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Mint ismeretes jelen írásomat is a helyi 
történelmi bemutatásommal kezdem, jelesül 
Tatabánya bemutatásával, ahol a történelmi 
és festői környezetben ragadozóktól nem 
mentes a GERECSE hegység térségében 
galambászik Horváth János, (Tatabánya, 
Jókai utca 144.) aki 2009. augusztus 01-én 
ünnepelte 62-ik születésnapját.

Történelmi visszatekintés:
Tatabánya 1902. óta létezik mint tele-

pülés, majd 1950. óta Komárom-Eszter-
gom Megye székhelye, 1991. óta Megyei 
jogú város.

Tatabánya már régóta lakott hely, hiszen 
területén már igen régóta megtalálhatóak az 
emberi élet nyomai.

A GERECSE hegységben a SZELIM - bar-
lang az ősember szálláshelye volt. A kőkorsza-
ki leletek a SZELIM - barlang és a felsőgallai 
homokbányában voltak fellelhetőek, de fellel-
hetőek itt a honfoglalás kori leletek is.

A legenda szerint ÁRPÁD seregei itt 
győzték le SZVATOPLUK Morva Feje-
delem hadát, ennek emlékére állították 
1907-ben a TURUL-madarat, mely a világ 
legnagyobb madárszobra és Közép-Európa 
legnagyobb bronzszobra.

A RÁKÓCZI szabadságharc idején had-
színtérré vált az egész vidék. A török hó-
doltság idején (1529) elnéptelenedett a falu 
és 1730. körül ESZTERHÁZI József kül-
földi telepesekkel népesítette be.

Így került német ajkú lakosság 
Felsőgallára, a szlovák anyanyelvű lakos-
ság Bánhidára.

A XIX. század végén bányafeltárásai 
megváltoztatták a település arculatát.

Ebben a történelmi, festői környezetben 
él, galambászik Horváth János, aki meg-
romlott egészségi állapota ellenére – csa-
ládi és baráti segítséggel – űzi talán nagy 
nemzetközi elismeréssel eme nemes sportot 

a postagalambászatot, reményeink szerint 
még sokáig.

Augusztus elsején egy szombati verő-
fényes napon, mintha a természet is az 
Ő születésnapját ünnepelte volna, meg-
jelentek az országos és nemzetközi hírű 
galambászok.

Ez a nemes lelkű ember egészségi ál-
lapotára ugyan nem, de eredményeire 
méltán büszke lehetne, az egész nem-
zetközi színtéren úgy Romániában mint 
Németországban, vagy akár Svédország-
ban ahol az általa tenyészett madarak ki-
válóan szerepelnek. Ennek ellenére egy 
szerény aki galambászati szaktudását 
nemcsak barátaival, hanem minden ga-
lambot szerető emberrel, aki azt igényli 
maradéktalanul megosztja, tanítja, oktat-
ja, de nem kioktató jelleggel. Az Ő általa 
terjesztett szaktudást máris igen sok ga-
lambszerető ember kamatoztatja nem kis 
eredményességgel.

Büszke lehetne eredményeire hiszen:
A Hu-06-D-143561 galambja 2008. év-

ben  ASCHAFFENBURG  első díj
A Hu-07-12-78989 galambja 2008. évben 

KASSEL-i első díj
A Hu-07-12-78938 galambja 2008. évben 

SCHARDING-i első díj
A Hu-07-12-78911 galambja 2008. évben 

ASCHAFFENBURG második díj
A Hu-o6-12-70000 galambja 2008. évben 

EISENEK-i első díj
A Hu-07-12-78954 galambja 2008. évben 

WELS-i első díj
A 2009. ében elért eredményei igazolják, 

és talán felülmúlják az előző évit, hiszen 
bajnokságot szerezni könnyű, de megtartani 
azt nehéz. (szerkesztői megjegyzés)

Nem utolsó sorban Romániába került 
galambja a Moszkvából megrendezett Ro-
mániai Nemzeti versenyeken - 1250. km – 
Nemzeti 13-ik és Nemzeti 31-ik lett.

A születésnapi ünnepségeken megjelentek 
olyan prominens személyek Romániából, 
mint pl.: MONTEAN VASILE akit egyszerű-
en Magyarországon „PÓPA”-ként ismernek, 
hiszen Ő a Román Ortodox Egyház promi-
nens képviselője, egy közvetlen melegszívű, 
segítőkész galambász is, aki komoly nemzet-
közi kapcsolatai mellett kiváló kapcsolatokat 
tart fenn a Magyar Postagalambászati veze-
tőkkel, többek között Bárdos Istvánnal.

A tolmács szerepében Benedek Csaba 
jeleskedett fáradhatatlanul, hiszen a „PÓ-
PÁT” a galambászok körülrajongták, aki 
készséggel válaszolt kérdéseikre.

A születésnapi ünnepségen megítélt véle-
ményem szerint több mint 61-en vettek rész.

Szombathelyről:  Horváth Károly
  Domonkos Miklós
  Bödey László
Budafokról: Kerschner Ferenc
  Mauchner József
Mányi egyesületből: Loszman István
Debrecenből: Borók József és neje
Pécsről: Szilvási Zoltán 
  valamint sportbarátai 
Tatabányáról: Hegedűs István és 
  galambász társai
Tatáról: Molnár József és a 
  közvetlen kedves neje
Dunakesziről:  Ács András
Sajnálatos módon egyéb elfoglaltságai 

miatt nem tudott megjelenni a nagyon jó 
barát Dr.Wilchem Staub – Németország.

Az ünnepélyes köszöntéseket, gratuláció-
kat a finom falatok követték, melynek elké-
szítésében, mint főszakács, aki beleszólást 
nem engedett: Weber József jeleskedett.

A finom falatok felszolgálásában a család, 
az unokák gondoskodtak nagy odafigyeléssel.

Az ünneplést követően galambmustra 
következett, a barátokat, látogatókat a házi-
gazda, – ünnepelt – kiváló genetikai világ-
hírű ritkaságokkal ajándékozta meg.

Szerkesztette és fotózta: 
Szabó Ferenc -picollodúc-

Tatabányai életképek
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2009. év Aachen, Liege Maraton versenyek 
egyéni győztese Pusztai László, Komárom (Szőny)

Rendhagyó évet zártunk 2009-ben a 
Magyar Postagalamb versenyzés szinte 
minden kategóriájában. Máig nem ült el a 
katasztrófa versenyek keltette rossz han-
gulat. Volt egy különösen irritáló országos 
verseny Dessau I.-ből rendezve. Eleddig 
soha nem tapasztalt, nem életszerű két 
csapat eredmény borzolta az idegeket. Ko-
moly indulatokat keltve keresztül kasul az 
országban. Az OVB tehetetlensége csak 
táplálta a sporttársak dühét. Reményem 
az OVB minden tagja levonja a tanulsá-
got a jövőben, ha netán hasonló eredmény 
születne, azonnal a végére jár a problémás 
eredménynek, ami egyébként szent kö-
telessége lett volna. Az több mint luxus, 
hogy 3 hónappal a verseny után még nincs 
OVB vagy fegyelmi biz. állásfoglalás.

Volt, voltak a fentiektől mentes történé-
sei a 2009-es év versenyeinek. Ilyen volt 
a Maraton klub 2009-ben megrendezett 
Aachen, Liege versenyen elért „azonnal 
ellenőrzött” szenzációs első díj. A történet 
a Szőnyben élő Pusztai László és a HU-
06-12-74074 kék hím galambjához kötő-
dik. Arra hogy egymást követő két héten 
belül Maraton versenyt egyazon galamb 
nyerje, nem emlékszem Magyarország 
Maratonos történetében volt-e példa, azaz 
biztos, hogy nem.

Nemzetközi sikerekben kutatva kérem 
ne rójanak meg, ha és amennyiben hiá-
nyos az emlékezetem. Kísértetiesen ha-
sonló eredményt repült egy év különbség-
gel egy csodálatos fakó hím. 1962–63-ban 
megnyerte gazdájának DEMARET belga 
versenyzőnek a Nemzetközi Barcelonát. 

Jó csengésű név Komáromban a Pusztai. 
Az édesapa Pusztai József 76 éves és aktív 
versenyző a háza és a kertje mindig a ga-
lambászoké volt. Nevezetesen a C-08 egye-
sület a gyűjtéseit itt bonyolítja 40 éve.

Nem kellett a szokásos köröket lefutnia 
édesapja galambjaival kezdhette a pályafu-
tását. Elmondása szerint a galambok közé 
született. Az 1992-es év máig ható emléke-
ket gerjeszt Pusztai Lászlóban. Nem min-
den ok nélkül. Aachenből egyéni 1., csapat 
1., és a Maraton klub bajnoka. Az akkoron 
a Maraton országos bajnoknak járó színes 
TV nem került átadásra, mint maraton csa-
patbajnok egy serleget és 3 érmet kapott a 
serleg talprészére + 2 réztáblára rávésték: 
az Aachen országos egyéni 1., országos 
csapat 1., valamint maraton klub 1992. évi 
csapatbajnoka. Ezenkívül 1-1 érmet kapott 
Aachen országos egyéni 1., zóna csapat 1. 
és zóna egyéni 1. Ezt csupán a történe-
ti hűség okán írtam meg, mintegy tükröt 
tartva magunk elé. Ha belenézünk, tudjuk 
ilyen soha többé nem fordulhat elő.

Még nem értem végére a negatív tör-
ténéseknek. Mint bárki mással, Pusztai 
Lászlóval is megesett egy előre nem kal-
kulált betegség korházba kényszerítette. 
Galambjai ekkor már Szőnyben, új csa-
ládi háza kertjében voltak elhelyezve. 
Mire hazakerült a korházból a legkiválóbb 
Maraton eredményt elért 6061-87-1690 
kék hím egyedüli galambként eltűnt a ga-
lambházából. Dacára mindannak, hogy 
távolléte idején a galambok nem járhattak 
ki a szabadba. (Életében nagyobb öröm ne 
érje azt az illetőt, aki egy kórházi ágyban 
fekvő embert meglop. A szerző.)

Az idő könyörtelenül tovaszalad. Úgy 
tűnik a magvas mondás nem mindig 
igaz, amely így szól: Az idő múlásával 
begyógyulnak a sebek. Hogy nem mind-
egyik, az biztos, mert most ilyen esettel ál-
lunk szembe. Mint említem az idő a maga 
könyörtelen módján halad, a galambászat 
produkál meglepetéseket nem egyszer. 
1992-ben a Maraton bajnokságnak meg-

nyerése után sokan kértek levélben, tele-
fonon az ország különböző részeiből fiatal 
galambot tőle. Mivel a postagalambász 
életét nem az anyagi haszonszerzés vezér-
li küldött saját költségén több helyre fia-
talokat. Két ember vette a fáradtságot és 
megköszönte a nagyvonalúságát.

Elég a negatív történetekből, üdítőként 
itt van két ellenpélda: 

Verseny közben berepült hozzá egy cso-
dálatos galamb. Felcédulázta, útjára bocsá-
totta. Jött másnap a telefon a Vácott élő kitű-
nő versenyző Várhegyi István megköszönte 
a sporttársi segítséget. Hat fiatalt küldött ké-
rés nélkül Pusztai Lászlónak. (Ez férfimunka 
volt Pistám, köszönet érte: a szerző.)

Szintén egy szállást kérő galamb meg-
vendégelése és útra bocsátása hozta meg 
számára Balogh László Sajószögedi sport-
társ barátságát. Több fiatalt kapott tőle. 
2009-ben 26 darab fiatal érkezett Szőnybe. 
Ez a gesztus nagyon meglepte, hiszen ő 
csak annyit tett, ami egy galambásznak 
kutya kötelessége. (Balogh Urat is megsü-
vegelem ezért a tettéért.)

Az életben nincsenek véletlenek, csak 
következmények. A versenyzés terén nem 
mindig voltak ünnepnapok. Munkája kevés 
időt enged a galambászásra. Párhuzamosan 
belefogott az özvegy módszerben történt 
versenyzésbe. Nem igazán sikerült. Kö-
zel sem hozta az elképzelt eredményeket. 
Önkritikusan megemlíti az ő hiányos is-
meretei vezettek az eredménytelenséghez. 
Balogh Lászlóval máig ható barátság ala-
kult ki. Verseny közben nem egyszer tele-
fonon beszélik meg a történteket, no meg a 
hogyan tovább-ot. Ha tűzoltásra van szük-
ség Balogh Lászlóra mindig számíthat.

Jelenleg a Komárom C-08 egyesület 
elnöke. 33 tag ebből 20-25 versenyző. 
Jó hangulat uralkodik az egyesületben. 
Kiemelt figyelmet élveznek a C-08-ban 
élő sporttársaik több mint tíz 60 év felet-
ti sporttárssal élvezik a postagalambsport 
nyújtotta örömöket. A két rangidős a 76 
éves Pusztai József és Bányóczki István.

Kuriózum. A kerti galambház mellett 
van egy fenyőfa. Mindkét versenyen lekés-
te az érkezést László. Ugyanis a galamb a 
fenyőfán várta meg míg gazdája méltóz-
tatott előkeveredni és kinyitni a beugrót. 
Ezt követően szállt csak le a kerti galamb-
házra, azonnali telefonos bejelentés, némi 
adrenalin szint emelkedés. Mindkét eset-
ben annyit mondtak, nincs még jelentve 
galamb. Ez ekkor még nem jelenti a biztos 

A Pusztai család
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győzelmet, csak valami szép eredmény 
várható. Egy óra múltán óvatosan kezdte 
ízlelgetni a titkon remélt győzelem ízeit.

Hogy viselik a környezetedben a galam-
bod páratlan győzelmeit?

Sok gratuláció érkezett, kiemelten az 
észak-nyugat régióból. Igazi meglepetés 
Gulyás József (Velence) gratulált az elsők 
között. 

Ezen te meglepődsz? Gulyás József 
mindenkinek aki valamilyen díjat nyert 
két évtizede miután tudottá válik az ered-
mény gratulál. Ő ebben a kategóriában 
„unikum”. 

A Liege-i győzelem hivatalossá válása 
után bizony kezdett kicsit nehezen beleférni 
a nadrágjába. Örülök a győzelmeidnek, an-
nál is inkább, hiszen te magad nem is tudod, 
hogy ezzel a szenzációs eredménnyel meg-
döntötted azt a téves hiedelmet, mely szerint 
a győzelmek csak a profik privilégiuma lenne. 
Ezt fogadd el tényként, hogy olyan szenzá-
ciós győzelmeket arattál a HU-06-12-74074 
galamboddal, amelyet a maraton klub eddigi 
történelmében senkinek nem sikerült. Ellenére 
mindazoknak, jó ha tudod az ország jelentős 
galambászai rendre versenyeznek, ha nem is 
maradéktalanul valamennyien, ha nem is min-
den a Maraton utakon. Esély mindenre van, 
úgy vélem mégsem lesz egy BABAZSÚR 
akárcsak beállítani, nemkülönben felülmúlni a 
megnyert országos díjaid egyazon galambbal.

Azt is megtudhattam a HU-06-12-
74074 anyja 2x tagszövetségi champion, 
az apja Balogh László tenyésztette galamb 
volt. Komoly traumát okozott amikor a fia 
kedvenc macskája a galambháztól néhány 
méterre végezte ki.

Tervek a jövőre: Mindezek fényében 
nem kérdés a Maraton volt, lesz, marad 
a szívem csücske. Annak ellenére, hogy 
időm kevés jut a galambászásra. Három 
vonalat próbálok összekovácsolni a hosz-
szútáv és maraton versenyzésre. Ezekből 
remélek jó utódokat. Mint tudjuk, min-
denhez elegendő idő kell, Balog László, 
Gacsal Dezső, Kovács Gábor, Zajos 
Gábor-tól származó galambok jó alapot 
biztosítanak.

Élelmezés: Semmi extra. Közel azonos 
minőségben a Tiszakécskei bázis + emész-
tő, amelyet jól komplettálnak, mert egész 
nap szabadon élhetnek, hiszen a kijárók 
csak éjszaka vannak bezárva.

Versenyzés: Az időhiány rányomja erre 
is a bélyegét. A természetes fészkes rend-
szer felel meg legjobban a galambjaimnak. 
Így is tudnak örömöt szerezni. 

Nem vagyok arról meggyőződve, ha 
egész nap a nyakukon lógnál jobban ver-
senyeznének. Galambjaid a genetikai 
adottságukon túl a szabadság és otthon 
szeretete okán képesek tagszöv. és orszá-
gos díjakat nyerni.

Tenyésztés: úgy vélem jelenleg több 
galambot etet mint amire feltétlen szük-
sége lenne. Hát igen el kell kezdeni vas-
marokkal a szelektálást. Átlagban 60 fiatal 
repül ki a szám szerint 40 tenyészgalamb 
után. Ami színpatikus, hogy mindössze 20 
versenygalambot tartasz. Ez a szép kerek 
szám, mind a tenyészek, mind a fiatalok 
esetében ezen belül tartása lenne okszerű.

Az egyesületedről. Édesapádhoz elláto-
gatva nekem úgy tűnt Pusztai József egy 
két lábon járó „kislexikon”. Gyorsan tud-
tomra adta, hogy Anker Alfonz alapította a 
C-08 egyesületet. Innen elszármazva nem 
feledve földijeit sokszor számolatlanul 
kaptak a komáromi postagalambászok tőle 
galambokat. Az egyesületet Komárom vá-
ros önkormányzata is támogatja, amelyért 
sporttársai nevében is köszönetét fejezi ki.

Száraz GyörgyAnker Alfonz szülői háza elött
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Az Maraton Klub Aranygyűrűs versenyének 
győztese 2009-ben: Kecse András – Érd

Nem rögtön postagalambásznak szüle-
tett 1976-ban. Családos ember Ágnes a 
felesége, Márk az ifjú trónörökös alkotják 
a családot. Postagalambokat egy barátjá-
nál látott először, melyek a puszta megje-
lenésükkel megnyerték tetszését. Mígnem 
kiderült, hogy ezek a csodálatos galambok 
hatalmas távolságot megrepülve időjárás 
és egyéb zavaró körülmények ellenére ké-
pesek hazatalálni akár többször is évente. 
Ezen információk tudomására jutva ele-
gendőnek bizonyultak „a lelki eljegyzés 
bekövetkezett a postagalambokkal”. 

Az ismeretséget a postagalambokkal 
1993-ban kezdte. Belép az Érden mű-
ködő A-12 PGSE-be. Munkája térben 
és időben nem ismer pardont, így köny-
nyen érthetővé lesz, hogy ezen rövid idő 
alatt volt egy-két év rövidebb kihagyás a 
versenyzésben. Ekkor is csak a verseny-
zéstől szakadt el, galambjaitól ismeretsé-
geitől nem. Első és utolsó postagalamb 
vásárlását az Ócsán élő versenyző Mak-
kos Tamásnál követte el. Már az első ta-
lálkozó jól sikerült, néhány galamb mellé 
elnyerte Tamás barátságát is.

Sok-sok beszélgetés, számos jó tanács-
csal járt. Tamás rávezette az útra, azaz 
elmagyarázta, hogy ez itt az út, mellette 
mindkét oldalon az árok található. Nem 
árt figyelembe venni, hogy elért sikerei 
nem homályosították el a látását, oly-
annyira nem, hogy fennhangon hirdeti 
Makkos Tamást tekinti MESTERÉNEK 
a postagalambsportban.

A másik mester Ujházy Péter Érden, 
tőle megtanulta a postagalambok bírá-
latának több évtizedes tapasztalatait, 
fortélyait. Így azután elmondása szerint 

egészen más szemmel, a szakember sze-
mével látja a postagalambokat „micsoda 
különbség”.

Valamennyien érezzük, hogy a magyar 
valóság 380 fokot fordult az eltelt időben. 
Kiemelkedően az utóbbi 3-4 évben. Mint 
kőműves nem teheti meg, hogy válogat a 
munkákban, ezek okán mindent és min-
denhol elvállal. Kenyér kell a család aszta-
lára. Ez magában hordozza mindazt, hogy 
kevesebb idő jut a családra galambjaira. 
Ha van némi szabadidő, beül a galambjai 
közé, próbálja megismerni szokásaikat, 
gondjaikat. Ezek ismeretében kiszolgálni 
őket. Hiszen a mezőzés a múlté, a megfi-
gyelések közben rájött, mikor melyik ga-
lambja jelzéseiből, viselkedéséből, hogy 
az éppen közelit, vagy már elérte a formá-
ja csúcsát. Ez több esetben galambonként 
változó lehet, dacára annak, hogy mára az 
állomány minden tagja döntően hasonló 
génkészlettel rendelkezik. Nem gondol 
semmi extrát hozzáértése kapcsán, a saját 
megfigyelés adta tapasztalat biztonsággal 
segít kiválogatni a versenyre kosarazandó 
galambokat.

Ha lehet minden útra küldi a verseny-
zőit, ámbár ha előfordul, hogy valamelyik 
galamb, netán galambok nem a rájuk jel-
lemző formajeleket mutatják plusz még a 
kondíció is hagy kívánnivalót, AKKOR 
A PIHENTETÉSÉ A FŐSZEREP. Nem 
rejti véka alá a zóna, régió hosszú távú 
versenyei hozzák tűzbe. A hosszú távú 
versenyeken történő jó szereplés nála 
mindent felülír.

Jelen állapot a tenyésztés, verseny-
zés legfőbb célkitűzése az eredményes 
Maraton versenyzés. Ő vallja, ha valami, 

hát a Maraton verseny 1000 km és afe-
lett az a kategória ami a legrangosabb a 
postagalambász világban. Miért lenne ez 
másként nálunk.

Elmondása szerint a család, azaz Ág-
nes asszony pozitív hozzáállása sokat 
jelent, az eredmények meglehet jóval 
szerényebbek lennének, ha nem segítene 
bármiben amire megkérem. Ezúton  is 
újfent köszönöm az önzetlen támogatá-
sát. Egy dologban nem sikerült igazán 
meggyőznöm, mivel egy azon kérdését 
nem először vezeti elő. Ő úgy véli hogy 
felesleges beruházás volt az elektromos 
beléptető rendszer megvétele, hiszen 
ugyanúgy kiülök órákkal a várható ér-
kezés előtt, és várom a versenyzőket. Mi 
tagadás ez így történik, a galambok 6-8-
10 órát is repülnek kitartóan a versenye-
ken távolság és időjárás függvényében. 
Nekem az a maximum egy-két perc jut 
attól a pillanattól számítva amikor meg-
pillantom zuhanni valamely irányból az 
érkezőt a beüléssel együtt. 

Kedves Ágnes asszony az életből vett 
példával szeretném közelebb vinni önhöz 
a férje helyzetét. Azt ugye nem kell mond-
jam, hiszen ön is tudja, András egész év-
ben mindennap foglalkozik a galambjai-
val, ha a beléptető rendszer ellenére nem 
várná az érkezőket, akkor úgy járna, mint 
aki egy izgalmas érdekes film vége előtt 
10-15 perccel felállna és kisétálna. Bízva 
abban, hogy egyetért velem, ez egy meg-
magyarázhatatlan butaság lenne. Ezt egy 
galambász önszántából soha nem követi 
el (a szerző).

András megpróbál jelen lenni az eteté-
seknél hasznos jó tapasztalatokra lehet szert 
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tenni ilyenkor. Így alakulhatott ki az egyedi 
etetési módszere. Készít egy alap keveré-
ket amely sárga, piros kukorica, hántolatlan 
rizs, árpa, cirok, napraforgó, zöldborsó és 
szeklicéből áll. A következő rítus játszó-
dik le minden etetéskor, egy kimért adagot 
felkínál és ha úgy látja a galambok vagy 
csak néhány közülük még enne, újabb kis 
adagot kínál fel, ha még ez sem elég, akkor 
ismétel. Van olyan helyzet, amikor az első 
adag elegendő, máskor viszont akár kétszer 
is ráetet, tehát megpróbálja galambjai eseti 
igényeit kielégíteni.

Ha a galam-
bokkal a maraton 
klub versenyeire 
készül, kisze-
di a borsót az 
élelemből ezzel 
a plusszal a te-
nyészek járnak 
jól, amit rendre 
jó étvággyal fo-
gyasztanak. Nem 
sokszor, de meg-
mártózhatott a 
régiós zóna sike-
rekben, úgy véli 
eljött az ideje a 
maraton verse-
nyekre történő 
tenyésztés, ver-
senyzésnek. Ez 
minden vágya, a 

maraton versenyeken jól szerepelni.
A tagszövetség felkínálta utakból a rö-

vid és középtávot a felkészülésre kívánja 
igénybe venni. A kimondottan hosszútávú 
versenyutak továbbra is érdeklik, ott is 
szeretne maximálisan jól helytállni. Öz-
vegy rendszerben versenyez a hímekkel, 
de néhány jó tojót fészekről is megpró-
bál nem is eredménytelenül röptetni. Az 
aranygyűrűs országos maraton versenyt 
2009-ben Kielből egy tojó galambjával 
nyerte meg.

Ha valaki nem tudná a 2009-ben 
Kielből rendezett aranygyűrűs verseny 
növelte az eddigi katasztrófa verseny-
utak számát. Az egy pillanatig sem két-
séges számára, reméli hosszú út áll még 
előtte kedvenc szórakozásában a posta-
galambok tenyésztése, versenyeztetése 
terén.

Évente 20-30 fiatalt hagy meg saját 
részre, ott jártamkor egy teljes garnitúra 
fiatallal találkoztam. Meglepetten kér-
deztem: Hát ők?

No igen egy kedves barátja újra kezd 
galambászni, ebbéli szándékában támo-
gatandó egy teljes keltés fiatalt ajándé-
koz barátjának, remélve lesz közöttük 
olyan is amelyik örömöt fog okozni gaz-
dájának.

A maraton versenyeken elért sikereiről.

2008. összesített Maraton csapat 4. díj
Achen  egyéni 10., 63.
  csapat 2.
Liege   egyéni 6., 87.
  csapat 8.
2009.
Liege   egyéni 20., 37
  csapat 2.
Kiel  egyéni 6., 26
  csapat 1.
Aranygyűrűs egyéni 1., 7.

Száraz György

Az Aranygyűrűs verseny győztese: HU 08-M116295 KKT

Ünnepélyes Maraton díjkiosztó - Lajosmizse
Van egy ősi mondás miszerint minden rossz 

után a jó következik. Ma sem értem mi okból.
2008. évben eretnek módon elhagyva 

megszokott, jól bejáratott Lajosmizse Új 
Tanyacsárdánkat Gödöllőn tartottuk meg 
az ünnepélyes díjkiosztónkat. Egy köze-
pesen langyos díjkiosztót sikeredett pre-
zentálnunk, akkoron ott no meg utána is 
számos Maratonos sporttársam szögezte 
nekem a kérdését. Volt aki kulturáltan, míg 
mások nem titkolt indulatoktól vezérelve.

Mi az ördögnek kellett ide és erre a késői 
időpontra (18.00) szervezni a díjkiosztót? 
Hiszen az ország távolabbi vidékeiről ellá-
togató „Díjazottak” és a velük értük érkező 
családtagok, barátok ismerősök ez idő tájt 
szoktak asztalt bontani. Lajosmizsén.

Az ok magától értetődik. Több száz kilo-
méter megtételére időt kell szánniuk nem 
beszélve az időjárás támasztotta helyzetek-
ről esetenként. Kijózanodva a tapasztalatok 
okán, visszatértünk 2009-ben a Maraton 
Klub szentélyévé avanzsált Lajosmizse 
Új Tanyacsárdába. Örömmel vettem utam 

Lajosmizse felé, megérkezvén meglepet-
ten konstatáltam közel sem a megszokott 
tömeg látképe fogadott.

A Tanyacsárda észak-nyugati részén egy 
sátorban gyülekeztünk. Mint az rendre 
lenni szokott néhány fős kis csoportokban 
indult útjára a diskurzus. Többen úgy vél-
tük a balsikerű Kiel-i verseny és az azt kö-
rüllengő elégedetlenség rányomja bélyegét 
a díjkiosztó ünnepségre, ami a létszámot 
illeti mindenképpen. Szerencsére, csak 
részben igazolódtak a félelmek. Közel egy 
óra multán egyre többen érkeztek. Néhány 
eleddig ritkán látott sporttárs is érkezett. 
Jobbján hölgy vendéggel. 

A szervezők átlátván, hogy a sátor hamar 
megtelik, lépni kell. Garaczi János vezérle-
tével átkalauzolták a sokadalmat a rég meg-
szokott SZENTÉLYÜNKBE. Megtöltöttük, 
belaktuk, mint fénykorunkban. Hiszen min-
den szeglete régi ismerősünk. Lassan elült 
a találkozások, helyfoglalások keltette zaj. 
Ekkor egészen más, fülnek zeneként ható 
hanghullámok vették át a szerepet. Régi és 

új ismerősök nem egyszer kitörő jókedv 
kíséretében adtak hangot a viszontlátás 
örömének. Számomra ez volt az a pillanat, 
amely lelkiekben ünnepélyessé varázsolta a 
megrendezésre váró díjkiosztót.

Belák Ottó a Maraton Klub elnöke üdvöz-
lő beszédével kezdetét vette a 2009-ik évi 
maraton versenyek díjazottjainak megün-
neplése. Külön köszöntötte a nagyszámban 
megjelent hölgy vendégeket, majd szomorú 
kötelességének eleget téve megemlékezett a 
közelmúlt halottairól, halottainkról: ARADI 
LÁSZLÓ, HARTMANN ISTVÁN, KO-
VÁCS FERENC, FERTETICS GYULA.

Egyperces néma felállásra kérte fel 
valamennyi résztvevőt. A maraton klub 
versenyei egy valamiben markánsan el-
térnek más versenyzési formáktól. Ne-
vezetesen NINCS ELŐRE LEFUTOTT 
PAPIRFORMA de ez így van rendjén. 
Ellenkező esetben nem láthattuk volna a 
maraton bajnok Fuhrmann László és az 
örömtől boldog fia ragyogását, vagy Kecse 
András az aranygyűrűs verseny győztesét, 
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valamint Pusztai László nem titkolt, őszin-
te örömét. Szinte megállás nélkül villogtak 
a fényképezők vakui, számomra mindig 
volt és lesz fennkölt varázsa ezen szertar-
tásainknak.

Időközben Bárdos István, szövetségünk 
elnökét úgy is mint FCI sportügyi alelnököt 
és Gulyás Józsefet kérte fel Belák Ottó a dí-
jak átadásában legyenek a segítségére. Ment 
is minden a maga szokásos útján, mígnem 
Gulyás Józsira került a sor. Néma meg-
adással vette tudomásul, most nem ő ráz 
kezet másokkal, vele ráznak kezet mások. 
A Maraton klub 2009-ik év Aachen, Liege, 
Kiel országos versenyein az országos csapat 
bajnok 2. címét hozták meg részére. 

Az utankénti egyéni, országos, zóna dí-
jak, majd ezt követőleg csapat díjak végül 
a championok kerültek reflektorfénybe. Az 
elnyert díjak új otthonokba kerülve hirde-
tik az utókornak 2009-ben kinek-kinek a 
galambjai repültek országos, és champion 
díjakat. Nyilván a büszke tulajdonosok 
tudtára adják az érdeklődőknek 2009-es 
versenyév a maraton versenyek Aachen, 
Liege, Kiel emlékezetesek maradnak örök-
re, kiemelten igaz ez a Kiel esetében.

„Elvonult a hadnép hosszú tömött sorban, 
a NYERŐKRŐL BESZÉLNEK SZERTE 
AZ ORSZÁGBAN.” Pintér „Press” László 
megállás nélkül rendezte fotogénre a díja-
zottakat élő bizonyítékául a történteknek. 

Titkon reméltem, az est fénypontja akkor 
ér csúcsára, amikor Pusztai László (Komá-
rom) eleddig elképzelhetetlen sikert arató 
galambja jelenlétében veheti át a díjat. Az 
Aachen, Liege versenyek megnyerése után 
járt galambnak gazdájának egyaránt. Hi-
szen a felsorakoztatott díjak mellett élőben 
láthatta, csodálhatta meg aki ingerenciát ér-
zett magában HU 06-12-74074 kék hímet. 
Talán a felvezetés több hangsúlyt érdemelt 
volna, miért is?

A magyar Országos Maraton Klub 24 
éves fennállása óta sok kiemelkedő ered-
mény születésének lehettünk tanúi. Elle-
nében mindezeknek, a 24-ik versenyévben 
köszönt ránk és a világra egy csodagalamb. 
JÓ REGGELT MAGYARORSZÁG, JÓ 
REGGELT KÉK HÍM, JÓ REGGELT 
MARATONOS VILÁG. Eddig a pontig a 
díjátadás kissé motorikusnak tűnt, igaztalan 
lennék, ha itt elvarrnám a történetet. Mégis 
a figyelem középpontjába, reflektorfénybe 
került a magyar csodagalamb és gazdája.

Gulyás József úgy döntött ennek a ga-
lambnak több jár. Egy csodálatos díjat 
hozott magával: „Aradi László emlékére 
kiírt verseny győztese Aachenből”. Ünnepi 
köntösbe öltöztetett beszédével, minden-
ki figyelmét sikerült megnyernie. Pusztai 
László és a HU 06-12-74074 kék hímnek 
MEGÉRDEMELTÉK. Még mielőtt glóriát 

vonnék a fejed köré. Nemes egyszerűséggel 
köszönöm ezt az élményt Gulyás Józsi.

Az említett díj az eltávozott nagy öreg 
Aradi László emlékét őrzi egyszersmind 
hirdetve a legnagyobb galambászok tiszte-
letét. „CSAK AZ HAL MEG AKIT ELFE-
LEJTENEK”. Ez a veszély nem fenyegeti 
a más dimenzióba költözött nagyjainkat. 
Ezen gesztussal helyére került a csodálat, 
tisztelet és az emlékezés.

Van egy lüktető, éltető ereje annak ami-
dőn az ifjú és új titánok felbukkannak. A 
körzetükből az ezt követő években nagy-
ságrendekkel többen veszik fel a kesztyűt. 
Próbálnak nevet, rangot kivívni maguknak. 
Tudjuk a nagy fák árnyékában lassan nőnek 
a csemeték. DE FELNŐNEK ÉS HELYET 
KÖVETELNEK MAGUKNAK.

2009. évben ennek lehettünk tanúi va-
lamennyien a MARATONOS CSALÁD-
HOZ TARTOZÓK. Több asztaltársaság-
ba sikerült rövidebb időre helyet kérnem. 
Megvallom a nem várt létszámú részvételt 
első látásra nem tudtam mire vélni hiszen 
az első 15 év után volt némi átrendeződés 
a részvételt illetően a díjkiosztókon amely 
szerényebb jelenlét állandósulását vetít-
hette elénk. Most amikor az élre tört ifjú 
titánok asztalaihoz ültem ráébredtem, az 
ifjak sok vendéget hoztak magukkal, nem-
csak családtagot. Volt, van némi fluktuáció 
van egy KEMÉNY MAG, akik rendre jelen 
vannak, ők az ős maratonosok. De hogy to-
vább vigyem így van ez az Országos kiál-
lítással egy időben megrendezett díjkiosztó 
gálavacsora esetében is.

A maraton klub díjkiosztó ünnepsége el-
képzelhetetlen néhány nem maratonos ver-
senyző megtisztelő jelenléte nélkül. Rucz 
János, Kocsis János, Kajli István, Silay 
Ferenc, Matein Elemér és Horváth Károly, 
hogy csak néhányat említenék a legjele-
sebbjéből.

Ki-ki ízlése, kedve szerint rendelhette 
meg az ünnepi asztalra valókat. Nem az 
első alkalommal azon veszem magam észre 
rég nem kőbevésett azon tétel: Magyar em-
ber, evés közben nem beszél, mindezt cáfo-
landó keze-lába járt mindenkinek, többször 
emeltettek magasba a kitűnő alföldi borok-
kal telt poharak. Ittunk a galambok, gazdá-
ik és egymás egészségére. Valamennyiünk 
örömére és az olvasók csodálatára követ-
kezzenek 2009. év maraton díjazottjai.

Aachen egyéni

1. Pusztai László C-08
2. J. Varga Attila F-10
3.  Vass-Trimmel F-03
4. Kovács Mihály A-49
5. Mihály Pál A-44

Aachen csapat

1. Szántó J. és F. D-03
2. Szauervein József B-08
3.  Mókus Antal A-08
4. Vass-Trimmel F-03
5. Csibi Gyula A-09

Liege egyéni

1. Pusztai László C-08
2. Szabó Attila F-33
3. Knauz Testvérek F-30
4.  Knauz Testvérek F-30
5. Fazekas István ifj. A-23

Liege csapat

1. Fuhrmann László F-10
2. Kecse András B-03
3. Bátor Antal Y-03
4. Gulyás Testvérek D-16
5. Geczkó László E-05

Kiel egyéni

1. Gosztonyi Imre F-32
2. Fejős Zsolt A-23
3. Tajti Tibor és Fia B-19
4. Szauervein József B-08
5.  Katus Zoltán K-04

Kiel csapat

1. Kecse András B-03
2. Bárdos István A-40
3. Hohl József Y-03
4. Szabó László A-57
5. Szórádi Imre F-19

Aranygyűrűs galambok versenye

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

Champion hím

1. Tajti Tibor és Fia B-19
2. Tóth Róbert C-12
3. Csorna Ferenc G-11
4. Szórádi Imre F-19
5. Király József F-06

Champion tojó

1. Németh László F-04
2. Csibi Gyula A-09
3. Mihály Pál A-44
4. Ábrahám József F-01
5. Lőrinczi Elemér F-17

Száraz György



2010. február 7

Postagalambászat Nagypál módra  
Gödöllőn és Kerepesen

Kedvenc meteorológusom azzal rioga-
tott, hogy október 8. lesz ebben az évben 
az utolsó nyáriasan meleg nap. Ez olyany-
nyira igazolódott, hogy aznap Budapesten 
megdőlt minden korábbi meleg rekord, 28 
egész, valahány tized fokkal. Nos, én ezen 
a napon töltöttem néhány órát Gödöllőn és 
Kerepesen, Nagypál Laci vendégeként. Va-
lóban ragyogó idő volt.

A látogatás befejeztével, amint az ilyen-
kor lenni szokott, hatalmas káosz kavargott 
a fejemben a hallottak és látottak eredmé-
nyeként, és hazafelé tartva biztosra vettem, 
hogy beszámolóm csak részben tudja majd 
érzékeltetni ennek a 31 éves fiatalembernek 
a postagalambokkal és postagalambászok-
kal kapcsolatos tevékenységét.

1./ A 2009-es sztori.
A találkozás első kérdései az idei ver-

senyzésre vonatkoztak, mert ezzel kapcso-
latban képtelennek tűnő híreket hallottam 
Jilly Bercitől még augusztusban, a Bogárzó 
tanyai találkozás alkalmával. Nos ezek a 
hírek most beigazolódtak, mert 2009-ben 
Laci valóban csupa egyévessel röptette vé-
gig a teljes versenyprogramot a kerepesi új 
dúcból, ráadásul két tagszövetségben.

Az előzmények:
Kerepesen 2007 derekára készült el a 30 

méter hosszú dúc komplexum. Az első la-
kók tenyésztési céllal kerültek betelepítés-
re. 40 pár, jórészt késői, többnyire rokonte-
nyésztett fiatal. 

2008-ban indult az igazi nagyüzem 408 
db tavaszi kelésű fiatallal. Ebből 130 db 
a baráti kör 4-5 jó nevű tenyésztőjétől ér-
kezett, tesztelési céllal, a többi a Gödöllőn 
költő 40 pár törzstenyészetből, illetve a 
Kerepesre telepített 40 pár fiataltól. Az el-

látásukban egyértelmű volt a tökéletességre 
való törekvés.

A lakott területtől viszonylag távol, szinte 
erdőben felépített dúcból kirepülő fiatalok-
nak olyan mennyiségű ragadozóval kellett 
megbirkózniuk, hogy a magán tréningek 
megkezdésekor 100-110 db már a hiánylis-
tán szerepelt.

A magántréningek során minden meg-
próbáltatásnak meg kellett felelni. Ezek 
különböző időjárási viszonyok mellett, 
különböző napszakokban kerültek lebo-
nyolításra. Volt olyan Komáromból, káni-
kulában és ellenszélben történt feleresztés, 
hogy hazaérve, délután fél ötkor, csak 12 
db volt a dúcban, a közel 300 db-ból. Estig 
aztán tömegesen érkezett a zöm.

A kerületi gyakorló utak indulásakor 
196 db ily módon beröptetett fiatal került 

nevezésre. Ezek minden úton részt vettek, 
egészen 350 km-ig, kiegészítve sok hétközi 
magán tréninggel. Szeptember végére 172 
db lakót számlálhattak a látogatók a fiata-
lok dúcában, de még 2009 kora tavaszán is 
érkezett 12-13 db megkésett vándor.

Egyébként végig vezette a tagszövetségi 
fiatal bajnokságot. Az utolsó, viszonylag ne-
héz versenyen, kb. 20 szemtanú jelenlétében 
40 perc alatt 145 db galambot stoppolva fo-
gadta a gratulációkat, aztán a bajnokság el-
úszott, mert az elektronikus óra kint felejtő-
dött a szabadban, és egy váratlanul jött zápor 
meghiúsította a bajnoki reményeket.

A 172 darabból még 60 darabot kézből 
selejtezett, így durván 110 galambbal vá-
gott neki a télnek.

Érdekes volt a válasz arra a kérdésre, 
hogy milyen arányban maradtak meg a fia-
talok a különböző tenyésztői forrásokból.

Legjobb arányt a saját tenyész dúcok pro-
dukálták, abból is érdekes módon a Kerepes-
re telepített 40 fiatal pár, de a teszt dúcokból 
is maradt néhány kiemelkedő madár.

Végül is 2009-ben 92 db éves galambbal 
indult a szezon, ennyi került a nevezési lis-
tára, illetve a minden igényt kielégítő ver-
seny dúcokba.

Elhatározta, hogy megpróbálkozik a totál 
özvegységgel, amit már a korai magán trénin-
geknél bevezetett, és alkalmazott egészen az 
első Dessauig. Ezután együtt maradtak a pá-
rok, ami semmilyen visszaesést nem okozott.

Megnéztem mit mutat a BI honlapja.
A főprogramban egy csapattal szerepelt. 

A program második felében kihagyott 2-3 
utat, de így is 6. az A-40 gödöllői egyesület 
bajnokságában, 26 helyezéssel.
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A 08-D177408 I. rövidtávú champion 4 
helyezéssel. Breclav II-ből a 08-D177318 
az A40-ben 1., a kerületben 2.

A 12 sprint útból 10-en vett részt. Az 
egyesületben nyert 5 első díjat, és 3 második 
díjat. Breclavból III-ból a kerületi I. díj is az 
övé a D177349 számú galamb révén. Csa-
patban Gödöllőn 2., 3., 11., valamint két hím 
és négy tojó championnal is dicsekedhet. 20-
70 darab galamb került versenyenként beko-
sarazásra. Az utak távja 154 km (Trnava) és 
362 km (Humpolec) közé esett.

A 06. Dunakanyar tagszövetség honlapja 
még több sikerről árulkodik. Kettős tagsága 
révén az A-35 Sződ egyesületben vett részt 
„Grosspaul dúc” néven a kerület főprog-
ramjában, amely 12 útból állt. Itt legkeve-
sebb kettő, maximum öt csapatot indított az 
egyes versenyeken, tehát az erőit főleg ide 
összpontosította.

Nagyon frappánsnak tartom a Dunaka-
nyar csapatverseny számítását. A 12 ver-
senyből kettő volt tisztán rövidtávú, kettő 
tisztán középtávú, négy verseny pontjai pe-
dig beszámítottak mind a rövidtávú, mind 
a középtávú bajnokságba. Négy verseny 
képezte a hosszú távú programot. Persze ez 
a megoldás igen sok kockázatot is jelent a 
végső sorrend szempontjából. A négy kö-
zös verseny eredménye perdöntő.

Az A-35-ben 6 első, 2 második és 5 har-
madik egyéni díjat nyert. A tagszövetségi 
listán Mlada Boleslav II-ből a 15150-es I 
díjas, Jihlava I-ből a 16719-es III. díjas, 
míg Jihlava II-ből a D177349-es nyert I. 
díjat. (ez a madár így kétszeres kerületi I. 
díjas)

Csapatban az egyesületben mindenütt az 
élen, tagszövetségben rövidtáv 5., közép-
táv 4., hosszú táv 2. Általános bajnokság-
ban Varga Karcsi és Ács András mögött a 
harmadik 51 helyezéssel, míg a második 
csapata ötödik lett.

Lám, milyen röviden lehet számszerűsíte-
ni azt a hatalmas munkát, amelyet egy éven 
keresztül szükséges volt befektetni, hogy ez 
az eredmény jöjjön ki belőle. Csak példaként 
említem, hogy fogósabb utaknál saját kezű-
leg masszírozta végig a versenyről érkezett 
madarakat langyos vízben. Látva, hogy ez 
engem mennyire megdöbbent, elmondta, 
hogy nem csinálta volna, ha nem tapasztalja 
jótékony hatását. Az így „kezelt” madarak 
fele idő alatt heverték ki az út fáradalmait, 
és nem sokkal a kezelés után igen jó han-
gulatban élvezték az otthon biztonságát. Az 
év során segítője Kaiser Laci volt, aki már 
Bárdos Istvánnál is letette a névjegyét.

A 2009-es bonyolítás egészét kuriózum-
nak tartom, de néhány momentumot még 
ebből is ki lehet emelni.

A katasztrofális Dessauba 40 galambot 
küldött, és ebből 34 db megjött. Szinte or-
szágosan egyedülálló arány. Pedig aznap 
csupán kettő érkezett. Az elsőt 20-22-58-
kor rögzítette, amellyel az A-35-ben 2. 
Ez a D177339-es tojó volt, amely később 
szintén dúcelsőként megnyerte az egyesü-
letben Dessau II-t is. (694544 m a távolság, 
és ide 30 db-ot küldött.) Rákérdeztem a 
származására. Az apja 10 fészektollas volt, 
a „Bélisz” két unokájának párosításából, az 
anyja eredeti Bosua tojó.

Az utolsó versenyre, amely 07.26-án 

Magdeburg volt, (753023 m a távolság) 
49 db madarat küldött. Az A-35-ben 3.-
4.-5. hely az övé. Sajnos nem számoltam 
meg, hogy összesen mennyit helyezett a 20 
%-ban. Itt az országos Szuper kupa bajnok-
ságban 2. lett.

Végül a gyilkos versenyzés végén a 
benevezett 92 db-ból 63 db maradt áll-
va. Ezek mindegyike legalább két hosz-
szú távú utat teljesített. Születésüktől, a 
magán tréningeket is figyelembe véve, 
mindegyikre durván 150 (!!!) kosárba té-
tel jut. Mára, újabb selejtezések után ez 
a szám 51 darabra állt be, de micsoda 51 
db madár ez.

2./ „Bailies” azaz Bélisz. (én az utóbbi-
nál maradok)

Ez a kék pikkelyes csapos tojó nagyot 
alakított a Nagypál dúcban. Száma 99-
07-21413, és fotója a Bajnokok I köte-
tének 100. oldalán látható. Kétéves ko-
ráig versenyezve 23 kosárba tételből 23 
helyezést szállt. De hogyan! Fiatalokén első 
champion, majd évesen az Észak I kerület-
ben a második legjobb egyéves. Kétévesen 
Gödöllőn mindhárom hosszú távú úton első 
díjas, benne Aschaffenburg, ahonnét kerü-
leti élhelyezett is egyben, valamint nemzeti 
díjas. Szezon végén, kétévesen, azonnal a 
tenyész dúcba került.

Születése is elég kalandos volt. Szülei 
csak egy letojásra kerültek össze, és miu-
tán ez megtörtént, a tojások Laci szüleinek 
csibe keltető gépébe kerültek. A kelési idő-
ben az ellenőrzés picit késett, így a kibújt 
kisgalamb addig izgett-mozgott, amíg le-
csúszott a tartórács alá. Alig volt már benne 
élet, amikor Laci rátalált és dajka szülők 
alá helyezte.

A származása? Bárdos Pista a kilenc-
venes évek közepén behozott 5 db Achiel 
Leus („Lősz”) galambot. Ebből két féltest-
vér („Madonna” fia és lánya) Berceli Pali-
hoz került, aki egy egész sorozatot tenyész-
tett tőlük. Ezek több dúcban nagyszerűt 
alakítottak, bár nagytestű, kevésbé tetsze-
tős galambok voltak. Nos ezekből egy tojó 
lett a „Bélisz” anyja. Az apja egy nagyon 
rokontenyésztett Nagypál hím, az eredeti 
vonalból.

A kerepesi dúc
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Ez a tojó 2001-től beépült a régi törzsbe, 
jelentősen hozzájárulva annak rekonstruk-
ciójához. Például 2007-ben hét unokája lett 
champion. Az utódok jellegzetessége, hogy 
főleg esős utakon szólóznak, és amennyi-
ben 50 km-ig nem vesznek el, később már 
szinte elveszthetetlenek.

3. Az állományépítés fordulatai:
Induláskor, ami 1991-92-ben volt (13-

14 évesen) azonnal sikerült átütő erejű 
tenyész-anyaghoz jutnia. Ez két db Fulgoni 
tojót, és egy db 100 %-os Marcel Desmet 
hímet jelentett. E három galamb különböző 
kombinációkban történt tenyésztése ala-
pozta meg azt a Stichelbaut törzset, amely-
nek versenyzőivel már 1994-ben sikerült a 
csúcsra jutni a BI kerületben. 1996-2005 
között Grosspaul von Gaull néven, Gáll 
Imrével párost alkotva, öt általános bajnok-
ságot nyertek két kerületben, amire a koro-
nát a Budapest Bajnokság megnyerése tette 
fel 2005-ben.

Az első alapos vérfrissítésre 2001-ben 
került sor. Ekkor a Bélisz mellett négy új 
vonal kialakítása, és beépítése került napi-
rendre az eredeti törzsbe.

- egy orig. Desmet Matthys tojó
- egy orig. Flor Engels tojó
- egy Emiel Denys hím
- két db George Carteustól származó tojó.
A tenyésztési séma a vonaltenyésztésre 

épült. Az új madárra féltestvér párosítás, 
majd az ebből kelt utód visszapárosítva 
a kiinduló galambhoz. Az így kialakított 
négy vonal egyedei keresztező partnerei 
lettek az eredeti törzs reprezentánsainak. 
Az eredmény átlag feletti képességű ver-
senygalambokban jelentkezett. Ezekkel 
szemben a 70 %-os helyezési arány volt 
a követelmény. A legeredményesebbek, a 
díjnyerők, akár 2-3 évesen, tenyészdúcba 
kerültek, növelve az eredeti törzs génállo-
mányának értékét.

Ezen követelmények következtében a 
Desmet Mathyjs és Emiel Denys vonal rö-
videsen kiesett a rostán.

2005-ben új elhatározások születtek. 
Alapos tanulmányozásra került a rengeteg 
feljegyzés, ami a galambok születését kö-
vetően készült, és egészen a fiatalok verse-
nyéig követte nyomon a fejlődésüket. Az 
egészségi szilárdság is válogatási szem-
ponttá vált a tenyészanyag kiválasztásánál, 
így a vérfrissítéseknél is figyelembe vették 
az itt szerzett tapasztalatokat.

Ami ma látható a gödöllői tenyészdúcban, 
az részben az elmondottak, részben egy je-
lentős rotáció eredménye. Az eredeti törzs 
egyedei főleg a hímek között találhatók, a 
tojók között többet lehet látni híres impor-
tokból. 2006 óta 38 db Flor Engelst hozott 
be, amelyből 17 db ma is Gödöllőn van. 3 db 
G. Carteus, 3 db Bosua, 6 db Shaerlaeckens, 

3 db van Loon, 1 db C. Heberecht, 1 db 
Eric Limburg, 2 db G. Koopmann okozza 
a bőség zavarát a tenyésztésben. Ilyen lét-
számnál a vonaltenyésztés korábban ismer-
tetett sémája csak szűk körben alkalmaz-
ható, vélhetően a kosár által kiválasztott 
madarak szüleire. Nyilván oka van, hogy 
a kilencvenes években három galambra 
épített törzs, illetve koncepció, mára ilyen 
változáson ment keresztül. Ha figyelembe 
veszem, hogy a híres import galambokért 
milyen szédületes összegeket kell otthagy-
ni, nem tudok elvonatkoztatni az unikum 
iránti fokozott vágyától. Az sem titok, hogy 
évről évre kinéz magának egy-egy hazai 
páston nagyot alakító madarat, és azt a ko-
rábban említett nagyokkal egyenrangúként 
viszi be tenyészdúcában.

Nos, hogy a mára kialakított alapok-
ra lehet-e masszív épületet húzni, arra az 
írásom első részében vázoltak talán vála-
szul szolgáltak. Ezek az évesek már a ma 
tenyészmadaraitól származtak. Minden 
esetre élénk érdeklődéssel fogom figyelni, 
hogy ezt az első évet a korábban tapasztalt 
sikersorozat követi-e majd. Egy bizonyos! 
Laci céltudatossága és győzni akarása tö-
retlen.

4./ Merész vállalkozások.
Természetesen ez az én saját minősítésem.
- Elsőnek említeném a Galamb Hungária 

Centrumot. Átgondolt szervezetté formálta, 
mérlegelve azt a hullámzó keresletet, amit 
a magyar galambászok és kisállattenyész-
tők produkálnak. Mára 120 forgalmazóval 
van megállapodása országszerte, ezzel 
szinte mindenkihez közel vitte a galam-
bok számára nélkülözhetetlen termékeket. 
A neves nyugati beszállító cégeket saját 
maga tesztelte, vezetőikkel személyes kap-
csolatot épített ki. A tápszerek, vitaminok, 
gyógyszerek mellett nagy hangsúlyt kap a 
keveréktakarmányok gyártása és forgalma-
zása, amelyet Nyitrai Ferenccel közösen 
végeznek. Egyéb vállalkozásában gabona, 
termény, petfood üzlet ágban forgalmaz.

- Sehol nem hallottam elismerő megjegy-
zést arról, hogy néhány éve minden tagszö-
vetségi bajnoknak 10 zsák bázis takarmányt 
ajánlott fel Nyitrai Ferenccel közösen, és 
szállított házhoz díjmentesen.

- 2002-ben és 2003-ban „Bajnokok” 
címmel két könyv kiadására vállalkozott, 
lehetővé téve élvonalbeli magyar tenyész-
tők reprezentatív bemutatkozását. Ezen 
könyvekből 300 példányt juttatott el díj-
mentesen iskolai és városi könyvtárakba 
a postagalambokkal való foglalkozás nép-
szerűsítése céljából.

- Zöldmezős beruházásként megépítette 
a kerepesi telepet, és nulláról kezdte innét 
a röptetést.

- 2008-ban az országban először meg-

szervezett egy pénzdíjas versenysorozatot 
öt úttal, Aschaffenburg végállomással. A 
galambok begyűjtése, szállítása, az ered-
mények gyors értékelése a legkorszerűbb 
nyugati mintákat követte. Ennek híre bejár-
ta az országot. Kellő nyilvánosságot nem 
kapott, de népszerűségére jellemző, hogy 
304 versenyző tette próbára magát és leg-
jobb galambjait.

- A Fertetics Gyula emlékére szervezett 
október 3-i nürnbergi fiatal galambok ver-
senyére 49 db galambot küldött, vállalva 
ennek a közel 600 km-es útnak galambot 
próbáló kockázatát.

Bizonyos, hogy ma már meghatározó 
személyisége a magyar postagalambászok 
táborának. Kiváló üzleti érzékkel megál-
dott ember és galambász. Sorrendet nem 
tudnék felállítani, számunkra az a fontos, 
hogy táborunkat erősíti, és mindkét tulaj-
donságából profitálhatunk.

5./ Hogyan tovább.
Energiái kifogyhatatlanok mind vállal-

kozásának továbbfejlesztése, mind az ered-
ményes galambászat terén.

A mai galambász közélet ismert figu-
rája, bár időben észrevette, hogy bármely 
pozíció eredményes művelése rengeteg 
konfrontációt, ütközést jelent, amit ma 
már igyekszik elkerülni. Ennek ellenére 
továbbra is kész arra, hogy a magyar pos-
tagalambsport fejlődéséért cselekedjen, 
vagy abban jó példával járjon elöl. Ki-
emelten kezeli kezdő, fiatal galambászok 
támogatását, tenyészanyag és szakmai ta-
nácsok biztosításával.

Munkája sok idejét leköti, a galambászatot 
szeretné hobbi szinten művelni, persze fel-
ső fokon. Az ehhez szükséges alapanyag 
a rendelkezésére áll. Az eredeti, Bélisszel 
átszőtt Stichelbaut törzs jelenti ma is az 
alapot, amellyel minden magas genetikai 
értékkel rendelkező madár, vagy törzs ke-
resztező partnerként szóba jöhet. Ma is a 
tenyésztést tartja galambászata súlyponti 
kérdésének, így minden versenyt elképze-
lése próbakövének tekint. Ebből adódóan 
galambjai egyéni teljesítménye az igazán 
fontos számára, nem tagadva, hogy a vég-
elszámolásnál sem szeret alul maradni.

A kerepesi telep jól funkcionál, de arra 
két év alatt rá kellett jönnie, hogy a galam-
bok közelsége akadályozza abban, hogy 
munkáját teljes odaadással lássa el munka-
időben. Ezért közeli terveiben szerepel, egy 
családi ház vásárlás, vagy építés Kistarcsa 
környékén, akkora telekkel, hogy galamb-
jai számára kényelmes dúcokat tudjon léte-
síteni a lakóház közvetlen környezetében.

Kívánom, hogy elképzelései mind ma-
gánélete, mind a galambászata területén 
maradéktalanul teljesüljenek.

Tamás István
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Patrick & Dimitri Houfflijn, Wortegem-Petegem 
Az új csillagok

Látogatásunk a nyár elején történt. 
Dr. Kassai Péter vagyok, Gyulán a P-06 
egyesület tagja. Ábrahám Lajos bará-
tommal készültünk rövid látogatásra, 
Patrik és Dimitri Houfflijn Kocsó János 
ajánlásával. Ábrahám Lajos a Túrkevei 
R-21 egyesületben röptet. Látogatásunk 
célja WILLEQUET állományunk erősí-
tése. Tudjuk, hogy Patrik és Dimitri bi-
zonyos %-ban WILLEQUET és GABY 
VANDENABEELE galambokra épül. 
Gaby édesapja, ha információim ponto-
sak, szintén WILLEQUET galambokkal 
versenyzett. E rövid bevezető után néz-
zük, olvassuk, mit írnak Belgiumban 
Patrik és Dimitri Houfflijn-ékról.

Hogy őszinte legyek, a Houfflijn név 
hosszú ideje fel volt jegyezve, a meghívan-
dó riportalanyok listáján. A legtöbb német 
sportbarátnak ez a név nem sokat jelent, de 
akik a belga galambsportot követik, bizo-
nyára tudni fogják, kiről van szó.

Évek óta West Vardern provinciában 
legyőzhetetlenek közép-hosszú távon és 
nagy-hosszú távú versenyeken. Azonban, 
amikor 2006-ban szuper évet zártak, azu-
tán indult be az igazi sikersorozat. 2006-
ban II. helyezést értek el, az általános 
nemzeti KBDB versenyen, és negyedi-
kek lettek a nemzeti ÁSZ galamb hosszú 
távú versenyen. Mind a barátok, mind az 
ellenségek egységesen csodálattal beszél-
tek erről a kolóniáról.

A 2007-es szezon is példamutató mó-
don indult, mi másként nevezhetnénk az 
eredményt a nemzeti Brieve versenyen 
16007 galamb közül 3., 18., 77., 157., 
209., 316., 635., 1260.,3192.,3559., 3775. 
helyezést értek el 16 bekosarazott öz-
veggyel. Ez volt a bizonyíték arra, hogy 
a kondíció és minden egyéb feltétel már 
nagyon korán adott volt. Így mindenki 
izgatottan várta, hogy a Houfflijn galam-
bok most még milyen eredményt érnek 
el. Kár, hogy egy katasztrófa verseny és a 
madár influenza, ami miatt lemondtak né-
hány szép nemzeti versenyt, valamint az 
egyévesek számára Limoges-et, illetve a 
Szujaki reptetést, ezen történések keresz-
tül húzták a számításaikat.

Nem lehet rajta változtatni! - mondja a 
paraszt és tovább szánt.

Vandenabeele, Ser Willequet
Patrick, aki most 58 éves, már 13 éves 

kora óta naponta a galambdúc körül tar-
tózkodik.

Az első lépéseit a galamb-karrierben 
az jellemezte, hogy sokszor kellett tanuló-
pénzt fizetnie. Azonban Patrick nem hagy-
ta magát legyőzni, és a 80-as évek elején 
elhatározta, hogy a galambsportot, egy fa-
natikusabb módon fogja gyakorolni.

Megspórolt pénzének egy részét ma-
gához véve meglátogatta az ismert hosz-
szú távú bajnok Róbert Willequet-t. 
Megvett egy fantasztikus galambot, ezt 
később „Oude Willequet”-nek nevezték 

B-81-409971. Ez Wortegem-Petegem-ben 
csúcseredményeket elérő utódokat adott. 
Legismertebb utód kétségkívül „Limoges” 
B86-4120871. Ez a ragyogó kovácsolt 
madár egy dicsőséglistát repült össze, a 
vidéki „Limoges” versenyen első lett 2336 
galambból, valamint nemzeti Limoges 
versenyben 7. lett 7776 galamb közül.

A provinciális Poyters versenyen 7. 
lett 3014 galambból. Amikor Limoges 
a tenyészdúcban fülkét kapott, néhány 
évvel később pároztatták a „Geschelpte 
Wittepenne” nevű galambbal B86-
4120478-as. Ez a kovácsolt, csapos 
tojó a „Langen” B85-4233373 lánya. 
A „Langen” nevű galamb 5 díjat nyer, 
az első 100 között nemzeti versenye-
ken, elsősorban Pol Bostijn galamb vére 
csörgedezett az ereiben. A „Geschelpte 
Wittepenne” nevű galamb anyja „Oud 
Witje” B78-3168576, egy méltóságtel-
jes kemény tojó, illetve annak lánya, aki 
megnyerte a második vidéki - provin-
ciális ÁSZ hosszú távú versenyt 1974-
ben, a fajtája Sonneville, Lauwe x V./D. 
Driessche, Otegem. A „Limoges” és a 
„Geschelpte Wittepenne” galamb párból 
egymás után keltek ki a tojásokból jobb-
nál jobb kisgalambok, és ezzel egy hosz-
szú távú tenyészet alapjait fektették le.

ÁSZ galambok családfáiban még ma 
is újra és újra megtaláljuk „Limoges” 
és „Geschelpte Wittepenne” leszárma-
zottait. Azonban ezek a galambok új 
vérvonalat kívántak. Egy igazi erősítést 
találtak 1996-ban és 1997-ben „Gaby 
Vandenabeele”-nál Dentergemben.

A „Blauwe Fideel”, „De Ronker” és a 
„Turbo” utódaik kerültek Waregemseweg 
166-ban lévő tenyészetbe. Élete legjobb 
üzlete lett, és a keresztezés a régi alap-
pal, illetve a Willequet galambokkal, üs-
tökösként röpítette a magasba a Houfflijn 
galambok sikerét. Ma elmondható, hogy 
a mostani bázist így lehet leírni: 25 % 
Willequet, 70 % Vandenabeele, 5 % pedig 
a galambok keveréke, mégpedig a követ-
kező tenyésztőktől: Remy Vandecaveye, 
AndreVaernewijc, Ignace Pollet, J. 
Lavigne, Garré- V./D. Berghe, Devos und 
Roger Desmet-Mathijs.

Mindenekelőtt az élő legenda Desmet-
Mathijs galambjai - „Gullit” vonal - hoz-
ták meg a döntő erősítést a nagy hosszú 
távú versenyekre, mint a Szent Vincent és 
Barcelona.
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Özvegyeik fából készült tágas ker-
ti galambházakban nyertek elhelyezést 
Wortegem-Petegem-ben, melyeket alkal-
mi vétellel Andre Van Steenkiste-től vá-
sároltak. Összesen 52 özvegy részére van 
itt 6 fülke. A dúcok közül 3 DNy-i fek-
vésű, 4 pedig DK-i fekvésű. Hogy a téli 
tenyésztéskor a munka korlátok között 
maradjon, az egyik évben a DK-i galam-
bokat párosítják, a másik évben a DNy-i 
dúcok lakóit.

Patrick: Ennek két oka is van, először is 
az özvegyekre szükségem van, mint daj-
kákra a tenyészpárok tojásai részére. Ez 
által a tenyészpárok azonnal újra költhet-
nek. Másodszor, a párosítások különböző 
időpontjai miatt, különböző időpontokban 
jelentkezik a forma. Ez természetesen nem 
túlzott luxus, ha az ember a szezonban a 
legjobbak közé szeretne tartozni. Azok a 
galambok, amelyeknek tavasszal nem sza-
bad túl korán tenyészteni, ezeknek ősszel 
szabad egy pár fiókát felnevelni.

Azok a galambok, amelyek a korai te-
nyésztésben vesznek részt, azok ősszel 
egy-két keltést felnevelhetnek. Sok em-
ber kérdezi magától, hogy a legsikere-
sebb özvegyektől miért nem gyűrűzök 
meg sosem fiókát.

Nos, az az oka, hogy nálam egy özvegy-
nek egész pályafutása során egy és ugyan-
az a tojója. Ez egy olyan tojó, amit még 
fiatal korában választott, más szavakkal, 
az első nagy szerelme. Mivel én azonban 
szeretek olyan galambokból tenyészteni, 
melyek eredményéről 100 %-osan meg 
vagyok győződve, az özvegy tojója eseté-
ben nem mindig áll fenn. Ezért vonakodok 
attól, hogy ezektől fiókákat meggyűrűz-
zek. Egyszer az egyik ÁSZ galambomat, 
egy 3 éves hímet másik tojóval párosítot-
tam, hogy ebből legyen néhány utód, ez a 
madár ezt követően egyik évről a másikra 
egy teljesen átlagos versenyzővé degradá-
lódott. Ettől kezdve a csontjaimban van 
a félelem, és soha többé nem fogok egy 

özvegyet az első szerelmétől elválasztani. 
Tudom, hogy ez az egész egy kicsit külö-
nösen hangzik, de én maradok a vélemé-
nyemnél. Inkább néhány fiatal galambbal 
többet meggyűrűzök a tenyész galambja-
im közül. Minden özvegyet március 20-a 
körül ismét párosítok. Ezután maximum 4 
napot költhetnek. Ez alatt a rövid idő alatt 
elővesszük az oktatókosarat, és lebonyo-
lítjuk az első tréningrepüléseket. Néhány 
rövidtávú tréning után a középtáv jön, ezt 
követően a többéves galambok nagy részét 
indítjuk a „National Brive” versenyen, ez 
június első hétvégéje.

Hetente kétszer saját keverék: egy 
edényben pálinka, víz, vöröshagyma, fok-
hagyma, és l kg fekete kandisz keverékét 
3 hétig ázni hagyjuk, majd üvegbe töltjük 
és ebből egy evőkanálnyit keverünk l kg 
táplálékhoz.

Felhasznált szakirodalom: 
Brieftaubensport

von Stefan Mertens
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Nagyon sokféle út vezet a sikerhez a cím-
ben megfogalmazott témakörben. A siker jól 
mérhető, de vannak olyan rossz módszerek, 
amelyet ha követünk és alkalmazunk a ga-
lambjaink láthatóan eredménytelenek a ver-
senyzésben és a tenyésztésben egyaránt akár 
már egy-két éves korukban. Igyekszem ebben 
a cikksorozatban tanácsot adni azokról a kipró-
bált és bizonyított módszerekről, amelyeket a 
bajnokok használnak a világon mindenhol. 

A felkészítésben a legnagyobb igyekezet 
a versenyek előtt kezdődik el, főleg azoknál, 
akik a nyugalmi időszakban galambjaikat el-
hanyagolták, és most a közelgő versenyekre 
megfelelő kondícióba szeretnék őket hozni. 
Ezért a cikkemben az első versenyciklust 
megelőző 6 hétről fogok írni. Amennyiben 
Dél-Afrikában élsz akkor ez kb. április köze-
pe, és ha jól kezelted a galambjaidat túl van-
nak a nagyvedlésen és felkészültek az ottani 
évszak szerint a tél kezdetére. A vedlési és a 
pihenő időszakban etetett túlzott fehérje tar-
talom miatt azonban a galambok túlsúlyosak. 
Azért, hogy csökkentsük a túlsúlyt a galam-
bokkal hántolt napraforgót kell etetni reggel és 
kizárólag árpát este. A galambjaink hamarosan 
elkezdenek hosszabban tréningezni ezen a dié-
tán és az edzőutakat is csak ekkor szabad meg-
kezdeni. A galambokat edzőútra vinni akkor, 
amikor még nincsenek jó kondícióban HIBA 
és felesleges pénzkidobás, ezzel a módszerrel 
nem fogsz bajnokokat felkészíteni. 

Ugyanekkor el kell kezdeni a gyógyszeres 
kezelést a Kokcidiózis, a Mikoplazmózis és 
a Trichomonász ellen és ki kell tisztítani a 
légzsákokat is (a fordító megjegyzése: az itt 
használt és felsorolt gyógyszereket nem for-

dítottam, azt mindenki saját maga döntse el, 
hogy mit kíván felhasználni). Mivel ezek a 
betegségek előfordulnak később is négy-hat 
hetenként egy napig szükségesnek tartom 
itatni ugyanezt a keveréket a galambokkal. 
Ezzel a módszerrel megelőzhető a beteg-
ségekkel szembeni rezisztencia, amely az 
egész világon súlyos problémát okoz. A leg-
nagyobb titok a galambok versenyekre való 
felkészítése és kondicionálása során nem az 
hogyan hozzuk őket csúcsformába, hanem 
pont az ellenkezője, hogyan kerüljük el azt, 
hogy a csúcsforma kialakuljon a szombati 
versenynap előtt. 

Szerda reggel van, az első versenyünk 
előtt. Eddig reggel hántolt napraforgót adtunk 
a galamboknak este pedig csak tiszta árpát. 
A galambok teljes erőben vannak, de olyan 
könnyűek, mint a toll és készek arra, hogy 
először megkapják a versenyre szánt jó mi-
nőségű keveréket, amelynek legalább 60%-a 
kukorica. Szerda az a nap, amikor visszatér-
hetünk a versenykeverékre, ezt kapják reggel 
és este csütörtök estig. Pénteken reggel már 
csak könnyű eleséget hántolt napraforgót, és 
tiszta vizet kapnak. Ezt a módszert korrekt 
módon követve szombat reggelre lesznek a 
galambjaid csúcsformában és készek a gyors 
hazatérésre. Szombat van, várjuk a galambo-
kat haza a vízbe elektrolitot és mézet teszünk. 
A szombati és a vasárnapi etetésre, elsősor-
ban az árak miatt, a következő keveréket 
javaslom összeállítani: 5 liternek megfelelő 
mennyiségű árpa, ugyanannyi búza összeke-
verve. Egy levesmerőkanálra való sörélesztőt 
kell összekeverni egy pohár FRISS citromlé-
vel (ez kb. hat közepes méretű citrom leve) 

és ezt teljesen össze kell keverni, hogy pépes 
legyen, ezt kell ráönteni a korábban elkészí-
tett magkeverékre. Jól összekeverni az egé-
szet és két órát pihentetni, ez idő alatt a ma-
gok teljesen magukba szívják a sörélesztő és 
citromlé keveréket. Azért csinálom ezt, mert 
nem hiszek a régi vértisztító sókban, amelyek 
hátrányos hatásúak a galambokra. A modern 
tudomány szerint a vértisztítást és a méregte-
lenítést a lehető legkorábban el kell végezni, 
a galambokban a verseny során halmozódott 
salakanyagot gyorsan ki kell üríteni. Most 
a szombatról és a vasárnapról beszéltünk. 
Hétfőn és kedden reggel hámozott naprafor-
gó este pedig tiszta árpa az eleség. A normál 
adag a galambok számára egy bögre élelem 
10 galambra számítva minden etetésnél. Saj-
nálatból ne adjunk nekik többet enni, mert 
akkor te sajnálhatod majd őket szombaton, 
a versenyen, amikor hazafelé repülnek, és 
majd sajnálkozhatsz az eredményeden, hogy 
a legtöbb versenytársad megelőzött. Hétfőn 
a szállítás során előforduló fertőzések miatt, 
amely vedlési problémákat okozhat, megelő-
ző kezelést kell alkalmazni (lásd fentebb, a 
megelőző kezelést mindenki maga döntse 
el). Egy nap hetente a fokhagyma is jót tesz 
a galamboknak, de szeretném kiemelni, hogy 
az ivóvízbe folyamatosan adagolt gyógysze-
rek és adalékok hatására a galambok a hét 
során kb. 10%-kal kevesebb vizet isznak és 
ez összességében 40%-kal csökkenti a ver-
senyen mutatott formájukat. Ez okozhatja, 
hogy a versenytársak megint elütnek téged 
a díjaktól, ezért én azt javaslom, hogy min-
den gyógyszert vagy kezelésre szánt anyagot 
a takarmányra tegyünk és olyan tiszta vizet 
itassunk, amennyire csak lehetséges. 

Dél-Afrikában kb. 21 héten keresztül 
röptetünk az öreg galambokkal, a most leírt 
program megfelel az első hét hétben és kisebb 
változtatással a későbbi ciklusokban is, ami-
kor az idő kezd melegedni és a napok hosz-
szabbodnak. Zárásként megemlíteném, hogy 
hetente a galambok kapjanak 60 km-ről annyi 
edző utat, amennyit csak tudunk röptetni. Aki 
nem versenyez minden hétvégén annak egy 
150 km-es edzőutat kell legalább röptetnie, 
hogy formában tartsa a galambjait. Szintén 
hiszek abban, hogy a statikus elektromosság 
több veszteséget okoz a galamboknál, mint a 
betegségek. Amennyiben a kocsi, amelyet a 
szállításnál használnak nincsen megfelelően 
leföldelve és te nem vagy képes a galambok 
elektromos töltését csökkenteni, akkor nagy 
bajban vagytok.

Fordította:  Simon Béla
Dunaújváros

Jack Barkel: 
Gyógyszerelés, etetés és edzés a versenyekre 

való felkészítésnél
A most induló sorozatban szeretném lefordítani Jack 

Barkel több cikkét, amelyet 2000-től publikált. Munkás-
sága elsősorban az angliai és a dél-afrikai tapasztalataira 
épül, ez fontos lehet, hiszen Dél-Afrikában egészen más az 
éghajlat az évszakok és a versenyzés. A cikkek hangulatát 
nem fogom tudni teljes mértékben visszaadni, mivel egy-
egy megjelenő cikk kapcsán az olvasók levélben fordultak 
a szerzőhöz és több témát alaposan kiveséztek. A cikkek, 
a hozzá kapcsolódó olvasói kérdések és válaszok megta-
lálhatóak a szerző honlapján, amelyet ajánlok minden ér-
deklődőnek, hogy saját maga is keressen fel.

http://mysite.mweb.co.za/residents/jackbarkel/
Jack Barkel 1936. augusztus 3-án született egy galambász családban. Életéből 28 évet Ang-

lia északi partvidékén Sunderland közelében élt, majd emigrált Dél-Afrikába. Jack Barkel 
1999-ben megjelentettet egy videót és ennek sikere nyomán egy könyvet is, amelynek a címe: 
THE HIDDEN MYSTERIES OF NATURE AND SCIENCE As applied to the aspects of 
racing and breeding pigeons. Ami szabad fordításban kb. így hangzik: A természet és a tu-
domány rejtett titkai, a postagalambok versenyeztetése és tenyésztése szempontjából. Ebben 
a könyvben leírtak egy részét jelentette meg különböző cikkek formájában. Nagy hódolója és 
szakértője az un. szemteóriának, erről nemrégen jelent meg egy újabb könyve a „The modern 
guide to eye-sign & breeding” címmel.
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2010. január 01.
- Gyűrűkiosztás kezdete

2010. január 07, 08, 09. 
- 54. Országos Postagalamb kiállítás

2010. január 29-31.
- Közép Európai Postagalamb kiállítás – Katowice 

2010. március 01.-ig
- A tagszövetség hivatalos versenyprogramjának leadása
- Magyar Kupa versenyutak leadása
- Zóna Díjkiosztók a 2009-ik év versenyeinek díjazása
- Tagszövetségi küldöttgyülések jegyzőkönyveinek leadása

2010. március 31-ig
- Tagszövetségi gyűrűnyilvántartás leadása (internetre)
- Alapnevezés leadása az eredményszámolókhoz
- Versenyengedélyek befizetése (az alapnevezés szerint 1. csapat 

2000 Ft többi nevezett 50.-/db)
- Orvosi igazolások leadása

2010. április 15-ig
- Gumigyűrűk elvitele és befizetése
- Dúcmérések leadási határideje (új dúcoknál csak műholdas be-

mérést fogadunk el)
- Tenyésztői adatok pontosítása, egyeztetése
- Eredményszámolóktól az adatbázis átküldése a Szövetségbe
- Feleresztési helyek engedélyeztetése az FVM és az Európai 

Nemzeti Szövetségeknél
2010. április 30-ig

- Versenyórák ellenőrzési jegyzőkönyvét a Szövetségbe leadni
2010. május, június, július versenyidőszak

- Versenyeredmények elküldése az eredményszámolóktól folya-
matosan, versenyutanként a Szövetségbe.

2010. június 30-ig
- A 2011. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés

2010. augusztus 31-ig
- Fiatalok versenyére dúcbemérési beadási határidő
- Fiatalok versenyengedély váltása, befizetése - aki a főversenyen 

nem versenyzett
- Eredményszámolóktól a fiatalok alapnevezésének átküldése a Szövbe
- Nemzeti Versenyek végleges listája
- Magyar Kupa végleges listája
- Magyarország Nemzeti Bajnoksága végleges listája

2010. szeptember 30-ig
- FCI Grand Prix versenyek, fiatalok világbajnoksága
- Fiatal galamb versenyek az FCI tagországaiban
- Magyarország Fiatal galamb vesenyeinek végleges listája

2010. október 1. – október 31.
- Átigazolási időszak

2010. október 31-ig
- Évkönyv anyag leadási határidő a Szövetségbe

2010. november 30-ig
- Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez.
- Kitüntetések felterjesztési határideje az Elnökséghez
- Átigazolási Kérelmek leadása a Szövetségbe
- Bajnokok kiállítása, Egyesületi, Tagszövetségi kiállítások, díjkiosztók
- Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a Tagszövetségekbe
- Tagsági díjak befizetése

2010. december 10.
- Tagszövetségek, tagegyesületek létszám összesítőjének leadási határideje
- Tagsági díjak befizetése a szövetségbe
- Országos Kiállítási hozzájárulások befizetése

2010. december 20.
- Országos Kiállítás dokumentumainak leadási határideje

A téli tenyésztésről a 2006. júniusi szaklapban 
tettem közzé tapasztalataimat. A cikk megjelené-
se után több sporttárs keresett meg személyesen 
illetve telefonon és mondta el jó-rossz tapaszta-
latait. Szerencsére a pozitív tapasztalatok elsöprő 
fölényben voltak. Akik a cikkem vezérfonalát 
próbálták követni, azok kivétel nélkül jó eredmé-
nyekről számoltak be. A negatív jelzések inkább 
a tenyésztők tapasztalatlanságának tudhatók be.

Például:
• nyárvégi fiatalok pároztatása?
• rövid ideig való elválasztás (1 hét)?
• kis helyen lévő töménytelen galamb?
Tehát úgy vettem észre, hogy a téli tenyész-

tés előtérbe helyezése valamit megmozgatott 
kis hazánkban, és sokan felismerték, hogy 
előrelépni csak változtatás útján lehet.

A téli tenyésztést az utóbbi évben beve-
zettem a versenygalamboknál is. Elsősorban 
azért, hogy a korai fiatalokat mielőbb tesztelni 
tudjam, és hogy a galambok tavaszi stresszes 
állapotát csökkentsem, amit egy időben tör-
tént fészekre hajtás, tojásrakás, fiókanevelés 
+ TRÉNINGEZÉS vált ki. Szerintem ennek 
a stresszes állapotnak tudható be a nagyobb 
mérvű veszteség a tavaszi tréningeknél.

Ha téli tenyésztéssel készítjük fel a ver-
senygalambjainkat a versenyszezonra, na-
gyon sok mindenre kell ügyelnünk.

Az általam alkalmazott módszert nyugodt 
szívvel merem ajánlani azoknak, akiknek ez 
a technológia szimpatikus. TAPASZTALA-

TAIM EGYÉRTELMŰEN POZITÍVAK.
A módszerem leírását közvetlenül az utolsó 

öregek versenye befejeztével kezdem ismertetni.
• A fiatalokat, amelyek nálam hatszor re-

pültek csillag irányban 90-100 kilométert 
(májustól folyamatosan) az utolsó öregek 
versenye után átszoktatom a jövőbeli fészkes 
helyükre. Ez két-három napon belül megtör-
ténik. Néhány pár fiatal, mivel ivarérett fész-
ket foglal és letojik. Véleményem szerint ez 
nem befolyásolja a későbbiekben negatívan a 
versenyteljesítményüket.

• A vedlés meggyorsítása végett szeptember 
végén bezárom a fészkeket és október végéig 
reggeli etetés után kizárom a szabadba a galam-
bokat a galambházból. Az itatót a bejáróba kite-
szem, így az intenzív fészekre hajtást megakadá-
lyozom, és a vedlést felgyorsítom. Késő délután 
a galambokat beengedem és megetetem.

• November 1-én a nemeket szétválasz-
tom (a hímek maradnak a fészkes helyen) és 
ügyelek arra, hogy a galambok a megfelelő 
szabad repülést megkapják.

• December 1-én bekapcsolom a villany-
világítást reggel 6-tól este 7-ig és a nagyobb 
szellőző ablakokat becsukom.

• December 8-án kinyitom a hímeknél 
fészkeket és beteszem a fészektálat.

• A legjobb párosítási időpont december 
10-e, elsősorban azért mert a galambok be-
fejezték a vedlést. Ha a galambok megfelelő 
fizikai állapotban vannak, gyorsan megtörté-

nik a párosodás és 12 napon belül letojnak.
Január 10-e körül kezdenek el kikelni a 

fiatalok. Minden párnál okvetlenül írjuk fel 
a kelés időpontját. Amikor a fiatalok 14 na-
posak, a tojókat válasszuk le a hímtől. A hím 
szépen felneveli egyedül a fiatalokat.

Ez a 14 napos leválasztás nagyon fontos, 
mert így megakadályozzuk a második fészekre 
hajtás, letojást, és főleg a vedlés beindulását.

Miután az összes fiatalt leválasztottuk a 
hímektől, szüntessük meg a megvilágítást és 
nyissuk ki az összes szellőzőablakot.

Ha valaki nem így jár el és a vedlés beindul, 
akkor az negatívan befolyásolja a verseny-
szezon második felét, a nagyon előre hozott 
vedlési állapot miatt (gyakorlatilag az utolsó 
utakra nem lehet pakolni a galambokat).

• Ezután egy nyugalmi időszak következik 
a galamboknál. Próbáljuk meg a lehető leg-
nyugodtabb körülményeket biztosítani szá-
mukra az elkövetkező 6-7 hétben.

• A második párosítási időpontot a verse-
nyekhez tudjuk igazítani, elképzelésünk sze-
rint. Ez nagyon gyorsan és stressz mentesen 
megy végbe, mivel a galambok már megis-
merték fészküket és párjukat.

A közreadott módszeremben remélem sen-
ki nem fog csalódni és az időpontok pontos 
betartásával sikeresen fogják alkalmazni.

Mindenkinek jó tenyész- és versenyered-
ményeket kívánok.

Csönge Béla B-07

Téli tenyésztés a versenygalambokkal

Határidők 2010
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Hazánk délvidékén élő sporttársaim be-
levágtak valamibe, hitük szerint ez a vál-
lalkozás néhány kezdő év multán elvezeti 
őket az áhított Maraton távon történő ver-
senyzés gyakorlatához. Azon elgondolás 
mely szerint összefogják a „Dél” hosszú táv 
versenyzőit, az alakulás pillanatában úgy 
fogalmazódott meg. A Horvát, Szlovén, 
Szerb, Román és Magyar 800 km feletti 
területeken galambászók bevonásával nem-
zetközi összefogással. Rangos versenyeket 
kívánnak lebonyolítani, mindezek hozadé-
kául megjelenni a nemzetközi palettán. Az 
első jelentős lépés röviddel a megalakulást 
követően 2009-ben két verseny lebonyolí-
tásával vette kezdetét. A versenyeket végül 
is Bamberg I, II rendezték némi eltérés az 
eredeti tervtől a kényszer hatására lett ik-
tatva.

Kócsó János a Pannon Maraton Klub 
megválasztott elnöke személyes meghí-
vással invitálta a díjkiosztó ünnepségre 
Bárdos István urat, Sportszövetségünk 
elnökét, úgyis mint az FCI Sportügyi al-
elnökét. Valamint a Szaklaptól személy 
szerint a szerzőt.

Csongrádon a Vándor tanya vendéglőben 
14.00 órára hirdetett kezdést megelőzőleg 
sikerült a helyszínen ismerkedni a hazai és 
a nemzetközi meghívottak népes táborával. 
Két TV társaság adott a helyszínről élő be-

számolót jeles eseménynek tartván ezen ci-
vil társadalmi bemutatkozót a postagalamb-
ászok részéről: Bárdos István szövetségi 
elnök úr, Kócsó János Klub elnök, Murányi 
László a fegyelmi bizottság elnök.

Megelégedéssel nyugtázta szinte minden 
jelenlévő a társadalom részéről az érdeklő-
dést, amely a TV társaságok jelenlétében 
öltött testet. A riportok elkészülte némileg 

átrendezte a kezdés időpontját, ez jelen 
esetben természetes velejárója volt a ren-
dezvénynek. Az események nyugvópontra 
értek a Klub vezetői elérkezettnek ítélve a 
pillanatot, belekezdtek az első nemzetközi 
részvétel mellett megrendezett két hosszú 
táv - maraton verseny díjazottjainak meg-
ünneplésére.

Kócsó János ismertette az elindulástól a 

Megalakult a Pannon Maraton Club!
Az elmúlt évek hazai és nemzetközi tör-

ténései egyértelműen jellemzik, hogy posta-
galamb sportunk jó úton halad! A Szövetség 
az – elnökkel az élen – bátran nyit, kezde-
ményez, támogat értelmes új elgondoláso-
kat! Csongrádon ebben az emberarcú, szép 
városban 2009. február 28-án Európa déli 
részéről sporttársakat fogadtak a magyar ven-
déglátók. A „komoly” hosszú távú versenyek 
igénye közismert, de nemcsak nálunk, így 
aztán, román, szerb, horvát, bosnyák vezetők 
érkeztek – örömmel – és mondták el gondo-
lataikat, a 800 km-en felüli verseny utakról. 
Jellemző az érdeklődésre, hogy az Isztriai-
félsziget gyöngyszeméről – Pula begördült 
egy küldöttség. Kócsó János házigazda pos-
tagalambsportunk „utazó nagykövete” isme-
rősként üdvözölte a vendégeket, majd Bárdos 
István vette kezébe a mikrofont.

Elnökünk rövid kitekintést adott a hazai, 
az európai hosszú távú utakról, majd szólt a 
közép európai versenyek szükségességéről, 
lehetőségeiről. Hangsúlyozta nagy létszámú 
indítások a kívánatosak és ezt csak közös, 
több ország részvételével lehetséges. Jól ösz-
szeállított, elmondott gondolatai a résztve-
vőket állásfoglalásra bírta. Egyetértés volt 
abban, hogy az irány Magdeburg legyen és 

a távolságot 800 km determinálja. Ahogy je-
lezte ez hazánkban kb. a Cegléd alatti egye-
sületek részvételét jelenti. A „külföldiek” 
elmondták, hogy a 2009-es programjaik bár 
fixáltak, mégis már az idén szeretnének kö-
zös maratoni versenyeket.

Aztán közel egy hónap múlva megalakult a 
Pannon Maraton Club. Az alakuló ülés meg-
választotta tisztségviselőit.

Elnök: Kócsó János, alelnök: Csehi Miklós. 
Elnökség tagjai: Czeglédi Sándor, Garaczi 

János.
Titkár: Mihalik Csaba, pénztáros, gazda-

sági vezető: Hajdú János. 
Versenybizottság elnöke: Gál László, 

tagjai: Hideg Árpád, Varga Kázmér. 
Ellenőrző-bizottságot Jambrik István ve-

zeti, tagjai: Albert István és Cséfán Tivadar.
Fegyelmi-bizottság elnöke: Murányi 

László, tagjai: Juhász István, Szalai Károly.
A résztvevők elfogadták a Pannon Maraton 

Club alapszabályát. A Club a jövőben önálló 
egyesületként kíván versenyezni.

A megalakult magyar Club megrendezte 
az első tervezett nemzetközi versenyét, ver-
senyeit több ország részvételével.

2009. július 18. és augusztus 1-én 
Bambergből sikeresen érkeztek a galambok. 

Szép idő volt, az eső nem esett az „Isten nem 
siratta” madarainkat!

A 2009-es évet értékelendő elnökségi ülé-
sen már közel 300 sporttársunk nevében ér-
tekeztek a résztvevők. Elfogadásra kerültek 
a 2010-es program lényegi részei, mégpedig 
úgy, hogy Bambergből legyen verseny június 
közepén, július elején, majd Magdeburgból 
július közepén. Kócsó János javaslata szintén 
programozva lesz, aminek a lényege a követ-
kező. Legyen az éveseknek – párhuzamosan 
– egy 700 km-es út!

Versenyszabályzatunkban szerepel az 
1887-ben megfogalmazottak egy-két passzu-
sa, mint pl……

„Minden résztvevő tag, tetszés szerinti 
számú galambot utaztathat …

…a galambok csak akkor bocsáthatók útra, 
ha birtokosuk a megszabott útiköltségeket, az 
utazás megkezdése előtt kifizette … stb.”

Nem mellesleg, de 1931-től már 1000 km-
en belüli utakat röptettek dicső elődeink.

Most közép-európa déli részének nyújtot-
tunk kezet, fogtunk össze, szót értettünk is-
mét, örültünk, örülünk egymásnak! A galam-
bok nem ismernek határt…….!

Murányi László

Első nemzetközi Pannon Maraton Díjkiosztó - Csongrád

Nyitrai János (2. hely), Cséfán Tivadar (3. hely), Kövesdi – Szecskor 36 (1. hely)
A Bamberg I magyar csapat győztesei
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A K-03 Zamárdi PGSE meg-
rendülten tudatja, hogy Elter 
Imre sporttársunk 2009. no-
vember 28-án életének 71. 
évében váratlanul elhunyt.
Sírjánál az egyesület tagsága a 
kegyelet virágaival és galam-
bok felengedésével vett végső 
búcsút!
K-03 Zamárdi PGSE tagsága

Mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy Jenei Béla 
sporttársunk, a Békéscsa-
bai P-01 egyesület tagja 
69 éves korában elhunyt. 
Emlékét megőrizzük.

P-01 tagsága

A B-07 budapesti Postagalamb Sport-
egyesület tudatja mindazokkal akik is-
merték és tisztelték, hogy súlyos hosz-
szantartó betegsége után hetvenéves 
korában elhunyt Kundráth Sándor 
sporttársunk. Igaz jó barát, jó apa, csen-
des természetű ember volt. Negyven 
évig ferihegyi repülőtéren, a MALÉV-
nél dolgozott, megbecsülésben. Mint 
annyi más családban náluk is öröklődött 
a kisállatok a galambok szeretete, mivel 
rákoshegyen kertes házban éltek, mindig 

volt a portán hobbi szinten kisállat. A hetvenes évek vége felé az 
ifjabb Sándor már élénken érdeklődött a galambok iránt. A hon-
védségtől való leszerelés után aktívan elkezdett galambászkodni, 
a B-01, majd a B-11 egyesületekben.
Az élet azonban nagy rendező, és az ifjú Sándor 89-9o-ben családi 
kapcsolat révén Svédországba nősült. Azóta is ott él családjával.
De mi lett a galambokkal, azok bizony a papára maradtak. Aki 
így a fiú útmutatása alapján - levélben, telefonon - elkezdett ver-
senyszerűen galambászni. Kezdetben a B-02, majd 99-től a B-07 
egyesületben, a fiú gyakori látogatásával.
Így állt elő a furcsa, nem szokványos helyzet, hogy nem a fiú 
apjától, hanem az apa fiától örökölte a postagalambászatot. Ter-
mészetesen a fiú eközben már Svédországban is galambászkodott, 
és jelenleg is benne él az itthoni és kinti galambász közösségek-
ben, Alex fiával, aki szintén érdeklődik a galambok iránt. Sajnos 
a kinti körülmények nem kedvezőek a röptetésben, az Ő lakókör-
zetükben 20 db-ot lehet tartani, de szabad repülésre – 9 és 11 óra 
között – egyszerre csak 10 db-ot lehet kiengedni.
Idehaza a papa halála miatt mindent fel kellett számolni, azonban 
egy közelben lakó fiatalember – az ifjabb Sándor egy régi barátja, 
mindent – dúcot, galambokat átvett, így van remény arra, hogy 
nem szűnik meg véglegesen a galambászat rákoshegyen.
Végső búcsút 2009. december 11-én vettünk SÁNDOR barátunk-
tól a pestlőrinci temetőben galambok feleresztésével, sokunk rész-
vételével.
Megemlékezünk RÓLA a továbbiakban is egy emlékverseny kiírá-
sával VÁNDORSERLEG alapításával.

Halottaink

Mély megrendüléssel tudat-
juk, hogy Gombos István 56 
éves korában tragikus hirte-
lenséggel elhunyt. Temetésén 
virággal és galambjai fel-
eresztésével búcsúztunk tőle. 
Emlékét megőrizzük.

Z-05 Ózd-i egyesület tagsága

napjainkig eltelt időben történteket. Voltak 
előre nem kalkulált események melyeken 
sikerült megítélése szerint úrrá lenni, a klub 
vezetői mellett, a versenybizottsági elnök 
is rövid beszámolóban méltatta a végered-
ményt. Hozzátéve mivel első alkalommal 
rendeztek nemzetközi Horvát, Szlovén, 
Szerb, Román és Magyar galambászok 
részvételével közös versenyt. A menet-
közben felmerült gyermekbetegségen túl-
lépve sikeresnek ítélte meg a két verseny 
lebonyolítását. Külön köszöntött minden 
meghívottat, amely figyelmes gesztus volt. 
Apró zökkenőktől eltekintve a díjak rövid 
időn belül elhódítóikhoz kerültek.

Fontos elfoglaltságom okán nem marad-
hattam záróráig. Amíg jelen voltam néhány 
észrevételem szeretném megosztani első-
sorban a szervezőkkel.

Mivel nemzetközi résztvevőkkel első alka-
lommal rendeztek ilyen nagyszabású igényes 
ünnepi díjkiosztót, úgy vélem a hely kiválasztá-

sa nem volt igazán szerencsés. Kissé szűkösen 
voltunk, a díjak átadása gyorsan motorikusan 
történt, ilyen rendezvényeken elengedhetetlen 
a komfort érzés megteremtése.

Bamberg I. magyar:
1. Kovács Sándor
2. Nagy Gáspár László
3. Ábrahám Lajos
4. Lados Gábor
5. Kaldenekker Gábor

Nemzetközi:
1. Trajkovic Dragan
2. Trajkovic Dragon
3. Kovács Sándor
4. Lupulescu Adrián
5. Nicorescu Iamcu

Magyar csapat:
1. Kövesdi – Szecskor 36
2. Nyitrai János
3. Cséfán Tivadar

Bamberg II. magyar:
1. Gáspár István
2. Ács János
3. Molnár Károly
4. Kovács Zsolt
5. Gál László

Nemzetközi:
1. Gáspár István
2. Ács János
3. Molnár Károly
4. Kovács Zsolt
5. Ruzie Brankó

Magyar csapat:
1. Nagy Gáspár László
2. Varga Lajos
3. Gál Ottó

Összetett magyar csapat:
1. Kovács Sándor
2. Varga Kázmér

Száraz György
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Köszöntjük  
a február  

hónapban született 
sporttársainkat
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Lakossági Hirdetés
Keressük együtt a legjobbakat. Fiata-
lok gyűrűzését vállalom 2010. évben 
is. Szerényebb pénztárcájú és kezdő 
sporttársak jelentkezését várom. Fi-
atalok a következő vérvonalból ren-
delhetők. H Wieden, K. Schellens, 
G. Vandenabele, Dr. H. P. Brockamp 
keresztezett fiatalok más vérvona-
lakból is. Gyűrűt kérek. Fiatalok ára 
kettőezerötszáz forint. Érdeklődni: 
06-96/261-748

***
2009-ben 38 egyesületi díjat nyert ál-
lományomból galambok eladók.
L.V. Lonn, K. Shellens, Brokamp, 
G. Vandenabeele, B. Camphuis, F 
Vervoort vérvonalúak. Dinka Lajos, 
Tel: 06-20/498-4169

***

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

***
Állományom csökkentése céljából ga-
lambokat ajándékoznék kezdőknek. 
Feltétel a személyes megjelenés. 
Tamás István 06-20/3722-961

***
Megromlott egészségi állapotom miatt 
felszámolom a 30 éve csak ANKER 
galambokból tenyésztett postagalamb 
állományomat. Tel: 06-20/387-2592. 
Márc. 14-én a monori vásáron leszek.

***

Eladó 2 db Wanroy galamb köz-
vetlenül HANS EIJERKAMP 
úr (Penderosa=tenyészéből) a 
BLACK GIANT vonalból!
Rokontenyésztve a NL 91-1471583 
galambra, amely Bergerac 40334 
galambból 1 díjat szállt és 15679 
galambból   41 volt!
Valamint szintén HANS EI-
JERKAMP úrtól közvetlenül 2 
db V. D. Wegen galamb melyet a 
Vanroyokhoz ajánlott keresztező 
pároknak!
Az eredeti EIJERKAMPOK 
2006-os kelésűek és 2007-es 
kelésű gyerekei 2009-ben Aachen 
és Kielt is megszállták 1000 
Km! Mely galambok dúcomban 
megtekinthetők!

Érdeklődni: Czegle Attila 
Tel:06-30-485-9100

Kiváló származású tenyészállomá-
nyomból egy széria fiatalt teljes egé-
szében sporttársi áron kiadok. Galamb-
jaim 20 év élversenyzői pályafutásom 
során szerzett tapasztalataim alapján 
tenyésztem. 
Tomori László A-23 Nagykáta, tel.: 
30/9-552-059,  e-mail: tokeszka@
freemail.hu

***


