss 
Károly sporttársunk rövid ide-
ig tartó, türelemmel viselt sú-
lyos betegségben 2009. július 
22.-én elhunyt.
Utolsó útjára elkísérték sporttár-
sai, sport barátai és ismerősei.
Sírjánál a kegyelet virágaival 
és galambjai feleresztésével 
vettünk végső búcsút sporttár-
sunktól!
Nyugodj békében Karcsi! 
Emlékedet megőrizzük!

A Z-26 Egyesület tagsága

Halottaink
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Köszöntjük  
az október  

hónapban született 
sporttársainkat

N08 Dávid Ödön 90
A21 Máté András 90
C12	 Barna	Jenő	 88
R02 id. Kabai Gábor 87
N12 Windeisen Pál 82
M08 Szíjártó Sándor 80
R01 Pogány Gyula 79
F02 Stummer István 79
R12 Török Imre 78
C08 Bányoczki István 76
N17 Czinege Albert 76
Z24 dr. Ramocsa Manasszes 76
L03 Császár János 75
Z40 Papp Mátyás 75
U02 Dudás József 74
D06 Jenei Mihály 74
C17 Juhász József 74
R01 dr. Maródi Antal 74
U18 Bite József 73
R01 Pásztor Róbert 73
A45 Szabó Károly 73
A56 Bánfalvi János 72
R08 Bárány Endre 72
V05 Nagy Gyula 72
R05 Bárdi Imre 71

T04 Fábián Béla 71
R30 Lajtos Géza 71
S16 Ménes Attila 71
U18 Török Ferenc 71
P01 Unyatinszky Mihály 71
B09	 Kővári	Ferenc	 70
C05 Liszkai Imre 70
A48 Skribek László 70
C08 Borvendég Gusztáv 65
U02 Csobánczi László 65
T02 Iváncsik József 65
U03 Lakatos Károly 65
C06 Misznéder Ferenc 65
F18 Nusszer Károly 65
A13 Osváth Árpád 65
L08 Peák József 65
T11	 Pók	Győző	 65
G03 Schmál Ferenc 65
C08 Simon Attila 65
U12 Tóth István 65
F01 Ábrahám Tibor 60
S09 Bertalan László 60
A07 Budai Géza 60
A35 Gulyás Gábor 60
S02 Harcsa Kámán 60

M02 Harkai József 60
T04 Kálmándy Miklós 60
M12 Mészáros József 60
S09 Nagy Imre 60
A32	 Szemző	Péter	 60
R16 Török János 60
V35 Víg Zoltán 60
T13 Bakosi Miklós 55
P01 Csehi Miklós 55
B21 Gaszmann József 55
A02 Józsa Ferenc 55
Z03 Kiss András 55
G02 Leányvári Ferenc 55
S08 Rácz János 55
Z27 Schwarcz Ferenc 55
A31 Szendeffy László 55
K07 Teplán Lajos 55
R30 Varga László 55
A52 Zsolnai Mihály 55
T02 Dócs Gyula 50
F03 dr. Ecsédi Károly 50
U01 Faragó István 50
B17 Horváth Imre 50
T12 Szabó Sándor 50
H08 Szigeti István 50
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Eladó egy Tauris elektromos rögzí-
tő rendszer egy anternával. Két sze-
zont használt. Irányár: 90000Ft 
Érd: 06-30/386-3721

***

Működő vagy működésképtelen 
fatokos versenyórákat vásárolnék 
gyűjteményembe korrekt áron. 
Virányi Gergely 06/20-9463433

***
Jövőben főleg 
Maratont röpte-
tek… Állományom 
egy része, 12 darab 
idei fiatal, idén Aa-
chenből, Kielből 
országos díjas ga-
lambok gyerekei 
kiadók. 
Szauervein József, 
Tel: 06-70/273-1886

***

Eladó 10 db versenygalamb 5-6-
7 évesek. Köztük kerületi cham-
pionok. Továbbtenyésztésre igen 
alkalmasak. 10.000 Ft/db
Kotmájer József, 
7020 Dunaföldvár Kéri u. 88. 
Tel: 06-20/24-72-811

***
SZUPER MINŐSÉG!

Chipgyűrűre telefonszám készí-
tés rövid határidőre!
Időjárásálló, vízálló, uv szűrős 
fóliával bevont öntapadós matri-
ca. Postai úton. Érd:70/3366-023 
vagy 20/986-4514 
fodordekor@gmail.hu

***

Lakossági Hírdetés

FCI Grand Prix fiatal 
galambok vásárlására 

korlátozott
darabszámban van 

lehetőség Szegeden.
Érdeklődni lehet:

Silay Ferenc
Tel: 06-30/9033-000


