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Az elnökség - a tagszövetségi elnökök -  
szakbizottság vezetők közös éves tanácskozása
Tagszövetségi elnökök és az Elnökség 

közös tanácskozása
A tanácskozás ideje:
 2009. november 7., 9 óra
Helye: Csili Művelődési Központ Pro-

tokoll terme (Budapest XX. Kerület, Nagy 
Győri István u. 4-6.)

Jelen vannak a tagszövetségek vezetői és 
az elnökség tagjai a mellékelt jelenléti ívnek 
megfelelően.

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2009. évi versenyekről, a 

2010. évi versenyzési tervek
2. Az 54. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 

ünnepség
Zóna Kiállítások – Díjkiosztó ünnepségek
3. Tagszövetségeink élete
- átigazolási előzetes
- kitüntetési lehetőségek
4. Bizottságaink munkája, instruktoraink 

tevékenysége
5. Aktuális témák
Bárdos István köszöntötte a jelenlevőket.

1. Tájékoztató a 2009. évi verse-
nyekről

Belák Ottó értékelte a 2009. évi verseny-
szezont és a versenykiírás megvalósítását.

Voltak tagszövetségek amelyek előre je-
lezték, hogy nem vagy csak részben vesznek 
részt a Nemzeti Bajnokságban (14., 20., 22. 
Tagszövetség). A 13. tagszövetség kérelem-
mel fordult az Elnökséghez, hogy egyedül 
is rendezhessen hosszú távú utat. Erre enge-
délyt kapott.

A Versenyprogramok leadásakor jóval ke-
vesebb volt a hiba vagy hiányosság az előző 
évekhez képest. A problémák akkor keletkez-
tek, amikor a sok-sok időjárási gond és rossz 
feleresztés miatt a versenyek feleresztési he-
lye változott és az Nemzeti Versenyt, Magyar 
Kupa utakat is érintett. A tagszövetségek 
jelentették a verseny megváltozását, de az 
értékeléseket érintő változást már jóval keve-
sebben módosítottak.

A Magyar Kupa utólag, későn került ki-
írásra, emiatt telefonon történt egyeztetéssel 
állapodott meg Belák Ottó minden egyes 
tagszövetséggel. Az idő rövidsége eredmé-
nyezte, hogy nem lehetett mindenki számára 
megfelelő a tagszövetség által kijelölt Ma-
gyar Kupa út.

Az eredményszámolók részére 2009-ben, a 
szezon kezdete előtt áprilisban megbeszélést 
tartottunk, ahol átbeszéltük a feladatokat, ja-
vaslatokat és az esetleges problémákat.

Gondot okozott az is, hogy a tagszövetsé-
gek a különböző plussz, összetett értékelési 
formákat, összevont versenyeket szezon köz-
ben részeredményként számolták, így dup-
lázódások alakultak ki az adatbázisokban. 

Ezeket az értékeléseket a szezon végeztével 
célszerű elvégezni.

Nagyon fontos dolog elektromos rend-
szereknél is az óraindítás, órazárás pontos 
megléte amelynek hiánya ebben a verseny-
szezonban is gondot okozott több egyesület-
ben, melynek következtében többen kiestek 
a versenyből.

A versenylistához a versenyjegyzőköny-
vet össze kell tűzni! Ezt még sokan elfelejtik 
megtenni, mint ahogy gondot okoz az aláírás, 
a helyes dátum kitöltése.

Molnár Mihály felhívta a figyelmet arra, 
hogy több tagszövetségnél az autó GPS esz-
köze nem működik minden alkalommal, így 
startigazolást sem tudnak készíteni, ami pe-
dig kötelező. 2010-ben ez automatikusan ki-
zárást von maga után.

2009-ben 3 tagszövetségben szövetségi 
ellenőrzésére került sor, ezek a 08., 22., 24. 
Tagszövetségek

Scheily Gábor:
Az elhangzottak után az a kérdés, hogy mi-

lyen szankciókat alkalmazott az SVB? Mert 
azokról nem hallott semmit.

Czékus János:
Az Alapszabály a tagszövetség minimális 

létszámfeltételénél 100 tagot vagy 8 egyesü-
letet ír. Mi számít ezek közül?

Bárdos István: Alapszabályunk szerint 
azt lehet mondani, hogy a 8 egyesület számít, 
mert a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
felépítése tagegyesület – tagszövetség (tag-
szövetség tagjai az egyesületek).

Az Észak II. tagszövetség ellenőrzésére 
azért került sor, mert az említett létszám alá 
csökkentek és nem találtak felügyelő tagszö-
vetséget. Senkivel nem tudtak megegyezni!

Vincz István:
Véleménye, hogy nem kell engedményeket 

adni a kicsire zsugorodott tagszövetségeknek, 
mert az negatív folyamatot eredményez.

Dulai László:
A koefficiens összehasonlítás nem tükrözi 

a verseny valódi eredményét és arra ösztön-
zi az galambászokat, hogy a jobb érték ér-
dekében előre kalkuláljanak.

Komonyi Lajos:
Véleménye szerint a fegyelem alacsony 

szinten van. Szükség van arra, hogy a Szö-
vetség határozza meg, ki kivel versenyezzen 
és honnan. Vannak olyan tagszövetségek, 
ahol nagy a gond, mert 60 ember van csak, 
aki együtt galambászik.

Vincz István:
Javaslata, hogy álljanak össze a szomszé-

dos kis közösségek!
Tóth Lajos:
A Nemzeti Bajnokság listáiban hiba van, 

mert május 3-án a 27. tagszövetség és a 4. 
tagszövetség Győrből versenyzett, de nem 

együtt. Ennek ellenére a listán együtt szere-
pelnek.

Scheily Gábor:
Javaslat, hogy 1 napon legyen Szuper Kupa 

dátum és hely, ne legyen ilyen nagy szabad-
ság a verseny kiválasztásában.

Ha két tagszövetség úgy dönt, hogy közös 
listát szeretne készíteni, akkor azt meg tudja 
tenni, ne kelljen a központi gépen való kiszámí-
tásra várni. Ez könnyítené az SVB munkáját is.

Ötvös Imre:
Próbálkozott az Észak II-vel egyeztetni, 

felajánlotta, hogy átveszi az egyesületeket, 
elszállítja a galambokat a Mátra Tagszövet-
ség, de nem voltak kompromisszumkészek.

Szintén próbált társakat, támogatókat sze-
rezni a déli feleresztésű versenyek megrende-
zéséhez, de nem járt sok sikerrel. Meggyőző-
dése, hogy kiváló versenyeket lehet rendezni 
déli irányból, ahol a repülési útvonalon dom-
bok is alig vannak.

A Grizner Sándorral kapcsolatos ügyben 
megjegyezte, hogy drasztikus szabályok vannak 
a Versenyszabályzatban, amelyeket rugalmasab-
ban kellene kezelni, ők így versenyeznek.

Bárdos István:
A Versenyszabályzatot, még ha szigorú is, 

de be kell tartani.
Mészáros János:
A tagszövetsége számára a szezon jó év 

volt, jó versenyekkel. A gondok a versenyek 
után jöttek, mert máig nincs rendes lista, a 
Nemzeti Bajnokság listája abszolút nem jó, a 
tagszövetség kénytelen volt úgy versenyezni 
hosszútávon, hogy a tagok többségének ez 
800 km feletti dúctávot jelentett. Emiatt a lis-
tákon nem szerepelnek.

A hosszú távnál megfelelőnek tartja a ko-
efficiens összehasonlítást, de a rövid- és kö-
zéptávnál nem.

Gondot okozott, hogy a kiírás májusban je-
lent meg, a programot pedig február 15-ig kel-
lett leadni. A legtöbb probléma, eredmények ki-
esése ebből adódik és ez nem sportszerű dolog.

Jilly Bertalan:
Egyszerűsített, nagy presztizsű Nemzeti 

Bajnokságra van szükség. A tagszövetségek 
ellehetetlenülésének megakadályozására meg 
kell határozni az átigazolások korlátait.

Vincze Zoltán:
Szintén úgy vélte, hogy az átigazolás lehe-

tőségein szigorítani kell.
Száraz György:
A 17. tagszövetségnek a versenykiírás 

megjelenésekor kellett volna reklamálnia, 
nem most!

Bárdos István:
A 2009. évi Nemzeti Bajnokság kiírása 

2008. decemberében jelent meg. Azóta vál-
toztatás csak a Magyar Kupa kiírásával tör-
tént, amit lehet, hogy nem kellett volna utólag 
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kiírni, de a mai magyar postagalambsportban 
sok olyan közösség van, aki nem tudja tel-
jesíteni, csak a Magyar Kupa 50 versenyző 
fős kritériumát. Ez valóban 2009. májusában 
jelent meg, de sehol a világon nem lehet sem 
a kiírt kilométer határok alatt, sem felett ver-
senyezni. Az olimpiai kategóriák is adottak, 
amire figyelni kell, de pl. Brockamp sem ve-
hetett részt 782 km-es eredeménnyel a 800 
km feletti értékelésben.

Kovács Mihály:
Emlékeztetett mindenkit, hogy a ma-

dárinfluenza idején kérték, hogy Nemzeti 
verseny időpontjában 415 km-es versenyt 
rendezhessenek. Nem engedték.

Belák Ottó:
Sérelmezte, hogy a 27. tagszövetség csak 

most jelezte, hogy a Nemzeti Bajnokság lis-
tájában őket érintő hiba van.

Burszán Lajos:
Egy hétvégén legyen kijelölve a feleresz-

tési hely. Megjegyzi, hogy a tagszövetségi 
bajnok nem ugyanaz, akit az Országos Kiál-
lításon köszöntenek.

Bárdos István:
Nehéz feladat, hogy mindenkinek megfe-

lelő legyen egy versenykiírás. Az abban sze-
replő feltételek alapján ki lehet esni belőle.

Több mint 100 alkalmat is elérte a 2009-
ben bejelentett versenyprogram változtatás, 
amely nem minden esetben volt indokolt, 
amikor pedig az lett volna, nem történt meg. 
Véleménye szerint a kiírást időben el kell 
készíteni, azon további változtatásokat nem 
szabad eszközölni és azt kell végrehajtani. 
Támogatta azt a javaslatot, hogy az ered-
ményszámoló programmal helyi listákat két 
tagszövetség között is lehessen számolni.

Folyamatban van az élgalamb jelentő prog-
ram készítése is.

2010. évi versenyzési tervek (előre kiadott 
vitaanyag alapján!)

Mellékelve.
A Nemzeti Bajnokság 2010. évi kiírásá-

nak megvitatása során több hozzászólás is 
történt.

Mészáros Péter:
Javasolta, hogy a Magyar Kupa középtáv-

jának minimum össztávja legyen 1000 km.
Tarczi Ferenc:
Fejezetenként javasolta végignézni az 

anyagot. Ehhez sorban mondta el észrevéte-
leit, amelyek közül többet már módosítottak.

Bárdos István:
Magán felajánlás alapján a 2010. évi Derby 

versenyekre új kiírás szerinti pénzdíjat ajánlot-
tak fel, külön kiírás készül a fiatal, éves és idős 
Derby galambok versenyére 2010-2011 évre!

Konrád János:
Ne lehessen módosítani az alapnevezést és 

a kiírás ne változzon az elfogadás után.
Pintér Ferenc:
Sok, túl sok az értékelések száma a kiírás-

ban. Az Anker kiírás sem egészen világos. 
Aránytalanság van benne, mert engedélye-

zi a 80/5-ös befutót és a 10/5-ös befutót 
egyaránt, ami nem ad esélyegyenlőséget a 
versenyzőknek.

A Magyar Kupa és a Nemzeti Bajnokság 
egymás mellett fut, az egyik felesleges.

Tamás István:
Átsiklik rajta mindenki, de miért ugrott a 

Versenyengedély összege 2000 Ft-ra? 
Bárdos István:
Versenyengedélyt elnökségi javaslat alap-

ján 1 csapatra javasoljuk – 2000 Ft, a többi 
10 darab feletti versenyző galambot egyéni 
nevezéssel 50 Ft/db lehet a versenyekre ne-
vezni. A csapatgalambok mellett az egyéni 
galambok is részt vehetnek a főversenyen, 
díjat nyernek, díjkilométert gyűjtenek, kiállí-
tásokon, olimpiákon vehetnek részt, az Anker 
bajnokságban is értékelhetők.

2008-ban több csapatos versenyzési lehe-
tőség volt 1500 Ft/csapat költséggel, ahhoz 
képest most emelünk 500 Ft-ot, de csak 1 
csapat nevezhető, s aki a főversenyeken ver-
senyzik, annak pl. nem kell a fiatalok verse-
nyére sem pót- sem kiegészítő versenyenge-
délyt váltani, korlátlan számban küldheti a 
fiatal galambjait a versenyekre.

A 2009. évben 30 000 galambbal neveztek 
be kevesebbet a főversenyekre mint előző év-
ben, a fiatalok versenyengedély kiegészítését 
és változását több tagszövetségben nem le-
hetett követni. Ahhoz, hogy kedvezményeket 
tudjunk adni, bevételekre van szükség, amely 
terheket elsősorban a versenyzők kell, hogy 
elviseljenek.

Czékus János:
A koefficiens összehasonlítás nem megfelelő.
Pintér Ferenc:
A Magyar Kupa középtáv minimum 1200 

km össztávja nem megfelelő, mert a legkö-
zelebbi dúctávra kell tervezni a versenyt és 
a távolabbiaknak nagy, hosszú távba nyúló 
távjaik lesznek.

Belák Ottó:
A középtáv 1200 km csökkentése irreális 

eredményeket hozhat, mert rövidtávú utakkal 
lehet majd középtávú bajnokságot nyerni.

SZAVAZÁS
Legyen-e a jövőben is Magyar Kupa kiírás?
18 igen szavazat
4 nem szavazat
1000 km-re csökkenjen-e a Magyar Kupa 

középtáv össztávja?
10 igen szavazat
12 nem szavazat

A 2010. évi versenyek tervezéséhez a 
2008. évi zónahatárok alapján rajzolt térké-
pek javaslatként kiosztásra kerültek a tagszö-
vetségek részére. Bárdos István megjegyezte, 
hogy az ésszerűség keretein belül támogatja 
majd az elnökség az együtt versenyző tag-
szövetséget csoportjait. Nem javasol ver-
senyengedélyt olyan tagnak, aki nem esik 
bele a javasolt zónahatárokba, de termé-
szetesen a tagszövetségeknek kell a R-K-H 

útjaikat megtervezni, illetve a társulásokat 
megszervezni.

A Nemzeti Bajnokság tervezete a mellékelt 
módon kerül elfogadásra az elnökség decem-
beri ülése elé:

2. Az 54. Országos Kiállítás és Díj- 
kiosztó ünnepség

Zóna Kiállítások – Díjkiosztó ünnepségek
Hegedűs István a Bíráló Bizottság elnöke 

ismertette az Országos Kiállítás kiírását. A 
tagszövetségeknek összekészített kiállítási 
dokumentumokat tartalmazó csomag kiosz-
tásra került.

Új kategória az egyéves Standard kiírás.
2010. január 29-31. között Lengyelország-

ban Sosnowiecben kerül megrendezésre a 
Közép-Európa Kiállítás. Ezen a magyar csa-
pat is részt kíván venni az Országos Kiállítás 
legjobb galambjaival.

2010. február 13-15. között rendezi a Né-
met Szövetség az Európa Kupát, amelyen 
szintén indítunk magyar csapatot. Az olim-
piai bírálóknak Dortmundban FCI képzésen 
kell részt venni!

3. Tagszövetségeink élete, átigazolási 
előzetes, kitüntetési lehetőségek

Dr. Rózsa Ernő az Ellenőrző Bizottság elnö-
ke ismertette a kiosztásra került új tagszövet-
ségi minta alapszabályt. A tagszövetségeknek 
meg kell változtatniuk, a sportszövetségihez 
kell alakítaniuk saját alapszabályukat. Fontos 
elem, hogy küldöttet kell választaniuk, akik 
képviselik a tagszövetséget a sportszövetségi 
küldöttgyűléseken.

5. Aktuális témák
A kitüntetési előterjesztéseket november 

30-ig várjuk a tagszövetségektől.
Fertetics Gyula megüresedett helyére új el-

nökségi tagot kell választani. Ennek kapcsán 
a dunántúli tagszövetségek már megkapták 
azt a levelet, amelyben a jelölő bizottság kéri 
tőlük a jelöltállítást.

Az FCI Sportbizottsága 2012-re olimpiai 
verseny rendezését kezdte el szervezni. Ez 
a klasszikus olimpiai távok alapján A,B,C,E 
kategóriákban kerül majd megrendezésre. A 
nyugat-európai országoknak Londonból, de 
további városok is részt fognak venni, hogy a 
lehető legtöbb postagalambász ország tudjon 
részt venni olimpiai versenyen. Pl. Berlin, 
Athén, Barcelona.

Tárgyalásokat folytatott a Szövetség tagsá-
gi kártya bevezetéséről, amelynek minta da-
rabjait a tagszövetségi elnökök az ülés során 
megkaptak. Várjuk a javaslatokat, észrevéte-
leket!

Bárdos István egy életbiztosítási lehető-
séget ismertetett a jelenlevőkkel:

Az ING Biztosítóval a Szövetség felvette 
a kapcsolatot a postagalambsport tagságá-
nak egy csoportos biztosítás megkötésére. A 
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2010. január 1-i létszám alapján 2 kategóriá-
ban köthetnénk csoportos biztosítást az aláb-
bi feltételekkel (ajánlat!): 

Biztosított: 
- 18. életévét betöltött személy;
- a Magyar Postagalambsport Szövetség 

tagja;
- nincs szülési szabadságon, terhességi 

gyermekágyi segélyben vagy gyermekgon-
dozási díjban nem részesül;

- a mindenkori hatályos társadalombizto-
sítási jogszabályok szerint munkaképesség 
csökkenésének megállapítására irányuló ké-
relmének elbírálása nincs folyamatban,

- nem keresőképtelen;
- megfelel azoknak az a feltételeknek ame-

lyeket a szerződő az adott biztosított csoport-
ra vonatkozóan meghatározott; 

- a biztosítás a nap 24 órájára szól; 
- a világ bármely országában (kivétel a há-

borús övezet)
I. csoport: 
- 18-62 év közötti tagok

Biztosítási szolgáltatás: Biztosítási összeg:
Kockázati élet  500.000 .- Ft
Baleseti halál  500.000 .- Ft
Baleseti maradandó 
egészségkárosodás 500.000 ,- Ft
Baleseti csonttörés, 
csontrepedés    10.000 .- Ft

II. csoport
- 62 év felettiek
Biztosítási szolgáltatás: Biztosítási összeg:
Kockázati élet  100.000 .- Ft
Baleseti halál  500.000 .- Ft
Baleseti maradandó
egészségkárosodás 500.000 ,- Ft
Baleseti csonttörés, 
csontrepedés    10.000 .- Ft

A biztosítási díj megállapításához a Bizto-
sító figyelembe veszi az átlagéletkort, a nem 
szerinti megoszlást, amelyek ismeretében ké-
szíti el az ajánlatot.

A márciusi küldöttgyűlésre fel kellene 

mérni a tagság véleményét, igényét ebben 
a témakörben, az is elképzelhető, hogy pl a 
Küldöttgyűlés a tagdíjba illeszti a biztosítási 
összeget, amely az előzetes számadatok is-
meretében kb 2000 Ft / fő. 

Felelősségteljesen gondoljuk át és ismer-
tessük ezt a szokatlan de nagy jelentőségű és 
főleg az önhibánkon kívül nehéz helyzetbe 
kerülő postagalambász családok megsegíté-
sére törekvő szándékot. Postagalambászaink 
több mint 90%-a családján belül egyedül tag-
ja, szenvedélyes, elhivatott áldozatokat hozó, 
galambjaira időt s fáradtságot nem kímélő 
ember. Minden család, családtag kisebb-na-
gyobb toleranciával viseli hobbyjukat, szen-
vedélyüket, ez a biztosítási lehetőség a posta-
galambászon keresztül a családnak is szól. 

Lakatos András, Gyulai József és Czeglédi 
Sándor a tagegyesületek átigazolásának 
sportszerűségéről fejtették ki véleményüket.

Jegyzőkönyv lezárva. Pethő Attila

Jegyzőkönyv - 2009. 12. 05.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2009. december 15-én, 10 órakor tar-
tott elnökségi üléséről.

Helyszín: Budapest, Verseny u. 14., Székház
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár
Napirendi pontok:
1. A 2009. november 7-i tanácskozás jegy-

zőkönyve, határozatai
2. A 2010. évi Nemzeti Bajnokság véglege-

sítése
3. Átigazolási kérelmek, mesterversenyzői 

címek megtárgyalása
4. Az 54. Országos Kiállítás és Nemzetközi 

kiállítások előkészületei
5. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása
6. Aktuális feladatok
1. A 2009. november 7-i tanácskozás 

jegyzőkönyve, határozatai
Bárdos István köszönti a megjelenteket és 

ismerteti a 2009. november 7-én tartott közös 
tanácskozás jegyzőkönyvét.

Kovács Mihály javasolja, hogy a teszttele-
pi szállító járművek is legyenek GPS eszköz-
zel felszerelve. A javaslatot továbbítjuk az 
FCI Grand Prix bizottsága felé.

Bárdos István javasolja, hogy a Sportszö-
vetség éves munkatervét érintő határidők az 
egyes ciklusonként legyenek közzétéve, a 
jobb figyelemfelkeltés érdekében.

Tamás István javasolja, kerüljön bele a 
határidőkbe, hogy a tagszövetségek minden 
év február 28-ig tartsák meg közgyűlésüket a 
versenyprogram és küldöttgyűlési küldöttek 
megválasztása érdekében.

Rózsa Ernő felhívja a figyelmet arra, hogy 
a tagszövetség küldötteit 5 éves megbízatás-
sal (egy ciklusra) is meg lehet választani.

2. A 2010. évi Nemzeti Bajnokság 
véglegesítése

Bárdos István ismertette a Nemzeti Baj-
nokság 2009. november 7-én módosított és 
támogatott tervezetét.

Ismertette a több ország által megrende-
zendő Közép-európai versenyek (Oostende, 
Brüsszel) tervezetét. A lengyel, cseh, szlo-
vák, osztrák szövetséggel való egyeztetést az 
OVB készíti elő.

A Club de Fond de Wallonie is megkereste 
a Szövetséget a nemzetközi Marseille verse-
nyen való esetleges  részvételünkkel kapcso-
latban. Ezzel a Maraton Klub foglalkozik.

Belák Ottó javasolta, hogy a derby verse-
nyeken külön fizetés ellenében nem derby 
gyűrűs galambbal is részt lehessen venni.

HATÁROZAT: 
- Két Szuper Kupa legyen-e a Nemzeti 

Bajnokság kiírásában ?
Szavazat: egyhangúlag elfogadva.
- A Szuper Kupa 07.03. és 07.17. időpon-

tokkal legyen?
Szavazat: 6 igen, 1 nem, 3 tartózkodással 

elfogadva.
- A Magyar Kupa középtáv össztávja mini-

mum 1000 km legyen.
Szavazat: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodással 

elfogadva.
- Részt lehessen venni derby értékelésben 

nem derby gyűrűs galambbal, külön befizetés 
ellenében?

Szavazat: 1 igen, 7 nem, 2 tartózkodással 
elutasítva.

- A Nemzeti Bajnokság fenti dátummal 
rendezett Szuper Kupa utakkal módosított 
kiírásának javaslata

Szavazat: Elfogadva, egyhangúlag.

3. Átigazolási kérelmek, mesterver-
senyzői címek megtárgyalása

Molnár Mihály ismerteti az Elnökséghez 
benyújtott átigazolási kérelmeket.

HATÁROZAT: 
- 13. tagszövetségből átigazol a 29. tagszö-

vetségbe a következő egyesületek: Y01, Y03, 
D02 (újonnan alakult), D09, D12, D17. A 13. 
tagszövetség hozzájárult átigazolásukhoz.

Az elnökség a szavazat előtt határozatba 
kívánja foglalni, hogy az egyesületek döntése 
szakmailag indokolatlan és érthetetlen.

Szavazat: 8 igen, 2 tartózkodással jóváha-
gyásra került az Y01, Y03, D02, D09, D12, 
D17 egyesületek átigazolása

- 26. Mátra tagszövetségből a 8. Észak II. 
tagszövetségbe kívánnak átigazolni a követ-
kező egyesületek: Z10, Z42, Z09

Szavazat: elfogadva, egyhangúlag.
- 18. tagszövetségből a 8. Észak II. tagszö-

vetségbe kíván átigazolni a Z07 egyesület.
Szavazat: elfogadva, egyhangúlag.
- 8. Észak II. tagszövetségből a 18. Mis-

kolc és környéke tagszövetségbe kíván átiga-
zolni a Z43 egyesület

Szavazat: elfogadva, egyhangúlag.
- 24. Zemplén tagszövetségből a 18. Mis-

kolc és környéke tagszövetségbe kívánnak át-
igazolni a következő egyesületek: Z01, Z38

Szavazat: elfogadva, egyhangúlag.
- új egyesület alakult T17 Mátészalka név-

vel, amely kéri felvételét a 27. Észak-Kelet 
Tagszövetségbe

Szavazat: elfogadva, egyhangúlag.
- Anker Alfonz Rövid- és Középtávú Pos-

tagalambsport Klub alakult kaposvári szék-
hellyel 2009. október 15-én és besorolásukat 
kérik a 14. tagszövetséghez.

Szavazat: 9 igen, 1 tartózkodás mellett el-
fogadva.

- 9. Szolnok és környéke tagszövetségből 
kíván átigazolni a 28. Jászság tagszövetségbe 
az R12 egyesület. Az egyesület nem rendel-
kezik a Szolnok és környéke tagszövetség jó-
váhagyó nyilatkozatával, mert a tagszövetsé-
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gi alapszabály szerint 2009. november 15-ig 
nem jelentette be távozási szándékát.

Szavazat: a kérelem elutasítva, egyhangúlag.
- új egyesület alakult V17 Tenk névvel, 

amely kéri felvételét a 28. Jászság Tagszö-
vetségbe

Szavazat: elfogadva, egyhangúlag.
- a 10. tagszövetség S10 egyesületéből ta-

gok kívánnak átigazolni a T12 egyesületbe. 
A 10. Hajdú Tagszövetség jelezte az elnökség 
felé, hogy nem járulnak hozzá a tagok átiga-
zolásához. Kérelmet nem nyújtottak be, távo-
zási szándékukat nem jelezték.

Szavazat: az elnökség egyhangúlag meg-
állapítja, hogy az érintett tagok átigazolása 
szabálytalan.

- 27. Észak-Kelet tagszövetségből a 24. 
Zemplén Tagszövetségbe kívánnak átigazol-
ni a következő egyesületek: Z06, Z24

A 27. tagszövetség jelen lévő elnökének tá-
jékoztatása szerint a Z24 egyesületnek tartozá-
sa van a tagszövetség felé, amelyet közgyűlési 
határozat ír elő. Ez a GPS berendezés és az 
autó üzemeltetéséhez való hozzájárulás.

Szavazat: elfogadva, egyhangúlag azzal a 
feltétellel, hogy a Z24 egyesület 2010. janu-
ár 31-ig rendezi az elengedő tagszövetséggel 
szemben fenálló tartozását.

A 19-es tagszövetségből az R-17 egyesület 
a 26-os Mátra tagszövetségbe igazolt.

Mesterversenyzői címek
Mészáros és fiai        23. tagszövetség
Varga Károly        06. tagszövetség
Erdélyi Gyula        09. tagszövetség
Józsa János        09. tagszövetség
Nádas Pál        25. tagszövetség
Kajli István        17. tagszövetség
Péntek József és apja 12. tagszövetség
Narancsik Károly       12. tagszövetség
Cseledi Sándor        12. tagszövetség
Héninger Tibor        13. tagszövetség
Politzer Testvérek      13. tagszövetség
Fehér László        13. tagszövetség
Maródy László        13. tagszövetség

Standard tenyésztés országos mestere cím
Nádas Pál       25. tagszövetség
Szavazat: fenti mester címek elfogadva, 

egyhangúlag.

3. Az 54. Országos Kiállítás és Nem-
zetközi kiállítások előkészületei

Hegedűs István tájékozatót tart az 54. Or-
szágos Kiállítás előkészületeiről valamint a 
két nemzetközi kiállításról.

Az Országos Kiállítás kiírás szerinti neve-
zési lapjai 2009. december 21-i határidővel 
kell, hogy beküldésre kerüljenek a Bíráló 
Bizottság felé. Az anyagok ellenőrzése és 
összevetése december 29-én történik.

Az Országos Kiállításon fiatalabb bírálók 
is lesznek, illetve horvát, szerb és szlovák 
vendégbíráló is tevékenykedik majd.

A kiállítás rendezésében az isaszegi A24 
egyesület segít.

A 2. Közép-Európa Kiállításra a lengyel-
országi Sosnowiecben kerül sor 2010. január 
29-31. között.

A Szövetség képviselői: Molnár Mihály, 
Hegedűs István

Bíráló: Kálazi László
A németországi Európa Kupára, amely 

egyben a német kiállítás is 2010. február 12-
14. között kerül sor.

A Szövetség képviselői: Doholoczky Ti-
bor, Kovács Mihály, Tamás István

A Bíráló tanfolyamra Dolohóczky Tibor, 
Kurucz Imre lett nevezve.

Erre az eseményre 2 fő bírálónak olimpiai 
bírálói felkészítés zajlik majd. A német szö-
vetség ifjúsági tagozata meghívott Magyar-
országról 2 fiatal galambászt (akik beszélnek 
valamilyen szinten németül vagy angolul), 
egy ekkor tartandó ifjúsági fórumra illetve 
10 galamb kiállítására is lehetőség van fiatal 
galambászoktól.

4. Kitüntetések előterjesztése, elbí-
rálása

Az elnökség a benyújtott kitüntetési előter-
jesztéseket a következő formában fogadta el:

HATÁROZAT: 
Az Alapszabály 3. szakasz 3/a. pontja alap-

ján az elnökség tiszteletbeli tagnak javasolja 
Dr. Gémesi Györgyöt, Gödöllő város polgár-
mesterét, a Nemzeti Sportszövetség elnökét.

Szavazat: a javaslat elfogadva, egyhan-
gúlag.

A 2010. évi 
Küldöttgyülésen kitüntetettek:

Postagalambsportért érdemérem:
Rózsahegyi János
Schmid József
Szirmai József
Arany fokozat 
Burka József Horváth Károly
Kajli István Kottyán Károly
Kovács Imre Krupp István
Mihalik József Száraz György
Törőcsik László Vasas József
Ezüst Fokozat
Bacsa László Barna András
Hegyi György Koszora József
Kovács Gábor Laczkovics Károlyné
Lovag Nándor Molnár Imre
Németh László Pápai Jenő
Poszpisek Lajos Sándor László
Szabó Péter Takács József
Tóth István Végh Kálmán
Bronz Fokozat
Ailer József Bábszky László
Berkes István Dénes László
Erdősi Tibor Hegyi László
Kohajda Ferenc Kovács János
Kovács József Kovács Sándor
Kővágó Gábor Kuborczik Zoltán
Mátyás Zsolt Onofer László
Onofer Sándor Papp Géza
Ruskó Sándor Szőke Ferenc
Takács Róbert Vén Ferenc

5. Aktuális feladatok
Bárdos István ismerteti a november 7-én 

bemutatott tagsági igazolvánnyal kapcsolatos 
javaslatokat. Legyen rajta az egyesület száma 
is, valamint a tag koordinátája.

A 12. és 16. tagszövetségek azzal a kérés-
sel fordultak az elnökséghez, hogy 2010-ben 
közösen rendezhessék versenyeiket

HATÁROZAT: 
A 12. és 16. tagszövetségek 2010-ben kö-

zösen rendezhetik versenyeiket
Szavazat: a javaslat elfogadva, egyhangúlag.
HATÁROZAT: 
A 29. tagszövetség a Nemzeti Versenyeken 

az I. zónához kerül besorolásra.
Szavazat: a javaslat elfogadva, egyhangúlag.

Bárdos István felhívja valamennyi jelen-
lévő figyelmét, hogy Horn Artúr tiszteletére 
állítandó szobor tervét a lehető legtöbben tá-
mogassák.

A Pannon Maraton Klub azzal a kérelemmel 
fordult az Elnökséghez, hogy segítse az új Ma-
raton klubot annak elérésében, hogy a sport-
szövetségi alapszabályban a Maraton Klubhoz 
hasonló jogok illessék meg a szervezetet.

HATÁROZAT: 
Az elnökség támogatja a Pannon Maraton 

Klub kérését, hogy a sportszövetségi alapsza-
bályban a Maraton Klubhoz hasonló jogok 
illessék meg.

Szavazat: a javaslat elfogadva, egyhangúlag.

A Pannon Maraton Klub saját jelzésű gyű-
rűt szeretne bevezetni. A Klubtól az elnökség 
a javaslat részletesebb kidolgozását kéri.

Bárdos István javasolja, hogy a jövőben a 
Postagalambsport két témával kiemelten is 
foglalkozzon:

- egyesületi bajnokok
- 18 év alatti versenyzők
HATÁROZAT: 
Az elnökség javasolja és felkéri Horváth 

Károly (B06) sporttársat országos postagalamb 
szakelőadói feladatok ellátására. A feladatát és 
hatáskörét az Alapszabályban kell kidolgozni.

Szavazat: a javaslat elfogadva, egyhan-
gúlag.

Bárdos István tájékoztatót ad az Olimpiai 
Emlékversenyről és a hozzá kapcsolódó olim-
piai gyűrűről. Javaslat, hogy minden tag 1 
gyűrűt rendelhessen, melynek ára 1000 Ft/db 
legyen. Ebből az összegből 2010. 2011. 2012-
ben speciális pénzdíjas versenyeket lehetne 
megvalósítani.

A november 7-én már ismertetett, minden 
tagra kiterjedő biztosítással kapcsolatos aján-
lattal a Küldöttgyűlésen kell foglalkozni.

Az elnökség valamennyi szakbizottságtól újra 
átdolgozott munkatervet kér a 2010-es évre.

Hitelesítők:
Doholuczki Tibor Konrád János

Budapest, 2009. december 15.
Jegyzőkönyv: Pethő Attila
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Magyar Nemzeti Bajnokság 2010. 
Elfogadva: 2009. december 15.

Mottó: „Egy verseny akkor reális, ha az 
abban résztvevők mind egyforma feltételek 
mellett küzdhetnek a cél eléréséért, őket sem-
mi külső körülmény a másik versenyző kárá-
ra nem segíti, vagyis ha a résztvevők tisztán 
saját képességükre vannak utalva” (Horváth 
János - 1932)

Magyarország Bajnoka címet lehet elnyerni:
- Rövidtávú

ezek közös értékelésben:
- általános

- Középtávú
- Hosszú távú
-  Fiatalok 

versenyén

Általános szabályok a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetségben, tagszövetségei-
ben és tagegyesületeiben

- Magyarországon egyéni- és csapatverse-
nyeket rendezünk. Egy csapat 10 galambból 
áll az idős és 20 galambból a fiatal galambok 
versenyén

- A lista 20%-os
- A versenyeken minden tagszövetség min-

den tagja és galambja részt vehet, amennyiben 
versenyengedélyt váltott

- A versenyek feleresztési helyszínét a Szö-
vetség Elnöksége fogadja el, majd jelöli ki, 
arra törekedve, hogy egy napon a részvevők 
számára megközelítőleg azonos távolságból 
rendezett verseny legyen. Egy feleresztési 
helyen lévő versenygalambokat a jelenlévők 
egyeztetése alapján kell felengedni, a hosszú 
távú nemzeti versenyeken együtt is engedhet-
nek, közös értékelést is készíthetnek közös 
akarattal. Feleresztési helyszíneknek javasol-
juk elsősorban a Kárpát medence területeit és 
a Duna völgye feleresztési helyeit.

- A galambok szállítása, a felügyeleti, szer-
vezési tevékenység tagszövetségi szervezés-
ben, az eredmények értékelése, a díjazás szö-
vetségi szervezésben történik

- A versenyszabályzattól, a verseny kiírás-
tól csak engedéllyel és indokolt esetben lehet 
eltérni, erre vonatkozó kérelmet az SVB-hez 
kell benyújtani írásban, indoklással. 

- A tagszövetségekben, röpcsoportokban 
és minden közösen rendezett versenyen elért 
eredmények egységes értékelési módszer 
segítségével vannak összehasonlítva. A lista 
minimum 100 induló versenyző tag, és 2000 
galamb esetén vehető figyelembe, az indult 
létszám a számolásnál nincs 5000 darabra 
korlátozva.

- A rövid, közép és hosszú távnál az utakat a 
nemzeti verseny értékeléséhez és a tagszövet-
ségi értékelésekhez is felhasználjuk

- A központi gyűjtések, gyűjtőhelyeken kívül 
minden tagegyesületben a kötelező versenyzői 
létszám minimum 7 fő, legalább fél csapattal 

versenyző állandó jelenléte a versenyre gyűj-
téskor, óraindításkor, órabontáskor (családta-
gok, versenyző párosok!) is kötelező.

- A versenyengedély összege: a főversenye-
ken egy csapatra 2000,- Ft, az összes többi ne-
vezett galamb 50 Ft/db a fiatal galambok ver-
senyére a versenyengedély 1000 Ft/versenyző 
tag, ha nem vett részt a főversenyeken, a 20-as 
csapaton felüli fiatal galambok versenyen-
gedélye 25 Ft/db. Aki legalább egy csapattal 
versenyzett a fő versenyeken, annak nem kell 
a fiatalok versenyére új versenyengedélyt vál-
tani. Mindenki csak saját tulajdonú galambbal 
versenyezhet. Idegen galamb versenyeztetése 
illetve az ezzel járó visszaélés az egész éves 
eredmény törlésével járhat, a fegyelmi vizsgá-
lat utáni indoklással és szankcióval.

- Egy tenyésztő csak az első csapattal (1. 
jelzésűvel) értékelhető a Magyar Nemzeti 
Bajnokságban.

- Minden nemzeti értékelésben felhasznál-
ható versenyen minimum 100 versenyző tag 
és 2000 induló galamb versenyzése szükséges

Nemzeti verseny:
- Egy időben egy helyről rendezett egy-

napos hosszú távú verseny tagszövetségek, 
maraton klubok vagy az országos szövetség 
rendezésében.

- Min. 5000 galamb részvételével
- Zóna, régiós, tagszövetségi verseny mi-

nimum
Rövidtáv 2000 galamb
Középtáv 2000 galamb
Hosszú táv 2000 galamb
Fiatalok versenye 2000 galamb

- Az eredmények értékeléséhez minimum 
2 tagszövetség részvétele szükséges az összes 
hosszútávú illetve maraton versenyen. A rövid-
távú, középtávú és a fiatalok versenyét önállóan 
is megrendezheti a Tagszövetség

- Nemzeti verseny - egy időben egy hely-
ről rendezett egynapos hosszútávú verseny. 
A rendezők szabadon választhatnak nemzeti, 
régiós versenyek között, de versenyenként 
csak egyben értékelhetők.

- A startoknál figyelembe kell venni a nyári 
időszámítást – egy órával előbbre vannak ál-
lítva az órák!

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre 
és értékelésre valamint díjazásra. A tagszö-
vetségi versenyekből értékelhetők a Nemzeti 
Bajnokságok rövid távon, közép távon és a fi-
atalok versenyén. A tagszövetségi versenyek 
illeszkedjenek a Magyar Nemzeti Bajnokság 
kiírásához valamint az FCI olimpiai kategóri-
áihoz. A tagszövetségi bajnokság hosszú távú 
versenyeinek központi távjának maximum 

650 km távolságot javaslunk.
- A 700 km feletti távolságról rendezett 

versenyek a Maraton (E) kategóriába tartoz-
nak, amelyeket nem javaslunk a tagszövet-
ségek versenyprogramjába. A 700 km feletti 
versenyeket régiós-zóna-nemzeti-Maraton 
klubok szervezésében javasoljuk megrendez-
ni a szövetség koordinálásával.

- Minden tagszövetség köteles 2 egyesü-
letet központi gyűjtőhelynek kijelölni, ahová 
a gyűjtés napján és idejében bárki elviheti a 
galambjait és begyűjtheti (pl. utolsó gyűjtő 
egyesület). A Központi Gyűjtőhelyre a tag-
szövetség köteles kijelölni a gyűjtést végző 
személyeket és a gyűjtés időtartamát, a hét 
versenyző jelenléte a gyűjtés – bontás során 
kötelező. Nemzeti versenyre történő gyűjtésen 
más tagszövetséghez tartozó tagok is részt ve-
hetnek. Ha az anyaegyesület versenyez, csak 
indokolt esetben lehet a központi gyűjtőhelyen 
részt venni a gyűjtés és bontás folyamatában.

- A tagszövetségek bajnoki kiírásait 1 csa-
patos bajnokságra javasoljuk kiírni, de ver-
senyezhetnek több csapatos rendszerben is, 
ellenben, minden tenyésztőnek az 1. csapata 
számít a nemzeti bajnokságba. Az egyéni ver-
senyengedélyekből adódóan a benevezett ver-
senygalambok is elküldhetők a versenyekre. 
Az első csapat és azon kívüli versenygalam-
bok részére (összes versenyző) az Anker Baj-
nokságot írjuk ki – az összes elküldött egyéni 
versenygalamb eredményéből utólagos érté-
keléssel öt befutós bajnokság. A legeredmé-
nyesebb galambok hozzák a pontokat.

- Minden tagszövetség vegye figyelembe a 
tagegyesületek, tagok átigazolása esetén a Szö-
vetség által kialakított versenyzési határokat.

- Régiós-zóna vagy tagszövetségi verse-
nyek szervezésekor törekedni kell megkö-
zelítőleg 100 km-es versenyzői zóna kiala-
kítására. Egy városban, egy településen lévő 
tagok, egyesületek lehetőleg együtt, egy he-
lyen gyűjtsenek, versenyezzenek.

- A magyar nemzeti bajnokság értékelé-
se 10/3 befutó értékelésével történik. (Fia-
tal galamboknál 20/3 befutó.)

Magyarország Rövidtávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal 

lehet versenyezni, 100-400 km közötti távol-
ságokról rendezett versenyeken. 10/3 befutó 
eredménye számolható

- Választható 5 verseny közül, a legjobb 4 
eredménye számolható

- Értékelés tagszövetségi vagy régiós ered-
ményekből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
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 III. hely 20 000 Ft
Magyarország Középtávú Bajnoka
- éves vagy öregebb galambokkal lehet 

versenyezni, 300-600 km közötti távolságok-
ról rendezett versenyeken. 10/3 befutó ered-
ménye számolható

- Válaszható 4 verseny közül, a legjobb 3 
eredménye számolható

- Értékelés tagszövetségi, zóna, nemzeti 
eredményekből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft

Magyarország Hosszú távú Bajnoka
- éves vagy öregebb galambokkal lehet verse-

nyezni, 500 km feletti távolságokról rendezett ver-
senyeken. 10/3 befutó eredménye számolható

- A versenyeken kettő vagy több tagszövetség 
részvétele szükséges

- Hosszú távú versenyek időpontjai: június 12, 
június 19, július 3, július 17.

- Választható 4 verseny közül, a legjobb 3 ered-
ménye számolható

- Értékelés nemzeti és zóna eredményekből, 
koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft
 III. hely 20 000 Ft

Magyarország Általános Bajnoka
- Részt vehet valamennyi versenyző 1 azonos 

kódú csapattal, a Rövid-, Közép-, Hosszú távú 
Bajnokságok eredményeinek összeadásával

- a legkisebb összes helyezési szám adja a 
Bajnokot, egyenlőség esetén a kisebb koeffici-
ens érték dönt.

- Díjazás bruttó:
 I. hely 100 000 Ft
 II. hely 80 000 Ft
 III. hely 70 000 Ft
 IV. hely 50 000 Ft
 V. hely 50 000 Ft
 VI. hely 50 000 Ft

Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-

lambokkal lehet versenyezni 100-400 km kö-
zötti távolságról rendezett versenyen

- Választható 4 verseny közül, a legjobb 
3 eredménye számolható. A 4 versenyt meg 
kell jelölni!

- 20/3 befutó eredménye számolható. Ér-
tékelés: tagszövetségi-zóna eredményekből, 
koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

- Díjazás bruttó:
 I. hely 50 000 Ft
 II. hely 30 000 Ft

 III. hely 20 000 Ft
Grand Prix versenyek értékelése
- A hazai és nemzetközi teszttelepekre kül-

dött fiatal galambok eredményeinek értékelé-
se alapján.

- Magyarországon legalább 2 teszttelepi 
versenyen, külföldön 1 teszttelepi versenyen 
kell értékelhető eredményt elérni, versenyen-
ként 3 fiatal galamb, záróversenyének ered-
ménye alapján hirdetünk Grand Prix helye-
zési sorrendet.

Magyarország Ászgalambja
- Minden fenti kategóriában és a csapaton 

kívül helyezett galambok eredménye alapján 
ászgalamb értékelésre kerül sor

- Összesítésben külön-külön a hímek, to-
jók, egyévesek kategóriájában

- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 
eredménye vehető figyelembe

- Díjazás bruttó:
 I. hely 30 000 Ft
 II. hely 20 000 Ft
 III. hely 10 000 Ft

Magyar Elit Klub
- A Magyarország Általános Bajnoka érté-

kelés utolsó három évi összesített eredménye 
alapján az első 30 helyezett tenyésztő alkotja 
a Magyar Elit Klubot

- Díjazás bruttó:
I. hely 50 000 Ft
II. hely 40 000 Ft
III. hely 30 000 Ft
IV. hely 30 000 Ft
V. hely 30 000 Ft
- Első értékelés 2011-ben esedékes.

Anker Alfonz Bajnokság
- Anker Alfonz emlékére tagszövetségi 

bajnokság egységes értékelés alapján.
- A tagszövetségi bajnokságból 3 rövid-, 3 

közép-, 3 hosszú távú verseny tízes csapat és 
a csapaton kívüli egyéni nevezésű összes ga-
lamb versenye utólagos értékeléssel.

- 5-ös befutós bajnokság
- A lista 20 %-os
- Értékelés: tagszövetségi, vagy régiós ered-

ményekből koefficiens összehasonlítással
- Díjazás:
 1. hely  30 000 Ft
 2. hely  25 000 Ft
 3. hely  20 000 Ft
 4. hely  15 000 Ft
 5. hely  10 000 Ft

Derby galambok értékelése – Kállay Fe-
renc Emlékverseny

- A részvétel feltétele, hogy a galambok 
derby gyűrűvel rendelkezzenek.

- A verseny értékelése egyéni és csapat der-
by díjak – külön fiatal derby, egyéves derby 
galambok részére és külön 2 vagy többéves 
derby galambok részére

- A derby galambokat a derby gyűrű szá-
mának felírásával kell a jegyzőkönyvre fel-

vezetni
- A derby csapat kiszámítása két első der-

by gyűrűs galamb koefficiensének összegzé-
séből történik, a csapatpont összeadása adja 
nemzeti értékelést.

- Az induló létszámba a nem derby gyűrűs 
galambok is beszámítanak

- Egyéves derby gyűrűs galambok részére 
400 km központi távolságból egy időben ren-
dezett középtávú verseny, amelyen minimum 
100 versenyző 2000 galambbal vesz részt.

A verseny időpontja: 2010. június 26. 
Fertetics Gyula emlékverseny

- Díjazás:
- Minden feleresztési helyen a megkezdett 

1000 galamb után 1 serleg díjazás,
5000 induló létszám alatti versenyek derby 

csapat díjazása:
 1. hely – 35 000 Ft
 2. hely – 30 000 Ft
 3. hely – 25 000 Ft
 4. hely – 20 000 Ft
 5. hely – 10 000 Ft
- 5000 induló létszám feletti versenyek 

derby csapat díjazása:
 1. hely – 50 000 Ft
 2. hely – 40 000 Ft
 3. hely – 30 000 Ft
 4. hely – 20 000 Ft
 5. hely – 10 000 Ft
- Kettő vagy többéves derby gyűrűs galam-

bok részére:
       o A július 3-án rendezett Nemzeti 

Hosszú távú versenyekről a küldött létszám 
alapján minden megkezdett 1000 galamb után 
1 serleg díj az egyéni- és csapatversenyben.

       o A hosszú távú versenyek csapat 1. 
helyezettjei 5000 db galamb alatt 15 000 Ft, 
5000 db galamb felett 30 000 Ft bruttó pénzdí-
jazásban részesülnek.

       o  A Nemzeti Csapatversenyben 
I. helyezett csapat bruttó 100 000 Ft
II. helyezett csapat bruttó 50 000 Ft
III. helyezett csapat bruttó 30 000 Ft díja-

zásban részesül.

- Pénzdíjas derby és maraton gyűrűs ga-
lambok versenyei (szponzorált verseny)

- Derby-Maraton gyűrűs fiatalok versenye: 
2010. évben született csak derby vagy ma-
raton gyűrűvel felgyűrűzött fiatal galambok 
részére 400 km központi távolságból rende-
zett verseny szeptember hónapban, 100 ver-
senyző 2000 galambja részére külön kiírás 
és díjazás szerint.

- Fertetics Gyula emlékverseny: Derby vagy 
maraton gyűrűs galambok részére 400 km köz-
ponti távolságból, 100 versenyző 2000 induló 
galamb létszámmal rendezett verseny, amely-
ben nemcsak derby és maraton gyűrűs galam-
bok vehetnek részt egyéni értékelés sebesség 
lista összehasonlításával. Értékelés csak a 
derby és maraton gyűrűs galambok részére.

Díjazás: 1. hely 1.000.000 Ft
További díjazás: minden zóna első helye-

zettje 100.000.- Ft díjazásban részesül.
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- 2011. évben Derby és maraton gyűrűs 
postagalambok versenye azon galambok ré-
szére, akik a 2010. évben. évben rendezett 
fiatal vagy idősebb derby galambok verse-
nyein részt vettek. 400 km központi távol-
ságból, 100 fő versenyező 2000 galambja, 
csak derby vagy maraton gyűrűs galambok 
részvételével, egyéni értékelés sebességlista 
összehasonlításával.

Díjazás: 1. hely 1.000.000 Ft
További díjazás: minden zóna első helye-

zettje 100.000.- Ft díjazásban részesül.

Emlékversenyek
Bíró József
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

által rendezett leghosszabb távú verseny 
egyéni első helyezettje

Katowice Emlékverseny (csak egyéni ér-
tékeléssel, külön kiírás szerint)

Tiszafüred- Kócsújfalu 2010. 08. 14.
- A kitelepítettek emlékére a Magyar Pos-

tagalamb Sportszövetség tagszövetségei ré-
szére, tagszövetségenként legalább 100-100 
galamb részvételével Emlékversenyt hirdet a 
Kitelepítettek Találkozója alkalmából.

- A verseny egyéni verseny, nevezési díj 
nincs! A tagszövetségi lista 20%-os.

- Díjazás: tagszövetségenként az 1-3. he-
lyezett serleg és oklevél díjazásban részesül!

A július 3. és 4-i hosszú távú nemzeti ver-
senyekre hirdetett emlékversenyek (egyéni 
első díj mindazon versenyzők részére, akik 
100 km-es távolságon belül helyezkednek el 
a verseny névadójának dúcához képest):

Schaub József    Dr. Elefánti György
Mikó József    Tantó Gusztáv
Szabó Róbert    Aradi László
Dr. Bajusz Árpád    Hartmann István
Bíró Imre    Kovács Ferenc

Egyebek
- A rövid-, közép-, hosszú távú versenyeken 

a km határokon belül egy-egy út két kategóri-
ában is számolható a versenyprogramban

- Fiatal galambok részére a versenyeket 
augusztus-szeptember-október hónapokban 
kell megrendezni

- Versenyprogramok leadási határideje a 
tagszövetségek részéről: minden év március 
01. a főversenyekre és július 30. a fiatal verse-
nyekre, a novemberi tanácskozáson elfogadott 
hosszú távú versenyek figyelembe vételével.

- 14 év alatti tagok nem számítanak bele 
a 7 versenyző tagba abban az esetben, ha a 
verseny tevékenység során a minimális 7 
versenyző tag csak a kiskorúval együtt van 
meg.

- Hosszú távú és Maraton versenyeken az 
élgalambokat a tagszövetségek versenybi-
zottságainak 1 órán belül jelenteni kell. Az 
ellenőrzési jegyzőkönyveket a szövetségbe 
be kell küldeni. A pénzdíjas, derby – maraton 
versenyek élgalambjait 15 percen belül je-
lenteni kell.

- Tenyésztőként csak az első galamb jelen-
tése kötelező. Ennek elmulasztása az első ga-
lamb eredményének törlését vonja maga után. 
Az egyesületek minden tagjának ez kötelező 
az egyesületi VB felé, aki a tagszövetség 
VB elnökének lejelenti. A Tagszövetségnek 
kötelező a Szövetség felé a továbbjelentés. 
A Nemzeti Versenyek élgalambjait a tagszö-
vetségek interneten továbbítják az élgalamb 
jelentő programra.

- A holtidőben rögzített galambok jelenté-
si kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán 
belül kötelező.

- Kiállítási km-ek csak a Szövetség által 
engedélyezett hivatalos versenyekről gyűjt-
hetők és használhatók

- Minden eredményszámolás csak a Szö-
vetség hivatalos eredményszámoló program-
jával végezhető

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a Szövetségben

- Nemzeti verseny esetén az elnökség be-
sorolhatja a tagszövetséget már kialakult kö-
zösségek versenyeihez

- Közös versenyről, közös listát lehet ké-
szíteni, de a kiírásnak megfelelően önmagá-
ban is készülhet a tagszövetségnek listája, és 
a jobbik eredmény számít a nemzeti értéke-
lésnél.

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre). Ennek 
hiányában a tagszövetségi versenyeredmény 
nem hivatalos.

A versenyt követően a gépkocsi tachog-
ráf másolatát a GPS kinyomtatott adataival 
(menetlevél) együtt kell megőrizni a rendező 
tagszövetségnél.

- Starthelyek kijelölése a versenyhely-
színt adó ország által javasolt/engedélyezett 
feleresztési hely. A verseny csak a kijelölt 
starthelyről, a koordináták megadásával te-
kinthető hivatalos versenynek.

- Külföldi starthely esetén a versenyt ren-
dező tagszövetség részéről célszerű az adott 
ország nyelvét beszélő kísérő biztosítása 
– nemzeti versenyeken ez a szövetség fel-
adata.

- Helyszíni ellenőrzés során a rögzített ga-
lambot, a rögzítéstől számított 5 percen belül 
be kell tudni mutatni az ellenőrzést végző 
személyeknek. Amennyiben ez nem történik 
meg az eredményt törölni kell!

- A tagszövetségi versenyprogramok le-
adási határideje minden év március 01.

A kiírt és elfogadott versenyektől utólago-
san eltérni nem lehet, kivételt képez azaz eset, 
amikor a kedvezőtlen időjárási körülmények 
a feleresztést a kiírás szerinti módon nem te-
szik lehetővé. A változtatást a szövetség ver-
senybizottságánál a következő munkanapon 
írásban jelenteni kell.

- Alapnevezések leadása a tagszövetségek-
be március 31-ig.

- Alapnevezések leadása az eredményszá-

molókhoz és a versenyengedélyek befizetése 
a Szövetség felé április 15-ig

- A versenyengedélyeket a Szövetség rög-
zíti a nyilvántartásban, és engedélyezi az 
eredményszámolást

- Fiatal galambok versenyengedély inté-
zésének és befizetésének határideje az első 
versenyt megelőző hétvége.

- Javasoljuk: Valamennyi versenyről az 
érkező galambokat hagyományos óra ese-
tén az első három hüvelybe csak egyesével, 
a többit korlátozás nélkül is lehessen rögzí-
teni. Versenyenként az első három hüvelybe 
elhelyezett többes stop közül az egyik auto-
matikusan kiesik (egy nap kettő vagy  több 
verseny esetén is érvényesíteni kell).

- Versenykiírásunk rögzítse: a szándékos 
hibát vétő, tetten ért, jogosulatlan előnyt te-
remtő, élvező, csaláson tetten ért versenyző 
egész éves eredményét meg kell semmisíteni, 
a versenyekről el kell tiltani több évre (akár 
örökre is). A döntést minden esetben határo-
zatba kell foglalni, az érvényes szabályoknak 
megfelelően.

Szuper Kupa – Komlódy Ferenc emlék-
verseny

- 2 út alapján a tagszövetségek és a szövet-
ség által rendezett nemzeti hosszú távú verse-
nyekből kerül értékelésre.

- Létszám alapján 5000 galamb felett 
nemzeti 2500 galambtól 5000-ig zóna ér-
tékelés.

- Dátum: 2010. június 3. és július 17.
- Feleresztési helyek: 
 1. Aas
 2. Aurach
 3. Magdeburg
 4. Aschafenburg
 5. Würtzburg
 6. Pelleberg

- Értékelés:
- a két útról egyéni
- a két útról csapat (egy csapat 10/10 be-

futóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján Szuper Kupa csapat
- Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk.
- A sorrendet koefficiens pontozással ál-

lapítjuk meg, nevezőben mindig a küldött 
létszámmal számolva, nincs az 5000-es kor-
látozás.

- Díjazás:
A küldött létszám minden megkezdett 

1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer ugyan-
azért az eredményért a zóna díjat nem kapja 
meg még egyszer.

A Szuper Kupa csapat
1. helyezettje bruttó 50 000 Ft
2. helyezettje bruttó 30 000 Ft
3. helyezettje bruttó 20 000 Ft
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4. helyezettje bruttó 20 000 Ft
5. helyezettje bruttó 20 000 Ft nyeremény-

ben részesül.

A Champion hím-tojó
1. helyezettje bruttó 20 000 Ft
2. helyezettje bruttó 15 000 Ft
3. helyezettje bruttó 10 000 Ft nyeremény-

ben részesül.
- A tagszövetségek szervezésében beneve-

zési díj nincs, a szövetségi szállítással galam-
bonként 400 Ft a részvételi költség.

A verseny közbeni szabályok
- A versennyel kapcsolatos teendőket és az 

érkező galambok ellenőrzését, igazolását a 
tagszövetségi Versenybizottságok végzik.

- Az első galambokat a tagszövetségek 
által kijelölt személyeknek telefonon köte-
lező jelenteni.

- Ezek elmulasztása az eredmény törlését 
vonja maga után.

- Az élgalambokat le kell ellenőrizni! Az 
ellenőrzési jegyzőkönyveket a tagszövetségi 
VB őrzi meg.

Senior - Junior Kupa
- Magyarország általános bajnoka értéke-

lésben a három-három legeredményesebb 65 
év feletti, ill. 18 év alatti versenyzők részére.

Magyar Kupa
Általános szabályok
A tagszövetségekben, röpcsoportokban és 

minden közösen rendezett versenyen elért 
eredmények egységes értékelési módszer se-
gítségével vannak összehasonlítva. Az össze-
hasonlítás a galambok által elért helyezések 
száma, azonosság esetén a koefficiens érték 
alapján történik. Minden úton az első 5 be-
futó vehető figyelembe. A lista minimum 
50 induló versenyző tag, és 1000 galamb 
esetén vehető figyelembe, az indult létszám 
a számolásnál nincs 5000 darabra korlátozva. 
Korlátozó feltételek

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el 

melyeknek útjai márc.01-ig a sportszövetség-
be le voltak jelentve. 

- csak 20 %-on belüli eredmény vehető fi-
gyelembe

- az utakat a versenyek előtt kell kijelölni, 
és a szövetségbe leadni.

Rövidtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető meg, melyek 

100 és 400 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 1000 galambja részt vesz rajta.

Ezekből értékelésre kerül 3 olyan verseny 
eredménye, amelyen a versenyek össztávja 
legalább 600 km.

Az értékelés maximum 3x5 (15) helyezés 
alapján történik.

Középtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 300 

és 600 kilométer közötti távúak és minimum 
50 tenyésztő 1000 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan ver-
seny eredménye, melyek össztávja legalább 
1000 km. Az értékelés maximum 3x5 (15) 
helyezés alapján történik.

Hosszú távú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 500 

kilométer fölötti távúak és minimum 50 te-
nyésztő 1000 galambja vesz részt rajta. Ezek-
ből értékelésre kerül három olyan verseny me-
lyek össztávja legalább 1600 km. Az értékelés 
maximum 3x5 /15/ helyezés alapján történik.

Magyar Kupa Ász galambok
Minden fenti kategóriában Magyar Kupa 

Ász galamb értékelésre kerül sor. Csak 100%-
os galamb eredménye vehető figyelembe.

Magyar Kupa Legjobb dúcverseny
A Magyar Kupa versenyek bármely kategó-

riájában benevező tenyésztőnek lehetősége van 
legjobb dúcverseny értékelésben részt venni.

Az eredmények értékelésének szabályai: 
A rövid,- közép,- és hosszú távra benevezett 

versenyek közül a versenyző számára legkedve-
zőbb 5 versenyút eredménye kerül értékelésre.

A versenyző egy versenyen elért eredmé-
nyét a következő eljárással számítják ki:

Legalább öt verseny eredménye szüksé-
ges olyan megkötéssel, hogy a kiválasztott 
versenyek össztávolsága minimálisan 1800 
kilométer és egy verseny minimum 600 kilo-
méter feletti legyen. 

10 galambos csapatból az összes helyezett ga-
lamb ászpont összeadásával kell kiszámítani.

Díjazás:
Kategóriánként az első 10 serlegdíjazás-

ban részesül. A legjobb dúcverseny győztese 
bruttó 50 000 Ft nyereményt kap.

Magyarország Élversenyzője Jubileumi 
Kupa

A tagszövetség főprogramjában lévő és a 
Magyar Kupa nevezésében szereplő rövid-, 
közép- és hosszú távú utakból kell számíta-
ni. Minden versenyző legjobb útjai kerülnek 
kiválasztásra. A versenyutaknál egy utat két 
kategóriába nem lehet számítani. Egy út mi-
nimum a nemzeti verseny útjaiból kerüljön 
ki. 1 rövid-, 3 közép-, 2 hosszú távú verseny 
20%-os díjlistáján 10-es csapatból 5-ös befu-
tó a tagszövetségi eredmények alapján. 100 
induló versenyző és 2000 galamb a minimá-
lis induló létszám.

Pontozás:
Első galamb 100 pont, a díjlistán utolsó 

helyezett galamb 40 pont. Magyarország él-
versenyzője címet az első 27 tenyésztő nyeri 
el 2009-ben. Őket a szövetség az Országos 

Kiállítás gálaestjén külön köszönti. Az első 
helyezett 50.000.- Ft bruttó nyereményben 
részesül.

Magyarország Élgalambásza
Az Anker Alfonz Bajnokságba kiválasztott 

tagszövetségi versenyek közül 3 rövid, 3 közép, 
3 hosszú tagszövetségi versenyút 10-es csapat 
galambjainak 1%-on belüli eredmények ösz-
szehasonlítása. Minimum 100 versenyző, 2000 
galamb versenyeredményéből számítható.

A Lista
- A Tagszövetségek által készített ered-

ménylista, mely 20%-os a hitelesítés után 
kerül szövetségi feldolgozásra. Ezt követő-
en minden tagszövetség Versenybizottsága 
elektronikus úton megkapja saját tagjainak 
versenyadatait, amely az eredmény igazolá-
sára felhasználható.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai

- Galambok oltását igazoló benevezés (má-
solat)

- Hatósági állatorvosi igazolás
- Úti terv
- Rakományjegyzék
- Nyilatkozat
- Gépkocsi fertőtlenítés elvégzése, iga-

zolása
- Start igazolás GPS
- A versenyt követően a gépkocsi tachog-

ráf másolata a GPS kinyomtatott adataival 
(menetlevél) együtt kell megőrizni a rendező 
Tagszövetségnél.

- Minden Versenyprogram rendezésénél 
ugyanezen dokumentumokat KÖTELEZŐ 
használni!

- A versenyek hivatalos dokumentumait az 
illetékes bizottság két évig köteles megőrizni.

- Felhívom valamennyi versenyszervező, 
rendező a versenyre postagalambokat szállító, 
kiállítást rendező tagszövetség vezetésének 
figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. törvény Az 
állatok védelméről és kíméletéről és az ehhez 
kapcsolódó kormányrendeletekben, FVM 
rendeletekben foglaltak figyelembe vételére.

A maraton klub és a pannon maraton klub 
versenyei legyenek nyílt versenyek a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség tagjai számá-
ra – központi gyűjtőhelyekkel.  A környező 
országok számára legyen nyitott nemzetközi 
verseny, így a Szlovák – Szerb – Román – 
Horvát – Szlovén – Bosnyák postagalambá-
szok is részt vehetnek ezeken a versenyeken.

A közép európai postagalambász szövetség 
2010. július 3-án Oostende-ből és 2010. jú-
lius 31-én Brüsszelből nemzetközi versenyt 
rendez, melyre a Lengyel – Szlovák – Cseh – 
Osztrák postagalambászok már jelentkeztek. 
Javasoljuk a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség tagjainak a versenyeken való részvé-
telt, amelyet a Sportszövetség Versenybizott-
sága koordinál. Részletes kiírás később.
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Feltétlenül fel kéne keresned Kancsár Fe-
rencet szögezte nekem kérését Ihász Zoltán. 
És ugyan miért?

Egy nagyszerű ember, sok kiváló galamb, 
szép eredmények, no meg minden, ami hozzá 
tartozik. Erre kitűnő apropó kínálkozott, hi-
szen a HU-05-17-60138 KH galambja képvi-
selte Magyarországot 2009 Dortmundban.

Szavamra, ha tudom, kihez, és hová megyek 
azonnal felkeresem. Ami késik az nem múlik. 
Rövid egyeztetés eredményeként Budapest 
Déli pályaudvarnál találkoztunk, neki ott volt 
dolga, nekem meg közelebb volt mint Dabas. 
Gépkocsiba vágtuk magunkat és irány Dabas.

Magától értetődően túljutva a protokoll 
támasztotta első perceken, jószerével még el 
se hagytuk Budapest területét, javában a ked-
venceiről azok beszerzéséről tenyésztéséről 
szólt a diskurzus.

1961-ben született, nős ember, felesége Pi-
roska, gyerekei Ferenc 14, Dániel 10, Ádám 
6 éves fiatalurak alkotják a családot.

Mint minden apa, Ferenc is méltán büszke 
elsőszülött fiára, no ez korántsem jelenti azt, 
hogy a másik kettő háttérbe szorulna. Az ifjú 
Ferenc egy kemény férfias sportot választott 
magának, versenyszerűen gokartozik. Ren-
geteg edzés, mindezek folyománya, hogy sok 
versenyre jár és nyert sok-sok díjat. Európa 
összetett 6. legeredményesebbként a korosz-
tályában, világbajnok 6. Az apa minden ver-
senyére elkíséri, úgy vettem ki a szavaiból, 
hogy félti is egy egészséges szintig. Mi sem 
természetesebb, hiszen a tizenöt éves Ferenc 
fia nem cukrászversenyekre jár. Határtalanul 
büszke fiára, így nem csoda, mikor úgy fogal-
maz, hogy első a fiú, a család, a vállalkozás, 

a galambok a sor végére kerülnek. De hiszen 
ez így van rendjén.

Szállítmányozással foglalkozó cége van, 
hatalmas telep, javító kiszolgáló műhely, 
egyebek. A család megélhetése és minden 
egyéb ebből táplálkozik. Nincs irigylésre 
méltó helyzetben, ereje akarata túllendíti az 
esetleges nem várt helyzeteken. Útban Dabas 
felé megtudtam, hogy több mint 600 galambja 
van. Köpni-nyelni nem tudtam… „uramisten 
hová kerültem”. Ferenc nem egy hencegős 
ember, így azután hagyott, hadd főjek a saját 
levemben. Megvallom, lelkiekben felkészül-
tem a következőkre: agyonzsúfolt galambhá-
zak, bokáig érő trágya, egyebek. Miért mon-
dom ezt? Voltam olyan helyen, ahol csak 80 
galamb volt, és ugyanezt tapasztaltam.

Megérkezésünk pillanatában a galambok-
hoz invitált. A verseny galambházakban tisz-
taság, kényelem, napfény és levegő minden 
mennyiségben. A verseny galamb házak egy 
raktározási épület felhasználásával lettek ki-
alakítva. Eleje minden szektornak drótrács.

Mi adta az ötletet a galambházak kialakí-
tásához? 

Jó néhány helyen járt a galambász világ-
ban, nevezetesen Hollandia, Belgium, Né-
metország felhasználva a kitűnő lehetőséget 
arra figyelt, hogy hol a legegészségesebbek 
az összképet tekintve az állományok. Innen 
ered a galambházak elejére a drótrács. Ga-
lambjai kifeszülve, az egészség jelei ujjnyi 
vastagon tetten érhető, légyen szó tenyész, 
verseny, fiatal kolóniáról.

A tenyészek külön választva nemenként, le-
hozva a padlástérben kialakított tenyész cent-
rumból, egész napra ki vannak zárva egy-egy 
volierbe. Döntött helyzetű rudakon élvezik a 
napfürdőt. Itt némi zsúfoltság észlelhető volt, 
de a galambok ragyogtak a napsütésben.

Az elején említett mamut létszám úgy osz-
lik meg, hogy 150 tojó és 150 hím áll ren-
delkezésére a tenyésztésben. Évente 250-270 
fiatalra kerül gyűrű saját részre. Még mindig 
a tenyész volier előtt állok csodálkozva, sza-
vamra a származásokon túl, sok kitűnő arcki-
fejezésű galamb néz vissza rám.

Bemutatkozni mikor szoktál a galambjaid-
nak, ha kézbe kerülnek?

Tévedés, természetesen minden galam-
bom ismerem, és elkezdte sorolni, rámutat-
va a galambra, hogy kitől, mitől, miért lett 
megvásárolva. A tenyész gárda SCHEL-
LENS, KOOPMAN, SCHAERLEEKENS, 
VAN BREMEN, VAN DE MERWE, DICK 
VANDENBERG, EIJERKAMP, GRAMPS 
ISTVÁN stb. eredetű galambokból áll. Kö-
zös jellemzője valamennyi felsorolt galamb 
családnak: az alapok visszanyúlnak az Aren-
donki Janssen testvérekhez. 

Nyilván ki-ki tett és elvett az alapgalam-
bokból. Új meg új teszteléseken átesve ma 
már nem beszélhetünk tiszta Janssen vona-
lakról, amit sikerült megőrizni, az a hajlam 
a díjrepülésre. Következésképp rövid-, kö-
zép- és rövid-hosszú táv 500-515 km-ig csak 
az időjárás az igazi ellenfele a galamboknak. 
Van még egy érdekessége a beszerzéseknek, 
ha lehetőséget kap, akkor mindig 10 galam-
bot vesz meg egy-egy tenyészetből. Most 
jön a lényeg. A tenyészek a szomszéd telken 
lévő régi ház padlásán töltik az egész tenyész 
idényt. Szigorúan páronként elkülönítve. (ezt 
egy fotóval illusztrálom) az egész padlás 
szekciónálva lett. Két jelentős hozadéka van 

Olimpikonok sorozat 9. rész -   
Kancsár Ferenc, Dabas
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a rendszernek amelyre külön felhívnám az 
olvasó figyelmét.

1. nem fertőzik rendre körbe egymást, 
és a fiatalokat

2. az állattenyésztésben elengedhetet-
len a BIZTONSÁG a boxokba zárt galambok 
esetén két dologban 100%-ig biztosak lehetünk. 
Jelesül: ha jók az utódok, vagy ha csapnivalóak 
mindkét esetben a boxban lévő pártól származ-
nak. Itt nem fordulhat elő, kizárt ami oly sok-
szor máshol megesik, a pirosnak zöld fia kelt. 
Nincs eben semmi csodálnivaló. A zöld az apa. 
Itt is rend és tisztaság uralkodik. Ipari porszívó-
val veszik elejét A POR URALMÁNAK.

Mindezek láttán az említett rémképeim 
feledésbe merültek. Sokaknak szolgálhat ta-
nulságul mindaz amit eddig megtudhattak a 
Kancsár galambfarm életéből. Még az is elő-
fordulhat, hogy gondolatot ébresztünk, amely 
elvezethet odáig, hogy rájönnek mit csinál-
nak rosszul. ember legyen a talpán, aki meg 
szeretné jegyezni, azt a sok kiváló helyről 
származó galambok le és felmenőit. Kancsár 
Ferenc csak úgy a nyakamba zúdított sok-sok 
származást és történetet.

Mint említettem a rövid és a középtáv lett 
megcélozva. Magától értetődően a galambok 
ezt a típust képviselik genotípusban és feno-
típusban.

Mivel a házigazda türelmes ember lévén 
szűk két óra multán sikerült kielégítenie kí-
váncsiságom. Ne higgyék, hogy a lassú fel-
fogásom okán. Életemben első alkalommal 
szerencséltettem egy igazi galambfarmon 
megjelenni. Kérem nézzék el nekem.

Néhány kivételes galamb is került a kezem-
be. Azért csak néhány, mert ha Kancsár Feren-
cen állt volna, még most is ott állnánk, és kb. a 
293-ig tenyészgalambját masszírozhatnám.

Egyszer csak elsötétült az ég néhány pil-
lanatra, no nem kérész életű napfogyatkozás 
okán. A szomszéd telken lakó 270 fiatal némi 
bemutatót tartott, felfedezve hogy idegen van 
a galambfarmon. Ezzel egy időben érkezett a 
kérdés: megnézzük a fiatalokat is?

Ha már lúd legyen kövér. Mi bajunk tör-
ténhet? Kíváncsivá teszel.

Belépve a versenygalambházak mögötti ha-
talmas területre élményszámba ment a fiatalok 
kb. 30-40 méter hosszú galambházainak meg-
pillantása. Átvillant a szürkeállományomon 
Belgium, Hollandia, Luxemburg, Németország, 
Szlovákia a régi Jugoszláviában járva láttam-e 
hasonló kivitelezésű galambház komplexu-
mot. Hát nem. Azaz kettő olyat mégis, amely 
a kisöccse lehetne. Egyet Piet Manders úrnál, a 
másikat hazánkban Valent Jánosnál. 

Ellenére annak, hogy a jelzett országokban 
a postagalambász világ elitjénél nyertünk be-
bocsátást szinte mindenhol. Itt jártakor Adrian 
Scharleekens úrnak is elkerekedtek a szemei. 
Meglehet ő is hasonló gondolatokkal küzdött. 

Ha lehet a fiatalok birodalma nekem egy 
fokkal jobban tetszett, mint a versenyzőké, 
pedig ez fordítva szokott megépülni. Sok po-
zitívum mellett a föld fölé 50-60 centiméterre 

felemelve nyújt kényelmes életteret az egye-
sületnyi létszámú fiataloknak.

A galambok nyugalmát szolgáló két prakti-
kus dologra hívnám fel újfent a figyelmet. 

1. Minden elkülönített rész előtt egy 
közös közlekedő folyosó van. A folyosó alján 
a padozattal egy vonalban van kiképezve egy 
ajtó, ami arra szolgál, hogy a fiatalokat nem 
kell halálra kergetni egy-egy tréning vagy 
versenyre történő gyűjtés alkalmával. Kívül-
ről a nyíláshoz helyezik a gyűjtőkosarat, a 
galambok a megszokott jelre pillanatok alatt 
belesétálnak a gyűjtőkosarakba. ENNYIBŐL 
ÁLL EGY BEGYÜJTÉS. Galamb és gazdája 
között nincsenek konfliktusok.

2. A kijárók, szputnyikok közötti rész 
drótráccsal vannak ellátva, a galambok a tető-
ről lesétálnak a beugró részhez. Elmés meg-
oldás. A begyűjtő ajtós rendszert a padlóra 
helyezve szintén Piet Manders Úrnál láttam.

Néhány kivételesen arcos fiatalt kézbe véve 
arra a megállapításra jutottam, a tenyészben 
ugyancsak kézbevett szüleiktől egyetlen kü-
lönbség volt tetten érhető, és ez nem más, 
mint a koruk volt.

Kellemesen belefáradva az idegenveze-
tésbe, no meg a sok galamb látványába be-
húzódtunk a családi ház műhelynek is beillő 
garázsába. Itt nyert elhelyezést a galambok 
élelme, emésztők, itatók, stb. Apropó itatók. 
A garázs oldalfala mentén műanyag kádak-
ban fertőtlenítős vízben áztak x ideig, majd 
száradás után naponta cseréli az itatókat.

Kancsár Ferenc tud valamit. Nevezetesen 
a galambházban „A LEGVESZÉLYESEBB 
FERTŐZÉSFORRÁS AZ ITATÓ-ITATÓK”. 
Utólagos engedelmükkel egy élményemet 
megosztanám önökkel.

Anker Alfonz halálának évében szervezett 
egy nagy galambász találkozót Kaposvárott. 
Sok külföldi barátja látogatott el, és hozta el 

galambjait bemutatni. Kérésére hívó szavá-
nak eleget téve. Mindazt valamennyien tud-
juk, nem érte meg az általa szervezett nagy 
találkozó adta élményekben megmártóz-
hasson. Nagy megdöbbenésére a magyar és 
külföldi galambászoknak, akik közül sokkal 
többen ismerték és szerették, keresték társa-
ságát, mint hazánkban. 1979. november 1-én 
végleg magunkra hagyott bennünket. 

Ezen feledhetetlen rendezvényen amely vé-
gül is meg lett tartva a főszereplő hiánya ellené-
re óránként volt egy kb. 25 perces filmvetítés a 
világ akkoron uralkodó galambászairól. Kétszer 
is megnéztem egy filmet, amely Jos van Limpt 
becenevén Klak (Kalap)-ról szóló filmet. Ga-
lambházait, galambjait bemutató film végkifej-
lete egy versenyről érkező galambját mutattak 
be. A galamb gazdája hívó szavára másodperce-
ken belül beült, gyűrű levétel, blokkolás, majd 
ivott az érkező első galamb egy jó alaposat az 
itatóból. Azonnal egy mikroszkópos felvétel kö-
vetkezett az ivóvízből. Ekkor 10-13 kis mozgó 
lény volt felfedezhető benne: papucsállatka stb. 
Majd 20 perc multán újfent bepillanthattunk az 
ivóvízbe mi megy végbe: ekkor már a teljes fe-
lületén élénk mozgás volt látható. Fél óra mul-
tán az elénk táruló vízminta megdöbbentő képet 
mutatott az odafigyelőnek. Szinte pezsgett a víz 
a gyors osztódással szaporodó baktériumoktól.

Akkor a népszerű Klak annyit mondott: 
„Remélem, akik ezt a felvételt látták, KÖTE-
LESSÉGÜKNEK KELL HOGY ÉREZZÉK 
AZ ITATÓ, ITATÓK NAPI RENDSZERES-
SÉGGEL FERTŐTLENÍTÉSRE KELL, 
HOGY KERÜLJENEK.” 

Mint a házaink sem egy sziklatömbből 
épülnek, galambászatunk is apró téglákból 
érheti el a kívánt magasságot, beltartalmat. 
Csak remélni tudom, hogy egy téglát ismé-
telten sikerült az építkezésekhez odacsem-
pésznem. (a szerző)

Tenyészek páronként szeparálva
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Kancsár Ferenc nem láthatta ugyan ezt a 
filmet, de a szellemiség eljutott valamilyen 
úton hozzá, mi több alkalmazza is. ÉS EZ A 
FONTOS.

Közepesnek még jóindulattal sem mond-
ható tenyészállomány a tesztelés és az új-
ratesztelés elején, vagy annak közepén tart. 
Ellenére mindezeknek elmondható, hogy 
vannak már rangos eredményei.

Következésképp még várható az elkövet-
kezőkben lesznek eredmények, amíg a fia 
ilyen kiválóan versenyez és ő árnyékként 
követi minden edzésére, versenyére, robba-
násszerű változás elképzelhető, de nem va-
lószínű. Tudott dolog, amit valahonnan elve-
szünk, az onnan attól kezdve hiányozni fog. 
Hogy fogunk mi még hallani Kancsár Ferenc 
munkásságáról, az meggyőződésem.

Színpatikus volt a következő megnyilvá-
nulása: ő nem hajlandó mindent félretéve 
mindenáron galambászni, szerinte annak vaj-
mi köze van a szórakozáshoz. Most még úgy 
ítéli meg, ez egy kitűnő szórakozás, amely a 
postagalambokhoz köthető, és ez a lényeg.

Az A-52 egyesület alapító tagja 14 évesen, 
ekkor mindössze két évig galambászott, a ta-
nulás, a katonaság, a családalapítás, a vállal-
kozás elindítása. Summa-summarum nem a 
dologtalan emberek életét élte.

1999-ben újrakezdi Kucsera, Horváth Jenő, 
Dócs Gyula (Kisvárda), Lamos Miklós ga-
lambjaival, amelyekből két szuper pár került 
ki. A történethez hozzátartozik, Horváth Jenő-
től 24 fiatalt kapott, hiszik, avagy nem, sike-
rült mindet elveszteni. Az első komoly galam-
bok a Kaposvári Anker Alfonz teszttelepről 
került hozzá van Bremen tajvani hím, plusz az 
autós hím. Közben összeismerkedett a Pintér 
fiúkkal, közösen utaztak ki Dick Vandenberg 
úrhoz a második nagy behozatal innen eredez-
tethető. Kitűnő galambokat adnak a Peter van 
de Merwe x van Bremen galambok.

Végezetül galamb és galambász kapcsola-
táról két ismét fontos megállapítást tennék.

1. A galambházban egy ember alakot 
formáló bábú van elhelyezve. A miértre ennyi 
választ kaptam: Mindig jelen vagyok a ga-
lambházban ezáltal még ha máshol is van dol-
gom. A galambok a bábú vállán és fején ülve 
jelzik szeretik, keresik a gazda közelségét.

2. A következő is erről árulkodik. Le-
ült a jókedv diktálta repülésből a 270 fiatal 
Kancsár Ferenc hívó szavára, 2-3 percen belül 
szinte betört a galambházakba 267 galamb, míg 
3 fiatal úgy gondolta, hogy neki még 2-3 leve-
zető körre szüksége van a napi penzumhoz.

Köszönöm, hogy megismerhettem a 
postagalambászatot. Az a meggyőződésem, 
hogy aki erre a galambfarmra lép, az akarat-
lanul is egy tanösvényre lépett. 

Legyen időd, egészséged mindenhez, ami 
közel áll hozzád. Mindezekhez kívánok sok 
sikert a jövőben.

Száraz György
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Jubiláló egyesületek
23 éves koromig Pécelen éltem és galam-

básztam, így nem lepett meg az egyesület 
elnökének, Ducza Lajosnak a telefonja, aki 
meghívott a november 7-re tervezett jubile-
umi díjkiosztóra. A meghívásnak örömmel 
tettem eleget, hiszen gyökereim, felhőtlen 
gyerekkorom, postagalambokkal kapcsola-
tos kezdeti, meghatározó élményeim ezer 
szállal kötnek Pécelhez. A BI tagszövetség 
honlapja, valamint Boja Misi barátommal 
történő telefonváltások alapján pedig elfo-
gadható szinten ismerem a péceli verseny-
eredményeket. 

Maga az ünnepség helyszíne is számtalan 
élményt ébresztett bennem. A Kossuth téri 
iskola rendezvénytermében tartottuk 2008-
ban az 1955-ben végzett nyolcadikosok 53. 
éves találkozóját. 1950-ben a mi harmadikos 
osztályunk volt az első, aki birtokba vette 
az első osztálytermet az eredetileg csodála-
tos parkkal rendelkező, zárdaként működő 
komplexumban. Ma persze semmi nincs 
már az eredeti épületekből, a parkból pláne, 
minden korszerűen átépült. 

Elkalandoztam. Ezen az estén a hosszú 
ünnepi asztal köré gyűlt a közel 50 fő ünnepi 
résztvevő, és érdeklődéssel várta az ünnep-
ség megnyitását.

Ezt Ducza Lajos követte el, aki bevezető-
jében a jelenlévők között üdvözölte Bárdos 
István szövetségi elnököt. Röviden utalt arra, 
hogy csak a nyolcvanas évek elején került 
Pécelre, de van itt valaki, aki hitelesen tud 
beszámolni az egyesület indulásáról, mert 
akkortájt itt élt, és galambászott. Így kapta 
meg a szót Tamás István, akit némileg meg-
lepett, és készületlenül ért ez a gyors indítás. 
Zavarában még a megjelentek üdvözléséről 
is megfeledkezett, de belevágott emlékei 
felelevenítésébe.

Az egyesület alapításának gondolata nem 
Pécelen született. 1959 márciusában, a B-06 
közgyűlésén, Rákoscsabán, Sántha Ferenc 
elnöki beszámolójában önálló egyesület ala-
pítására szólította fel a pécelieket, akár már 
az 1959-es szezon önálló röptetésével.

Ezt a gyors kiebrudalást Debreczeni Jó-
zsef akadályozta meg, aki ebben az időben 
a BI kerület elnöke, egyben a Szövetség al-
elnöke is volt. 

A lényeg, hogy az 1959-es versenyzés 
még együtt történt, az eredményekről közös 
listák készültek, amelyeken a B-06 bélyeg-
zője mellett már szerepel az A-31-é is. Az 
összetett pontbajnokságban 54 versenyző 
szerzett pontot, ebből 6 fő péceli, de hár-
muk az első ötben (1. Jónás, 2. Debreczeni, 
5. Tamás). Talán nem felesleges lejegyezni, 
hogy 50 évvel ezelőtt hogy nézett ki az éves 
versenyprogram a BI kerületben. Öttevény, 
Mosonmagyaróvár, Sopron, Brünn, Kolin, 

Drezda, BerlinI, BerlinII, Rostock. A belföl-
di utakat vasúton, a külföldieket a „Kékcso-
dával” bonyolítottuk.

Visszatérve az egyesület indulására, a mo-
tor Debreczeni József volt. Kiváló szervező 
és kapcsolatteremtő képességével mindent 
el tudott intézni. A megalakulás hivatalos 
procedúráját is ő bonyolította 1959 nyarán. 
A kórházzá alakított Ráday kastély könyv-
tár termében voltak kezdetben az egyesü-
leti összejövetelek, a gyűjtések pedig egy 
vasútállomás közeli vendéglő udvarában. A 
VB vezetője Némedi Antal volt, aki az ered-
ményeket is számolta. A sors iróniája, hogy 
én sem 1960-ban, sem 1961 főversenyein 
nem vettem részt, mivel 1959 őszén kezd-
tem egyetemi tanulmányaimat, kollégiumba 
kerültem, és hogy teljes erőbedobással a ta-
nulással tudjak foglalkozni, állományomat 
felszámoltam. Ez akkor mindösszesen 25 
darabot számlált. A kollégium nem tetszett, 
vállalva a napi bejárást haza költöztem, és a 
galambászat is újra indult. A 6 db megmaradt 
madárhoz Jónástól kaptam 2 db „Dezsong” 
gyereket, és hoztam 3-4 szuper fiatalt. Az 
1961-es fiatalként kezdtem versenyezni, 
és ekkor nyertem életem első bajnokságát. 
A hatvanas évek legerősebb versenyzői 
Pécelen Debreczeni József mellett Pálinkás 
Károly és Némedi Antal voltak. Jónás István 
sokadszor új életet kezdett, így az A-31 in-
dításában már nem játszott szerepet. Először 
Zuglóba, majd Érdre költöztetett néhány 
galambot, röptetett is, de ezt követően vég-
érvényesen elveszett a postagalambászat 
számára. Óriási kár, mert Pécelen ő volt az 
első postagalambász 1945-ben, az ő mada-
rai alapozták meg az ötvenes, hatvanas évek 
összes péceli állományát. 1955-1959 között 
a BI éllovasa volt. Mindig megszerezte az 
elérhető legjobb galambokat, és zseniálisan 
versenyzett. Ő nyúlt először belga galam-
bok után Lehoczki Zoli bácsi segítségével. 
A De Jonghe (Dezsongnak mondtuk) hímet 
1957-ben 3000 forintért vette meg tőle, ami 
akkortájt egy kisebb vagyonnak számított. 
Lehoczki egy bohém tanárember volt, aki-
nek fia a polgári repülés pilótájaként járta 
a világot, és galambok légi úton történő 
behozatalát is meg tudta szervezni. Segítsé-
gét Anker is igénybe vette az ötvenes évek 
végén a Symonsok behozatalánál. Azt nem 
tudom, hogy ez a „Dezsong” hím a nevét 
honnét kapta, annyi viszont biztos, hogy 
egyik lábán a B55-2176678 számú gyűrű, a 
másikon Albert Warze – Jette feliratú név-
gyűrű volt. Zseniális madár volt. 

Jules Gallez szerint Julien Commine 
állományának végárverését 1939-ben tar-
tották Brüsszelben. A 116 galambból igen 
sok került Maurice Ameel és Albert Warze 

brüsszeli tenyésztők birtokába, így nagy a 
valószínűsége, hogy a Dezsong felmenőiben 
ezekből jónéhány előfordult.

Jónás 2001-ben halt meg elfeledve és ma-
gányosan Rákosligeten.

Jónás, Pálinkás, Debreczeni, id. Tamás, 
Némedi, Holló ma már nincsenek köztünk, 
de szellemük nyilván hatással van az A-31 
egyesületi életére. Őrizzétek meg emléküket, 
mert ők honosították meg a postagalambok-
kal való foglalkozást és versenyzést Péce-
len, és úgy vélem szilárd alapokat teremtet-
tek a mai tagság számára. Békés, sporttársi 
együttműködést, és további sikereket kívá-
nok az egyesület minden tagjának – fejezte 
be Tamás István visszaemlékezését.

Ezt követően Ducza Lajos Bárdos Ist-
vánnak adta át a szót. Ő a köszöntő szavak 
után röviden méltatta az A-31 szerepét a BI 
tagszövetségen belül, további eredményes 
működést kívánva átadta az egyesület elnö-
kének a Szövetség által alapított jubileumi 
serleget.

Imreh Sándor VB elnök vette át a szót és 
megkezdődött a 2009-es eredmények mélta-
tása, a díjak átadása.

Az eredmények: 
Rövidtáv:1. Ducza Lajos 42 H 767 pont
      2. Sívó Imre 33 H 563 pont
      3. Boja Mihály 33 H 556 pont
Középtáv: 1. Ducza Lajos 30 H 601 pont
       2. Tóth Tibor 31 H 584 pont
       3. Sívó Imre 31 H 575 pont
Hosszú táv. 1. Egri Jenő 
         2. Grenák Zoltán
         3. Boja Mihály
Általános: 1. Ducza Lajos 47 H 889 pont
       2. Boja Mihály 42 H 789 pont
       3. Tóth Tibor 44 H 788 pont
Fiatalok:  1. Brúder István  1. cs.
       2. Brúder István 2. cs.
       3. Ducza Lajos   1. cs.
Így aztán a mutatós serlegek rövid úton 

gazdára találtak. A fotókról Holló Lajos csinos 
lányunokája gondoskodott. El ne felejtsem, 
Lajos emlékére alapított vándorserleget, mint 
minden évben, most is leánya adta át, könnye-
kig hatódva, köszönő szavak kíséretében.

Következett a vacsora, majd zene, tánc. 
Kuszák Balázs, (71) és neje, Ónodi Éva 
olyan formát mutatott ebben, hogy még a 
szám is tátva maradt. Az jutott eszembe, 
hogy ha galambjaiknak is át tudnának adni 
energiájukból, máshol szerepelnének a ta-
bellán. Másnap hallottam, hogy a többiek is 
úgy belelendültek, hogy hajnali háromkor 
volt vége a mulatságnak. Megjegyzem, né-
mileg irigykedve, hogy több fiatalt láttam 
a társaságban, mint amivel itt Dunántúlon 
rendelkezünk. Jó volt köztük lennem.

Tamás István

50. éves jubileumi ünnepség és díjkiosztó Pécelen
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Juhász Imre hívó szavai azért nem leptek meg, mert 20 
évig voltam annak a kerületnek a vezetője, ahová az N-02 is 
tartozott. Sőt, az első években minden fontosabb rendezvé-
nyünket Bajára szerveztük, mert nagyjából félúton volt a ke-
leti és nyugati végek, Szigetvár és Kiskunfélegyháza között. 
Szélinger Jenő és Szalai Jóska segítségére máig jó szívvel 
emlékezem.

November 14-én a Korona Étterem adott helyet az ünnep-
ségnek. 18 órára a hosszú asztalsor mellett minden hely gaz-
dára talált. Jelen volt Bárdos István, Szövetségünk elnöke, 
Bucsu Lajos alpolgármester és neje és az egyesület szinte 
teljes tagsága, többnyire a párjával.

Juhász Imre elnök az üdvözlő szavak után néhány évszám-
mal utalt az egyesület megalakulására, az első idők esemé-
nyeire.

Az alakulás éve 1934 volt, amikor Baja is bekapcsolódott 
fiók egyesületként a Budapesten 1882-ben alakult Colum-
bia Postagalambsport Egyesület (Galambkedvelők köre) 
szervezetébe. A Columbia 1936-ban szűnt meg, hogy átadja 
a helyét a Hungária Postagalamb Tenyésztők Szövetségé-
nek. A bajai csoport változatlanul fiók egyesület. A hábo-
rús események miatt 1944-ben egy évig szünetelt a csoport 
tevékenysége. 1948-ban a postagalambászok közös egye-
sületbe tömörültek a röp-, dísz- és haszongalambászokkal. 
Ez az állapot 1958-ig tartott, amikor megalakult az önálló 
Magyar Postagalambsport Szövetség, így az N-02 is önálló 
postagalamb egyesület lett. Az első idők tevékenységéről 
sajnos nincsenek feljegyzések.

Ezt követően Juhász Attila, az egyesület VB vezetője vette 
át a szót. Megemlékezett a múlt kiemelkedő eredményeiről. 
Első helyen szólt az olimpiai résztvevőkről.

1965 London  Kovács István    N2-56-58-71 kkt
   Sztruhák Ferenc N2-48-58-20 skh
1973 Düsseldorf Rácz Sándor 6216-68-195 kkh
1987 Dortmund Rácz Sándor 5181-81-2100 skh
1990 Verona  Juhász Imre 5182-86-2381 skh
Talán a sors ajándékának tekinthető, hogy ők mind a né-

gyen ma is aktív versenyzők, és ezen az ünnepségen is jelen 
vannak. Így utólag is elismerés és gratuláció illeti őket.

Következett a kerületi, tagszövetségi bajnokok méltatása.
1962,1963 Kovács István (Dél-Nyugatban)
1964  Sztruhák Ferenc (Dél-Nyugatban)

1999, 2004  Kulisity – Juhász (rövidtáv) (Dél-Dunában)
2002-2005  Szalai József (fiatalok) (Dél-Dunában)
Dobogósok:
1972 Rácz Sándor ker. 2.
2003 Szalai József 3. (hosszú táv)
2005 Kulisity-Juhász 2. (rövidtáv)
2005 Willi Rezső 3. (hosszú táv)
2005 Szalai József 2. (fiatalok)
Szintén mindannyian itt vannak, elismerés a szereplé-

sükhöz.
Következett a nemzeti versenyeken elért élhelyezések 

sora, bocsássák meg nekem, hogy ezt már nem jegyzem le, 
meglehetősen terjedelmes lista.

Tamás István rövid hozzászólásában a bajai galambok ki-
emelkedő minőségét méltatta. A bonyhádi Gugán Lajos állo-
mányát bajáról hozott galambokkal alapozta meg. Szörényi, 
Kisfalvi nevét említette beszerzési forrásként, akik Horváth 
vérű galambjaikat a pécsi Koltertől származtatták. Az ötve-
nes évek végén a BI élvonalában feltűnt Patonai László neve, 
akit Horváth János vett a szárnyai alá. N-02 jelű, Bajáról át-
szoktatott néhány galambjával nagyszerűen szerepelt a baj-
nokságban, főleg hosszabb távokon.

Bárdos István elnök, aki a Pannon Maraton díjkiosztójáról 
érkezett ide, igen összeszedett hozzászólással fejezte ki el-
ismerését az elhangzottakkal kapcsolatban. Nagyvonalú fel-
ajánlásokat is tett. Serleget ajánlott fel a 2010-es két szuper 
kupa verseny bajai csapat győztesének, serleget a csapatver-
seny utolsó helyezettjének, és egy díszes kínai katalógust az 
egyesület 2010-es általános bajnokának. A jelenlévők élénk 
ovációja közepette átadta a Szövetség jubileumi serlegét az 
egyesület elnökének. Kellemes színfoltja volt az estének, 
amikor Bucsu alpolgármester bajai emléktárgyakkal és egy 
üveg bajai borral ajándékozta meg Szövetségünk elnökét.

Majd ismét Juhász Attila vette át a szót, lebonyolítva a 
2009-es versenyek díjainak átadását.

Csak a bajnokokra szorítkozva, a rövidtáv győztese Szalai 
József, a középtávú bajnok Kulisity-Juhász, a hosszútávé, 
egyben általános bajnok Szalai József.

Ezt követően szót kért a város alpolgármestere, és biztosí-
totta az egyesületet a városvezetés további támogatásáról.

Vacsora, zene, tánc tette még emlékezetesebbé az estét.
Tamás István

75. éves jubileumi ünnepség és díjkiosztó Baján

50. éves jubileumi díjkiosztó ünnepség Szekszárdon
Személyes érintettség okán ezt a beszá-

molót nem kívánom túlságosan bő lére 
ereszteni, de azért szeretném ország-világ 
elé tárni, hogy a szekszárdi M-09 is elérke-
zett 50. születésnapjához.

A szövetségi tanács 1959. december 
20-i ülésén, más egyesületekkel együtt, 
az M-09 is felvételt nyert a Sportszövetség 
kebelébe. Az egyesület alapítás vezér alak-
ja Gmehling Ferenc tanár volt, aki budafo-
ki lévén igen jó kapcsolatot ápolt Borsos 
Pállal. Így szinte azonnal kiváló genetikai 

értékű galambokkal lehetett útjára indítani 
a szekszárdi állományokat. De komoly for-
rást jelentettek a bonyhádi galambászok is, 
ahol már tíz éve működött az egyesület.

Az alapítók közül jelen lévő Farkas Jóska 
igen szemléletesen érzékeltette az indulás 
nehézségeit, a futárokkal történő blokkolás 
romantikáját. A mai állapotokkal ellentét-
ben, a három idősebb alapító mögé nagy 
számú lelkes fiatal, sok diák csatlakozott.

A visszaemlékezés december 12-én 
hangzott el a Háry borozóban megrende-

zett jubileumi díjkiosztó ünnepségen, ahol 
a 20. tagszövetség vezetői mellett a Szö-
vetség képviseletében Pethő Attila főtitkár 
volt jelen, aki néhány mondat kíséretében 
átadta az egyesület vezetőjének a díszes ju-
bileumi serleget.

A 2009-es eredmények értékelése, a dí-
jak átadása az évek alatt kialakult séma sze-
rint történt. Minden jelenlévő azt sugallta, 
hogy 2010-ben is mindent megteszünk a jó 
szereplésért, hajrá Szekszárd, hajrá M-09.

Tamás István



14 2010. január

N-06 Soltvadkert 60 éves
2009. november 27-én – pénteki 

napon – Soltvadkerten az ANNA 
vendéglő különtermében ünnepel-
ték a soltvadkerti N-06 Postagalamb 
Sportegyesület tagjai, valamint a 
meghívott vendégek az egyesület 
megalakulásának 60. évfordulóját.

Hegyi Lajos elnök köszöntötte a 
megjelent sporttársakat, a meghívott 
vendégeket. Az ünnepségen megje-
lent a város polgármestere Lehoczky 
Ferenc Úr. A polgármesteri hivataltól 
Bezsenyi László Úr, alpolgármester és 
Hasko László Úr a kulturális és sport-
bizottság elnöke is.

A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség képviseletében Bárdos István 
Elnök Úr vett részt az ünnepségen. A 
vendégek között köszöntötték Czékus 
Jánost és feleségét, Albert Istvánt és 
feleségét, Garaczi Jánost és feleségét, 
de ott volt Szalai Károly Tagszövetségi 
elnök és felesége és még sorolhatnám 
az ismerős arcokat.

A galambászfeleségek és a vendégek 
hölgytagjait egy-egy szál rózsával kö-
szöntötték.

Íme az N-06 rövid története:1949 
évben 43 fővel alakult. Alapító tagok: 
Kovács Lajos, Lantos László, Dobszai 
Béla, Nagy János id, Hegyi Lajos, ifj 
Hegyi Lajos, Szörfi László, Nánási 
László, Lehoczki Ferenc, Rózsa Imre, 
Szegi Tivadar, Martin János, Tasnády 
Tamás, Martin József, Martin Lász-
ló (a kiemelt betűvel írtak most is je-
len voltak).

Első elnökük Kovács Lajos volt 29 
éven keresztül. Második elnök Hegyi 
Lajos 30 éve egyfolytában, aki most is 
az egyesület elnöke.

Az alakulást követően az N-05 Kis-
kunhalasi egyesület segítése Ritter 
László, Szilágyi Ferenc, Virág János, 
sporttársak részéről volt jelentős.

1950-ben volt az első verseny SELYP 
helyiségből, melyet az N-05-tel közö-
sen rendezték. Akkoriban az egyesü-
letnek egy db 13 lyukas versenyórája 
volt, melyet az akkori orvosi rende-
lő teraszán helyezték el és ott volt a 
konstatőr bizottság. Kerékpárral, futás 
útján vitték galambok versenygyűrűit 
és jelentették a galambok érkezését.

1951-ben rendőrségi engedélyt kel-

lett a tagoknak beszerezni. Ekkor több 
sporttárstól el kellett búcsúzni, nem 
kaptak engedélyt. A rendőrségi en-
gedélyhez kötés csak 1957-ben szűnt 
meg.

Versenyekre a galambokat vonattal 
küldték és a forgalmista engedte fel a 
galambokat. Soroksár, Selyp, Balas-
sagyarmat, Győrszentiván voltak a 
feleresztési helyek.

A Szövetség elkészítette a „KÉK 
CSODA” galambász szállítóautót és et-
től kezdve külföldi versenyeken is részt 
vettek az egyesület galambjai. Cseh-
szlovák, NDK versenyutak voltak.

1952-1954. Segítést kaptak a Szö-
vetség részéről, tenyészgalambokat 
küldtek, versenyórák vásárlását 
segítették elő (12 tenyészgalamb). 
Az eredmények egyre jobbak lettek. 
Tasnádi Tamás országos díjat nyert, 
Kovács és társai I. osztályba kerültek.

1978-tól Hegyi Lajos az elnök
Ma már évente 20-25 versenyt ren-

deznek különböző távokon.
A galambászok sikerei nőttek, nem-

zetközi megmérettetésen több Solt-
vadkerti galambász Olimpiákon vett 
részt: Amszterdam, Prága, Portó, 
Katowicze.

Hegyi Lajos galambjai 11 érmet hoz-
tak haza. Rendszeres résztvevői voltak 
a Szpartakiádokon.

Kárász László galambja Barceloná-
ból, Rómából ért el szép helyezéseket.

Hegyi Lajos a Maraton Klubban 
Brüsszelből zóna egyéni és csapat első 
díjakat nyert.

Kárász László 2008-ban Országos 
Egyéni és Országos csapat díjakat 
nyert, de a Magyar Kupa versenysoro-
zatban is eredményesen versenyezett.

2009 évben Hegyi Lajos eredményei 
Országosan is jelentősek 

Az N-06 Egyesület tagjai számos 
kitüntetéssel büszkélkedhetnek.

2003 év Hegyi Lajos
2004 év Tasnádi Tamás
2006 év Kárász László
2007 év Hegyi Lajos
2008 év Hegyi Lajos a Nemzet Ga-

lambásza
Jelenlegi taglétszám 15 fő, és igen lel-

kes sporttársak alkotják az egyesületet.
Hegyi Lajos elnök történeti ismerete-

it nagy figyelemmel hallgattuk és csak 
elismerés illeti az egyesület tagságát és 
eredményeit.

Beszédét követően a polgármester 
Lehoczky Ferenc Úr köszöntötte az 
egyesület tagságát a megjelent ven-
dégeket. Elmondta, hogy Soltvadkert 
városában a postagalambászok egyesü-
lete kiemelt helyet foglal el a civil szer-
vezetek táborában. A tagok többségét 
személyesen is ismeri, de az eredmé-
nyekről ily tömören csak most kapott 
részletes tájékoztatást. Igen eredmé-
nyes tevékenységet fejt ki az N-06-s 
Egyesület, mely a város egyik legré-
gebbi civil szervezetei közé tartozik. 
Hegyi Lajos elnöknek külön gratulált a 
vezetése alatt álló egyesület sikereihez 
és a város ajándékát adta át.

Ezt követően Bárdos István Úr, szö-
vetségünk Elnöke köszöntötte az N-06 
egyesület tagságát a megjelent vendé-
geket. Elmondta, hogy a N-06 Egyesü-
let az ország egyik legeredményesebb 
egyesületei közé tartozik, mely eredmé-
nyeivel az itt galambászkodó sporttár-
sak munkájával sokat segítettek abban, 
hogy a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség hazai és nemzetközi megítélése 
mind jobbá váljon. Külön méltatta az 
egyesület tagjainak a Standard kategória 
területén évtizedek óta kimagasló ered-
ményeit. Hegyi Lajos sporttárs úttörő 
szerepelt vállalt abban is, hogy a bíráló 
testület kiválóan működjön. Beszédét 
követően az N-06 Egyesületnek átadta 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
által alapított emléktárgyat a csodálatos 
kristályvázát, melyet a kerek évfordu-
lók megünnepelése alkalmával kapnak 
az egyesületek (Korábban ilyen emlék-
tárgy nem létezett).

Lehoczky Ferenc polgármester Úr 
Bárdos István elnök Úr részére a város 
fejlődését, műtárgyait ábrázoló színes 
könyvkiadványát adta át.

Ezt követően a Soltvadkerti „Modern 
Táncok iskolája’’ táncosai mutatták be 
műsorukat. A tánciskolások vezetője 
Kévés Andor Úr, aki egyben a koreog-
ráfiát is tervezte. A megjelentek nagy 
tapssal jutalmazták műsorukat.

A műsort követően bőséges és igen íz-
letes vacsora felszolgálása következett.

-r -ó.
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OOSTENDE 2008
Elfogadva a többség elvárásait Szövetsé-

günkben az elnökség bemutatta a lengyel or-
szágos hosszú távú versenyreptetés helyszí-
nét a szabályzattal egyetemben. A galambok 
feleresztésének helyszínéül Oostende városát 
választották, és meghatározták az idejét – jú-
lius 4-e, a délutáni órákban. 

De előbb természetesen megtörtént a ga-
lambok kosarazása, és az egész ezzel járó  
szervezési munka. A kosarazáshoz mintegy 
60 gyüjtőhelyet jelöltek ki egyész Lengyelor-
szágban, amelyek középpontosan helyezked-
nek el azokhoz a területekhez képest, ahon-
nan a versenyre a madarakat benevezték. 
Július 1-jére tűzték ki az időpontját. 

Oostende megfelelő távot nyújt Maraton 
kategóriában a reptetésen részt vevő minden 
tenyésztőnek, egész Lengyelországból. A város 
Belgium északi részén fekszik, az Északi-ten-
ger partján. Több mint 70 ezer lakost számlál, 
van itt egy hatalmas tengeri jachtkikötő is. A 
galambászat sportágban a legutóbbi olimpiáról 
ismert, amire 2007. év januárjában került sor, 
és ahol válogatottunk az olimpiák történetében 
először aranyérmet nyert standard kategóriá-
ban, sport kategóriában pedig a legtöbb medált 
hozta el, megszerezve az első helyet. Erre a 
Lengyel Nemzeti versenyre 58163 galambot 
neveztek 32 körzetből, de a versenyen végül 
36994 galamb vett részt, 31 körzetből. A verse-
nyen részt vevő tenyésztők száma 5065 volt. A 
galambokat 17 autóval szállították. Mindezeket 
mutatja be részletesen az alábbi táblázat.

A verseny szervezését az országos versenyeket 
szervező speciális bizottságra bízták, amelynek 
tagjai: Jerzy Koźlik, Paweł Kozioł és Krzysztof 
Pilarski. A Főbizottság Elnökségének részéről a 
felügyeletet a fent aláírt gyakorolja, mint az or-
szágos verseny szervezési osztály alelnöke. 

Különösen sok időt szentelt a szervezésnek 
Jerzy Koźlik, aki rengetegszer vette fel a telefo-
nos és személyes kapcsolatot a holland tenyész-
tőkkel, főleg Hans Verschuerennel – a „Posta-
galamb” című havilap főszerkesztőjével, amely 
Belgiumban jelenik meg lengyel nyelven. Hans 
úr volt az az ember, aki nagy lelkesedéssel és 
kreativitással végzett munkájának köszönhető-
en hozzájárult a verseny jó megszervezéséhez 
Belgiumban, segített ezenkívül megtalálni a 
galambok feleresztésére megfelelő helyet, va-
lamint felvenni a kapcsolatot a helyi postaga-
lamb-tenyésztők egyesületével, akik vállalták 
a verseny feletti gyámságot. Szövetségünk el-
nökének nevében, mind pedig az összes többi 
lengyel tenyésztő nevében hálás köszönetemet 
fejeztem ki neki...

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka in-
dultam társammal, a tolmáccsal és sofőrrel 
együtt Belgiumba. Útközben több, a verseny-
re lengyel galambokat szállító teherautót is 
megelőztünk: Németországban a bydgoszczi 
és Nowy Sącz-i autót, Hollandiában az opo-
leit. Nagyon jól mutattak: nagy, messziről 
látható körzetnév és csapatszám, és minde-

nekelőtt a felirat: Lengyel Postagalambte-
nyésztő Szövetség. A felindultságtól elszorult 
a szívem, dudálva köszöntöttük őket. 

Az időjárás Németországban változó volt, 
hol napos, hol esős. Hollandiában hasonlóan 
alakult. Belgiumon átutazva a késő esti órákban 
szörnyű viharokba és erős esőzésbe futottunk, 
különösen Antwerpen és Gent magasságában. 
20 óra körül (csütörtökön) értünk a kijelölt 
helyre Oostende-ben amely a Victorialaan 27 
és Frotstaat utca között volt. A helyszínen már 
négy autónk állt. A sofőrök elmondása szerint 
elsőként a Poznań körzeti Nowy Tomyśl csapat 
autója érkezett, Mariusz Gronostaj vezetésével. 
A téren találtuk belga kollégáinkat is, a fent em-
lített Hans-ot, valamint Rene Mongare-t – az 
Oostende-i Postagalamb-tenyésztők Szövetsé-
gének titkárát, és barátjukat Rigole-t, akik tájé-
koztattak arról, hogy honnan lehet vizet hozni a 
galambok itatásához, hogy minden szervezési 
feladat a helyi hatóságokkal, rendőrséggel, 
mind pedig a tér tulajdonosával és a repülőtér 
kapitányával eredményesen megoldódott, és 
hogy pénteken 10 óra körül idejönnek a térre. 
Megkérdeztem, milyen idő várható a galambok 
feleresztésének napján. Kijelentette, hogy a me-
teorológiai állomás legfrissebb jelentése szerint 
pénteken jó idő lesz a galambok feleresztésére, 
gyenge nyugat-déli széllel Németország terüle-
tén, Lengyelországban pedig enyhén felhős idő 
várható. Mivel az úton tapasztalt időjárás nem 
tett túl derűlátóvá, a hallottak nagyon megnyug-
tattak. Miközben beszélgettünk, megérkezett az 
5. kamion, Opoléból, az érkezését vidám duda-
szóval jelző Gruszka úr vezetésével. 

Készítettünk néhány fényképet, majd 
meghívtam belga kollégáinkat egy kis ká-
véra, süteményre, és egy szerény vacsorára. 
A meghívást elfogadták. Vacsora közben 
megbeszéltük a galambok feleresztésének 
stratégiáját, valamint a kocsik legkedvezőbb 
elhelyezését a téren. A tér hatalmas, közel 
fekszik a tengerhez, nem messze látható egy 
világítótorony, a domb tetején pedig Napóle-
on történelmi vára található. 

Vacsora után éjfélig a városban autóztunk 
autóink után kutatva. 4 kamionnal találkoz-
tunk, többek között a Nowy Sącz-ival, és el-
vezettük őket a térre. A péntek – a galambok 
feleresztésének napja – ragyogó idővel foga-
dott minket, felhőtlen ég, napsütés, a reggeli 
hőmérséklet 19 fok, könnyű szellő a tenger 
felől. Hívást kapok Kawaler elnök úrtól, akit 
tájékoztatok az időjárásról és a galambok 
feleresztésének körülményeiről. Délutánra 
beszéltük meg a galambok feleresztését, 14 
órára, hacsak valami nem jön közbe. Tájékoz-
tatom továbbá arról, hogy rövid időn belül fel 
fogom hívni a helyszínre megérkezett kocsik 
számával. 8 órakor megyek ki a térre. 19 kami-
on áll itt: Bielsko Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, 
Gorzów Wielkopolski, Katowice, Konin, Ko-
szalin, Leszno, Nowy Sącz, Olsztyn, Poznań, 
Zielona Góra, Warszawa, Opole, és egy autó 

Wałbrzych-ből, ami 2 óra várakozás után to-
vábbállt. Ellenőrzöm a pecsétek állapotát az 
autókon...  Minden rendben. 

Minden konvojos és sofőr a galambok ete-
tésével és itatásával van elfoglalva. Szívélye-
sen üdvözlöm és tájékoztatom őket, hogy a 
galambok feleresztésére 14 órakor kerül sor, 
miután megszereztük a repülőtér kapitányá-
nak beleegyezését.

10 órakor ismét beszélek az elnökkel, tájé-
koztatom a kabinok állapotáról, továbbá az idő-
járásról, valamint arról, hogy konvojosaink és 
sofőrjeink kitűnően végzik a dolgukat, mind na-
gyon megilletődötten ápolják a galambokat, és 
várják, hogy eljöjjön a feleresztés órája. Kame-
rás felvételeket készítünk, bemutatjuk az összes 
kabint, sofőrt és konvojost. Nagyon előnyösen 
festenek, sokat viccelődnek és mosolyognak. 
11 órakor megérkeznek a már ismerős belgák, 
közös fényképeket készítünk, és kicseréljük 
jókívánságainkat: körülményes beszédeket tar-
tunk – én, Hans Verschueren, valamint Rene 
Mongare; utóbbiak megállapítják, hogy most 
először engednek ki ilyen nagyszámú galam-
bot egy helyen Belgiumban, sikeres versenyt 
kívánnak, ugyanakkor meghívnak a jövőre tar-
tandó versenyen való részvételre. Ajándékokat 
cserélünk, taps hangzik fel. Jan Kawaler elnök 
úr és a Főbizottság nevében  átadok Hansnak 
egy, hálás köszönetünket tolmácsoló gratuláló 
levelet. 12 órakor következik a kocsik szemléje 
és sorba rendezése, illetve a galambok feleresz-
tésére való felkészülés. Továbbra is gyönyörű, 
napsütéses idő van. 

13 órakor kérésükre telefonhívást intézünk a 
belga Szövetség vezetése felé, tájékoztatva őket 
arról, hogy a galambok feleresztése 14 órakor 
fog megtörténni. Tiszta szívből gratulálnak. A 
start helyén kezdenek feltűnni a város lakói, a 
belga tenyésztők pedig autón érkeznek, hogy 
részt vegyenek ezen a hatalmas eseményen. 
Közös fényképeket készítünk, emlékbe.

Ismét beszélek Jan Kawaler elnök úrral, tá-
jékoztatom, hogy minden elkészült a galambok 
feleresztésére, az időjárás pedig kiváló. Az el-
nök elmondta, hogy az idő Lengyelországban 
jelentősen javult. Megállapítjuk, hogy a repte-
tés sikeres lesz. Már csak a repülőtér kapitá-
nyának jelére várunk, amely engedélyt ad a 
galambok feleresztésére. Két perccel 14 előtt 
a repülőtér kapitánya telefonál és megerősíti, 
hogy 14 órakor felereszthetjük a galambokat. 
Visszaszámláljuk a perceket és másodperceket. 
Hans Verschueren kezében az Európai Unió 
zászlaja, az enyémben pedig — Lengyelország 
lobogója. Meglendítésükkel adunk jelt a galam-
bok feleresztésére. Hirtelen kinyíltak a kabinok, 
és a galambok gyorsan felemelkedtek a magas-
ba. Hihetetlen látkép volt, számomra pedig 
hatalmas élményt és felindultságot jelentett. A 
galambok egyből Lengyelország felé vették az 
irányt, és rövid időn belül eltűntek a szemünk 
elől. Az eseményről telefonon értesítettem a 
Szövetségünk elnökét. 

Kis idő múlva a kamionok elkezdtek a 
hazaútra készülődni. Tízegynéhány percen 
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belül a tér kiürült. Itt-ott látni lehetett még 
néhány tollat a lengyel galambok után, amit 
soförjeink és kisérőink összetakarítottak.

A hazaúton Belgiumon, Hollandián és Né-
metországon át tudtam, és biztos voltam benne, 

hogy a reptetés sikeres lesz, mivel az éjszaka 
nagyon világos és felhőtlen volt, kedvező szél-
lel. Úgy véltem, hogy a galambok átrepülik az 
éjszakát, és nagyon korán jelentkeznek galamb-
házaikban. A Főbizottsággal szombaton felvett 

telefonos kapcsolatból tudom, hogy feltétele-
zéseim beigazolódtak. Az egész eseményt film 
örökíti meg, amely hamarosan hozzáférhető 
lesz minden érdeklődő számára...

Zygmunt Maśnica

Helyezés Név Helység Gyűrűszám Idő V távolság
1 Blaszkow Jan Opole PL-0252-03-9607 2-04:38:14 2067.73 1071564
2 Szpura Stefan Wroclaw PL-0346-04-7729 2-04:00:00 2036.96 977740
3 Madera Wieslaw Wroclaw PL-0351-06-3524 2-04:02:32 1991.45 960940
4 Benedykt Jan Wroclaw PL-0346-07-6145 2-04:05:30 1980.27 961420
5 Józefiak Marek Wroclaw PL-0350-04-6554 2-04:32:47 1970.85 1010620
6 Benedykt Jan Wroclaw PL-0346-07-6128 2-04:09:43 1963.22 961420
7 Czopek Marius Leszno PL-0318-02-17987 2-04:00:40 1960.05 942130
8 Szpura Stefan Wroclaw PL-0346-04-7728 2-04:29:13 1920.09 977740
9 Ebelewicz-Walkowiak Poznan PL-0166-04-965 2-04:37:08 1919.08 992420
10 Wolarz Janusz-Piotr Wroclaw PL-0351-06-155 2-04:29:49 1867.79 952230
11 Sobota Joachim Opole DV-065-06-68 2-05:27:55 1859.81 1056217
12 Kus Krzysztof Wroclaw PL-0393-04-203 2-04:48:44 1847.13 976640
13 Deptala Helmut Czestochowa PL-049-03-1216 2-06:10:27 1840.43 1123490
14 Szumilas Zdzislaw Wroclaw PL-0346-05-477 2-04:43:46 1837.59 962470
15 Zychla Stefan Zielona Góra PL-0367-04-13131 2:04:00:00 1832.80 879742
16 Garncarek Bogdan Czestochowa PL-0387-05-5005 2-05:58:08 1815.87 1086130
17 Kucharczyk Jaroslaw Koszalin PL-0192-05-00456 2-04:23:42 1814.47 913950
18 Kucharczyk Jaroslaw Koszalin PL-0192-05-00403 2-04:23:45 1814.29 913950
19 Kasprowicz Jan Wroclaw PL-0351-05-5068 2-04:58:06 1813.68 975940
20 Marcinkiewicz Janusz Zielona Góra PL-0367-04-6028 2-04:00:00 1806.94 867331
21 Marcinkiewicz Janusz Zielona Góra PL-0367-04-6311 2-04:00:00 1806.94 867331
22 Klima Marek Czestochowa PL-0387-04-6509 2-06:14:58 1806.24 1110780
23 Kus Krzysztof Wroclaw PL-0393-04-276 2-05:05:11 1791.40 976640
24 Jasinski Krzysztof Wroclaw PL-0393-03-3993 2-05:00:40 1787.68 966540
25 Jonas P. Ij. Opole PL-0265-05-1253 2-05:52:28 1771.91 1049799
26 Suchanek Stanislaw Czestochowa PL-050-04-1043 2-06:36:56 1763.58 1123280
27 Waltrowski Józef Poznan PL-0409-04-08555 2-04:59:55 1750.83 945300
28 Perkowski Zenon Gorzów PL-084-06-2847 2-03:21:42 1748.40 839230
29 Zimon Piotr Opole PL-0314-04-685 2-06:13:58 1747.91 1073161
30 Radola Grzegorz Poznan PL-0283-04-7889 2-05:04:37 1747.63 951790
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Olvasói levelek
Amint tapasztaljuk az „E” kategória mi-

nimum távolsága 700 km-re csökkent. Töb-
ben úgy vélik, hogy a maratonos tagságnak, 
illetve néhány keményebb tagunknak, tilta-
kozni kellene ez ellen. Ahogy én ismerem 
az ezer km-es versenyeket szerető sportba-
rátaimat, nem fognak pillanatonként kardot 
rántani ez ügyben. Megmaradnak a hosszú 
idő alatt kiforrott és közgyűléseken, sokszor 
kiharcolt – és általában csak ott – álláspont-
jaiknál, amelyek ez által mára már hagyo-
mánnyá érettek.

Öt-hat éve az én javaslatomra Hamburg 
helyett Kielből rendezzük a harmadik utat, 
amely egyben az aranygyűrűs galambok 
versenye is. Korábban Köln is szerepelt, 
majd Brüsszel lett az utolsó utunk.

Magyarország Déli régiójának integrálása 
érdekében, – régóta zajló téma volt e körzet 
bekapcsolása versenyeinkbe – kérésükre, 
mert az addigi feleresztési helyek távolsá-
gait túl hosszúnak érezték, – történt a válto-
zás. Tehát Brüsszel helyett Hamburg, illetve 
Kiel került a programba. Ezen felbuzdulva, 
vagy gondolatilag már korábban is óhaj-
tott, hosszú távot röptetni kívánó csoport is 
alakult. Születtek országos díjakat érő ered-
mények a körzetben. Az idő azonban kiter-
melte a jobb megoldást, a Pannon Maraton 
klub létrehozását. A nagyszerű gondolat 
megvalósításához hatalmas munka kellett. 
Országhatárokon át folyó szervezés, a több 
nyelven beszélő galambászok tevékenysé-
gének összehangolása a közös cél érdeké-
ben, meghozta az eredményt.

A magam részéről, úgy gondoltam, hogy 
Magyarország Déli, Dél-keleti tájai a Bene-
lux államok Hollandiáját fogják megteste-
síteni. Azt hittem, hogy az e körzetben élő 
sporttársaink, a nagyobb távok röptetésének 
eredményeként, e szelekciós nyomás hatá-
sára, – a belgiumi távolságokkal rendelke-
zőket – vagyis minket, majd letakarítanak a 
listákról, illetve a díjnyerők névsorából. Té-
vedtem, nem így történt, türelmetlenek vol-
tak, sajnos, vagy hála istennek, nem tudom.

Visszatérve a hagyományainkhoz úgy 
gondolom, ma már nincs semmi akadálya, 
hogy újból Brüsszel legyen a harmadik 
utunk. Ez a táv a Győr környékén lakóknak 
is van 1000 km. Amely feleresztési hely 
nekünk és a közvetlen szomszédságunkban 
élő galambászoknak az év „Barcelonája” 
lehetne.

Nagyon fontosnak tartom a Szlovákiában 
élő sporttársaink bekapcsolását erre az útra, 
mint ahogy az korábban Kölnből, 2002-ben 
Brüsszelből, és az idén Kielből történt. E 
három alkalom közül bármelyiket is idé-
zem fel, mindegyik katasztrófa verseny 
volt. Szerdáig, csütörtökig tartottak a listák, 
ha egyáltalán befejeződtek valaha. Hetven- 

nyolcvan %-kos veszteségeket kellett meg-
élnünk.

Idén, hallgatva a figyelemfelhívásra, ké-
résre a baj elkerülhető lehetett volna. Már 
akkor éreztem, hogy gond lesz, – amikor 
szóltam a kieli út délelőttjén, hogy Ham-
burgban már zivatarok vannak –, halasszuk 
el a startot. Valahogy így szólt a válasz: 
„hova jutnánk, ha minden okoskodásra ad-
nánk”. Kiderült, hogy hova jutottunk. A 
jobb félni, mint megijedni közhely nem mű-
ködött. Legalább egyszer meg kellett volna 
kockáztatni a halasztást, a későbbi sírárok, 
és nyomdafestéket nem tűrő morgások meg-
előzése, - nagy szavakat használok, – a jö-
vőnk érdekében. A közgyűlésen elhangzott, 
hogy nem kell az autónak visszarohannia 
a szombati gyűjtés elvégzése miatt, akkor 
miért??? Ismereteim szerint 28 fő volt jelen 
ezen a rendezvényen. Jelzés értékűnek kel-
lett volna tekinteni az alacsony részvételt. 
Ebben benne volt a 2008. éviből eredő nega-
tív hangulat. Úgy tűnt az aacheni gyűjtéskor 
– legalábbis itt Pesten – 187 fő, 887 galamb 
a kettes zónában, átlagnak megfelelő a lét-
szám, hogy minden gurul. Liege-be azonban 
már csupán 168 tenyésztő 838 galambja ke-
rült kosárba, mintha az aacheni út is necces 
lett volna a start ügyében. Ezután következet 
a fentiekben ragozott Kiel.

Mindnyájan tudjuk, hogy kb. 1500-an 
léptek be a Maraton klubba. Egynéhányszor 
küldtek, – az egyesületemben is volt 7-10 
fő, aki részt vett –, majd fokozatosan elma-
radtak, apadt az érdeklődésük. Tudom, mi 
azt mondjuk, hogy ez nem fedettpályás ver-
seny, ezek az utak sokkal nehezebbek, mint 
a kerületi versenyek.

Az idén, kerületi versenybizottságunk, 
két ízben is padlóra küldött bennünket. A 
második KO – ráadásul –, egy az orszá-
gos hosszú távba beszámító verseny volt. 
Kedvelt koefficiensünk viszont nem tesz kü-
lönbséget az azonos távról, több napig tartó, 
vagy az egy óra alatt befejeződő verseny 
teljesítménye között. Egyébként ez a magá-
val hozott koefficiens alapú összehasonlítás 
legnagyobb – szerintem feloldhatatlan -- hi-
bája. Futball példával élve, mint ha össze-
hasonlítanánk az Angol, Olasz és Magyar 
bajnokságokban játszó csapatok az azonos 
forduló után szerzett pontjait és ebből ké-
szítenénk egy európai rangsort. Nem kéne 
ilyet tenni. Nem is teszik. Inkább kiírnak 
egy kupát, ahol egymás ellen, a valóságban 
mérik össze tudásukat. Galamb ügyben bo-
nyolultabb a helyzet, mert csak a maraton 
versenyek feltételei, - közös szállítóeszköz, 
azonos ellátás, azonos feleresztési hely, egy-
szerre végzet start, egy menetben végezhető 
ellenőrzés stb., biztosítják az összehasonlítás 
megfelelő körülményeit. Talán az egynapos 

hosszú távú országos versenyeken valósul-
nának meg nagyjából (több autó, más ellá-
tás) ezek a körülmények. Minden lezajlott 
versenyt önmagában teljes egésznek kéne 
tekinteni. Előnyöket élvezni a még el sem 
kezdődött következő útra nézve nem etikus 
dolog. Talán ez is oka, hogy Belgiumban, 
Hollandiában nem készül az általunk, oly 
nagymértékben kedvelt, – valamennyiből 
befutó, – csapatverseny, sem utanként, sem 
távonként, sem általánosan. Nem beszélve 
a korlátlan küldhető létszámról. Így válhat 
egy adott táv királyává valaki, hogy minden 
versenyt új lappal lehet kezdeni azért, hogy 
újra a következő heti király megszülessék. 
A költségek kifizetése után, hétről – hétre 
megteszik a tétjeiket, egyre, ötre, tízre, ki-
nek mennyi pénze van erre a célra. 

Egyúttal az un. KO-s versenyt – mert egy 
másik 600 km-s nem út felelt meg a követel-
ményeknek a kis létszáma miatt – számítot-
ták be a szuper kupába is. Így, az egyébként 
Magdeburgból kiválóan szereplő verseny-
zőink a két útból álló szuper kupába csak 
a „taktikai érzékünknek” megfelelő helye-
zéseket tudták elérni. Nem érdemes a kép-
ernyőn keresni ŐK-et, mert ha nem tudod, 
hogy mely titkos kóddal jelzett egyesületbe 
tartoznak, soha meg nem tudod, hogy az 
ország mely környékére, városába, falvába 
is valók. Csak annyit látsz, hogy XY B-11, 
A-40, C-08, A-08, és sorolhatnám, mint 
ahogy az egyik kupa értékelésnél láttam 
1623 db egyhelyezéses championt az l az N 
és mittudomén milyen egyesületeknél. Miért 
nem tudjuk feltüntetni, hogy Magdeburból 
az országos 1. Varga Károly, Kosd, Dunaka-
nyar. 2. Kuborczi Zoltán X város, valamilyen 
körzet, 3. Moravecz András Y város, valami-
lyen körzet stb. Szégyelljük ezt, vagy csak 
lusták vagyunk, vagy programot kellene mó-
dosítani, vagy mi a baj? Mért nem dicseked-
het a szűkebb és tágabb hazájába a barátunk? 
Hiszen ez az erkölcsi siker a mozgatója az 
egész magyar postagalamb sportnak.

Vissza a maratonhoz! Ide más galambok 
kellenek. Állatot és embert próbáló feladat 
ez. Az itt végzett munka a legtöbb, ami a ga-
lambtól elvárható. A gazdának bensőséges 
kapcsolatot kell kialakítania a versenyzőjé-
vel, miközben jobb, ha észrevétlen marad. 
Mint ahogy azt Aradi Laci is mondta, ami-
kor én bemegyek a galambházba akkor ŐK 
is bejönnek. Ez a közeg mindenre sokkal 
érzékenyebb, mint a másik. Itt nem lehet 
egyik évről a másikra új garnitúrával – egy-
évesekkel – a rajthoz állni. Ezzel csak azt 
szeretném érzékeltetni, hogy az 1000-1200 
kilométereket bíró madár megtalálása, te-
nyésztése, megismerése, egészségének 
megőrzése és esetlegesen díjnyerővé, vagy 
champion jelöltté válása mennyi megfigye-
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lést, időt, türelmet igénylő feladat. Mind-
ezeket egy szempillantás alatt, egy kézle-
gyintéssel, tönkre lehet tenni. Mindig baj 
a katasztrófa verseny, a maratonosoknak 
azonban hatványozottan az. Többek között 
ez az oka az érdeklődés csökkenésének, a 
részt venni kívánók lemorzsolódásának.

Pedig ezt ki lehetett volna védeni, azt hi-
szem nem kell magyarázni, hogy hogyan. 
JÓ SZÓVAL, és mindég csak JÓ SZÓVAL! 
Amikor bejelentjük az első galambot, termé-
szetesnek érezzük és megkérdezzük,– gon-
dolom mindenki –, hogy hányadik vagyok, 
hiszen ki nem szeretné tudni, hogy, hogy áll, 
úgy egyébként is. Gondolom a fogadó fél-
nek tele van a törpje az ilyen kérdésektől és 
lenyomja a kagylót vagy kikapcsol az utolsó 
hangnál. Ha valaki választ kap, mondjuk „ha-
todik lehetsz”, és ez – rendre bekövetkezik 
–, ahol én jelenteni szoktam, és a javítólistán 
sincs hátrább a galambja a 7. helynél, rend-
ben van, de zokon veszik sokan, ha ezután 
a végleges listán 12. helyezést kapnak, „ak-
kor minek kell bejelenteni?” anyázik, de az 
is akitől a tájékoztatást kapta. Találjunk erre 
megoldást. Lehet, hogy az SMS bejelentés, 
– egy kábel a fogadó mobil és PC közé –, 
melyre az ezt a jelet fogadni képes szoftver 
van telepítve (fejleszteni kell) minden ilyen 
problémát kivédene, kivéve a mobillal nem 
rendelkezőket, és az idősebb barátainkat. A 
bejövő karakter állomány automatikusan a 
PC-ről a honlapunkra kerülne és a bejelentés 
után néhány perccel már, megnézhető lenne 
az interneten. Lehet, hogy a meleg vizet ta-

lálom fel, nem baj mert ezzel a nyűglődésen 
kívül, öt-hat fogadó személy munkáját is 
megtakarítanánk.

Idegeinket – különösen az egyesületeink 
vb – idegeit borzoló téma a jegyzőkönyvek 
ide-oda küldésének kérdése. A szabál az 
szabál. Győrbe megy a kerületi vb-n keresz-
tül az izé, Magyarnándorba a hozé. Tanul-
ják meg, hallom az ellenérvet. Nem lehet-
ne megbízni, mondjuk egy helyen (Kanári 
szigetek) néhány embert, akikhez a gyűjtési 
jegyzőkönyvek kerülnek, végezzék el az el-
lenőrzést és a feldolgozást egy időbe, mond-
juk a verseny utáni hét csütörtökéig? Ez ki 
van találva. Hollandiában hétfőre lista van 
a barcelonai versenyről. Tudom ez itt Ma-
gyarország, ahol minden lassabban megy, 
azonban a kerületi vb-k rendelkeznek szá-
mítógéppel és e-mailben miért nem tudnák 
elküldeni azt a néhány (20-30) versenyjegy-
zőkönyv adatállományát, mondjuk kedden?

Elérendő célként kellene kitűzni, hogy a 
meglévő tagság 50-60 %-a részt vegyen a 
versenyeinken, a közösséghez tartozás mo-
tivációjával, kapcsolat megteremtésével. 
Évente közölni kellene egy listát a tagnévso-
runkról, – karbantartása sem elhanyagolan-
dó – tájékoztatást kérni a tagoktól, kíván-e, 
a tárgyévi versenyeinken részt venni. Min-
den részt venni szándékozó X Ft ellenében 
(közgyűlési kérdés) 3 db aranygyűrűt kap-
na, melyet csak viszmajor esetén lehetne 
elidegeníteni. Eredményesebb megoldásnak 
tartanám, ha relatíve a résztvevő tenyésztők 
száma növekedne jobban, mint a galamb 

létszám. Hiszen ez azt mutatná, hogy a tag-
jaink „csak a legjobb” madaraikat küldenék 
egy-egy útra. Az így küldött, maximum 5 
db-ból álló csapatból jelölnék meg (foga-
dás szinonimája) az un. ANKER galambot. 
Vagyunk egy páran, akik csak 2-őt, esetleg 
3 db-t indítunk minden útra a kezdetek óta, 
emiatt nem csökken az ambíciónk, és egyál-
talán nem gondoljuk, hogy a véletleneknek 
köszönhetjük, amit elértünk.

Éljünk a publikációs lehetőségekkel, ak-
kor is amikor szólunk az elhibázott starto-
kért, hiányosságokért. Ilyen például, hogy 
az idei Maraton klub eredmények a szak-
lapban összefoglalva nem jelentek meg, a 
championok az internetig még nem jutottak 
el. Javaslom, hogy a magazinunk évenkénti 
összefoglalójába az elmúlt évek győztes ga-
lambjai, gyűrűszám szerint, tenyésztőikkel 
együtt kerüljenek felsorolásra. Továbbá az 
évenkénti championokról és tenyésztőikről 
is készüljön kimutatatás, ugyanott. Azért, 
hogy az országban, netán Európában beszél-
hessenek róluk, mint a fehérvári csoda fakó-
ról, vagy az idei kétszeres győztes, 74074-s 
komáromi szuper kék hímről. Ezen kívül 
kérem, hogy legyen a klubnak honlapja, 
melyet egynéhány agilis fiatal „galambász 
újságíró” töltene meg élettel, győzteseink-
től, eredményes tagjainktól kért interjúk, és 
fényképek segítségével. Ezután talán érde-
mes lenne az „E” kategóriával is foglalkoz-
ni. Legközelebb megteszem.

Tisztelettel, Ficza Károly 
az egyik maratonos.

Hozzászólás a Megkérdeztük c. felhívás reagálásához
Szaklapunk egyik számából idézve 2009. 

január hóban megjelenteket a Szövetséget 
érdekelné a tagság véleménye, 6 pontban 
megfogalmazott kérdésekre.

A magam részéről a 6. pontban megfo-
galmazott muzeális anyagok felajánlásával 
kapcsolatban mondom el a véleményemet.

Nagy örömmel olvastam a felhívást akkor, 
hogy a vezetés múzeumot szándékozik ala-
pítani, hogy mikor azt nem tudom, de remé-
lem, hogy hamarosan eljutunk odáig is, mert 
csak így van értelme, így lesz értékes a cse-
lekedet a tagok és esetleg idegen látogatók 
számára is, akik kíváncsiak lesznek a kiállí-
tott tárgyakra és eszközökre. Megfigyelve a 
jelentkezéseket, nem túl sok sporttárs akarta 
véleményét kifejteni, még kevesebb a mú-
zeum számára felajánlást tevő. Nem hiszem, 
hogy csak ilyen kevesen vagyunk a sok ezer 
tag közül, akik ezt megtehették volna. Ilyen 
tag, mint én, hogy 58 év gyűjteményét 80%-
ban a múzeum számára adományozta, több is 
akadt volna. Elég baj lenne az, hogyha csak 
ilyen kevésnek van kézzel fogható múltja 
a tárgyakból, eszközökből. Reménykedem, 
hogy cikkem hatására többen fognak majd 
adakozni a múzeum részére. Nagyon szép 

és nemes cselekedet lenne. Továbbá előnyös 
lenne helyzetbe hozni a Szövetség vezetését 
a megoldásra, hogy meg is valósuljon a ké-
relem és a cselekedet összhangja. Minden 
esetre az az egyéni véleményem, az adako-
zó személyeket illetően, ez igen kevés, mi-
vel az eddig megjelent szaklapban én csak 
5-6 főt találtam. Ez nagyon kevés. Nagyobb 
odafigyeléssel, törődéssel, és gyorsabb szö-
vetségi ügyintézéssel elfogadhatónak tarta-
nám az intézkedést.

Azt is gondolom, hogy ha 5 kérdéssel so-
kan hajlamosak voltak behatóan válaszolni, 
akkor a 6. múzeumi kérdésre a nagy többség 
nem válaszolt. Ezt nem értem, hogy miért, 
és azt sem hiszem el, hogy ennyi sporttárs-
nak nincsen galambász éveiből múzeum 
számára alkalmas galambásztárgya, eszkö-
ze. Szerintem egy kicsit jobban át kellett 
volna érezni és látni a 6. kérdés lényegét 
is. A közösségi érdeket is figyelembe véve. 
Csak ettől jobb hozzáállással, szívből jövő 
elhatározással, állásfoglalással Lehet a Szö-
vetség elképzelését megvalósítani. Ez szép 
lenne, mert a Szövetség részéről a kiállítá-
sok után ez lenne az első lépés a külső világ 
társadalmi szféra előtt mivel megjelenni. 

Ez jelentős előrelépést jelentene a sok-sok 
évet, évtizedeket megért Szövetségtől és a 
vezetésétől. Magam is nagyon örülnék an-
nak, hogy a szaklapban sok-sok felajánlást 
olvashatnék. Ez is öregbítené a Szövetség 
munkáját és eredményességét. A versenyzés 
eredményessége mellett ez is mutatná, hogy 
nem haszontalan a galambász társadalom 
létezése, munkája, működése nem hiába 
való cselekedet. Ehhez kívánok a magam 
részéről megértést, és cselekvő elhatározást 
minden tagtársamnak! Elismerem, hogy az 
adakozás, ajándékozás, szuverén demokra-
tikus jog, elhatározás, de azt is látom, hogy 
nagyon eltávolodtunk a közös összefogás, 
gondolkodás tiszteletétől, megbecsülésétől, 
megvalósításától. Sokat csak a versenyzés 
nyerő gazdasági oldala érdekel. A közösségi 
munka értéke, szelleme kihalóban van. Amit 
írtam, figyelemfelkeltésként gondoltam, re-
mélve, hogy talán hozzájárul a múzeum lét-
rehozásának segítésében egy kicsit is, akkor 
már megérte próbálkozásom. Sporttársai 
üdvözletem, köszönetem minden aktív köz-
reműködőnek az ügy érdekében.

Nagy László V-04
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A D-1 Székesfehérvári postagalambsport 
egyesület és a 13. Tagszövetség mély 
megrendüléssel tudatja, hogy László 
József a mi „Szepink”, 63 éves korá-
ban türelemmel viselt betegség után 
2009. november 3-án elhunyt.
Temetésén a kegyelet virágai mellett 
galambok feleresztésével vettünk tőle 
búcsút.

Emlékét örökké megőrzi a 
D-01 egyesület 

In memoriam 
Török István
1942 - 2009

Szeptember közepén még 
együtt gyűjtöttük és pa-
koltuk a fiatal galambo-
kat Izsákon. Azt mondta: 
„elküldöm őket had re-
püljenek, jövőre legalább 

megrostálódik a gárda és jobban tudok válogatni a 
versenyekre.”
Nem készült elfele. Szeretett velünk lenni, ha nem 
is küldött, eljött a „habókosokhoz”, a haverok közé 
– csak úgy beszélgetni.
A postagalambok szeretetét mindig szakmája egyik 
fontos részének tekintette és hozta magával a Nyír-
ségből Kincsepusztára, Tassra majd Izsákra. Önzet-
len és segítőkész ember volt, bármit bármikor kér-
hettünk tőle.
Most búcsúzunk tőled Pista Bácsi, mint az N-10 
P.G.E. tagsága. A mindenható egy igaz Isten adjon 
üdvösséget lelkednek, melyet visszaadtál Teremtőd-
nek, vigasztalást a családnak, hű társadnak, Editnek. 
Nyugodj békében!

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, 
a hitet megtartottam 
 és készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja.”

(2. Thimoteus levél 4.7)

Kegyelettel: az N-10 P.G.S. Egyesület tagsága 
Szabadszállás – Izsák.

A Gyáli A-60 PGSE tagsága mély 
megrendüléssel tudatja mindazokkal, 
akik ismerték és tisztelték, hogy éle-
tének 63. évében Radics János sport-
társunk rövid ideig tartó súlyos beteg-
ségben 2009. november 6-án elhunyt. 
Utolsó útjára elkísérték sportbarátai 
és ismerősei. Sírjánál a kegyelet vi-
rágaival és galambok feleresztésével 
vettünk végső búcsút sporttársunktól. 
Emlékét örökre megőrizzük, nyugod-
jék békében. 

Tisztelettel az A-60 PGSE Tagsága.

Végső búcsú Joó Bélától

Mély megrendüléssel tudatjuk, 
hogy a szegedi U-18 egyesület 
tagja Joó Béla 2009. november 
21-én méltósággal viselt súlyos 
betegségben elhunyt. Személye 
jelentette a nagy szegedi elődök 
még élő utolsó sarját, hiszen a 
szegedi Postagalambsport egye-
sület alapításában a Nagyapa is 
jelentős szerepet vállalt, mint 
alapító tag, majd az  Édesapa 

követte, mint az egyik legeredményesebb szegedi tenyésztő. 
Béla a hatvanas években vette át a stafétabotot és maradt az 
elődök hű követője. Egy igazi Sport Barátot vesztettünk sze-
mélyében. Végső búcsúztatása 2009. november 29-én volt a 
Család, Ismerősök és a Postagalambász Barátok jelenlétében. 
Emlékét örökké megőrizzük. Tiszteletére emlékversenyt ren-
dezünk.

,, Azok az emberek akiket szeretünk maradnak közöttünk örök-
re, mert Ők nyomot hagynak a szívünkben.’’

Takács László
U-18 Szeged

Halottaink
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Köszöntjük  
a január  

hónapban született 
sporttársainkat

P09 Molnár Imre 88
N05 Zsigmond Károly 79
B03 Ujházy Péter 77
A07 Káposzta János 76
Z20 Onofer László 76
P02 Kitulják Pál 75
N08 Gyurász Pál 74
L08 Bencze József 73
F11 Bokor Ferenc 73
H04 Vargyay István 73
R06 Csizmadia László 72
B03	 Volek	Győző	 72
Z43 Bakos István 71
Y04 Balogh Imre 71
P05 dr. Bánki Gyula 71
H01 Berkes Lajos 71
B07 Kundráth Sándor 71
K04 Ludván Zsolt 71
Z14 Nyulászi György 71
N14 Seres Gyula 71
Z14 Belányi István 70
R14 Hertelendy Csaba 70
B07 Jakab Károly 70
P08 Juhász Sándor 70
F01	 Matis	Ernő	 70
K01 Sümegi József 70

D17 Bátor Ferenc 65
A37 Bernula János 65
R03 Bognár Zoltán 65
B26	 Győr	László	 65
C08 Hántai Ferenc 65
V04 Kovács János 65
B10 Pató József 65
R05 Piller Károly 65
V35 Sári János 65
B09 Bauer József 60
F02 Bezselics Mihály 60
A63 Csákó Csaba 60
M02 Csibi Ferenc 60
P19 Gábor Sándor 60
F02 Granát Lajos 60
Z37 Gyulai Józsefné 60
H05	Hajas	Dezső	 60
S04 Karacs István 60
F16 Kiss Károly 60
F30 Knauz József 60
V35 Kovács István 60
V07 Kövér Gábor 60
F06 Pálvölgyi István 60
P01 Sajben Mihály 60
F05 Szabó Mihály 60
F10 Szórádi Frigyes 60

A24 Tolnai Ferenc 60
S02 Urbánszki Károly 60
R25 Bontovics László 55
R30 Buzalka Lajos 55
P19 Csikós Elek 55
R25 Demeter László 55
K01 Fülöp Imre 55
V05	 Juhász	Ernő	 55
C12 Juhász Lajos 55
G12 Karkus Mihály 55
S05 Kiss Bálint 55
F21	 Kiss	Győző	 55
R36 Korsós Albert 55
D05 Varga István 55
L07 Bódás István 50
A07 Butyka Gergely 50
A34 Császár András 50
F12 Dezamits István 50
A16 Freisták Mátyás 50
S10 Heim János 50
F03 Horváth János 50
E11 Mikolai József 50
G13	Minczér	Ernő	 50
A24 Szabó Imre 50
D03 Szekeres Imre 50
V19 Vastag István 50
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Általam behozott tisztavérben te-
nyésztett madarakat felszámolom!!!
Vérvonal a következő:
1. Marcel Desmet 2. Devriendt
3. De Klak    4. Van Loom
5. Arden    6. Van den Berg
60 db tenyész és 80 db verseny, vala-
mint 1 db 2 évet általam használt BRI-
CON rögzítő, 2 db 28 cm-es antenna, 
valamint berendezés.
Sinkó Mihály, 2315. Szigethalom, 
Fiumei u. 64. Tel.: 06.30/2949893, 
06-24/655298

***

Tenyészállományom csökkentése 
miatt neves külföldi Tenyésztőktől 
vásárolt galambok eladók. Érdeklőd-
ni a: 06-30/9681-680-as telefonon.

***
Eredeti Német tenyészetemből 
röpposta sporttársi akciós áron 
200 darab eladó: Vörös-Vossen, 
Camphuis, Meulemahs, Grondelaers 
Stichelbaut, Van Loon, Aarden, 
Borgmans, Delbar, G. Vandenabeele, 
Horemans. Emil Subotha, 
Fonyód 00-36-70/596-6115

***

Lakossági Hírdetés

SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és Jelzőgyűrűre tele-
fonszám készítés rövid határidőre! 
Időjárásálló, vízálló, uv szűrős fóliá-
val bevont öntapadós matrica. Postai 
úton.
Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514
http://www.fodordekor.com

***
1 – 2 – 3 helyezést elért állományo-
mat felszámolom. 
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.

***
Haláleset miatt neves hazai tenyész-
tőktől kitenyésztett 48 darabos állo-
mány új Tauris rögzítővel, 2 db fa 
kerti dúccal eladó.
Érdeklődni:  18 óra után 
a 06-30/684-5373-as telefonszámon

***


