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Póker Trófea Klub Teszttelep 
2009 Debrecen 

Bajnokok a bajnokokkal
Ez év tavaszán Magyarország, de talán 

a világ postagalambász történetében egye-
dülálló kezdeményezésről volt módom be-
számolni. A Hajdúk fővárosából DEBRE-
CENBŐL. Mely szerint csak és kizárólag a 
magyar postagalambsport kiválóságai Tag-
szövetség, Nemzeti és Maraton versenyek 
BAJNOKAI vehettek részt azaz küldhettek 
5-5 fiatalt tenyésztőnként.

Az eltelt idő vélhetően elegendőnek bizo-
nyult minden magyar postagalambász érte-
sülhetett a hírverésről. Miért is írom feltételes 
módban. Helye válogatja, de ami nekem hi-
hetetlen, hónapokkal késve jut el a tagokhoz 
a szaklap megjelenésétől. No senki ne gon-
doljon arra, hogy a NYOMDA miatt történne 
ilyen késés. Valahol rendre az egyesületekben 
akad el talán a HÓFÚVÁS miatt? 

Ízléses, bárki által kézbe vehető kivitelben 
készített meghívót kapott kb. 200-220 magyar 
bajnok. Azt nem állítom, hogy minden felkért 
bajnok részvételi szándékát, kis galambok kül-
désével erősítette volna meg. Ami a teszttelep 
befogadó képességét illeti kulturált körülmé-
nyeket tartva szem előtt 400-500 galamb foga-
dására volt per pillanat alkalmas.

Gombos Lajos a teszttelep építtető tulaj-
donosa, arra készült, ha nem várt kisgalamb 
létszám érkezne azonnal néhány nap és kibő-
vítik igény szerint. Ellenére mindezeknek ne-
hezen értem, azaz akkor érteném számos baj-
nokunk távolmaradását, ha az okok között pl. 
a borsos áron küldhető galamb szerepelne.

Oka a távolmaradásnak nem lehetett, hi-
szen INGYEN KÜLDHETETT minden fel-
kért bajnok 5 fiatalt.

Tényként a következő könyvelhető el: 280 
fiatal galamb érkezett a teszttelepre, se több 
se kevesebb. A távolmaradók okait nem kuta-
tom. Másfél hónappal a beszoktatást követő-
en Bárdos István elnök úrral meglátogathat-
tam a teszttelepet, megtudhattuk aminek el 
kellett pusztulnia az elpusztult a kikelési he-
lyéről magával hozott nyavalyában. Bíztató 
volt az összbenyomás a második vizit idején, 
olyannyira nem voltak kétségeink a jövőt ille-
tően. Ha és amennyiben az egészség nem vesz 
katasztrofális fordulatot, sikeres bemutatkozó 
évet zárhat a PÓKER KLUB TESZTTELEP. 

Az élelem vitaminok gyógyszerek emész-
tők beszerzése a már jól bevált rendszerben 
és helyekről történtek.

Köztudott a fiatal galambok sok helyről, 
nagyon változatos baktérium flórákból ke-
rültek egy helyre. Magától értetődően vol-
tak a kezdetben nem várt meglepetések, nem 
szokványosak az tény.

Kezdem a pozitív lecsengésűeket, átlag-
ban 3-5 galambot küldtek a bajnokok, gon-
dolván mivel egy teljesen újszerű komoly 
megmérettetésre nyílt lehetőség. A kiszok-
tatás idején, de valamivel azt követően is, 
néhány fiatal, ki tudja mi okból, talán új 
otthont keresve örökre eltűnt a teszttelepről. 
Radócz József volt a teszttelepre küldők kö-
zött, akinek az öt küldött fiataljából öt ma-
radt a telepen a záróversenyig. Az átlag 1-2 
fiatal majd mindenkinek elveszett.

A kevésbé pozitív történet íme így fest. A 
legkirívóbb eset öt teszttelepre küldött fia-
talból mind az öt elpusztult. Úgy vélem az 
eset a hihetetlen kategóriát súrolja, ne keres-
se név-cím nem található a kiadónál.

Túljutván mindezen anomáliákon a fiata-
lok megerősödve a hajdú Tagszövetség ko-
csijában megkezdhették a tréningeket, majd 
az előversenyeket. Ceglédi Sándor Tagszö-
vetség elnöke is mindenben támogatta Gom-
bos Lajost. A tréningek és az előversenyek 
alatt a fiatalok az ilyenkor szokásos vesz-
teséget produkálták. Nincs evvel semmi 
gond, hiszen mimagunk is a saját magán-
tréningjeik alkalmával bizonyos számú 
veszteséget elszenvedünk újoncainkkal. A 
PÓKER KLUB TESZTTELEP indulásának 
pillanatában várható volt, be is következett: 
voltak drukkerek no meg ellendrukkerek is 
szép számmal. Utóbbiak létszáma egyenes 
arányban nőt, midőn kirajzolódni látszott 
az előversenyek során. A bajnokok fiatal-
jai a teszttelep égisze alatt könyörtelenül a 
TAGSZÖVETSÉG élmezőnyébe repültek. 
Mintegy meghálálva Gombos Lajos és az 
őt támogatók csapata gondoskodását. Ezt 
néhányan, számuk ismeretlen, úgy reagál-
ták le. Így könnyű, meg hogy nem lehet az 
egész országgal szemben felvenni a kesz-
tyűt. Mindezt józan paraszti észtől vezérelt 
helyzet felismeréseként foghatjuk fel. Ez 
így rendjén is van. Amivel nem tudok mit 
kezdeni az a következő ime: „Bár veszne el 
minden galambja a teszttelepnek”.

Ez így egymagában a rosszindulat 
netovábbja, mi több egy agyrém. A közel-
múlt és jelen magyar bajnokok galambjai 
kerültek a teszttelepre. Ha segíteni nem tud 
ártani miért akar valaki. Róka koma, sava-
nyú a szőlő?

A józanabbjához fordulva, engedjenek 
meg nekem egy rövidke észrevételt.

Mindazok akik jártak a teszttelepen saját 
szemükkel láthatták, felmérhették pusztán a 
galambok szálláshelyéül megépített komp-
lexum egy kis vagyont emésztett fel. Ekkor 

még fel sem merült az élelmezés, vitaminok, 
emésztők, gyógyszerek, oltások stb. A be-
léptető rendszerek, chipgyűrűk a tréningek, 
versenyek költségei. Az INGYENES BE-
FOGADÁS a díjak 2009-ben tetemes tételt 
foglalnak magukba. Nem sorolnám tovább. 
(a szerző)

Mint mindennek, a záróversenynek is 
eljött az ideje, személy szerint más fontos 
dolgom akadt ez időre. Ellenére mindennek, 
úgy döntöttem ezen a rendezvényen jelen 
kell lennem! Vajon miért is?

Gombos Lajos finanszírozta teszttelep ne-
künk magyar postagalambászoknak eleddig 
soha nem volt lehetőséget nyitott, hát ezért, 
no meg érdekel a végkifejlet a záróverseny. 
Itt nem lehetett elővezetni az oly sokszor 
hallható ostobaságok egyikét. „jönne csak 
a mi Tagszövetségünkbe meg tudná mi az 
a kutyafitty” Vehetjük túlzás nélkül olybá 
mindenki kis időre a másik tagszövetségbe 
egy helyre költözött fiatal galambjaival kép-
letesen. Vendéglátónk tiszteletére no meg az 
egészséges kíváncsiságtól űzetve DEBRE-
CENBE látogatott két kiváló Holland ga-
lambász Hegedűs Miklós és Jan Lotterman, 
voltak Romániából, Ukrajnából és Szlová-
kiából. Ahogy egy úriembertől elvárható 
Gombos Lajos készült többed magával az 
idezarándokolt vendégek fogadására. A 
teszttelep bal oldali traktusában egy sátor 
lett felállítva. Számítva az időjárás nem várt 
tréfáját elűzendő. Többféle üdítő, rövid ita-
lok, borok, csapolt sörök stb. volt elérhető 
mindenkinek.

Majd a verseny várható befejezésének 
időpontjára kitűnő sertés-, marhapörkölt, de 
nem maradhatott el az alföld emblematikus 
étke a birkapörkölt sem.

Közben az érdeklődők belakták a teszt-
telep kínálta lehetőségeket, számos ismert 
postagalambász érkezett, voltak olyanok 
is többen akiknek nem volt galambjuk a 
teszttelepen. Számos kis csoport ült le és 
beszélték át – meg át a 2009-es versenyév 
nemegyszer sikertelen versenyeit. Kivétel 
nélkül az engedést elrendelők nemtörő-
dömséget, „hozzánemértést” taglalták oda-
vissza. Időnként indulatoktól nem mentes 
hangvételben. Letagadhatatlan tény voltak 
katasztrófa utak. Egyet szűkebb pátriámból 
a Dunakanyar tagszövetség „kilenc Tagszö-
vetség” kíséretében kívánt „egyszerre-egy 
helyről” engedni, az induló nagy létszám 
bűvöletében M. Boleslav-ból. Egyedül az 
ÉSZAK I tagszöv. VEZETŐJE SZABÓ 
GÉZA mert dönteni a start helyen és kör-
nyékén is uralkodó rossz időjárás okán nem 
engedélyezte a galambjaik felengedését. 
Azóta megtudtuk KATASZTRÓFA versenyt 
sikerült a türelmetlen nyolcaknak kierősza-
kolni. De ez megismétlődött DESSAU I-nél 
is. Míg SZABÓ GÉZA vezette csapat más-
nap engedett és kitűnő versenyt rendeztek. 
A többieket szívem szerint beíratnám egy 
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szemeszterre SZABÓ GÉZÁHOZ, hogy megtanulják a mások ga-
lambjai iránt érzett kötelező szimpátiát. Folytak a viták míg nem 
megjelent az első galamb, 1-2 perces kint tartózkodás után a belép-
tető antennára szállva tűnt el a szemünk elől.

Ekkor a jelenlévők a kíváncsiságtól felkorbácsolva rövid izgal-
mat éltek át: Vaj kié a győztes galamb. Néhány perc szünet, míg 
kiderült Ábrahám Lajos R-21 sporttársé. A következő galamb a má-
sodik helyezett Nyitrai Ferenc – majd további galambok landoltak 
a beugrókra.

Nem ült le egyszerre 20-30 fiatal, valamennyi véleményt formáló 
sporttárs úgy vélte ez a verseny nem a fergeteges hátszélről szólt. 
Valójában volt némi időkülönbség szinte minden érkező galamb kö-
zött. Hogy a beülés néha egyszerre sikerült, ez megesik máskor más-
hol is. Anélkül hogy felálltunk volna az asztaltól sorban hallottuk 
a kivetítőhöz közel állóktól kinek a galambja érkezett per pillanat. 
Volt némi ellenszél így hát a fiatalok döntő többsége a várható irány-
ból érkezett. Jó néhányan vették a fáradtságot miután tudottá vált a 
lista megtelt. Közelről vették szemügyre a fiatal versenyzőket szigo-
rúan a drótrácsokon keresztül. Többen a teszttelep jobb traktusában 
elhelyezett tenyészgalambokat szemlélték, amelyek Gombos Lajos 
magántulajdonát képezték. Volt mit látni!!! csak egyet a sok közül. 
Vígh Árpádtól származó két különleges OPART színű hím galambja 
mindenki figyelmét vonzotta. A galamb egyik szárnya vörös, míg 
a másik kék tollakkal volt fedve. Megvallom magam is 2009 tava-
szán láttam életemben elsőként ilyen színpompás galambot. Sokan 
úgy gondolták, míg a díjak felvonultatása és átadása kezdetét veszi. 
13.00 után voltunk, gyomornedveink nyomásának eleget téve elfo-
gyasztunk a bő választékból pillanatnyi hangulatunktól vezérelve 
egy-egy adagot.

A finom étkeket kísérő kitűnő borok, sörök útjuk végére érve le-
gurultak a garatokon valamennyiünk megelégedésére. Hogy, hogy 
nem Gombos Lajos elérkezetnek gondolván az időt magához ragad-
ta a mikrofont és imigyen szólt:

Tisztelt sportbarátaim, ha önök is úgy gondolják kezdetét veszi 
a 2009-évben debütáló versenysorozat és az azt lezáró mai verseny 
díjainak átadása. Mint azt látni fogják sok szép díj vár elhódítóik-
ra, melyeket a PÓKER TRÓFEA KFT ajánlott fel, beleértve vala-
mennyi díjat. Az előversenyek díjazottjai kellő figyelemtől kísérve 

vehették át galambjaik által elnyert szép kivitelezésű serlegeket tró-
feákat. Ha ez lehetséges valamivel ünnepélyesebb hangot kölcsö-
nözve bejelentette, egyben felkérte a jelenlévő Bárdos István urat 
Sportszövetségi elnökünket, legyen segítségére a konferanszié fel-
vezette díjak átadásában. Mindazok a bajnokok akik személyes je-
lenlétükkel megtisztelték a teszttelep megálmodóit egyben galamb-
jaikat. Új helyszínen talán személyesen még nem ismert sporttársak 
szeretetétől övezve, taps kíséretében vehették át díjaikat. Ez illetve 
ezek azok a pillanatok amelyek esetenként néhány évtizedes munka 
erkölcsi elismerésével teszik ismerté galambász munkásságukat a 
magyar postagalamb sport világában. Ezen eleddig ismeretlen kö-
rülmények között az otthon kölcsönözte nyugalomtól távol kiderült, 
újfent jól választott ki-ki amikor azokat a fiatalokat küldte a tesztte-
lepre amelyeket. Nem rontva a várható teljesítményeken az a tény 
NEM A GAZDA, FÉLTŐ SZEMEITŐL KISÉRVE nőttek fel értek 
versenyzésre alkalmas fiatal postagalambokká. Avval a gondolattal 
játszhatott magában minden jelenlévő, hogy miként keljen útra és 
kerüljön mielőbb haza. Nem oda BUDA azt valamennyien megta-
pasztalhattuk a következőkből.

Gombos Lajos nem minden jókedv és humorérzék nélkül látta meg 
anno a napvilágot. Üljenek képzeletben mellém gondolván Debre-
cenben vannak, ígérem megéri. A díjak átadását kísérő jókedv, taps 
elülni tetszett. Amikor Gombos Uram a tőle megismert hanghordo-
zástól cseppet sem eltérve bejelenteni kívánta: Sok új tapasztalatot 
és új meg új barátságok szövődését jelentette számára a teszttelep 
beindítása. Szeretné a maga módján megköszönni mindenkinek akik 
szóban vagy tevőlegesen segítették ezt a vadonatúj vállalkozást.

Megtudtuk, hogy postagalambjai 2008 év tavaszától vannak. Az 
eltelt rövid idő számos dologra elegendőnek tűnt, már ami a tesztte-
lep kiagyalásától a megvalósításig szóba jöhetett. Ez az egyik nél-
külözhetetlen eleme, de a második fele, amely megítélése szerinte 
legalább olyan fontos a SZAKMAI SEGÍTSÉG. Köszönet a meg-
tisztelő nagyvonalúságáért Ceglédi Sándor úgyis mint jó barát úgyis 
mint postagalambász sokat tett a szakmai dolgokra nap mint nap 
hívta fel a figyelmem. Kb. 10 postagalambász érdemelte ki a megbe-
csülését. Jelen van a Tolcsván élő borász, Balázsi József az ő Tokaji 
Aszú borának palackba zárt szeretetével köszönöm meg valamennyi 
segítséget amit kaptam.

Ezen kitűnő királyi borok személyre szóló címkével lettek felöl-
töztetve, nagyon ízlésesen. Némi csend, hatásszünet következett. 
Még jobban magára vonta a megjelentek figyelmét. Ezt a palack 
„hegy könnyét” amelyet Tokaji Aszúként ismer a világ, annak az 
embernek küldöm gyűlöletmentes tisztelettel, kinek a szíve vágya az 
volt, „BÁR VESZNE EL MINDEN GALAMBJA GOMBOS LA-
JOSNAK A TESZTTELEPRŐL”. Úgy vélem, ebben a gesztusban 
van valami felemelő. (Titkon remélem a megajándékozott címzett, 
ha ez idáig nem találkozott az emberséggel, nem árt, ha odafigyel, 
mert akkor ott szembe jött vele.) (a szerző) 

Csattanója a történetnek, hogy a bajnokok rábízták a galambjaikat 
az általuk nem, vagy csak nagyon kevesek által ismert Gombos La-
josra a Trófea kft. vezetőjére. Volt annyi józan paraszti esze, az in-
duláskor szakembereket kért meg az általa kevésbé ismert várható és 
nem várt helyzetek levezénylésére. Külön köszönet illeti a 10. Haj-
dú Tagszövetséget, a galambok, a tréningek és a versenyzés közös 
lebonyolításáért. Ami a teszttelepen történt annak eredményességét 
megítélheti bárki, a Póker Trófea Bajnokok Klub a végelszámolás-
nál a Tagszövetség második helyét hódította el a 2009. év fiatalok 
versenysorozatban.

2009. 08. 29. Cinkota:
1    10-49067 MÁTYÁS DÚC  9:07:03
2    03-88159 BARTOLI RUDOLF 9:07:05
3    10-49053 MÁTYÁS DÚC  9:07:06
5    M-121238 BÁRDOS ISTVÁN 9:07:06
7    05-72636 DR. KASSAI PÉTER 9:07:07

Ifjú Bartoli Rudolf dijjaival
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9    19-91985 ÁBRAHÁM LAJOS 9:07:07
10  10-53051 BAGDÁNY LÁSZLÓ 9:07:09
11   12-02995 PUSZTAI LÁSZLÓ 9:07:11
12   50-28788 SÁRAI ISTVÁN  9:07:31
14   03-88249 KOMÁROMI TIBOR 9:07:34

2009. 09. 06. Bicske
1    25-94096 VINCZE ZOLTÁN 10:18:22
2    10-53051 BAGDÁNY LÁSZLÓ 10:30:42
3    17-20055 MÁRKUS ISTVÁN 10:30:42
4    03-88159 BARTOLI RUDOLF 10:30:43
5    17-06431 KAJLI ISTVÁN  10:30:44
6    D-234514 BÁRDOS ISTVÁN 10:31:00
7    M-120802 KISS BÉLA  10:31:00
8    03-88241 KOMÁROMI TIBOR 10:31:01
9    D-234561 BÁRDOS ISTVÁN 10:31:03
10  07-20352 SZŰCS ISTVÁN  10:31:04

2009. 09. 12. Komárom
1    10-50927 SZABÓ SÁNDOR 11:37:24
2    03-88254 KOMÁROMI TIBOR 11:37:28
3    10-49053 MÁTYÁS DÚC  11:37:30
4    D-232251 TÖRŐCSIK LÁSZLÓ 11:37:43
5    10-49975 RADÓCZ JÓZSEF  11:41:56
6    D-234523 BÁRDOS ISTVÁN 11:42:39
7    17-06504 KAJLI ISTVÁN  11:42:41
8    50-34851 HUSZÁR JÓZSEF  11:44:19
9    07-20352 SZŰCS ISTVÁN  11:44:22
10   19-91985 ÁBRAHÁM LAJOS 11:44:23

2009. 09. 19. Mosonmagyaróvár
1    17-06431 KAJLI ISTVÁN  14:22:03
2    D-218863 MAKKOS TAMÁS 14:22:10
3    17-20068 MÁRKUS ISTVÁN 14:23:34
4    03-88252 KOMÁROMI TIBOR 14:24:41
5    50-05198 BALÁZS ATTILA  14:26:02
6    10-49975 RADÓCZ JÓZSEF  14:28:57
7    D-225200 DULAI LÁSZLÓ  14:28:59
8    13-24283 WEIGER JÁNOS  14:35:24
9    D-234561 BÁRDOS ISTVÁN 14:35:34
10   10-49053 MÁTYÁS DÚC  14:36:48

2009. 09. 26. Parndorf
1    19-91985 ÁBRAHÁM LAJOS 12:50:28
2    D216632 NYITRAI FERENC 12:56:29
3    03-88159 BARTOLI RUDOLF 12:56:30
4    25-94096 VINCZE ZOLTÁN 12:58:28

5    D-209569 VARRÓ JÓZSEF  12:59:03
6    D-225200 DULAI LÁSZLÓ  13:01:35
7    17-20068 MÁRKUS ISTVÁN 13:01:36
8    03-88109 BARTOLI RUDOLF 13:01:37
9    D-211721 LÓTOS JÁNOS  13:01:58
10   17-20055 MÁRKUS ISTVÁN 13:02:39
11   M-121202 BÁRDOS ISTVÁN 13:03:19
12   13-24283 WEIGER JÁNOS  13:03:23
13   10-50903 SZABO SÁNDOR  13:04:02
14   D-232251 TÖRŐCSIK LÁSZLÓ 13:08:43
15   17-06437 KAJLI ISTVÁN  13:10:00
16   D-232187 TÖRÖCSIK LÁSZLÓ 13:12:25
17   10-49053 MÁTYÁS DÚC  13:13:15
18   24-34630 HÉTVÁRI JÓZSEF 13:14:01
19   17-06504 KAJLI ISTVÁN  13:16:16
20   17-06431 KAJLI ISTVÁN  13:16:31
21   50-34851 HUSZÁR JÓZSEF  13:19:13
22   08-09925 SZEKERÁN ALBERT 13:19:19
23   23-27058 BELÁK - CZIKÓ  13:19:25
24   19-91972 ÁBRAHÁM LAJOS 13:19:44
25   12-06288 PFENDERT ANTAL 13:21:11
26   05-75467 SZÉLL IMRE  13:26:50
27   25-93293 LŐRINCZI ELEMÉR 13:28:08
28   25-94099 VINCZE ZOLTÁN 13:28:31
29   19-94633 ÖKRÖS KÁLMÁN 13:28:35
30   50-34845 HUSZÁR JÓZSEF  13:29:54
31   03-88130 BARTOLI RUDOLF 13:31:35
32   13-24291 WEIGER JÁNOS  13:31:35
33   D-232197 TÖRÖCSIK LÁSZLÓ 13:32:23
34   10-54191 CSORDÁS KÁROLY 13:32:51
35   D-211719 LÓTOS JÁNOS  13:32:53
36   D-218863 MAKKOS TAMÁS 13:33:03
37   D-212039 ERDÉLYI GYULA 13:33:54
38   03-88254 KOMÁROMI TIBOR 13:34:00
39   10-49889 RADÓCZ JÓZSEF  13:35:49
40   14-34475 HORVÁTH ZOLTÁN 13:38:09
41   D-217751 CSELEDI SÁNDOR 13:39:59
42   D-211343 GAZDAG BÉLA  13:40:59
43   50-05198 BALÁZS ATTILA  13:44:30
44   14-34480 HORVÁTH ZOLTÁN 13:46:55

Még csak röviden annyit, fogadd főhajtásom, nagy fába vágtad a 
fejszét, mindenki láthatta. Fel a fejjel, lesznek még olyanok, akik a 
hátad mögött kullogva acsarkodnak. Mit tehetsz ez esetben: Soha ne 
nézz hátra. Őrizd meg a humorod, éleslátásod.

Sok sikert!
Száraz György
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Olimpikonok sorozat 7. rész -Velenczei Béla Szécsény

A Nógrád megyei dombság féltve rejti 
apró kincseit, az odalátogatónak ez ko-
rántsem jelenti azt, hogy rendre sikerrel. 
Van némi szelíd bája a vidéknek az ide 
tervezett riport utam második állomása 
Velenczei Bélához, Szécsény, Attila u. 
8-ba vezetett. Varga Antal kísért ideve-
zető utamon, köszönet érte.

Velenczei Béla, nemcsak mint posta-
galambász ismert e vidéken, úgyis mint 
magánembernek, úgyis mint postaga-
lambásznak a megye határain messze 
túljutott a híre. Mint magánember egy 
korrekt megbízható könyvelő céget 
vezet, immáron Szécsényi székhellyel. 
Mint postagalambász kitűnő verseny-
eredményeivel vonzotta mások figyel-
mét, megbecsülését.

Sokak fantáziáját mozgatta meg 
midőn a 2000-es évek elején magának 
helyet követelve berobbant a 23. Ka-
rancs Tagszövetség élversenyzőinek 
mezőnyébe. Nem titok, néhányan úgy 
vélték, hogy a frissen hullott hó hamar 
elolvad, nincs szerencséje az ezen gon-
dolatok dédelgetőinek. Hogy ez mennyi-
re így van, ez rövidesen kiderül.

1952-ben gazdálkodó családba szüle-
tett. 1960-ban az erőszakos TSZ-esítés 
megroppantotta a vidék jellemes embe-
reinek gerincét, édesapja betegségét és 
korai halálát ez okozta. Korán belenőtt 
a munkába, az iskoláiban jó tanuló volt. 
nem is lehetett más.

Salgótarjánban pénzügyi számvi-
teli főiskolát végzett (ez sem volt egy 
egyszerű történet). Majd a katonaságon 
túljutván megházasodik, három leány-
gyermekük született. Ma két unokája 
Luca és Zsombor teszik boldoggá hét-
köznapjaikat.

Vallja és hirdeti, hogy számára a posta-
galamb kikapcsolódás, kellemes időtöltés.

1971-ben lépett a Szécsényben mű-
ködő E-05 egyesületbe. Első galambját 
Rigó Istvántól az egyesület elnökétől 
kapta. A minőségi javulás első állomása 
a szegedi Kocsi Istvánnal való ismeret-
ség. Kocsi István sok jó galambbal és 
hasznos tanáccsal segíti, illetve hosszú 
éveken keresztül minden ősszel segít a 
szelektálásban (igen kemény kézzel). 
Tőle kerül a dúcba 1993 őszén l évesen 
az 5466-92-3497 “Üdvös” SKT és párja 
a 9992-92-0158 “Góliáth” SKH a bázis 
tenyészpárt alkotja. (Az “Üdvös” tojó 
származása egy Slézinger-re rokonte-
nyésztett Symons SKH Kottek-féle ro-
kontenyésztett D. Matthiys T.)

1988-ban Pesterzsébeten az M-3 fuvaro-
zó kisszövetkezet főkönyvelője, itt ismer-
kedik meg Gyerkó Tiborral 1991-ben.

Ezen ismeretség után szinte mindennap 
munkavégzés után beugrott Gyerkóhoz 
rövidebb-hosszabb időre. Az akkoron ki-
tűnő versenyzőtől elemi dolgokat tanul-
hatott meg a tartástechnológia versenyzés 
tenyésztés terén. Hamarosan ráébredt, 

hogy mennyivel másképp működik ott 
minden, hiszen szűkebb pátriájában, Nóg-
rádban több sporttársat látogatott meg, így 
volt összehasonlítási alapja.

A fentiek okszerű következménye, 
hogy jó néhány Gyerkó galamb vándo-
rolt Szécsénybe (1992 őszén). Az tény, 
hogy ezek a galambok amellett, hogy 
mutatósak gyorsaságukkal sok örömet 
szereztek új gazdájuknak.

1. A “Góliáth” SKH hím és “Üdvös” 
SKT párba állítása remek versenyzők 
sorozatát produkálta.

Egy ilyen tenyészpár talán minden 
postagalambász álma. Ontották a jobb-
nál jobb utódokat. 1998-tól 2006-ig vol-
tak párban, ezen idő alatt közel 40 db 
utód maradt utánuk. Ezek a galambok 
örömtelivé tették a galambászatot. A pár 
versenyző hím gyerekei közül mind-
egyik szállt kerületi első díjat. (A tojók 
nem repültek.) További jellemző tulaj-
donságuk, amennyiben valamelyikük 
egy versenyről el is maradt képes volt 
akár hosszabb idő után is hazajönni. 
(Nagy küzdők!)

A jó galambok, a megfelelő ellátás ta-
karmányozás a javuló versenyzési tech-
nika oda vezettek, hogy 2001-ben a 23. 
Karancs Tagszövetségben a Hosszú táv 
(2. helyezés) kivételével mindent meg-
nyertek számára galambjai.

Sokakkal ellentétben az eredmények 
nem kezdtek hullámzásba, mi több stabillá 
váltak. Mígnem 2009-ben mindent meg-
nyert a tagszövetségben tokkal-vonóval.

Írni, olvasni tudó nem lusta ember lé-
vén beleásta magát a fellelhető elérhető 
szakkönyvbe, az elit versenyzőkről szó-
ló összes szakcikkbe, eredménylistákba. 
Mindezek után felvette a kapcsolatot az 
általa kiszemelt tenyésztőkkel. Csordás 
Károly, Márkus István, Süveges András 
és Horváth Károlyra esett a választása. 
Mindeközben elnyerte Varga Antal ba-
rátságát, amely barátság hozadéka, a 
rengeteg jó tanács és hasznos útmuta-
táson túl (tartási technológia, egészség-
ügy) az első Vandenabeele galambok 
beszerzése. Ezen galambok közül a DV-
05760-98-0722 “Wellington” KH ill. 
a DV-03400-02-1106 KT maradandót 
alkot tenyészként. Ezen pár gyerekei 
párba téve a “Góliáth-Üdvös” pár gye-
rekeivel extra versenyzőket adtak.

Velenczei Béla nem bármit vesz meg 

A kiszolgáló folyosó agyas megoldás
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azok közül amely eladó, csak és ki-
zárólag amire meggyőződése szerint 
szüksége van, vagy lehet. Ha lehetőség 
kínálkozik, akkor nem enged 48-ból. 
Mindeközben ráébredt, hogy a posta-
galambnak mikor milyen élelemre van 
szüksége, milyen kiegészítőkkel, egye-
bekkel kell ellátnia őket, ahhoz hogy a 
tenyésztésben és a versenyzésben sike-
reket érjen el. És ez messze nem a kö-
vetkező kategória „veszek egy-két zsák 
keveréket, mivel fogytán az előző”.

Azt sejtettem, ha felállunk az asztaltól 
további meglepetésben lesz részem, mi-
benlétére elképzelésem sem volt. Hogy 
mire alapoztam, nem tudom, de meg-
fogott az a néhány mondat, amely sok 
minden másban is előre mutat legaláb-
bis nekem (a szerző).

2009. január Dortmund Olimpia 23-
2005-88320 KKH galambja a legjobb 
magyar besorolást kapta. 8-ik lett az “A” 
kategóriában a sportgalambok között. Ez 
a kivételes galamb két év alatt 995 pontot 
gyűjtött a maximális 1000-ből.

2007-ben 4-szer, 2008-ban 2-szer volt 
a kerületi első 1000 db feletti induló 
létszám ellenében. A második Olimpiai 
részvevő a 23-2006-00397 KKH a két 
év alatt:

- 2-szer kerületi l.
- l-szer kerületi 2.
- 2-szer kerületi 3.
- 2-szer kerületi 4. helyezést ért el.
A két galamb unokatestvér a 23-05-

88320 KH “Mítosz” apja 23-98-08576 
SKH (“Góliáth-Üdvös” pár fia) anyja 
23-04-74519 KT (DV-05760-98-0722 
Wellington KH x DV-03400-02-1106 
KT). A 23-06-00397 KKH apja (DV-
05760-98-0722 Wellington KH x DV-
0480-04-0367 Matador KKT). A Ma-
tador tojó (Kari Schellens National I. x 
Gaby Vandenabeele)

Ez a párosítás távoli rokontenyésztés 
Gaby Vandenabeele világhírű  “Kleine” 
KH vonalára ill. annak fiára a “Witten-
buik”-ra. Anyja 23-00-28295 SKT (Góli-
áth-Üdvös) pár lánya. A dortmundi Olim-
pián Varga Antallal közösen vett részt.

Tekintettel arra, hogy Varga Antal és 
Herbert Widen jó barátok, a hazaúton 
felvetette, ha már úgyis ott vannak egy 
villám látogatás erejéig lepjék meg Her-
bert Wieden Urat.

Varga Antal kissé ódzkodott, hiszen 
150 km-t kellett pluszban megtenniük. 
Hogy miért is szerette volna látni: Wie-
dennél hogy néznek ki a Matador ga-

lamb utódai, amelyből hozzá is került.
Legyen világos képe a nála kelt utó-

dok és a Wieden dúcban kelt utódok 
szemrevételezése után. Aki képes egy 
ilyen kitérő megtételére, az megérdem-
li, hogy sok öröme legyen a postaga-
lambászásban.

Első utunk a galambház komplexum-
ba vezetett. Több száz galambházban 
jártam az eltelt 48 év alatt, de ilyen 
praktikusan átgondolt és megépítettben, 
mint Velenczei Béláé, még nem volt 
módomban.

A versenygalambok emeleten nyernek 
elhelyezést, felérve egy kiszolgáló folyo-
sóra léptünk, mely jobb oldalán az özvegy 
hímek kétrészes lakhelye, ellenoldalán az 
özvegyek tojói egyedi boxokban nyertek 
elhelyezést. Ez sok helyütt így van, mi ak-
kor ebben a rendhagyó? A praktikum ab-
ban rejlik, hogy a versenyző hímek fészek 
fülkéinek hátoldala fele részben nyitható a 
folyosóra. A tojót kivéve a boxból ugyan-
azon mozdulattal vele szembe átteszi a 
hím fészkének lezárt részébe. A galambok 
alkalmanként csak kétszer kerülnek kéz-
be, ez mind-mind stressz kímélő. AGYAS 
TALÁLMÁNY, MEG KELL HAGYNI. 
Még nincs vége: a boxok folytatásaként 
kétrészes, csak üllőkés rész kijáróval, tető 
voilerrel ellátva. Itt a tojók kizárva napoz-
nak, levegőn vannak, esetenként megáz-
hatnak, nem állnak párba egymással. Te-
hát az özvegyek hátországa maximálisan 
ellátva állnak a hímek rendelkezésére. 
Életszerűbb így a tojók élete a verseny-
szezon végéig.

Az özvegy hímek élettere fészkekből 
és a szemközti falon teljes hosszában 
szalagkijáróból. A kijáró belső előtere 
60 cm széles dobogó, amely az etetést 
szolgálja. (Ezt a megoldást Horváth 
Károlynál látta.) A galambok itt kapnak 
enni, inni, jól megfigyelhetők, mikor 
milyen magokra van per pillanat szük-
ségük. Mivel 90-100 cm az özvegyto-
jók és a hímek közötti távolság, jól lehet 
látni nem, de hallani tökéletesen hallják 
egymás hívását. Felmerül egy kérdés: 
Nevezetesen minden szakirodalom arra 
int, hogy az özvegyek tojóit amilyen 
mesze csak lehet, úgy kell elhelyez-
ni, hogy ne is hallják egymás hívását. 
Az irodalom úgy véli, a gyakorlat meg 
maga az élet, ez esetben köszönő vi-
szonyban sincsenek egymással. Minde-
zek ellenére a jobbnál jobb eredmények 
rendre megszületnek.

Néhány extravagáns galamb került kéz-

be. Ha csak arra szorítkozok, kivétel nélkül 
mind JÓ BARÁTAI BÉLÁNAK, no, ez is 
a kulcsa a jó versenyeredményeknek. 

Rövid zarándoklat és a kert hátsó 
traktusában a tenyészgalambok extra 
elhelyezése tűnik majd szembe. Három 
részes törzsenként külön-külön elvá-
lasztva, egy fedett fészkes részből vala-
mivel nagyobb volier dukál minden rész 
elé. Napfény, levegő, levegő, levegő; ha 
esik, esik, ha fúj, fúj, nincsenek éjsza-
kára bezárva. Szilaj tartásnak nevezem, 
mindazok ellenére, hogy a galambok 
szabadon nem járhatnak ki. A szárnyas 
ragadozókat ilyen értékes galambokkal 
etetni botorság lenne.

A fiatalok egy elkülönülő részen nyer-
tek elhelyezést. Ezen galambház kétré-
szes, így az első és második keltés kb. 60 
galamb külön-külön nyert elhelyezést.

A versenyeredményekből egy csokor 
az utolsó két évet kiragadva.

2007.
Tagszöv. totál befutó   1.
Tagszöv. Általános távú bajnokság  3.
Tagszöv. Generál bajnokság  2.
Tagszöv. Rövidtávú bajnokság  3.
Tagszöv. 11 sprint útból 8-szor 
első a csapatom és 8 alkalommal 
kerületi első a galambom.
Tagszöv. Az Ybbs-i versenyről 1., 2., 3., 
4., 7. a galambjaim.
Magyar Kupa rövidtáv országos  3.
Legjobb dúc országos   4.

2008.
pályafutása legsikeresebb éve volt.
Tagszöv. totál befutó  1.
Tagszöv. Általános bajnokság 2.
Tagszöv. Generál bajnokság 1.
Tagszöv. Rövidtávú bajnokság 2.
Tagszöv. Középtávú bajnokság 3.
Tagszöv. hosszú táv bajnok  6.
Tagszöv. sprint bajnokság  2.
Tagszöv. fiatalok bajnoksága 1., 2.,
Magyar Kupa rövidtáv  1.
A legeredményesebb galambja Mítosz 
23-05-88320 KKH 

Két év alatt 6 db első díjat nyert.
Meglepetésekben gazdag délutánt 

tölthettem Velenczei Béla galamb para-
dicsomában. Számomra felüdülés volt 
semmi hősködés mások becsmérlése 
szóba se jöttek.

Kitűnő egészséget és sok sikert az el-
következőkben.

Száraz György
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Rik Cools - belga sportgalambász 
ki eredményeivel elkápráztatta egész Belgiumot

Krizsai József egri galambász barátom lepett 
meg egy Herbots kiadvánnyal még 2008 telén. 
Ebben a színes 71 oldalas kiadványban – melyet 
már rongyosra tanulmányoztam – 53 kiváló ga-
lambász társaságában találkoztunk először.

Ő, Rik Cools, belga sportgalambász, „aki 
2006-tól eredményeivel elkápráztatja egész 
Belgiumot!!!” – írta róla egy belga galam-
bász szaklap. Ráadásul a szívemhez oly kö-
zel álló többségében Gaby Vandenabeeletől 
származó galambokkal.

A kisördög többször is belém bújt, s elhatá-
roztam meglátogatom Rikket. Többszöri e-mail 
váltás után egy előre egyeztetett időpontban 
felkerekedtem Zoltán fiammal, aki egyben a 
tolmácsolást is ellátta és a navigációban is je-
leskedett. Egy gyönyörű szép nyári napon el-
indultunk Belgiumba világot látni. Mivel ez az 
út Miskolcról közel 1600 km, ezért beiktattunk 
egy szállást is Münchenben.

Recesszió ide, vagy oda Münchentől ir-
tózatosan nagy autópálya bővítések vannak. 
3-4 sávosról, 4-5 sávosra bővítik a pályát. 
Ez nagymértékben a folyamatos haladásun-
kat gátolta, a megszokott tempónkat vissza 
kellett fogni! Egy-egy, staubunál többször 
kérdeztem magamban kell ez nekem? Kö-
zel 900 km megtétele után viszonylag kora 
délután megérkeztünk Aalterbe, az Apollonia 
Panzióba, amelyet Rik foglalt részünkre (Os-
tendei Olimpiai helyszíntől kb. 40 km-re, ez 
egy régi polgári magánpanzió, átlag magyar 
embernek is megfizethető árakkal).

Ide érkezett hajszálpontosan a megbeszélt idő-
pontban Rik, aki kedvesen átölelt, és azt mondta, 
hogy már nagyon várta a találkozást, hogy meg-
ismerhesse, hogy ki az az őrült magyar, aki Ő 
érte és galambjaiért ennyi km-ert autózott.

Rik mintegy 5200 lélekszámú Ruiseléd-
ében lakik. Ez a falu arról is híres, hogy 10 
kisebb szélmalma van. Ruiseléde nyugat 
Flandriában található, majdnem a keleti ha-
tárnál (ennek azért van jelentősége, mert 
az Óceán felől állandóan fújó nyugati szél 
és a délebbre levő, de keleti területen levő 
feleresztési helyek miatt, elég nagy hátrány-
ban van a kelet Flandriai galambászokkal és 
mégis legtöbbször ők gratulálnak Riknek).

Egy belga galambász újságíró szerint: „Rik 
ma Belgiumban a top! 2006-tól Ő az egyik 
legjobb! Ennek a fiatal versenyzőnek fan-
tasztikus eredményei vannak középtávon.” 

Találkozásunk és rövid beszélgetésünk után saját 
gépkocsijával vitt bennünket a családi házához. 
(Belgiumban a családi házak zöme nem 200-
1000 m2-en vannak, hanem majdnem mindenki 
rendelkezik egy 5000-10000 m2-es gyönyörűen 
karbantartott, ápolt földdel, amin a családi házát 
is felépítheti. A telkek zömén állatok (lovak, hús-
marhák, tejelő marhák) legelésznek.

Ezen a portán volt a dúcrendszer kiépítése. 
Személyesen ő ápolja a galambjait. Középisko-
lai tanár révén eleinte nem volt ideje egyedül 
felkészíteni a galambjait. Az utóbbi időben, 
2004-től döntött úgy, hogy már egyedül is el 
tudja látni feladatait. Mint mondotta: feleannyi 
óraszámot tanít, mint egy magyarországi tanár 
(azt már csendesen én jegyzem meg, hogy öt-
szörös munkabérért). Elmesélte azt is, hogy én 
vagyok a második magyar galambász aki sze-
mélyesen is felkereste. (Az első Szabó Géza 
tiszaújvárosi sportgalambász volt egy neves 
román sportgalambásszal). Itt jegyezném meg, 
mielőtt elindultam Rikhez felhívtam Szabó Gé-
zát és érdeklődtem a Rik galambok felől. Géza 
megnyugtatott, ami hozzá került az keresztezve 
a sajátjával kiváló utódokat hozott, hiszen a leg-
utóbbi versenyen is az első két galambja ebből 
az állományból került ki.

A legjobb tenyészhím Belgiumban?
3158062/98 Bliksem

Ez a galamb Poitiersből 1448 galamb-
ból 1., Chateaurouxból 4662 galambból 2., 
Chateaurouxból 7201 galambból 67., Ruffec 
1778 galambból 4., és még több csodálatos 
eredménnyel is rendelkeznek. Ez eredeti G. 
Vandenabeele galamb. Apja Kolonel 008/92, 
testvére Wittenbuik 112/88-nak.

Bliksem édesanyja Rita 340/93, szintén 
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orig. G. Vandenabeele. Több tojóval adott 
kiváló verseny és tenyész anyagot gazdájá-
nak, így a Gaby’s Bliksemet 3006794/05, a 
Schone Bliksemet 3001609/4 és a Witneus-
bliksemet 311617/1. Ebből a párosításokból 
született többek között Marieke 08-3037512, 
ki 2008-ban az első ász galamb volt Belgium-
ban! De megemlíthetem Flicka-t is 531/04 
(Darling testvére legjobb tojó lett 2004-ben).

A legjobb tojó Belgiumban?
3176531/05Comijntje

Ez a galamb első lett Tours-ból 2267 ga-
lambból (450 km), első lett Poitiers-ből 1687 
galambból (544 km) második lett Bourges-
ből 1515 galambból (444 km), második lett 
Ablisból 917 galambból (300 km), de volt 
még nagyon sok kitűnő helyezése is.

Ennek a tojónak az apja szuper hím 632/04 
Flor. Az anyja Fiesta 699/04 (Wittenbuik X 
Bieke). Ez a galamb középtávon 2008-ban 
nyugat régió bajnoka!

A jelenlegi versenyállományát két bázis pár-
ból alakította ki. Az egyik Gaby 93-3051184 
X Francoise 95-3185530. Ezen pár gyermekei 
számtalan versenyen bizonyítottak.

Második bázis párja De Frans X Alfoncine. 
De Frans 3336137/95 eredeti Frans Vanwil-
demeersch-Vincke, de ez is Vandeenabelétől 
származik. Alfoncine 30431182/94 a közel-
ben lakó (Aalter) Alfons Breattől. Ez utóbbi 
pártól született olyan galamb is, amely 7347 
galambból lett első helyezett. Ez a két bázis-
pár szinte minden egyes jelenleg versenyző 
galambjában benne van, így ha még is egy-
két galambot kiemelnék Marieken túl, akkor 
a 31852784-02 Darlinggal, 3195018/00 As-
kéval, illetve a 3195029/00-es számú Bieke-
vel, valamint 3235056/04 Fresiaval tenném.

Ezek a galambok, illetve leszármazottaik 
2007-ben 15 első helyet biztosítottak Riknek.

Az egész tartástechnológiája egy hosszú 
gyönyörű faszerkezetes épületben található. 
Csak tojókkal versenyez 2006-tól. Mikor meg-

kérdeztem tőle miért a tojók? A válasza rövid 
volt, azt mondta, úgy tapasztalta a tojói meg-
bízhatóbbak, kitartóbbak, mint a hímek. A hí-
mei rapszodikusak voltak, s ezért döntött csak 
a tojók mellett. Így egyszerűbb nekem – nyi-
latkozta Rik. Csak a tojókkal kell törődnöm. 
Közben persze magyarázta a tartástechnoló-
giát. 3 X 12 boxban tartja a versenyző tojóit. 
A hímek a tojó rész mögött találhatók. Ezek 
helye feleannyi, mint a tojóké, s három rúdon 
ülve várnak mindig arra, hogy szolgálják pár-
juk versenyzését. A lezárt fakkok előtt pillan-
gó ülőkék vannak, ezen ülnek a tojók. Verse-
nyek előtt sohasem mutatja meg a hímeket a 
tojóinak, csak a verseny előtti napon, amikor 
is egy 30-50 km-ről edzést tart. Miután a tojóit 
bepakolta a kosárba a hímeket egy tolórekesz 
segítségével átengedi és mindegyiket bezárja a 
fészek helyére. Tehát a hímek helyükön várják 
a tojóikat. Mikor Rik hazaér akkor szétsze-
di őket a hímek visszamennek a helyükre. A 
boxokat bezárja és a tojók a boxok előtt levő 
pillangó ülőkén várnak türelemmel.

Mikor rákérdeztem arra, hogy hogyan csi-
nálja, hogy a tojói ne legyenek leszbikusak, 
így válaszolt:

Három dolgot tartok szükségesnek meg-
említeni:

1./ Minden héten minden galambot küldök 
a versenyre.

2./ Már a fiatal galambokat is nemek sze-
rint szétválasztom és ehhez a technológiához 
szoktatom.

3./ Nagyon precíz takarmányozással.
A nagyon precíz takarmányozás alatt azt 

érti, hogy egy Magyarországon is kapható 
mosóporos adagolóval ad csak enni 12 ga-
lambnak alkalmanként. Vandenabeele, illetve 
Bayers keveréket etet a verseny időszak alatt.

Minden évben 75 fiatalt versenyeztet. A fia-
talok április 1-től július 1-ig 18 órától 08 óráig 
sötétségben elkülönítetten vannak, nemenként 
szétválasztva. Már 25 napos korában válassza 

szét a hímeket a tojótól. Próbálkozott más mód-
szerrel is, de szerinte ez a legjobb. Az előző 
évben, novemberben született tojókat június 
elején párosítja idősebb hímekkel. Egy pár nap 
tojáson ülés után a tojásokat kidobja, és a ne-
meket szétválassza. Kosarazás előtt 1-1,5 órára 
összeengedi őket. A verseny után a fiatal tojók 
másnap reggelig a párjukkal maradhatnak. Míg 
a fiatal hímek csak 1 órát. A verseny végén a 
megmaradt állományból pótolja a verseny tojó-
it. Jelenlétemkor, a verseny befejezése előtt két 
héttel 36 induló versenyző tojóból 32 volt még 
meg, így nem irigylem Riket, hogy a megma-
radt galambjaiból hogyan válassza ki azt a pár 
darab tojót amivel pótolja a versenyzőket.

A legvégén tekinthettem meg a tenyészdúc 
részét. A tenyészdúcot úgy képzeljük el, hogy a 
hosszú épület utolsó 10 méterén helyezkedik el 
és az épület teljes szélességét kitölti. A tenyész-
dúc bal oldalán 10 db egyedi box van, a jobb 
oldalán pedig 5 darab jól zárható, elkülönített te-
nyész rekeszekben vannak elhelyezve a tenyész 
galambok, melyek kicsinyeiket nevelték. Egy 
ilyen rekesz kb. 2 m2 területet biztosit egy pár 
galambnak. Ezek mutatott rájuk USA-ba készül-
nek egy galambászhoz, ki már másodszor vásá-
rolt tőle, azért mert nagyon meg volt elégedve 
galambjaival. Vettek már tőle galambot Kínába, 
Thaiföldre, Japánba, Dél-Afrikába is.

Este 9-ig beszélgettünk még a helyszínen 
a galambászat fortélyairól. Azzal összegez-
ném, hogy olyan különleges dolgot, amelyet 
mi magyarok idáig tudtunk és tapasztaltunk 
nem nagyon mondott, természetesen ez alól 
kivétel a csak tojókkal történő versenyzés.

A dúc látogatás végén bemutatott fiata-
lokból választhattam 6 darabot (pénztárcám 
terhére 5-öt), míg egyet ajándékba kaptam. 
Mind a 6 db származási lapján a legkiválóbb 
galambok megtalálhatók.

Vendéglátóm ezt követőleg egy közeli étte-
rembe hívott meg vacsorázni, ahol is alig ta-
láltunk asztalt, mert szinte tele volt az étterem. 
(Két dolgot jegyeznék meg: a./ az étel mennyi-
sége lényegesen több volt, mint a magyaror-
szági éttermekben, b./ az árai olcsóbbak, mint 
egy miskolci I. osztályú (?) helyen).

Másnap reggel 8 órára a szálláshelyünkre 
hozta a 6 db galambot, annak pedigreejeivel 
együtt. A búcsúzkodás után mindenki indult az 
útjára: Ő tanítani, mi Münchenen át Miskolcra.

Ui.: A galambok nagyon jól viselték az utat, 
Münchenben ettek-ittak, s azóta a tenyészdú-
com ékei. A jobb tesztelés miatt nálamnál ki-
emelkedőbb eredménnyel rendelkező mester-
tenyésztő párnak is juttattam belőlük, abban a 
reményben, hogy jobban szelektálhassunk.

Rikkel azóta is tartom a kapcsolatot, szinte 
minden héten elektronikusan levelezünk egy-
mással.

Ezúton is köszönöm Krizsai József barátom-
nak a kiadványt, Zoltán fiamnak a navigálást 
és a tolmácsolást, mert ha Ők nincsenek akkor 
nincs Rik galambom. Ilyen egyszerű az egész. 
Már csak a jó eredmények kellenek…………

Zsiga Gábor
18-as Tagszövetség elnöke
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54. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS - 2009. 
GÖDÖLLŐ, Szent István Egyetem Sportcsarnok- 2010. január 07-09.  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében
- Országos Kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2008-2009.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Minden tagszövetség 25 db galambot nevezhet a kiállításra. A tagszövetség önállóan dönt a kategóriánkénti nevezhető lét-

számról.
- Az év galambja díjakat a kiállítás évében elért, eredmények alapján írjuk ki, az öt sportkategória szerint.
- 8/A állatorvosi igazolást hozni kell.

ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS feltételei 
Sportkategória 2008-2009. évi eredmények alapján

Kategória Távolság (km) Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult 
versenyző 

tagok

Összes 
díjkm.

Díjlista %

A 100-400 km 10 250 20 1.500
B 300-600 km 8 250 20 2.800
C 500 km fölött 6 150 20 3.300 20
D 100-400 km

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november - december hónapokban szervezzék meg. Bírálókat a 
területi megbízottaktól kérjen valamennyi tagszövetség, vizsgázott, minősítéssel rendelkező bírálók közül.
A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.

A nevezéseket 2009. december 20-án 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással az alábbi címre:
Magyar Postagalamb Sportszövetség 1076. Budapest, Verseny u 14. 

Tel: 06-1-3424-522; Fax: 06-1-3424-354

Nevezés 1 év értékeléséhez

Kategória Távolság 
(km)

Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult 
versenyző 

tagok

Összes díj 
km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800

Standard kategória
Minimum galamb létszám: 150                            Minimum tenyésztő: 20                                 Minimum versenytáv; 100 km

Díjlista: 20 %
Km összesen /díj (hímek) 2008 - 2009. 70% - 30 % - 2500 km / Km összesen /díj (tojók): 2008 - 2009. 70 % - 30 % 2000 km 

Életteljesítmény: 15,000 km felett 2009-ben legalább egy helyezés

A 2009. évi fiatalok Standard kategóriája
Km összesen /díj (hímek) 2009. - 500 km                        Km összesen /díj (tojók): 2009. -  300 km
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STANDARD KRITÉRIUMOK

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:
SZENT ISTVÁN EGYETEM, SPORTCSARNOK

Pontozás:
1. Általános benyomás
    fej, szem, megnyilvánulás (kondició)

8 8,25 8,50 8,75 9

2. Általános csontozat, szegycsont 8 8,25 8,50 8,75 9
3. A hát, a farok formája és kötése 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19
4.  Az izomzat egészének egyensúlya, 

harmóniája
27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5.  Szárnyak formája, a tollazat 
minősége

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

90 95

- Holtverseny esetén követendő lépések:
 I. az EGYÉNI versenyben:

1.   A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb
      összeg adja az első helyezést
2.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
3.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
4.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
5.   A bíró a saját értékelése alapján dönt.

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
      3 HÍM és 3 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk a 

Tagszövetségek sorrendjét.

- BÍRÁK: 5 bíró a HÍMEKNÉL
  5 bíró a TOJÓKNÁL
Döntéshozatal előtt a BÍRÁK tájékoztató ülést tartanak.

Galambok leg-
kisebb száma

A résztvevő 
galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

Díjlista Összkilométer / díj
HÍMEK TOJÓK

2008              2009 2008              2009
150 20 100 km 1/5 2500 KM 2000 KM

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
Galambok beérkezése január 07. csütörtök 18-22 óráig

Galambok bírálata január 08. péntek 8-11 óráig

Bemutatóra küldött 
galambok beérkezése

január 08. péntek 12 óráig

Árusító helyek elfoglalása január 07-08 péntek 12 óráig

Kiállítás nyitva tartása január 08 péntek 13-19 óráig

január 09 szombat 9-18 óráig

Megnyitó január 08 péntek
január 09 szombat

13 óra
10 óra

Tombola január 09 szombat 12 óra
és 15 óra

Junior Bizottsági és 
Alapítványi árverés

január 09 szombat 13 óra

Gálavacsora és díjkiosztó január 08 péntek 19 óra
A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
Galambok kiadása  január 09. szombat  19 óra
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi meghatal-
mazással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 3 napnál nem 
régebbi 8/a állatorvosi igazolással lehetséges.

A díjkiosztó programja:
Hely: Szent István Egyetem Étterem, 2009. január 08. 20.00 

Magyar Nemzeti Bajnokság díjainak átadása (1-3),
Magyar Kupa díjainak átadása (1-3) és a Kiállítás díjainak átadása 

Magyarország élversenyzői, tagszövetségek élversenyzői köszöntése 
Országos Mesterversenyzői címek átadása

Árak:
Kiállítási ketrec 1.000,- Ft/férőhely
Árusítóhely: 5.000,- Ft/m2 (1 asztal 2 szék) 
  10.000 Ft/ m2 (pavilon)
Belépőjegy pénteken:           1.000.-
Belépőjegy + katalógus (szombaton): 2.200,- Ft (hölgyeknek és 
  14 éven aluli fiataloknak ingyen!)
Évkönyv:  2.200,- Ft
Tombolajegy:     200,- Ft
Vacsorajegy a Szövetségben, ill. a helyszínen rendelhető: 3.500,- Ft
A parkolóban galambok árusítása TILOS!

Kiállítási ketrecek és árusítóhelyek bérlése 2009. december 18-ig 
a következő címen lehetséges:

Magyar Postagalamb Sportszövetségben
1076. Budapest, Verseny u. 14.

Tel: 06-1-3424-522; fax: 06-1-3424-364
Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 25.000,- Ft

Befizetési határidő: 2009. december 18.

Szálláslehetőség (rendelés): 
Szent István Egyetem Kollégiumi Igazgatósága,

06-28/522-971 
Hegedűs István Bíráló testület elnöke, Molnár Mihály alelnök

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 2009 december 19-ig 
rendezzék meg !!
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Tisztelt Sporttársak és olvasók! Most egy 
szerény, szorgalmas és eredményes galam-
bász barátom szeretném bemutatni. A neve 
Gyalog János, 65 éves, nős, két felnőtt 
gyermek édesapja és egy kislány boldog 
nagypapája. Mezőtúron él feleségével és 
ott is galambászik. Igaz eredményére irigy 
néhány sport-társa, máshová kényszerítette 
versenyezni. Három éve nálunk, Túrkevén 
az R-21 röpcsoportban versenyez. Mi egy 
csendes, becsületes és igazi barátot ismer-
tünk meg személyében.

- Hogyan kezdődött a postagalambász pá-
lyafutásod?

- 1981-ben feleségem ajándékozott 
meg a berettyóújfalui Brummer Sán-
dortól vásárolt 5 db Symons galambbal. 
Ekkor léptem be a Mezőtúr R-13 egyesü-
letbe. Ott azután még kaptam segítséget 
(galambokat) Dancs Ferenctől és Csekő 
Gábortól. Ezekkel a galambokkal is vol-
tak már elfogadható eredményeim, de a 
sikert az 1989-es év hozta. Ekkor ismer-
kedtem meg Bíró Imre sporttársammal, 
akitől nagyon sok jó galambot kaptam. 
Majd 2001-ben Dr. Bánki Gyula és Szal-
kai László segítettek néhány galambbal, 
amiket sikeresen be tudtam építeni a 
meglévő állományomba.

- Milyen származású galambjaid vannak?
- Bíró Imrétől R-Verecke, D. Matthijs 

és R. Verstrate, Dr. Bánki Gyulától Je-
neeken és Szalkai Lászlótól N. Norman 
galambok kerültek hozzám. A mai állo-
mányom ők alkotják.

- Mennyi galambod van?
- Általában 80-90 galambot teleltetek ki. 

Ebben minden benne van, tenyész és ver-
senyző. Tavasszal 50 fiatal galambot szoktam 
saját részemre nevelni.

- Milyen versenyzési formát alkalmazol?
- Ami számít az 24 özvegy hím, és néha, ha 

szükséges 3-4 db fészekről.

- Milyen egészségügyi technológiát alkal-
mazol?

- Első a féregtelenítés, majd paramixo és 
paratífusz ellen vakcinázok. Himlő ellen 
nem szoktam. A légúti és triho elleni meg-
betegedésekre rendszeresen figyelek, ha 
szükséges, akkor kezelek. Ásványi anyagot 
többfélét etetek. A legfontosabbnak pedig 
én a dúcok tisztaságát tartom. Naponta 
kétszer takarítok, versenyszezonban pedig 
a versenydúcot kéthetente kimeszelem, 
a közbeeső héten pedig klórmész oldattal 
permetezem.

- Milyen takarmányt etetsz?
- Mindig magam keverem össze 8-10 féle 

egészséges, tiszta magokból az eleségüket. 
A versenyzők mindig ugyanazt a takarmányt 
kapják, csak mindig szűkösen, de a kosarazás 
előtti este annyit esznek, amennyit akarnak. 
Rövidtávnál a kosarazás napján már semmit 
nem kapnak enni, a hosszú távoknál még reg-
gel enni kapnak, de csak szűkösen.

- Milyen eredményeid voltak az utóbbi 
években Tagszövetségi szinten?

2002-ben Középtáv: I. Általános: III.
2003-ban Középtáv: II. Általános: II.
2004-ben Rövidtáv: III. Középtáv: I.
     Általános: I.
2005-ben Hosszú táv: I. Általános: II.
2007-ben Rövidtáv: II. Általános: X.
2008-ban Általános: III.
2009-ben Rövidtáv: II. Középtáv: I.
     Hosszú táv: I. Általános: I.
- Ilyen komoly állományban van-e ked-

venc galambod?
- Igen, mint mindenkinek én sem vagyok ki-

vétel. Az én kedvencem a 02-19-70676 SK, H 
galambom, 2005-ben az év galambja volt „D” ka-
tegóriában, a 2006-os országos kiállításon, Gödöl-
lőn. Ma már ő az egyik legjobb tenyész hímem.

- Mit üzensz a postagalambászok nagy tá-
borának?

- Kívánok jó egészséget, jó galambokat, 
kedvező széljárást és sok sikeres évet!

Törökszentmiklós és környéke 2009-es Általános Bajnoka

Jegyezte: id. Takács Ferenc (R-21)
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Grampsch István, A-13 Biatorbágy

Nem vagyok egy internet virtuóz, de 
szeptember dereka táján rá-rá kattintok a 
Szövetség honlapjára, remélve az orszá-
gos eredmények megjelenését.

Magyar Kupa előzetes eredmények, 
rövidtáv csapat, 1. és 2. Grampsch Ist-
ván szédületesen alacsony koefficienssel, 
majd még a 11., 16., és 19. csapat mellett 
is az ő neve olvasható. Az Ász galambok 
első ötvenében 7 db az övé. 

Az igaz, hogy a Magyar Kupa értékelés 
a tagszövetségi eredményekre épül, annak 
belső erőviszonyait is tükrözi, de a 2. tag-
szövetség (BII) tele van erős versenyzők-
kel, ahol jelentős a konkurencia.

Egy éve készülök hozzá, most már nem 
halogatom tovább a látogatást, hiszen 
1987-ben jártam nála utoljára. Vége a fia-
talok versenyének, a magam háza táján is 
lazíthatok a szigorú napi programon. Elő-
zetes egyeztetés után szeptember 24-ben 
állapodtunk meg.

A József  Attila út 15. porta ismerős, a 
kétszintes ház visszaköszön, de most nem 
a padlásra vettük az irányt galambnéző-
ben, hanem a hátsó udvarba, ahol 20 éve 
épült fel egy monumentális, kétszintes ga-
lamb palota. Túl közel a lakóházhoz, így 
alig tudom egyben befogni a fényképező 
gép lencséjébe. A homlokzat csupa volier, 
tele alaposan vedlő galambbal. 

Végigjárjuk a dúcokat. Az első szinten 
kapott helyet a 40 pár tenyész galamb. 
Szeptember eleje óta külön vannak a ne-
mek, napközben kizárva a mindkét dúc-
rész elé szerelt volierbe.

Az emeleten két dúcrészben vannak a 
versenyzők 24-24 fészekfülkével, tehát 48 
pár számára van hely. A nyári versenyek 
befejezése után ezek már csak a volierek-
be mehetnek ki. Egy-egy fiatalt már felne-
veltek, most a második pár tojáson ülnek, 

rövidesen ők is szétválasztásra kerülnek. 
A fészekfülkék, amelyek kétoldalt vannak 
elhelyezve, igen egyszerűek, könnyen ke-
zelhetők, nagyon praktikusak.

Tovább haladva következik a fiatalok 
helye. Most ők a főszereplők, övék a tető 
és légtér, a napi trenírozás őket célozza. 
Érdekes megoldás, hogy nem csak a hom-
lokzati kijárót használhatják, hanem a hát-
só oldalon is kijárásuk van, tehát dúcré-
szük kitölti az épület teljes, szélességét.

Az özvegy tojók részére szezonban a 
széles hátsó folyosón van dúcrész kialakít-
va. Innét is van kijáró a hátsó falon, aminek 
versenyszezonban van szerepe a házkörüli 
tréningek bonyolításánál. A tojók, majd a 
hímek itt mennek ki, majd mindegyikük a 
versenydúcba érkezik vissza a homlokzati 
bejárón keresztül.

A dúcról még tudható, hogy a házhoz 
való közelség oka, hogy az alsó szint va-
lamikor műhelynek készült, masszív tégla-
fallal. A ráépítés fa szerkezetű, deszka borí-
tással, amit kívülről 10 cm-es tőzeggyapot 
szigetelés fed, majd hullámlemez tesz időt-
állóvá a teljes külső felületen. Az épület 
hossza 9 m, szélessége 3 m. A sok volier 
jelentőségét az adja, hogy egy-egy szezon 
befejezése után a kijárók bezáródnak, és a 
dúcok lakói csak a volierekben élvezhetik 
a szabad levegőt, és az áldott napsugarakat, 
kényszerkizárás formájában. A versenyzők 
gyakorlatilag csak április elején emelked-
hetnek ismét a levegőbe. A dúcok padlója 
pozdorja, a páratartalom és hőmérséklet el-
lenőrzésére mérőműszerek vannak felsze-
relve. Szükség esetén a szellőző nyílások 
szabályozásával lehet az értékeken változ-
tatni. Az épületet felülről cseréppel borított 
nyeregtető zárja. 

A takarítás télen-nyáron naponta, sze-
zonban napi kétszer. A teleltetett galamb-
létszám 200 db körüli.

Fentiek tisztázása után került sor a tu-
lajdonképpeni riportra, illetve beszélge-
tésre zöld asztal mellett, egy pohár üdítő 
társaságában.

Beszélj az indulásról.
Bián születtem 1947-ben. Ötödikes, 

vagy hatodikos lehettem, amikor egyik 
osztálytársam talált egy sérült parlagi ga-
lambot, és nekem ajándékozta. Édesapám, 
akinek különleges érzéke volt az asztalos 
munkákhoz is, azonnal hozzálátott egy kis 
dúc elkészítéséhez, ami aztán rövid időn 
belül benépesedett. Itt jegyzem meg, hogy 
szerencsés életem során apám támogatá-
sát mindig és mindenben élvezhettem, így 

a galambászatomban is. Nincs nap, hogy 
ne gondolnék rá hálás szívvel.

Néhány év múlva berepült hozzám egy 
posta fiatal, amiről kiderült, hogy Haász 
Feri bácsié. Valójában innét indult postaga-
lambász pályafutásom. Mindenben patro-
nált, általa ismertem meg Anker Alfi bácsit, 
hiszen gyakran vittem le őt kocsival Kapos-
várra. Ekkor tájt lettem egyesületi tag is. Kis 
dúcomban a postáké lett a főszerep.

A folytatás, állományépítés?
Lassan bővült ismeretségi köröm a ga-

lambászok táborában. Sokak mellett meg-
ismerkedtem Horváth Karcsival, Gyerkó 
Tibivel, Ujházy Péterrel. Felépült jelen-
legi kétszintes családi házunk, amelynek 
padlásterében modern dúcokat alakítot-
tunk ki. Különleges galambokra vágytam, 
hiszen előttem volt a példa, hogy az a 
néhány tíz belga galamb, amely híres te-
nyésztőktől bekerült az országba az ötve-
nes-hatvanas években, milyen forradalmi 
változást hozott a magyar dúcok eredmé-
nyességében.

1980-ban jártam először Belgiumban 
Rucz János és Ujházy Péter társaságában. 
Láthattam közelről a Devriendt, De Baere, 
Matterne, Desmet Matthys dúcokat és cso-
dás galambjaikat. Nekem ezekből kellett.

A későbbiekben már önállóan vállal-
koztam a belgiumi utazásra, akár évente 
többször is. Tolmácsot mindig vinnem 
kellett, mert sajnos nem beszélek egyet-
len idegen nyelvet sem. Meg pénzt, mert 
nyugaton a nagy tenyésztők nem nagyon 
ismerik az ajándék galamb fogalmát.

Így aztán a nyolcvanas években dúco-
mat kezdték benépesíteni a Devriendt, De 
Baere, Matthys, Van Belle galambok, de 
Gyerkók is, amikor ő először felszámolt, 
talán 1987-ben.

Ezek utódai sok kiváló eredményt 
produkáltak, főleg barátaimnál, mert én, 
munkám miatt nem tudtam azt a kezelést 
és gondoskodást biztosítani, ami a kiemel-
kedő és tartós eredményekhez elengedhe-
tetlenül szükséges.

Aztán Belgiumban is jöttek az új sztárok, 
így a kilencvenes években noteszomba új 
nevek, új címek kerültek. Néhány utamra 
Juhász Jenő barátom is elkísért. Például 
ketten összesen 11 db galambot hoztunk 
el a Houben dúcból, de más hírességek is 
terítéken voltak.

Jó kapcsolatba kerültem a német Toni 
Deignerrel. Ő már kint született, de szüleit a 
szomszédos Budaörsről telepítették ki 1946-
ban. Ő nem beszél magyarul, én németül, 
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így ha nincs tolmács a közelben, különleges 
tornamutatványokat láthat a külső szemlé-
lő kommunikációnk során. Több galambot 
hoztam tőle, főleg a Maestro vonalból.

Aztán a kilencvenes évek végén kezdett 
formálódni jelenlegi állományom. Ekkor 
kerültem kapcsolatba Ad Schaerlaeckens-
sel és van Breemennel, és náluk gyakran 
visszatérő vendég lettem. Galambjaik 
minősége, és mindaz amit tudásukból és 
tapasztalatukból átadtak, jelentősen befo-
lyásolta mai nézeteimet és módszereimet 
az eredményes postagalambászattal kap-
csolatban. Ezekhez a galambokhoz gya-
korlatilag már csak Cees Schroevers neves 
holland versenyzőtől hoztam újabbakat 
három évvel ezelőtt. Nála Vandenabeele, 
Klak, Flor Engels madarai kombinálód-
nak, nálam viszont ragyogó keresztező 
partnernek bizonyultak főleg a Schaerla-
eckens galambokkal.

Meg kell említenem, hogy az utóbbi 
négy-öt évben Czékus János barátommal 
beszéljük meg, hogy mit hozzak be, és azt 
közösen finanszírozzuk.

Mai tenyészállományod?
Igen népes, összesen 40 párból áll. 

Nagyrészt Schaerlaeckens, ebből több 
mint tíz eredeti, közel tíz pedig Horváth 
Karcsitól az úgynevezett „régiekből”, il-
letve az újakkal történt kombinációból.

Mondhatni igen jó kapcsolat van köztem 
és az „Öreg” között, többször jártam nála, 
és már két alkalommal besegítettem ked-
velt magyarországi üdülése körülménye-
inek rendezésébe. Így legjobb madaraitól 
is vásárolhatok fiatalt, talán jutányosabban, 
mint más halandó. Például van egy-egy 

hímem az Ace Fourtól (Pintér könyv 174. 
oldal) és fészek testvérétől, a 144-től is.

Hat-nyolc db van Breemen, ugyanennyi 
eredeti Schroevers. Kipróbáltam, illetve 
kipróbálom a Bosua, a Peter van de Mer-
we és a Koopman galambokat is, amelye-
kért nem kell külföldre utaznom, ugyanis 
hazai barátaimtól tudok tenyészanyagot 
beszerezni egy-egy kiváló példány for-
májában. Csernák Jóska a Bosua forrás, 
Kancsár Feri pedig a másik két márkás 
dúcé. Kiváló versenyzőket nyertem ezek 
bekeresztezéséből.

A jövőt illetően már nem tervezem újabb 
galambok behozatalát, legalább is nem je-
lentős számban. A kiöregedő, vagy kitett 
tenyészeket a versenydúcom legjobbjaiból 
szándékozom pótolni, akár azok 3 éves 
korától. Ekkor ugyanis a galamb már ruti-
nos, nem olyan robbanékony, mint az éves, 
vagy kétéves madár, hajlamosabb a lazsá-
lásra. Én ugyanis az egyéni díjakat, és nem 
a pontbajnokságot favorizálom.

A versenyzők felkészítése?
Rabszolgamunka, de az eredményesség 

megköveteli a kemény munkát.
Amikor 2008 elején friss nyugdíjas-

ként eldöntöttem, hogy galambjaimból 
megpróbálom kihozni mindazokat a ké-
pességeket, amiket eredeti gazdáik belé-
jük tenyésztettek, hosszas konzultációba 
kezdtem Horváth Karcsival, akihez évti-
zedes ismeretség, galambász barátság kö-
tött. Ő is Schaerlaeckens galambokkal ért 
el minden elérhetőt. Főleg az érdekelt, mit 
tesz a díjképesség fokozása érdekében. 
Mindig bámultam nála azt a hihetetlen 
munkabírást, amit befektet az eredmé-

nyesség érdekében. Tanácsai nagy részét 
megfogadtam.

Schaerlaeckens elmélete szerint az ered-
ményességhez szinkronban kell lenni az 
alábbiaknak: 1./ a galambok minősége, 2./ 
a tenyésztő felkészültsége és elszántsága, 
3./ tréning és motiváció. Ezekből a leg-
gyengébb láncszem szintjén jelenik meg az 
adott időszakban a versenyeredmény.

Nos, én elfogadva ezt az elméletet is, két 
év óta, amióta nyugdíjas vagyok, a megfe-
lelés érdekében munkálkodom. Le is fo-
gyok 5-6 kilót áprilistól július végéig.

Az egész állományt egy időben állítom 
össze úgy március 15-20 körül. A ver-
senyzők egy-egy fiatalt nevelnek. A máso-
dik letojást megelőzendő, a nemeket szét-
választom a fészekre hajtás megkezdése 
előtt. Váltakozva vannak a fiatalnál, a to-
jók nappal, a hímek éjjel. Eközben indul a 
házkörüli tréning, majd a magam bonyolí-
totta magán tréningek egészen Hegyesha-
lomig. A 24-25 napos fiatalok leválasztása 
után beindul a teljes özvegység.

Ébresztő fél ötkor, kimennek a tojók. 
Ezekre nem kell figyelni, pár nap után si-
mán lerepülik a másfél órájukat, én köz-
ben kényelmesen kitakarítom a dúcokat. 
Füttyszóra bejönnek a tojók, kimennek a 
hímek. Ezeket bizony gyakran kell zász-
lóval repülésre kényszeríteni, főleg az ele-
jén a másfél óra érdekében. Amikor ezek 
is bejöttek, csak itató van előttük. Össze-
szedem az összes versenyzőt, és minden 
áldott nap, kivéve a verseny napját, elvi-
szem őket 20 km-re. Start egyszerre, majd 
száguldás haza, hogy a nemek minél ke-
vesebbet legyenek együtt. Megjegyzem, 
hogy még sosem fordult elő, hogy meg-
előztem volna madaraimat a hazaérkezés-
sel. Gyorsan átrakom a tojókat a helyük-
re, és megkapják a takarmányt. Máris fél 
tíz, a reggeli tortúra vége. Ez az időpont 
nálam törvény, bármilyen akadály adódik 
közben, a megelőző tennivalókat ehhez 
igazítom. Ezután normális idő esetén mind 
a tojók, mind a hímek két órára kikerülnek 
a volierekbe, majd a hímek fészekre lesz-
nek zárva. Így a dúcokban teljes a nyuga-
lom az esti másfél-másfél órás házkörüli 
tréning megkezdéséig. Ennek kezdete a 
hőmérséklettől függ, kánikula esetén nem 
ritka, hogy a hímek csak fél kilenckor 
kapnak bebocsájtást a helyükre.

A reggeli penzum még a gyűjtés napján 
is kötelező, de kosarazáskor a nemek már 
nem találkoznak. Úgy gondolom, hogy az 
alkalmazott módszer nagyban hozzájárul 
ahhoz, hogy egy-egy 200-400 km-es ke-
rületi versenyről gyakran 10-15 galamb 
egyszerre száll le, és rohamozza a bejá-
rókat. Csak a díjakat értékelem, a bajnoki 
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pontverseny számomra közömbös. Így előfordul, hogy kellemet-
len időjárási előrejelzés esetén egyszerűen kihagyom a soron kö-
vetkező versenyt, nem kockáztatom kedvenceimet.

Egyébként a takarmány körül nem csinálok nagy felhajtást, 
lényeg, hogy a keverék egészséges magokból álljon. Csak a ver-
senyszezonban etetek kereskedelmi keveréket, kétfélét. A ver-
seny napján, esetleg másnap délig energia dús diétás takarmányt 
adok, majd a hét többi napján jó minőségű verseny takarmányt, 
mindig közös etetőben. Ezenkívül egy szezonban elfogy 50 kg 
mogyoró, csak úgy méricskélés nélkül, a feltakarított padlóra 
szórva. Az év nagy részében magam keverem a takarmányt.

A fürdetésben nincs szigorú rendszer, szezonban négy-öt alka-
lommal kapnak a versenyzők fürdő vizet. Tíz literhez teszek egy 
marék konyhasót, és kb. másfél deci étel ecetet.

A gyógyszerek, kegyszerek körüli felhajtáson csak mosolyogni 
tudok. Használok talán két szert a Vétek János féle kollekcióból, 
meg mindig van készenlétben Marquetant Karcsi szereiből, de 
ezek alkalmazásában nincs rendszeresség nálam. Vitamint heti 
egy alkalommal kapnak galambjaim.

Néhány kiemelkedő eredményed 2008-ból és 2009-ből:
Rövid és középtávú versenyekről és kerületi helyezésekről van szó.

3950 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
3870 galambból: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, ...34-ig
3621 galambból: 2,3,4,5,6,9,10,11
3535 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1264 galambból: 1,2,3,4,5,6,10,12
1402 galambból: 1,2,3,4,5,6,10,11,13,14,16,17,18
3870 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1276 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
2196 galambból: 7,12,13,14
3600 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16
1760 galambból: 1,9
2100 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,10,11,12
1462 galambból: 5,6,7,8,9,10,11,17,18
1377 galambból: 6,7,8,10,11,12,13,14,16,18,19,20
1632 galambból: 1,2,4,5,6,9
1220 galambból: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,18,20

Most nézzük meg annak az említett 7 db rövidtávú ász ga-
lambnak a származását:

11./ 07-02-51442 T  Apja: 04-139350 kh (P van de Merwe) 
  Anyja: NL-97-1220568 kt (Breemen)
15./ 07-02-51394 T  Apja: NL-03-1287714 kh (Schaerlaeckens) 
  Anyja: NL- 06-1127278 kt (Schroevers)
22./ 07-02-51359 H  Apja: 05-35667 kh (Schaerlaeckens) 
  Anyja: 02-92639 sktat (Bosua)
24./ 08-02-66161 H  Apja: NL-03-1287714 kh (Schaerlaeckens) 
  Anyja:07-51499 kkt (Scharlaeckens x Borgmans)
29./ 08-05-61448 T  Apja: 05-35667 kh (Schaerlaeckens) 
  Anyja: NL-97-1220568 kt (Breemen)
39./ 08-02-66173 H  Apja:05-133653 kh (P van de Merwe) 
  Anyja: 02-73121 kcst (Koopman)
50./ 08-02-66170 T  Apja: 07-88285 kh (Breemen x Koopman) 
  Anyja: 06-33687 kcst (Schaerlaeckens x Breemen)
A sorszámok az országos listán értendők. A tojók fölénye szem-

betűnő.

A fiataljaidról:
Évente 120-140 fiatalt engedek ki saját részre. Ezek a főverse-

nyek ideje alatt többnyire a dúcban tartózkodnak. Csak korlátozott 
szabadságot kapnak, hogy szokják a tetőt és a környéket és kezd-

jenek falkázni. Számukra a kemény terhelés a főversenyek befe-
jeztével indul, amikor az öreg versenyzők számára bezárulnak a 
kijárók. Számukra is kötelezővé válik a reggeli és esti másfél órás 
házkörüli tréning. A fiatalok versenyén évek óta nem veszek részt, 
főleg azért, mert a galambok állapota nincs szinkronban a 200-300 
km-es terheléssel. Akkor még a szállító kocsiban fennálló fertőzés 
veszélyről nem is beszéltem.

Nyolc-tíz magán tréninget adok a teljes csapatnak, úgy 
szeptember végéig bezárólag. Az utolsó 3-4 feleresztés Hegyes-
halomból történik, ami nekem 150 km. Ez ugyan fárasztó és költ-
séges módszer, de magam választom ki a napot és az órát hozzá, 
így a felesleges kockázatok jobban elkerülhetők. Ezek a fiatalok 
éves korukban problémamentesen repülik a díjakat, pedig a gya-
korló utakat tavasszal is magam bonyolítom, és csak az első ver-
senynél csatlakozom a kerülethez.

Néhány szót az egyesületről:
Az A13 eredetileg Budaörsön alakult, sok „reprezentatív” tag-

gal. Gyűjtési nehézségek miatt két évet töltöttünk Szárai Tibi 
törökbálinti telepén, majd 2008-ban Biatorbágyra „költöztünk” 
A gyűjtések, órabontások lebonyolítására kaptunk egy normális 
helyiséget az önkormányzattól, ősztől tavaszig pedig havonta egy-
szer a művelődési házban tudunk összejönni.

21-en vagyunk, 16-17 fő a rendszeres röptetőnk. A BII tagszö-
vetség egyik erős egyesületének számítunk. El ne felejtsem mon-
dani, én vagyok az egyesület elnöke, és szívesen járunk össze, 
mert jó közösséget alkotunk.

Zárszó: Hiszem, hogy az utóbbi két év eredményeinek együtt 
örültek volna velem azok, akik ma már nincsenek mellettem, de 
éveken keresztül támogattak, és közel álltak hozzám. Eredmé-
nyeimet, és ennek a riportnak a sorait az ő emléküknek ajánlom: 
Édesapámnak, Haász Feri bácsinak, Balaton Laci bácsinak, Ju-
hász Jenőnek, Malina Ferinek. Emléküket kegyelettel őrzöm.

Ez utóbbi ajánláshoz nincs mit hozzátennem. Szép befejezés. Én 
a további évekhez jó egészséget és még számtalan sikert kívánok.

Tamás István
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Tiszafüred-Kócsujfalu emlékverseny 
2009. augusztus 15

Az 1951-54 között a kócsujfalui (hor-
tobágyi) munkatáborokba kitelepítettek 
emlékére az Országos Szövetség ezévben 
is emlékversenyt hirdetett, melyet az első 
kitelepítettek szabadulásának évforduló-
ján aug. 15.-én tartottak meg. A felhívásra 
már hagyományosan a legtöbb galambot 
mintegy 2500 db-ot a Hajdú tagszövetség 
küldött.

A galambok tiszta időben, még az 
augusztus közepi nagy meleg előtt ke-
rültek feleresztésre és a kedvező star-
tot kihasználva hamarosan felvették a 
helyes irányt.

Ezután indítottuk a Kunhegyesiek 
mintegy 400 fiatal galambját, amelyek 
ugyancsak hamar egy falkát alkotva 
megindultak dúcaik felé.

Az ünnepi megemlékezés 10 órakor 
kezdődött Pintér Erika polgármester-
asszony visszaemlékező szavaival. Ezt 
követően a rendezvény fővédnöke Le-
zsák Sándor úr a parlament alelnöke 
emlékezett az ötvenes évek értelmetlen 
üldöztetéseire, melynek folyamán ke-
rült sor a hortobágyi munkatáborokba 
az ország nyugati és déli határvidéke-
iről a több mint hétezer ember kitele-
pítésére.

Az internáltakat több mint 36 hónapig 
dolgoztatták a táborokban minden ítélet 
nélkül, irataikat elvéve megfosztva őket 
alapvető emberi jogaik gyakorlásának 
lehetőségeitől. A megemlékező beszédek 
sorában emlékezetes volt Dr. Bölcskei 
Gusztáv püspök úr visszaemlékezése 
a táborból hazatért deportáltakkal való 
első találkozásairól. Az emlékhelyen 
felállított szemléltető tablók nézegetése 
során minden odalátogató előtt megis-
merhetővé vált a 12 táborba kitelepített 
internáltak értelmetlen szenvedése. A 
megemlékezés zárásaként került sor az 
épülő kápolna alapján az emlékezők ko-
szorúinak elhelyezésére, és a tiszafüredi 
egyesület galambjainak feleresztésére.

Az Országos Szövetség koszorúját az 
R-17 Egyesület elnöke Hegyi György, és 
Takács Gyula sporttársak helyezték el.

Köszönet mindazon sporttársaknak, 
akik galambjaik elküldésével, feleresz-
tésével emlékezetessé, ünnepélyesebbé 
tették a visszaemlékező, még élő kitele-
pítetteknek ezt a napot.

Szirmai József

Hegyi György és Takács Gyula (R-17) elhelyezi az Országos Szövetség koszorúját

Dr. Bölcskei Gusztáv 
püspök úr és Lezsák 
Sándor a parlament 
alelnöke az ünnep-

ség fővédnöke

Pintér Erika Tiszafüred város polgármestere és Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr a 
megemlékezés fővédnöke
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A Karancs Tagszövetség és az E-07 és E-04 Egyesület tagjai szo-
morúan tudatják, hogy a mindenki által kedvelt, szeretett sporttársunk

Bartha István - Piku bácsi
életének 88. évében örökre eltávozott közülünk. Piku bácsi az 
elmúlt több mint 5 évtized nagyon szorgalmas és lelkes galam-
básza volt. Egyesületében mindig a legjobbak közé tartozott. 
Segítőkész, pontos ember, jó barát volt, akire mindig lehetett 
számítani.
Még az utóbbi években is, korát meghazudtoló lelkesedéssel 
tevékenykedett az Egyesületben, és versenyzett galambjaival. 
Sportszeretete példaértékű lehet valamennyiünk számára.
Temetésén galambjainak felengedésével vettünk tőle örök búcsút, 
2010 évben nevével a Tagszövetség Emkékversenyt rendez.
Piku bácsi! Gondolatban mindig velünk leszel, szeretettel fogunk 
rád emlékezni.

23. Karancs Tagszövetség
E-04 – E-07 Egyesület

Végső búcsú egy igaz sportembertől
Tudtuk, de nem akartuk elhinni, hogy 
hosszantartó súlyos betegségét követően 
2009. szeptember 19-én 73 éves korában 
elhunyt a jó barát, a szó legszorosabb 
értelmében vett sportember, Radványi 
Károly. Mély megrendüléssel, fájda-
lommal és galambjai felengedésével bú-
csúztak tőle a T-04. nyíregyházi PSE, a 
22. sz. Postagalamb Tagszövetség tagjai 
és sportbarátai.

Emlékét Arany János soraival örökké szívünkbe zártuk.
„Nem hal meg az, ki milliókra költi Dús élte kincsét, ámbár

napja múl; Hanem lerázván ami benne földi, Egy éltető
eszmével finomul, Mely fennmarad, s nőttön nő tiszta fénye,

Amint időben, térben távozik; Melyhez tekint fel az utód
erénye: Óhajt, remél, hisz és imádkozik.”

T-04. PSE Nyíregyháza tagsága

„Azok az emberek akiket szeretünk
maradnak közöttünk örökre, mert ők

nyomot hagynak a szívünkben”

A-38 Postagalamb Sportegyesület mély 
fájdalommal tudatjuk, hogy Serfőző 
István életének 67. évében hosszan-
tartó betegségben szeptember 26-án el-
hunyt. Sírjánál koszorúval és galambok 
feleresztésével búcsúztunk tőle.

A szívünkbe markolt a fájdalom, amikor a galambok a sírja felett repül-
tek el a magasba és sokáig keringtek tiszteletadásként megmutatva bará-
tunk-sporttársunk lelkének az utat az ég felé.
Sokunk szemébe könny csordult, hiszen egy igaz barátot és jó verseny-
zőt veszettünk el. Szertartás után a búcsú percei a Honfoglalás zenéjére 
köszöntünk el tőled galambászok, barátaid az egyesület Tagsága.

Emléked a szívünkben megőrizzük
A-38 tagsága

1942-2009

A Z-44 szerencsi postagalambsport egyesület és a 27. Tagszö-
vetség mély megrendüléssel tudatja, hogy Mercz Béla 59 éves 
sporttársunk, türelemmel viselt hosszan tartó betegség után 2009. 
augusztus 30-án elhunyt.
Temetésén a kegyelet virágai mellett galambok feleresztésével 
vettünk tőle búcsút.

Emlékét örökké megőrzi a Z-44 egyesület 
és tanítványa Bialkó Krisztián.

Búcsú Fertetics Gyulától

Szomorúan tudatjuk mindazok-
kal akik ismerték és tisztelték, 
hogy Fertetics Gyula minden-
ki Tyuki bácsija 2009. IX. 08-
án reggel 5 órakor életének 64. 
évében váratlanul elhunyt.
A megrázó szomorú hír, egy 
gazdag tartalmú élet, egy nagy-
szerű sporttárs életpályájának 
befejezését jelenti. Az utóbbi 
időben aggódva figyeltünk rá, 
hisz tudtuk, hogy beteg.
Mily kegyetlen az élet a halála 
előtt lévő este még beszéltem 

vele, tájékoztattam a versenyeredményéről terveztük a következő 
hetet és jövőt, ha hazajön a korházból. Ezek a tervek egy pillanat 
alatt szertefoszlottak.
Hírtelen halála fájdalmasan ütött szíven mindnyájunkat akik kö-
zelről ismerték sportunk vonalán kifejtett lelkes ténykedéseit. A 
Győri tagszövetség állandó mozgatórugója volt.
Fertetics Gyula sporttárs önzetlen segítőkész munkájára felfigyelt 
a Szövetség vezetősége és fontos posztok betöltésére kérték fel. 
Így lett a Maraton Klub Főtitkára, a Bíráló testület oszlopos tag-
ja, kiállítások állandó szervezője. Legutóbbi tisztségére nagyon 
büszke volt, mivel megválasztották a Magyar Postagalambsport 
Elnökségi tagjává.
Győrben és Győrszentivánon sok kezdő fiatal sporttársat indított 
el a helyes postagalambászat útján.
Tyuki bácsi rendelkezett mindazokkal az erényekkel és jó tulaj-
donságokkal amelyek valakit nagy sportemberré tesznek.
Munkássága közel 50 évet tett ki. 
Ehhez a munkához nagy segítséget kapott szeretett feleségétől, 
Évikétől. 
Eredményeiért 2005-ben megkapta a Magyar Mesterversenyzői 
címet.
Ígérjük, hogy nevét és szellemét fenntartjuk méltóképpen az utó-
kor számára oly módon, hogy minden évben emlékversenyt ren-
dez a Győri tagszövetség a tiszteletére.
Fertetics Gyulát igen sokan szerették és tisztelték. Ez a ragasz-
kodás meglátszott a temetésén is ahol a temetőben ritkán látott 
embersokaság kísérte utolsó útjára. 
Sírját a kegyelet a szeretet és hála a megemlékezés virágai borí-
tották.
Saját galambjai mellett az F-02 Győrszentiváni egyesület közel 
800 db galamb feleresztésével búcsúzott a felejthetetlen baráttól, 
sporttárstól. Az őszinte búcsúkönnyek között a felröpített galamb-
falka vitte hírül mindenfelé a gyászhírt.
Sírjánál az F-02 egyesület koszorút helyezett el. Nyugodjál béké-
ben kedves Tyuki bácsi emlékedet az idők végtelenségéig kegye-
lettel megőrizzük.

Kustyán Tamás
F-02 egyesület
Győrszentiván

A V-05 Lőrinci egyesülete mély fájdalommal tudatja, hogy Rácz 
Mihály sporttárs 62 éves korában 2009.09.11-én, hosszantartó 
betegség után elhunyt. Temetésén az egyesület tagjai virágkoszo-
rúval és galambjainak felengedésével kísérték utolsó útjára.  

Emlékét megőrizzük V-05 tagsága.
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Köszöntjük  
a november  

hónapban született 
sporttársainkat

P18 id. Barna Lajos 88
C01 Horváth Mihály 82
N13 Herczeg Imre 81
R30 Szekeres Sándor 81
F17 Borsos Pál 80
V05 Nagy Illés 79
P22 Zdolik András 77
Z31 Kóródi László 76
N02 Kovács István 76
B10 Bene István 75
Y10 Kámán József 74
U03 dr. Kürtösi István 74
P09 Veres Albert 74
J02 id. Csordás Ferenc 73
Z03 Elek Péter 73
C01 Földvári Ferenc 73
D16 Házi Imre 73
S16 dr. Papp László 73
B17 Surányi György 73
B02 Márkus II. József 72
G02 Németh Gyula 72
Z01 Takács Aladár 72
V02 Bocsi Imre 71
V02 Juhász László 71
Z27 Péter József 71

B27 Fehér György 70
A42 Kollár István 70
F06 Miskolczi Ernő 70
C08 Tóth János 70
Z01 Veres Zoltán 70
F01 Árkosi Zoltán 65
U18 Gavrán András 65
P02 Kis László 65
A24 Kiszel István 65
B19 Koós Ferenc 65
P02 Pintér Tibor 65
C08 Piskovszki János 65
C08 Rády Gyula 65
R11 Benke István 60
E04 Botos Elemér 60
Z07 Csordás Barnabás 60
D07 Gyuricza György 60
N09 Hegedűs Kálmán 60
Y03 Jelencsics Kálmán 60
Z13 Juhász Imre 60
V35 Dr.Kovács László 60
S10 László Kókai Levente 60
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B10 Tóth Sándor 60
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B04 Császár István 55
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2009-évben Tagszövetségi rövid, közép, 
hosszú távú és általános, valamint Sprint 
és Fiatalok Bajnokságát megnyert állo-
mányomból 2009. évi, a teljes fiatalok 
programját végigrepült fiatalok kiadók. 
Galambjaim az elmúlt években a Nem-
zeti Bajnokságokban is kiváló ered-
ményeket produkáltak és a Dortmundi 
Olimpián 2 galambom szerepelt a Sport-
kategóriában.
Állományom Gyerkó - Simons (Góliát x 
Üdvös) vonalra épült, melyhez minden 
évben érkeznek keresztező partnerek 
Nyugat-Európa legeredményesebb tör-
zseiből u. m. Gaby Vandenabeele (Kle-
ine, Wittenbuik, Moriska), H. Wieden 
(Matador), A. und W. Drapa (Ronaldo, 
König x Königin, Flitzer)
Velenczei Béla, 3170 Szécsény Attila út 
8. Tel. 20-913-4198.

Lakossági Hírdetés
1 – 2 – 3 helyezést elért állományomat fel-
számolom. Csapat
Tagszövetségi bajnokság 
 7 x 1 hely, 4 x 2 hely, x 3 hely
Sprint bajnokság
 8 x 1 hely, 6 x 2 hely, 2 x 3 hely
Fiatal bajnokság
 9 x 1 hely, 7 x 2 hely, 3 x 3 hely
2009-ben Tagszöv. Rövidtáv. 1 hely Fiatal 
bajnokság
Lázár Tibor Tel: 06/20-360-3880; 2116 
Zsámbok, Nefelejcs u. 37.

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

Tartalmas kikapcsolódás - és galambá-
szat. Legyen a vendégünk a Rábaköz 
szívében!
Falusi szálláshely a „Galambos” Szili 
Vendégházban, egész évben. Fedezze fel 
a Kisalföld természeti, kulturális, néprajzi 
értékeit - és galambászait!
Szili Péter, Galambospeti, Szil, Táncsics Mi-
hály u. 11. Tel.: 96-275-359 (70-519-3036) 
szilipeter@gmail.com 
(www.galambospeti.hu) Ugyanitt, saját 
törzsemből, Teplice-ig (427 km) repült, 
tenyésztésre alkalmas fiatal galambok, 
valamint néhány fehér postagalamb el-
adó. 

***
Élversenyző, betegség miatt abbahagy-
ja a versenyzést. A galambok egyben 
v. külön-külön eladók. Tel: 06-30/351-
6390

SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre saját telefonszám készítése 
rövid határidőre! Időjárásálló, vízálló, uv 
szűrős fóliával bevont öntapadós matri-
ca. Postai úton. Érd:70/3366-023 vagy 
20/986-4514 www.fodordekor.com

***
2009-ben 38 egyesületi díjat nyert állomá-
nyomból galambok eladók.
L.V. Lonn, K. Shellens, Brokamp, G. Van-
denabeele, B. Camphuis, F Vervoort vér-
vonalúak. Dinka Lajos, 
Tel: 06-20/498-4169

***
Rácz Mihály sporttárs halála miatt ver-
senygalambjai eladók! Jó állapotban lévő 
1 db 32 lyukas Cseh, 1 db STB 32 lyukas 
óra eladó. Az állomány és az órák egyben 
elvihetők. Érd: 37/388-595


