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Küldöttgyűlés 2010.
1. Ellenőrző Bizottság jelentése
2010. január 1-i létszám: 5392 fő
- meghívott küldött: 124 fő (40 fő után 1 fő!)
- megjelent küldött: 102 fő
- határozatképesség: 82%
A küldöttgyűlés a munkáját elkezdheti.

2. Bárdos István köszönti a megjelenteket.
Javaslat a levezető elnök személyére: 
   Bárdos István
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
Jegyzőkönyvvezető:  - Pethő Attila
   - hangrögzítés
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
Hitelesítők:
- Dulai László 07. Hatvan és Körny. tagszöv
- Juhász Gáborné 09. Szolnok tagszöv
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
3. Bárdos István javaslatot tesz a meghívó-

ban küldött napirend elfogadására
A küldött gyűlés napirendje:
1. Elnöki beszámoló a 2009. évi munkáról
 előadó: Bárdos István
2.  A 2009. évi zárszámadás és a 2010. évi 

költségvetési terv előterjesztése
 előadó: Bárdos István
3. EB beszámolója
 előadó: Dr. Rózsa Ernő
4. Fegyelmi Biz. beszámolója
 előadó: Gyulai József
5.  Az 1. 2. 3. 4. napirendi pontok megvita-

tása, határozathozatal
6. Alapszabály módosítása
 előadó: Bárdos István
7. Hozzászólások
8.  Fertetics Gyula halála miatt új elnökségi 

tag választás
 előadó:  Horváth Zoltán a jelölő bi-

zottság elnöke
9. Hozzászólások
10. Választás
A napirendi pontokról való szavazás: 
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
Új napirendi pont felvételére javaslat?
Nem volt.

Tisztelt Küldöttgyűlés!
Az érdemi munka megkezdése előtt közös-

ségi munkájuk elismeréséért kitüntetéseket 
adunk át tagjainknak a 2009. évi előterjesz-
tések alapján.

A 2010. évi 
Küldöttgyülésen kitüntetettek:

Postagalambsportért érdemérem:
Rózsahegyi János A-10
Schmid József A-48
Szirmai József R-04

Arany fokozat 
Burka József Z-34    Horváth Károly B-06
Kajli István A-06      Kottyán Károly C-17
Kovács Imre N-08       Krupp István G-14
Mihalik József V-33   Száraz György A-39
Törőcsik László R-23    Vasas József Z-20

Ezüst Fokozat
Bacsa László E-03   Barna András A-63
Hegyi György R-17   Koszora József A-16
Kovács Gábor C-08     Laczkovics Károlyné  B-12
Liszkai Imre C-05   Lovag Nándor N-02
Molnár Imre P-09    Németh László F-22
Pápai Jenő J-02     Poszpisek Lajos C-12 
Sándor László Z-21    Szabó Péter A-02
Szabó Péter N-18    Takács József Y-04
Tóth István A-32    Végh Kálmán A-10

Bronz Fokozat
Ailer József P-05      Bábszky László G-13
Berkes István R-12     Dénes László E-03
Erdősi Tibor E-01      Hegyi László A-04
Kohajda Ferenc N-04    Kovács János A-46
Kovács József C-04    Kovács Sándor A-25
Kővágó Gábor A-50    Kuborczik Zoltán Z-35
Mátyás Zsolt Y-12     Onofer László Z-20
Onofer Sándor Z-20        Papp Géza P-02
Ruskó Sándor E-04      Szebeni Lajos A-54
Szőke Ferenc R-06        Takács Róbert Z-34
Vén Ferenc N-05

Poszthumusz emlékérem
Hartmann István         Fertetics Gyula
Kovács Ferenc           Dr. Lovas László
Szabó László

Magyarország Mesterversenyzője
Politzer Miklós Y-14

2010. januárjában a Közép Európai Szö-
vetség második kiállítása került megren-
dezésre Katowicében. A magyar galambok 
eredményei:

Sport „A” kategória:
  8. Juhász Gyula V-33 HU 06-26-82603
13. Velenczei Béla E05 HU-06-23-00330

Sport „B” kategória:
  9. Szabó Gábor F16 HU-07-11-25085
13. Takács Gábor F16 HU-06-11-11477

Sport „C” kategória:
10. Varga Károly A08 HU-05- 06-62288
14. Kárász László N06 HU 06-05-18875
15. Nagy Gáspár László P01 HU-06-05-13125

Sport „D” kategória:
  5. Nádas Pál F18 HU-06-25-67177
13. Makkos Tamás A11 HU 06-17-66925
16. Adrián Arnold F16 HU-05-50-68316

Sport „E” kategória:
11. Szabó András 808 HU-05- 05-88224
12. Tóth Gábor R13 HU-05-19-21882
15. Szálkai Szabolcs S07 HU 06-10-18694

Sport „F” kategória:
14. Kotrebai János N15 HU-09-21-95408

Sport „G” kategória:
10. Nádas Pál F18 HU-08-M-118638

Sport „H” kategória:
  1. Tóth Gábor  R13 HU-07-19-52782

Standard hím:
  1. Takács István A04 HU 04-50-22892
11. Nádas Pál F18 HU 06-25-67699
  5. Simon Mihály A48 HU 06-02-36825
18. Viglidán László F24 HU 07-11-25063
 8. László Endre Antal B09 HU 05-50-02958

Standard tojó:
  3. Nádas Pál F18 HU 06-25-67186
19. Oláh János Z22 HU 07-08-93591
35. K.F.P.-Team Z36 HU 06-08-82034
  7. Horváth Károly 606 HU 06-02-43240
  9. Juhász Ernő G02 HU 03-D-5122279

Csapatverseny: 3. Magyarország

2010. februárjában, Dortmundban a Német 
szövetség által hirdetett I. Európa Kupa ki-
állításon vettek részt a magyar postagalambá-
szok és galambjaik. A magyar galambok 
eredményei:

Sport „A” kategória
  8. Japport Zoltán R-38 05-05-88236 h
14. Grampsch István A-18 08-05-61448 t
15. Katona József R-06 07-50-25992 h

Sport „B” kategória
10. Fetter István B-19 07-16-94997 h
11. Albert István N-16 06-05-17350 t

Sport „C” kategória
  3. Tóth Gábor R-13 07-19-52782 t
  8. Csorbai Kornél N-10 07-21-66121 h
  9. Varga Antal E-01 07-23-06092 h

Sport „D” kategória
  6. Horváth János C-01 06-12-70000 h
11. Madár Gábor C-24 06-12-77324 h
12. Szerencse Imre C-22 07-12-85795 h

Sport „E” kategória
  1. Pusztai László C-08 06-12-74074 h
  6. Kecser Pál A-18 07-17-80909 h
12. Vígh János U-05 05-05-98903 h

Csapatverseny: 4. Magyarország

1. Elnöki beszámoló – 2009.
Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt Sporttársak!
Köszöntöm a mai tanácskozás résztvevőit 

valamennyi küldöttet, meghívottat, vendéget.
Köszöntöm és bemutatom az új tagszövet-

ségi vezetőket.
Nagy Ottó – 06. Dunakanyar
Szabó Géza – 08. Észak-II.
- 2009. a Választás éve volt.
Megújult az elnökség, amelybe 4 új tagot 

választott a Küldöttgyűlés, új vezetője van 
az Ellenőrző Bizottságnak – Dr. Rózsa Ernő; 
az Ifjúsági Bizottságnak – Hodászi Csaba; a 
Senior Bizottságnak – Nagy Gusztáv; ösz-
szevontuk az Egészségügyi és Tudományos - 
Nemzetközi Bizottságot, új vezetője Dr. Jilly 
Bertalan, létrehoztuk a Történeti Bizottságot 
– múltunk kutatására, postagalambász emlé-
keink gyűjtésére – vezetője Kerekes János.

Az elnökség és a Szakbizottsági vezetők (18 
fő) 50%-a kicserélődött (9 fő). Tagszövetsége-
ink vezetői között az elmúlt évek (ciklusok) 
vezetői választását figyelembe véve –
9 fő dolgozik több mint 10 éve 32%

53%
6 fő dolgozik több mint 5 éve 21%
13 fő dolgozik 1-4 éve 47%

Sok kritika érte az új választás után a veze-
tést, mondván elöregedett, nyugdíjasok.
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Csak a tények kedvéért:
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

választott elnöksége átlagéletkora – 61,5 év
- A szakbizottsági vezetők: 63 év (9 fő)
- Tagszövetségi elnökök: 57 év (28 fő)
A kérdésekre, felvetésekre a végzett mun-

ka adja meg a választ – én minden esetre 
azokkal a vezetőkkel dolgoztam – dolgozom, 
akiket mellém választottak!

Az új elnökség tagjai területi, tagszövetsé-
gi képviseletet, illetve szakmai felügyeletet is 
ellátnak.

Dunántúl – 
 Tamás István + Egészségügyi – Tudomá-

nyos Bizottság + Történeti + Szaklap + 13., 
20. tagszövetségek munkájának segítése
 Fertetics Gyula + bíráló bizottság + ver-

senybizottság + 11., 14., 25. tagszövetségek 
munkájának segítése

Közép Magyarország. – 
 Konrád János + etikai + versenybizott-

ság + 6., 12., 16., 29. tagszövetségek munká-
jának segítése
 Doholúczky Tibor + ifjúsági + Bíráló Bi-

zottság + 1., 2., 3., 17. tagszövetségek mun-
kájának segítése

Észak Magyarország. – 
 Tóth István + versenybizottság + Bíráló 

Bizottság + 7., 8., 18., 22., 23., 24., 26., 27. 
tagszövetségek munkájának segítése

Kelet-Dél Magyarország – 
 Balogh Tamás + Senior Bizottság + 9., 

10., 19. tagszövetségek munkájának segítése
 Kovács Mihály + Bíráló Bizottság + 4., 5. 

tagszövetségek munkájának segítése
 Molnár Mihály + Versenybizottság + tag-

szövetségek szakmai felügyelete
Az elnökség javasolja a Küldöttgyűlésnek 

a Versenybizottság mellett – szakmai felada-
tok ellátására, tervezésre, jövőformálásra, 
továbbképzésekre – Szakelőadói státusz lét-
rehozását – javaslat: Horváth Károly – aki 
Magyarország élversenyzője, többszörös ke-
rületi tagszövetségi, nemzeti bajnok

A 2009. év másik nagy jelentőségű döntése 
a Nemzeti Bajnokság kiírása volt.

Az újszerűsége, a változtatás, a régitől való 
eltérés, a megváltozott lehetőségek kisebb-
nagyobb ellenállásokat gerjesztettek.

Az ország zónás felosztása helyett – a ki-
sebb, egymáshoz közel eső tagszövetségek 
együtt versenyzését ajánlottuk – nem vált be.

A Nemzeti Bajnokság létszámait a nem-
zetközi elismerésnek is terveztük, gondolva a 
nagyobb szakmai elismerésre – nem vált be.

Nem vált be a versenyengedély galamb / 
50.- Ft költségtervezése

A Tagszövetségek önállósága – startok – 
nem mindenütt vált a közösségünk értékére, 
elismerésére, rontja a megítélést a Nemzeti 
Versenyektől való távolmaradás, a rossz ver-
senyprogramok, a rossz startok, a felelősség 
fel nem vállalása. Nem tudtuk a központi 
eredményszámoló programot átírni – hibás 
és késői, többszöri változtatásra szoruló ered-
mények születtek.

2010. évben ilyen nem fordulhat elő!!!
A program-változtatásokat február hónap-

ban megrendeltük.
A madárinfluenza nem okozott verseny-

kimaradást 2009-es évben. Ebben komoly, 
meghatározó szerepe van az FCI Állategész-
ségügyi Bizottságának!

Itt kell megemlíteni – az EU új állatszállí-
tási dokumentumokat használ. Erre Magyar-
országnak is át kell térni – a Tudományos 
Bizottság egyeztessen a Minisztériummal az 
új dokumentumok használatáról!!!

Központilag új tarifák is vannak az állat-
egészségügyi szolgáltatásoknál!!!

Új szabályozás versenyeink szervezésé-
hez a Német Szövetség feleresztési helyei-
nek listája - !

Csak ezekről lehet hivatalos versenyt 
rendezni!

Csak a Szövetség által megadott koor-
dinátákról lehet hivatalos startot – versenyt 
rendezni!

Egy idő – egy hely – egy start – egy lista!
A versenyzés alapja
- a saját postagalamb! – ellenőrzés – igazo-

lás (2009. küldöttgy. hat.)
- a rögzítő rendszerekről pontos nyilván-

tartás kell! 
Jelenleg:
 elektromos (5 féle 1940 db)
 mechanikus (17 fajta 3963 db)
A mechanikus órák új rögzítése 1-2-3 

egyedüli gumigyűrű! – minden versenyen 
akár azonos napon is vannak. A többi hüvely-
be többet is lehet tenni.

A gumigyűrű rendelések hiányosságai és 
gyártási problémák versenyzési gondot okoz-
hatnak.

Versenyengedélyt 2009-ben 4481 fő váltott!
Versenyző galamb kb. 20%-al kevesebb 

lett nevezve!

Magyar Nemzeti Bajnokság –új bajnoki 
kiírás + értékeinket, hagyományainkat meg-
őrző versenyzési formák, versenykiírások.

Versenyeink alapja a rövid- és a középtáv 
amely a küldött galamblétszámban és tag-
létszámban is meghatározó. A hosszú távú 
versenyekre lényegesen kevesebb a küldött 
galamb és a küldő versenyző.

2009. évben a május 30/31 és a június 
27/29-i versenyek az ország nagy többségé-
nek nehéznek, sok veszteséget, több esetben 
katasztrófát jelentettek.

május 30/31 – 15 tagszövetség jelezte a 
normál versenyt, a többi kisebb-nagyobb 
veszteséget.

június 27/29 – 
12 tagszövetség normál versenyt rendezett
6 tagszövetség katasztrófa versenyt rendezett
a többi tagszövetség nehéz, 2 vagy több 

napos versenyt rendezett.
Nagyobb felelősség és gondosság kell a 

startokhoz, nagyobb bátorság kell a verse-
nyek halasztásához minden szinten! – főleg 
a tagszövetségekben.

Javítani kell az alábbiakon:
- minden verseny startja GPS-el igazolható!
- minden 100 km feletti tréningekre és 

minden hivatalos versenyere
 kísérőt kötelező küldeni
 takarmány x itatás x szakszerű ellátás
 állategészségügy x állatvédelem (ketrec/

db – szállító konténer)
- fontos a kísérők képzése – erről doku-

mentumot kell adni!
- fontos a starterek képzése – felkészítése
 Startajánló a Szövetségi Honlapra!!! szö-

vetség
- fontos az élgalambok ellenőrzése! Minden 

tagszövetség VB-nak kell jelenteni – időren-
di, központi élgalamb jelentő program lesz!

- fontos az óraellenőrzés
- fontos a benevezett galambok ellenőrzése 

(tulajdon igazolása)
- fontos a versenyzői létszám – 7 fő – 

2000/1000
Javasoljuk Magyarországon 5/6 zóna felosz-

tását versenyzéseink a versenyzői körök kiala-
kítására. (egyesületnek, tagszövetségnek!)

Minden zóna versenyre díjazást ajánlunk fel!
- a mindenkori 1% felajánlást – létszám-

arányosan a zóna díjazásokra ajánlom fel 
(versenyzői létszám/zóna versenyzői létszám 
arányában)

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
szervezeti felépítése:

1999 – 4473 fő
2004 – 5146 fő
2010 – 5392 fő
2010. január 01-én 323 tagegyesület, 28 

tagszövetség, 5392 fő tag volt regisztrálva a 
Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Január – február hónapban új tagfelvétel 
történt: 26 fő

kettőstag: 170 fő
2009-hez képest egyesületeink száma 8-al 

több, tagjaink száma 45 fővel kevesebb.
168 fő 18 év alatti, 1191 fő 60 év fölötti, 

361 fő 70 év fölötti tagunk van – az összes 
kedvezményezett 31,8% !!!

10 fő alatti egyesületek: B-25/9 fő – 
B-17/4 fő – G-03/8 fő – N-03/9 fő – P-13/8 
fő – P-17/9 fő – R-37/7 fő – K-14/4 fő – 
Z-02/8 fő – Z-17/8 fő – L-02/4 fő – T-06/8 
fő – R-11/3 fő – T-08/9 fő – T-20/ 8 fő.

Az 1989-es törvény szellemében felhívom 
a figyelmét ezen egyesületeknek és az érintett 
tagszövetségeknek a létszám 10 főre történő 
emelésére!!!

Itt fokozottan kell ellenőrizni a versenyek 
folyamatát, javasoljuk a Központi gyűjtőhe-
lyek kialakítását! Élgalambok és a versenyek 
folytonos ellenőrzését.

Tagszövetségeink közül nem éri el a 100 fő 
létszámot a 22. és 24.-es tagszövetségek

Csak felügyeletet, ellenőrzést vállaló tag-
szövetséggel versenyezhet 2010-ben hiva-
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talos versenyeken a 22. Tagszövetség!!! A 
megegyezésről a versenyprogram leadásával 
egyidejűleg kérjük az írásos megállapodást!

Tagszövetségeink  – 
100 fő alatt – 2 tagszöv
100-150 fő között – 5 tagszöv
151-200 között – 9 tagszöv
201-250 között – 8 tagszöv
251-300 között – 2 tagszöv
301 fölött – 2 tagszöv  5./349, 19/354

Az a véleményem, hogy a versenyzői lét-
szám nagysága adja a jövőt, az erőt, a lehető-
séget, sokoldalúbb, színesebb versenyekre, a 
biztonságot és az olcsóbb versenyprogramot.

A civil társadalomban jelentős létszámú, 
szervezett, a törvényesség alapján működő 
társadalmi szervezet vagyunk. Alapjaink az 
egyesületek, az egyesületekben folyó posta-
galambász és postagalambászattal összefüg-
gő munka.

Használjuk ki közösségeinket, szervezett-
ségünket minden településen, kapcsolódjunk 
a civil közösségekhez, keressünk az önkor-
mányzatokkal a kapcsolatot, az iskolák felé 
nyitottak legyünk – vetessük magunkat észre, 
legyünk büszkék a postagalambász tevékeny-
ségünkre!!!

Postagalambász közösségeink szalonképe-
sek, elismertségünk a sajtóban, rádióban, TV-
ben megsokszorozódott, versenyeink, ünnepi 
díjkiosztóink, kiállításaink sok új ismerőst, 
barátot, támogatót szereznek. (TV – ECHO 
TV, Duna TV, MTV 3x)

Bíztatok mindenkit – vegyünk részt pályá-
zatokon, igényeljük településeinken civil tá-
mogatásokat, igényeljük, kérjük az 1%-ot.

A postagalamb kulturkincs. Célunk a 
postagalamb genetikai fennmaradásának 
biztosítása egy olyan sportgalamb formában, 
amely jól fejlett tájékozódási képességgel 
rendelkezik és amelyet erős akarat ösztönöz 
a hazatérésre minden időjárási körülmények 
között, minden távolságról.

A 2009. évi választásokat követően az el-
nökség törvényi kötelezettségei:

- alapszabály szerinti szervezeti élet
- a Közgyűlések határozatainak végrehajtása
- a szakmai bizottságok működtetése
- az elnökség működtetése, a folyamatos 

munka biztosítása
A tagszövetségekkel az alapszabály szerint 

megkötöttük a megállapodásokat – kivéve 
a 28. tagszövetség 

Felfüggesztettük a 22. tagszövetségi meg-
állapodást. Nagyobb figyelmet kell fordíta-
nunk szabályainkra (versenyek, átigazolás), 
folytatni kell a bírálók képzését – tovább-
képzését. Az Ellenőrző Bizottság valameny-
nyi tagszövetség alapszabályát – valamennyi 
egyesület alapszabályát, a bírósági bejegyzé-
seket, nyilvántartásokat leellenőrzi, évente a 
tagszövetségek beszámoló közgyűléseinek 
jegyzőkönyveit bekéri, át kívánja tanulmá-
nyozni!

A fentiek különben a Szövetség és tagszövet-

ségek működését együttműködését segítik elő.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

csak élő, elfogadott és betartott szabályai 
szerint működhet!

Versenysportunk fejlődése ÚJ verseny-
szabályzatot kíván – 2010. évben el kell 
készíteni, széles postagalambász társadalmi 
véleménnyel.

Versenyeredményt csak a Szövetség köz-
ponti eredményszámoló programjával le-
het és kell készíteni! Akik nem így dolgoznak 
– eredményük nem számíthat az országos ér-
tékelésbe, nem jelenhet meg az évkönyvbe!

A 2009-es év tapasztalatai alapján formál-
tuk át a 2010. év Nemzeti Bajnokság verse-
nyeinek kiírását.

A szakbizottságaink vezetőik rátermettsé-
ge, rutinja, tapasztalata eredményeként mű-
ködnek – jól vagy kevésbé jól.

Az Ellenőrző Bizottság rendszeres munka-
terv szerint ülésezik, de ők és a Fegyelmi Bi-
zottság külön számol be az év eredményeiről, 
az Egészségügyi és Tudományos Bizottság 
kevés információval látott el bennünket, nem 
írnak a Szaklapban, munkáját hiányosnak ta-
lálom.

A Bírálóbizottság a kiállítások szervezése 
mellett újra kell indítsa a Bírálóképzéseket az 
alapfokútól a legmagasabb, nemzetközi szin-
tig. 2009. évben Dortmundban rendezték a 
XXXI. Postagalamb Olimpiát, amelyen Ma-
gyarország nagyon szép eredményeket ért el, 
3. hely a nemzetek értékelésében, Standard H 
3-ik Nádas Pál, Standard T 5-ik Nádas Pál. 
Országos kiállítást az olimpiát megelőzően 
2008. decemberében rendeztünk, de az ok-
tóber végén rendezett Bajnokok kiállítása 
igazolta a rendezvény szükségességét. Java-
soljuk, 2010-re az internetes kiállítási neve-
zéseket, a sportkategóriás eredményeket már 
augusztus-szeptember hónapokban előre fel 
lehet dolgozni.

A Junior Bizottság kezdeti próbálkozásait 
rendszeressé, a szövetség folyamatos értéke-
ivé kell tenni. A Senior Bizottság nem műkö-
dött, az etikai kódexet nem ismerik tagjaink, 
a bizottság részéről nagyobb tájékoztatásra 
lenne szükség. A Történeti Bizottság el-
kezdte múltunk történelmünk kutatását, az 
anyag gyűjtést és közreműködött az Anker 
emlékülés, és az Anker levélválogatásainak 
összegyűjtésében, kiadásában. Fő feladatuk: 
mentsük meg értékeinket.

Magyarországon FCI Grand Prix ver-
senyt rendeztünk Szegeden 500 fiatal galamb 
részt vételével. Nemzetközi Teszttelep mű-
ködik Tiszakécskén és Balatonfőkajáron 
és kitűnő ötlettel Bajnokok teszttelepe műkö-
dött Debrecen-Józsán. Mindenkit bíztatok, 
hogy küldjön a teszttelepi versenyre fiatal 
galambokat.

Az FCI világbajnokságon Franciaország-
ban Magyarország 5. helyezést szerzett. A 
legjobb magyar fiatal galamb 10. helyezett 
Belák Ottótól.

Alapszabályunk a törvényünk!
Vezetőknek, tagoknak, véleményt mon-

dóknak ismerniük kell
- a társadalmi szervezet alapszabályát
- az éves Küldöttgyűlés (közgyűlés) hatá-

rozatait
- az elnökségi határozatokat
- a szakbizottsági szabályzatokat, határo-

zatokat
- az 1989-es Egyesülési törvényt
- a Sporttörvényt
- A postagalambsportot
- Az állatvédelmi törvényt
A postagalambászat önkéntes tevékenység, 

amelyet a szabályok és törvények betartásá-
val végezhetünk:

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Országos Szövetség, a postagalambsport 
egyedüli képviselője

- A Nemzeti Sportszövetség társult tagja, a 
Sportszövetség változásait, változtatásait kö-
teles figyelembe venni

- az FCI előírásai valamennyi tagországra 
kötelező érvényűnek.

Támogatásunkról biztosítottuk a Nemzeti 
Sportszövetséget az Országgyűléshez intézett ké-
relmében és a Világjátékok megrendezésében.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
közhasznú jelentése a 2009. évről.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
az NCA-tól kapott támogatási összeggel (362 
ezer) szabályosan a pályázatnak megfelelően, 
határidőre elszámolt, az Ellenőrző Bizottság 
ellenőrizte.

- A Nemzeti Sportszövetséggel szakmai 
konzultációk, tájékoztatás szintű az együtt-
működésünk

- Az FCI-vel állandó a kapcsolat, ahol az 
alábbi témakörökben tevékenyen részt válla-
lunk – A Sportbizottság vezetése
 FCI sportszabályzat
 elektromos rögzítők
 Kombinált gyűrűk
 chipgyűrű azonosító
 versenyellenőrzések
 dopping kérdés
 FCI Világbajnokság rendezése
  Olimpiák rendezése, új kategóriák beve-

zetése
 FCI Grand Prix versenyek
 Olimpiai értékelések
 emlékversenyek szervezése (Katowice)
 Olimpiai Verseny szervezése – London
 Madárinfluenza kísérletek
 Cirkóvírus kísérletek
  Nemzetközi kiállítások (Central EU – 

EU kupa)
A Magyar Postagalamb Sportszövetség vá-

lasztott tisztségviselői munkájukért semmifé-
le juttatásban nem részesülnek.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
fizetett alkalmazottainak száma 3 fő, az Ő 
munkabérük közterhekkel együtt 5998 e Ft

A Magyar Postagalamb Sportszövetség a 
törvényben meghatározott kötelezettségeink 
maradéktalanuk és időben eleget tett.



4 2010. április

A közhasznú jelentés számszerű adatait a 
2009. évi közhasznú egyszerűsített éves be-
számoló, a mérleg és eredmény kimutatás 
tartalmazza.

2. A 2009. évi zárszámadás és a 2010. évi 
költségvetési terv beterjesztése

Néhány fontos dolog 
- csökkent a tagdíj (31,8% a kedvezménye-

zett tagunk)
- csökkent a versenyengedély – 2008. 

1500/csapat – 2009. 50/db
- csökkent a gumigyűrű igény – növekedett 

az ára is.
- csökkent a nyomtatvány költség – ezt sza-

bályozni kell! – a szövetség hivatalos dokumen-
tuma, a forgalmazási jog a szövetséget illeti

- keveslem az 1%
- csökkent az NCA pályázati pénz
- kevesebb gyűrűt rendeltünk! kb. -55 000 db-al
Növekedtek
- működési ktg-ek
- iroda – telefon – kiküldetés (km)
- növekvő Nemzeti Verseny díjazások – 

serlegek x pénzdíjak
- eszközök gépek cseréje a szövetségben
- programvásárlások a szövetségbe
Készleten lévő értékeink (beszerzési értékek!)
- nyomtatványok       840 e
- kiállítási ketrecek   2.010 e
- gyűrű     1.109 e
- gumigyűrű    1.261 e
- elektromos rendszerek, chip, antenna 

     1.000 e
Leltár szerinti Szövetségi vagyon:   

   18.865 e
(székház, iroda + bútor + gépek + ….)
2010. január elsején 14.052 e forint volt a 

számlánkon.
Kérem a Küldöttgyűlést a 2009. évi Köz-

hasznú jelentést és a 2009. évi beszámoló 
mérleget hagyja jóvá!

Mit tervezünk 2010 évre?
- Magyar Nemzeti Bajnokság és Kapcsoló-

dó Versenyeink megszervezése
- Új rendszerű derby versenyek szervezése 

(mindenki írásban megkapta az anyagot vár-
juk az észrevételeket)

- Alapszabályunk szellemében végzett munka
- tagszövetségi – egyesületi alapszabályok 

szabályossága, ellenőrzése, a bírósági be-
jegyzések ellenőrzése

- Postagalambász tagsági igazolványok el-
készítése (véleményeket kérünk)

- egyesületeink – tagszövetségeink erősítése
 szakmai előadások szervezése (zónán-

ként) – konzultációk, korcsoportos oktatás, 
ismeret terjesztés
 szakmai cikkek a szaklapban – honlapra
 szakelőadó
 életképes – életerős szakmai bizottságok 

új munkatervekkel
- Magyar Diáksport Szövetség – fiatalok 

felé nyitás, közös programok (megyék), ki-
állítások, versenyek szervezése fiatalokkal, 
fiataloknak.

- életbiztosítási lehetőség (külön ismertetve)
- 130 év Jubileumi verseny (2009. 

küldöttgy. határozata)
 2010 speciális gyűrű (a mindenkori tag-

létszám arányában)
 2011 speciális gyűrű (a mindenkori tag-

létszám arányában)
 2012 speciális gyűrű (a mindenkori tag-

létszám arányában)
Javaslat 1000.- Ft/db az esélyegyenlőség 

jegyében 1 tag 1 gyűrűt vásárolhat évente. 
2012-ben a 3 év speciális nemzeti színű gyű-
rűjével külön díjazású versenyt rendezünk 
Berlinből a 2010-es évi galamboknak Poz-
nanból a 2011-es évi galamboknak és Zó-
nánként a 2012-es évi fiataloknak.

- Olimpiai versenyt szervez az FCI 2012-ben 
Londonból és Berlinből külön kiírás szerint.

- a pótgyűrűként használatos Derby gyűrű 
ára 2011-ik évre 150.- Ft/db, a mindenkori 
éves gyűrűrendeléskor 120.- Ft/db legyen 
(Derby is és Kombi is)

- Egységes versenyeredmény számolás 
Magyarországon!

- Starthelyek – startok hitelessége kijelölé-
se, igazolása

- Elektromos rögzítők szabályozása
- a határon túli magyar sportgalambászok 

segítése
- minden tagszövetség köteles min. 2 köz-

ponti gyűjtőhelyet kijelölni.

- Készüljön el az FCI által elfogadott dop-
pinglista Magyarországon.

- felkészítések – gépkocsivezetők – kísé-
rők – starterek

- az elveszett postagalambok visszajuttatá-
sa (berepült!)

- tagdíj kedvezményt javaslunk a fogyaték-
kal élőknek, a rokkantsági igazolvánnyal ren-
delkezőknek – A tagdíj kedvezmény mértéke 
50% az egyesületen keresztül kell igényelni 
és az egyesület igazolja a jogosultságot.

- zéró toleranciát hirdetünk a berepült vagy 
kártya nélküli postagalambok versenyezteté-
sére. Mindenki csak saját tulajdonú postaga-
lambjával versenyezhet!

Kizárását vonja maga után a vétkező!
- szigorúbb sportfegyelmi szabályokat, 

gyorsabb döntéseket, határozatokat
- szigorítani kell az átigazolási szabályza-

ton, átigazolás esetén az új tagszövetségben 
köteles versenyezni 3 évig az egyesület, illet-
ve az egyesületi tag/dúc.

Minden postagalamb és versenyered-
mény mögött ott az ember, minden siker 
vagy sikertelenség mögött az ember mun-
kája áll!

A galambjaink tudnak és akarnak velünk 
kommunikálni – csak figyeljünk és értsük 
meg őket!

Köszönöm a figyelmet, az együttműködést.

Bevétel
2009.tény
értéke eFt

2010.terv
értéke eFt

1. Tagsági díj előző évben befizetett tárgyévi:
Teljes: 3 868 fő 15 472 3 672 fő 14688
Kedvezményes: 1 248 fő 2 496 1 359 fő 2718
Pártoló: 0 fő 0 0 fő 0
Mentes: 327 fő 0 361 fő 0
összesen: 5 443 fő 17 968 5 392 fő 17 406
Év közben: 164 fő 656
2. Versenyengedély váltás: 4 481 fő 8 293 10 000
3. Szaklap Kft.  hírdetés: 1 713 1 500
4. Lábgyűrű rendelés következő évre: 
Szabványos:

22 102 20 000

5. Gumi versenygyűrű értékesítés: 405 e db 4 356 3 000
6. Nyomtatvány értékesítés: 604 1 000
7. 1% adófelajánlásból: 477
8. Pályázaton nyert támogatás: 362
9. Kiállítások bevétele:
a: Bajnokok Kiállítás: 560 500
b: Országos kiállítás 2009-ben nem volt! 5 500
10. Egyéb bevételek (jogcím szerint)
a: Szaklap postázási költsége: 3 573 4 000
b: FCI 1 717 1 500
11. Országos versenyek nevezési díja:
Magdeburg, Aschaffenburg, Katowice 1564 1500
Bevétel összesen: 63 945 65 906
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3. Az ellenőrző Bizottság Beszámolója
1. A 2008. évet lezáró küldöttközgyűlés 

beszámolói, valamint a hozott határozatok a 
szaklapban megjelentek, azokat a teljes tag-
ság megismerhette.

2. Az év elején elfogadott munkatervnek 
megfelelően megtartásra kerültek az elnökség 
ülései. A kitűzött napirendi pontokat az elnök-
ség megfelelő aktivitás mellett megtárgyalta. 
Megtartásra került az év időszakos értékelését 
és a következő évre vonatkozó fontosabb el-
képzeléseket körvonalazó kibővített (tagszö-
vetségi elnökök) elnökségi ülés is. Az ülések 
általános érdeklődésre számító tartalmát a 
szaklapon keresztül a tagság megismerhette.

3. A bizottság szúrópróbaszerűen vizsgálta:
• Az egyesületi tagnévsorból készített nyil-

vántartást,
• A verseny engedélyek igényléséről a dí-

jak befizetéséről készített nyilvántartásokat,
• A különféle lábgyűrűk rendeléséről készített 

összesítéseket. Itt meg kellett állapítani, hogy a ren-
delések döntő többsége késve érkezett! ( A határidő-
re 5 tagszövetségé érkezett be.) El kell gondolkodni 
a szankcionálás (pl. emelt díjtétel) lehetőségén.

A fenti nyilvántartások az adatszolgálta-
tásokkal egyezőek. 

4. A Bizottság 2009. évi kiemelt feladatá-
nak tekintette a szervezet egyes szintjeinek 
— alapszabály szerű működését.

Ennek keretében vizsgáltuk, hogy egyes 
alapszabályok mennyiben teljeskörűek és fő-
leg, hogy mennyiben vannak összhangban a 
kapcsolódó felsőbb szintű alapszabályokkal. 
Meg kellett állapítani, hogy a tagszövetségek 
alapszabályai sok területen nincsenek össz-
hangban a sportszövetségi alapszabállyal. A 
sportszövetségi alapszabály módosításai több 
helyen nem kerülnek átvezetésre, sőt eseten-
ként pontatlanok a bírósághoz bejelentett sze-
mélyi adatok – mint például a képviselő sze-
mélye – is. Ennek a területnek a rendezése a 
teljes sportszövetségi működés szabályosságát 
is megkérdőjelezi, ezért a Bizottság javasolta 
az Elnökségnek szankció bevezetését.

Az egyesületek alapszabályainak felülvizs-
gálatát és rendbetételét a tagszövetségeknek 
kell elvégeznie, mivel a saját működésüknek 
alapfeltétele.

5. A Sportszövetség az 1%-os adófelajánlá-
sokból 477.000,- Ft támogatásban részesült.

6. A Bizottság támogatta a sportszövetség 
pályázati kezdeményezését. A pályázat ered-
ményeképpen 362.000,- Ft összegű támoga-
tást kapott a szövetség 2009-ben

7. A sportszövetség könyvelését végző 
könyvelői irodával megtartottuk azt a megbe-
szélést, amelynek eredményeképpen a szám-
viteli rend átdolgozásra kerül – a Bizottság 
által megfogalmazott elveknek megfelelően 
– olyan formában, hogy jobban megfeleljen 
tevékenységünk jellegének.

Az év gazdálkodását készített elszámolás 
tételei a könyvelés adatain alapulnak. Adatai 
a tényleges helyzetet mutatják be és ezért a 
Bizottság a 2009. évi gazdálkodás zárszám-
adását 63.945.000,- Ft bevétellel és

63.258.000,- Ft kiadással a küldöttközgyű-
lésnek elfogadásra javasolja. 

A szövetség eszközeinek értéke 
18.865.973,- Ft, míg a készletek értéke 
6.323.422,- Ft

A fentiek szerint összesített adatok, vala-
mint a részletes elszámolás a sportszövetség, 
mint közhasznú testület közhasznúsági jelen-
tésének alapját is képezik, számadatai azzal 
megegyeznek. A jelentést kiegészítik:

• A sportszövetség 2009. évben 362.000,- Ft 
támogatást nyert pályázati úton,

• Tisztségviselői munkájukért díjazásban 
nem részesültek,

• Fizetett alkalmazottaink száma 3 fő volt, 
amelyekkel kapcsolatban a kötelezettségek 
teljesítésre kerültek.

8. A bizottság javasolja, hogy a küldött-
közgyűlés kötelezze a megválasztott szak-
bizottságokat (a rendszeresen beszámoló 
Verseny-, Ellenőrző-, Fegyelmi Bizottság 
kivételével), hogy rendszeresen készítsen 
éves munkatervet, azt terjessze az év első 
elnökségi ülése elé. Tevékenységéről készít-
sen éves beszámolót, amelyet a szaklap kö-
vetkező évi februári és márciusi számaiban 
közzé kell tenni.

Kérem a beszámoló megvitatását és elfo-
gadását!

Kiadás
2009.tény
értéke eFt

2010.terv
értéke eFt

1. Személyi jellegű:
a. Alkalmazottak (2+1 fő):
munkabére: 4 565 5 249
munkabér közterhei: 1 433 1 647
Költségtérítése összesen: 1 018 1 000
b. Tisztségviselők (elnökség+szakbizottságok)
Tiszteletdíja: 0 0
Költségtérítése összesen: 3 450 3 000
összesen (a+b): 10 466
2. Szaklap Kft.
Szaklap, évkönyv, katalógus: 9 985 10 000
Postázás: 3 371 3 000
Költségtérítés: 976 1 000
3. Székház fenntartása:
Közüzemi díjak (ELMŰ, Gáz, Tel, ADSL, ISDN...: biztosítások, 
javítás, karbantartás:
összesen: 2 871 2 500
4. Működési költségek: 
szállítás, posta: 1 824
Számítógép, másológép vásárlás: 727
Nyomtatv., irodasz., jogsztár, programok, weblap: 4 339
Összesen 6 890 6 000
5. Lábgyűrű rendelés költségei: szabványos: 9 553 9 000
6. Gumi versenygyűrű gyártatás: 3 457 3 000
7. Rendezvények:
Kiállítások, Biz., Elnökségi ülések, Közgyűlés, FCI, versenyek, 
gyüjtések, fordítások: 
összesen: 4 838 8 000
8. Nemzeti versenyek:
szállítási költsége: 911 1 000
Díjak: 4 553 4 500
Pénzdíjak: 2 350 2 500
9. Megbízási díjak:
Könyvelői iroda, Jogtanácsos: 2 160 2 300
Értékcsökkenés: 877 1 500
Kiadás összesen: 63 258 65 196
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4. A Fegyelmi Bizottság Beszámolója
 Előadó: Gyulai József
2009. évben az Országos Fegyelmi bizott-

ság elé panasz nem érkezett, fegyelmi ügyet 
nem tárgyaltunk.

5. 1.2.3.4. napirendi pontok megvitatása, 
határozat hozatal.

Hozzászólások:
Dr. Jilly Bertalan ismerteti az Egészség-

ügyi és Tudományos Bizottság munkáját, 
röviden a terveit.

Mihalik Csaba a Pannon Maraton Klub 
képviseletében kéri az alapszabályba azokat 
a jogosítványokat, amik az eddig működő 
Maraton Klubot illetik.

Dulai László javasolja a Zónák visszaállí-
tását az 1%-ok felajánlását.

Ötvös Imre felhívja a figyelmet az Ön-
kormányzatok állattartási rendelet visz-
száságaira, több figyelmet javasol a fiatalok 
postagalambászattal való kapcsolat teremté-
sére. Az Északkeleti térségnek déli feleresz-
tési irányt javasol, támogatja az életbiztosítás 
gondolatát.

Mezei András támogatja a berepült galam-
bok szigorításával kapcsolatos gondolatokat. 
Támogatja a 2012-ben rendezendő jubileumi 
és olimpiai versenyek tervezetét.

Paulik József örömmel üdvözli, hogy előre 
írásban megkapták a küldöttek a küldöttgyű-
lés beszámoló vázlatát, határozati javaslato-
kat, és a költségvetési beszámolót. Úgy véli a 
szövetség által kért ellenőrzésekre nincs pénz 
tervezve, amit pótolni kellene. Javasolja a 
szaklapba szakmai cikkek megjelentetését.

Kajli István kéri az évkönyvben a tagszö-
vetségi elnökök, tagegyesületi elnökök címe 
mellett a telefonszámát is megjelentetni. So-
kallja a versenykiírást. 

Száraz György javasolja, a chipgyűrűkön 
legyen a tenyésztő telefonszáma, vagy te-
gyünk rá telefonszámos jelzőgyűrűt.

Scheily Gábor az ellenőrző bizottság be-
számolójából indul ki, véleménye, hogy a 
tagszövetségi alapszabályokban az állandó-
ságra kell törekedni, ellenzi a szabványosí-
tást ő már 20 éve 1 alapszabállyal dolgozik. 
A tagszövetségekkel kötött megállapodás 
rögzíti a közös együttműködési feladatokat.

Válaszadás:
Az alapszabályok egységesítésére való törek-

vés a szövetség és a tagszövetségek védelmében 
történik. A megállapodások egyértelműen rög-
zítik a feladatokat. A szövetség 1 napos hosszú 
távú versenyeket hirdet Aschaffenburgból és 
Magdeburgból 2010. július 24-én és ugyanezen a 
napon rendezzük a Katowicei emlékversenyt is.

A Közép Európai szövetség felkérésére 
2010. július 23-án Oostende-ből, július 24-én 
Brüsszelből rendeznek hosszú távú versenyt 
(Lengyel, Cseh, Szlovák, Osztrák a szövet-
ség már jelentkezett, javasoljuk a magyar 
postagalambászoknak.

Az áprilisi szaklapban meg kell jelentetni a 

tagszövetségi elnökök és egyesületi elnökök 
telefonos listáját.

Határozatok:
1. A küldöttgyűlés az 1.2.3.4. napirendi 

pontok és a felmerült kérdésekre adott vála-
szokat az egyhangúlag elfogadták.

2. Csak saját tulajdonú galamb röptethető 
a tulajdonjogot igazolni kell. (kizárást von 
maga után az idegen galamb röptetése)

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
3. Minden verseny startja kötelezően GPS-

el igazolható.
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
4. Szövetség startajánló programot készít a 

verseny feleresztések segítésére, május 1 és 
szeptember 30 között.

Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 1, igen: 100
5. A nemzeti bajnokság és magyar kupa ver-

senyekhez versenyzői köreinek társulásának ki-
alakítására javasoljuk a korábbi zónák szerinti 
felosztást, amely zóna díjazásokhoz a minden-
kori 1%-ot létszám arányosan ajánljuk fel.

Szavazás: nem: 2, tartózkodás: 1, igen: 99
6. Valamennyi tagszövetségi és egyesületi 

alapszabályt a 2010-es határozatnak megfele-
lően át kell dolgozni, ki kell javítani és a szö-
vetségi alapszabályhoz igazítva a bíróságon 
be kell jegyeztetni a tagszövetségek vezeté-
sében és a székhelyekben történő változáso-
kat folyamatosan jelenteni kell a bíróságon.

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
7. Magyarországon az eredmény számo-

lás csak a szövetség által készített és kiadott 
központi eredményszámoló programmal 
történhet. Az ettől való eltérés az eredmény 
megsemmisítését vonja maga után.

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
8. A versenyeink hivatalos kellékeit, do-

kumentumait (gumigyűrű, versenyjegyző-
könyv) csak a szövetség forgalmazhat.

Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 1, igen: 100
9. Kapcsolatfelvétel a magyar diáksport 

szövetséggel
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
10. 18 és 60 év közötti fogyatékkal élők, 

rokkantsági igazolvánnyal rendelkezők ré-
szére 50%-os tagdíjkedvezményt javaslunk 
(egyesületen keresztül igényelve és egyesület 
által támogatva, igazolva a kérést)

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
11. Készüljön Magyarországon az FCI ál-

tal elfogadott dopping lista. Szúrópróba sze-
rűen történjenek ellenőrzések.

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
12. A derbi gyűrű éves rendelési ára 

120.- Ft/db legyen (a kombi is).
Szavazás: nem: 3, tartózkodás: 0, igen: 99
13. A pótgyűrű ára 2010. július 1-étől már 

150.- Ft/db legyen (a kombi is).
Szavazás: nem: 2, tartózkodás: 2, igen: 98
14. nemzeti színű olimpiai gyűrű készítése 

a 130. évfordulóra 2010, 2011, 2012. évben 
az esély egyenlőség jegyében, 1 tag 1 gyűrűt 
vásárolhat évente. A gyűrű ára 1000.- Ft/db, 
a befolyt pénzösszegek elkülönített számlán 

kezelve 2012-ben a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség 130. évfordulója alkalmából 
rendezett 3 külön versenyen a kiírásnak meg-
felelően kerülnek felosztásra.

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102

6. alapszabály módosítási javaslatok:
A módosítási javaslatokat írásban előre ki-

adtuk. Hozzászólások:
Dr. Tóth Lajos kifogásolja a „versenyzői 

körök, közösségek” megfogalmazását. Ja-
vasolja, hogy ne különböztessük meg a ki-
emelkedő eredményeket elérő versenyzőket, 
élversenyzőket a többi versenyzőtől.

Alapszabály módosítási javaslatok:
Új alpont beszúrása esetén a felsorolások 

számozása változik, teljes bekezdés egyik 
esetben sem kerül törlésre. Új szövegrészek 
dőlt betűvel szedve!

1. szakasz
7. „és a maraton klubok által”
Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
2. szakasz
2. „jogosult a versenykörzetek (régiók, zónák) 

kijelölésére, jogosult a tagegyesületek, tagszövetsé-
gek versenyzői körök, közösségek besorolására”

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 1, igen: 101
4. szakasz
1. c, „Együtt versenyző közösségek kialakí-

tására, átsorolásra, a földrajzi (megyei-régi-
ós) közigazgatási elvek figyelembe vételével a 
Sportszövetség elnökségének joga van”

d, „A tagszövetség köteles két vagy több 
központi gyűjtőhelyet kijelölni a versenyek 
szervezésekor”

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 1, igen: 101
8. szakasz
4. b, Magyarországon csak a Sportszövet-

ség az „FCI” által rendszeresített és kiadott 
igazoló jeggyel ellátott lábgyűrűvel...

…Magyarországon a Sportszövetség tag-
egyesületi tagjai más nemzetiségű gyűrűkkel 
nem gyűrűzhetnek galambot.

Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 0, igen: 101
10. szakasz
5. A küldöttközgyűlésre legalább 15 nap-

pal a tervezett időpont előtt tértivevényes 
levélben kell meghívni a fellebbezésre „sza-
vazásra” jogosultakat.

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
11. szakasz
1. s, „A Sportszövetség keretein belül tevé-

kenykedő, magyarországi postagalamb egye-
sületek, tagszövetségek versenyzési közössé-
geinek kialakítása, megszervezése”

t, „egyesületek átigazolásának felülbírálata”
Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 3, igen: 98
15. szakasz
2, k, „kiemelkedő eredményeket elérő, él-

versenyzők versenyzési lehetőségének bizto-
sítása, eseti versenyengedélyek kiadása”

Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 0, igen: 101
21. szakasz
1,c versenyprogramját és „az egységes 

eredményszámolást”
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e, „Kialakítja a földrajzilag összefüggő te-
rületek együtt versenyző közösségeit.”

f, „Rendszeresen ellenőrzi a Nemze-
ti Bajnokság élgalambjait, Magyar Kupa 
élgalambokat, élversenyzőket, olimpiai váro-
mányosokat versenydúcban, a gyűjtőhelye-
ken és a starthelyeken.”

j, „A starthelyek koordinátának megadá-
sával, GPS segítségével ellenőrzi a startot.”

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102
23. szakasz
2.c, „…kiadványok, versenyjegyző-

könyvek,…”
3. „A küldöttgyűlés jogosult tagdíjkedvez-

ményt megállapítani. Kedvezményezettek: 18 
év alatti fiatalok, 65 év feletti idősek, rokkant-
ságra jogosultak 18-60 év között. Valamennyi 
kedvezmény csak egyszer vehető igénybe.”

Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 0, igen: 101
28. szakasz
2. „A Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség a szakmai munka fejlesztésére, a 
postagalambsport fejlődését, versenyeink, 
kiállításaink rendezését, lebonyolítását segí-
tendő szakmai előadói státuszt alapít, amely-
re az elnökség kér fel szakmailag felkészült, 
tettrekész, példamutató sporttársat. A szak-
előadói felkérés egy elnökségi ciklusra szól 
és megismételhető.”

3. … Maraton Klub „és a Pannon Maraton 
Klub” … 

A Maraton Klub tagja a sportszövetségi 
tagdíj megfizetése alól mentes.  Helyette: „A 
Maraton Klubok tagjai a csak sportszövetségi 
tagsággal rendelkező tagok lehetnek és mente-
sülnek a kettős tagsági díj megfizetése alól.”

Szavazás: nem: 1, tartózkodás: 0, igen: 101

Bárdos István felkéri Horváth Zoltánt a 
7-es napirendi pont levezetésére: 

7. Elnökségi tag választás. Horváth Zol-
tán jelölő bizottsági elnök:

Az alapszabály 10. szakasz 12. pontja ér-
telmében a közgyűlés nyílt szavazással is 
dönthet az elnökségi tag személyéről. A sza-
vazólapok elkészültek. Kérdés titkos vagy 
nyílt szavazással?

Egyhangúan nyílt szavazással.
Horváth Zoltán ismerteti a beérkezett 

javaslatot, amelyet a jelölő bizottsággal 
egyeztetett: Földing Norbert F-30, a 11-es 
tagszövetség titkára. A fiatal kora ellené-
re sikeres közismert és népszerű postaga-
lambász. A saját tagszövetségén kívül va-
lamennyi dunántúli tagszövetség javasolja 
elnökségi tagságát.

Szavazás: nem: 0, tartózkodás: 0, igen: 102

Bárdos István köszöni a bizalmat, türelmet 
mindenkinek eredményes versenyzést kíván, 
2010-ben a küldöttgyűlést ezennel bezárom.

Pethő Attila sk jegyzőkönyvvezető
Juhász Gáborné sk hitelesitő

Dulai László sk hitelesitő

Derby galambok értékelése – 
Kállay Ferenc Emlékverseny

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

- A verseny értékelése egyéni és csapat 
derby díjak

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

- A derby csapat kiszámítása két első 
derby gyűrűs galamb koefficiensének ösz-
szegzéséből történik, a koefficiensek össze-
adása adja nemzeti értékelést a tenyésztő 
összes elküldött versenygalambjaiból

- Az induló létszámok az értékelésben 
csak egyszer számíthatók

- Az induló létszámba a nem derby gyű-
rűs galambok is beszámítanak

Díjazás:
- Minden feleresztési helyen a Nemzeti 

Hosszú távú verseny listája alapján minden 

megkezdett 1000 galamb után 1-1 egyéni 
serleg díjazás,

2000-4000 között induló létszám alatti 
versenyek derby csapat díjazása:

1. hely – 30 000 Ft    4. hely – 10 000 Ft
2. hely – 20 000 Ft    5. hely – 10 000 Ft
3. hely – 20 000 Ft
- 4000 induló létszám feletti versenyek 

derby csapat díjazása:
1. hely – 40 000 Ft    5. hely – 20 000 Ft
2. hely – 30 000 Ft    6. hely – 10 000 Ft
3. hely – 30 000 Ft    7. hely – 10 000 Ft
4. hely – 20 000 Ft    8. hely – 10 000 Ft
- Összesített Derby Nemzeti Csapatver-

senyben:
 I. helyezett csapat bruttó    100 000 Ft
 II. helyezett csapat bruttó     50 000 Ft
 III. helyezett csapat bruttó    30 000 Ft 
  díjazásban részesül.
Időpont:
A július 3-án rendezett Nemzeti Hosszú 

távú versenyek

Derby versenyek - 2010

Pénzdíjas derby és maraton 
gyűrűs galambok versenyei 

(szponzorált verseny)

a) Derby vagy Maraton gyűrűs fia-
talok versenye: 

2010. évben született csak derby vagy 
maraton gyűrűvel felgyűrűzött fiatal ga-
lambok részére minimum 350 km központi 
távolságból rendezett verseny szeptember 
18. (szombat), minimum 100 versenyző 
2500 galambja részére (rossz idő esetén 
központi egyeztetés a startról)..

Díjazás:
 Maximum 7 zóna értékelése (minden 

zónán belül minimum 2500 induló galamb 
esetén díjazásra kerül a verseny)
 A versenylista sebesség alapján készül
 A 7 zóna legjobb I. helyezett galambja 

bruttó 1 000 000 Ft
 A 6 zóna I. helyezettje bruttó 
  100-100 000 Ft.
 A győztes galambok sebessége össze-

hasonlításával hirdetjük ki az országos 1. 
helyezettet (ez a saját zóna győztese is) és a 
további 6 zóna 1. helyezettjét.

- értékelés csak a derby és maraton gyűrűs 
galambok részére történik, az induló létszám-
ba valamennyi versenyző galamb beleszámít

b) 2010-ben a Maraton aranygyű-
rűs Kiel-i versennyel együtt, egyidőben 
szponzorált, kiemelt díjazású Nemzeti 
Derby versenyt hirdetünk!

Valamennyi versenyengedélyt váltott te-
nyésztő derby gyűrűs galambja részt vehet 
rajta. Költség és gyűjtés a Maraton kiírása 
szerint!

Értékelés: egyéni országos lista
Díjazás:
1. hely 500 000 Ft
2. hely 300 000 Ft
3. hely 200 000 Ft

c) Pénzdíjas, szponzorált verseny
2011. évben Derby és maraton gyűrűs 

postagalambok versenye azon galambok 
részére, akik a 2010 évben rendezett fiatal 
vagy idősebb derby és maraton gyűrűs ga-
lambok versenyein részt vettek. 100 fő ver-
senyező 2500 galambja, csak derby vagy 
maraton gyűrűs galambok értékelésével – 
az induló létszáma valamennyi versenyző 
galamb beleszámít

Díjazás:
 Maximum 7 zóna értékelése (minden 

zónán belül minimum 2500 induló galamb 
esetén díjazásra kerül a verseny)
 A versenylista sebesség alapján készül
 A 7 zóna legjobb I. helyezett galambja 

bruttó 1 000 000 Ft
 A 6 zóna I. helyezettje bruttó 
  100 -100 000 Ft.
 A győztes galambok sebessége össze-

hasonlításával hirdetjük ki az országos 1. 
helyezettet (ez a saját zóna győztese is) és a 
további 6 zóna 1. helyezettjét.

A verseny időpontja: 2011. július első 
hétvégéje, szombat, a Kállay Ferenc Derby 
versennyel egy időben. (rossz idő esetén 
központi egyeztetés a startról)
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130. éves jubileumi verseny – 2012.
Mottó: „Az esélyegyenlőség jegyében!”
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

2009. évi Küldöttgyűlése felhívta a figyelmet 
– 130 éves lesz a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség 2012-ben. Csodálatos jubileum – 
kiváltképpen annak tükrében, hogy Magyar-
ország egyik legrégebbi Szövetsége vagyunk, 
de világviszonylatban is élen járunk hiszen a 
Német Szövetség is fiatalabb mint mi!

Az ünnepségre való felkészülést azzal kezd-
tük, hogy megpályáztuk és megkaptuk a Kö-
zép Európai Postagalambász Szövetségek 3. 
Nemzetközi kiállítását – 2012. Budapest!

Folytattuk azzal, hogy az elnökség a Kül-
döttgyűlésnek javasolta, amely el is fogad-
ta – készítsünk nemzetiszínű postagalamb 
lábgyűrűt szabványos, hivatalos versenyen 
használható formában – 2010. – 2011. – 
2012. évben.

A Nemzeti színű lábgyűrű az esélyegyen-
lőség jegyében készüljön el. Ezen nemzeti 
színű gyűrű ára 1000.- Ft/db 1 tagnak 1 db 
lábgyűrűt készítettünk, elvileg mindenki 1 
db-ot vásárolhat!

A gyűrűk árát elkülönített számlán kezelve 
a 2012-ben megrendezett – Berlin, Poznan 
és a 2012. évi egy fiatal verseny - 3 verseny 
díjazására fordítjuk.

Javaslat (tervezett):
a 2010 évbeli galambok – Berlini feleresz-

tési helyről.
a 2011. évbeli galambok – Poznan fel-

eresztési helyről
a 2012. évbeli galambok zónánként 2-3000 

induló létszámból, 300-350 km központi tá-
volságról rendezett versenyeken 1 nemzeti 
+ 1 hagyományos gyűrűs fiatal galamb által 
alkotott 2 db-os csapatértékelés (koefficiens) 
alapján legyenek érdekelve.

A 3 verseny legjobb magyar postaga-
lambásza autót nyerhet!

A nemzeti színű gyűrűt nem kötelező 
megvásárolni – hiszen ezt igazán jó galamb-
ra kellene felhúzni. Meg kellene állni, hogy 
ezek a galambok csak 2012-ben tréningezze-
nek, fel kellene őket készíteni a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség 130. éves történeté-
nek legnagyobb díjazású versenyeire.

Ez már a szakma csúcsa!
A nemzeti színű lábgyűrűket a tagszövetsé-

geken keresztül juttatjuk el a pontos létszám 
arányában a tagegyesületekbe. Ha az egye-
sület valamelyik tagja (tagjai) nem akarják 
megvásárolni, akkor elsősorban az egyesület 
többi tagja vásárolhat akár több darabot is, 
ha az egyesületben nem kell a nemzeti színű 
lábgyűrű, akkor a tagszövetségen belül nyílik 
alkalom akár több lábgyűrű vásárlására is.

Ha a tagszövetségben megmaradnak a 
nemzeti színű lábgyűrűk, akkor országos 
szinten értékesítjük. Hiszen csak korlátozott 
számban készült, abban a reményben, hogy 
minden tagunkat érdekelni fogja!

Valamennyi nemzeti színű lábgyűrűt el 
fogjuk adni! A versenyeket a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség szabályoknak megfelelő-
en rendezzük, s a befolyt összeg felhasználása

- szállítás
- oklevelek, serlegek
- pénzdíjak
A nemzeti színű lábgyűrűkről pontos nyilván-

tartást fogunk vezetni, interneten is tároljuk.
A 130. évfordulót 3 évjárat nemzeti színű 

gyűrűjével rendezett versenyeken tudjuk ma-
radandóvá, értékessé és felejthetetlenné tenni.

Bárdos István

Csoportos Biztosítási 
ajánlat a Postagalamb 

Sportszövetség tagjainak
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

nagy létszáma – 5392 fő 2010. január 1-én 
a polgári élet több területén – pl. Biztosítási 
szolgáltatás – kedvező feltételeket teremthet 
tagjai számára. Nem új ez a gondolat, nem is 
mi találtuk ki – de élhetünk a társadalmi szer-
vezetünk nagy létszámának előnyeivel.

Egy normális biztosítás térbeli – időbeli 
korlátoktól mentes, a világ bármely országá-
ban, a nap 24 órájában él.

Biztosítást köthetünk valamennyi 18 év 
fölött tagunkra.

Biztosítási szolgáltatás (18-62 év között)
Kockázati élet 500.000
Baleseti halál 500.000
Baleseti maradandó egészségkárosodás 

  500.000
Baleseti csonttörés, csontrepedés  

  10.000

A 62 év feletti tagok kockázati életbizto-
sítása  100.000

a többi tétel változatlan.

Éves díjfizetés van, amely tájékoztató jel-
leggel max: 2.000.- Ft/fő kortól, nemtől, lét-
számtól függően változhat.

A fenti biztosítási lehetőség – ajánlat a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség tagjainak!

Valószínű a jelentkező tagjaink létszám-
arányában módosulnak a feltételek, de a je-
lenlegi taglétszámra ilyen ajánlatott kaptunk.

Megéri? - Nem éri meg?
Döntse el mindenki maga – mit ad a pos-

tagalambsportnak, mit kap a postagalamb-
sporttól, mit tölt el nap, mint nap a postaga-
lambok, a postagalambászok között vagy a 
kiállításokon, díjkiosztókon.

Tudja – tapasztalja mindenki családja türel-
mét, toleranciáját, megértését vagy tűrését.

Ezekért – ezekből most vissza lehetne 
adni, ill. kapni valamit a közösségi biztosí-
tási ajánlattal.

Ha a jelenlegi biztosítási ajánlatot 2005. év-
ben kötöttük volna meg, akkor csak a halálese-
tek után, amelyek rendkívül sajnálatosak, de 
bekövetkeznek 88.000.000.- Ft-ot utalt volna a 
Biztosító a 2005-2009 között elhunyt 176 sport-
társunk után a családoknak mint kedvezménye-
zetteknek - az egészségkárosodásokról, csonttö-
résről, contrepedésről nincs kimutatásunk..

A 176 fő befizetése 2000 Ft-al 352.000.- 
lett volna 5 év alatt!

Megérte volna? - Megéri?
Várjuk tagjaink véleményét!
A vélemények után felmérjük hány tagot 

érdekel ezen csoportos biztosítás, majd a 
Biztosító által kért adatokat átküldjük ré-
szükre – a díjkalkulációhoz.

Kérem, hogy az egyesületekben foglalkoz-
zanak a témával és jelezzenek vissza!

Bárdos István

Napsugár Teszttelep
Az Y-09 Postagalambsport Egyesület és 

Körmend város önkormányzatának támoga-
tásával 2010. évi fiatal galambok nemzetközi 
egyéni versenyét rendezi meg.

A versenyek a 14-es tagszövetség programjában 
lesznek lebonyolítva. A galambokat május 15. és 
június 15. között várja a rendezőség. Mivel a dúc 
korlátozott az első 100 galamb nevezését, illetve 
előzetes lejelentését tudjuk elfogadni. Nevezési díj: 
5000 Ft/galamb (Származási lap és igazoló kártya)

Minden nevezett galamb az Y-09 Postagalamb-
sport Egyesület tulajdonába kerül. A galambok 
állatorvosi felügyeletét Dr. Szabó Barna látja el.

Díjazás: Első 3 felvezető út 
l . Serleg (utanként) 
1-3. Oklevél (utanként)
Záró verseny: 1-3. Serleg  1-3. Oklevél
Záró verseny díjazása: 100 nevezett ga-

lamb esetén,
1. 100 db konyhakész csirke (melynek ér-

téke 120.000 Ft)

2. 60 db konyhakész csirke (melynek érté-
ke 70.000 Ft)

3. 40 db konyhakész csirke (melynek érté-
ke 50.000 Ft)

További díjazás:
Kerületi díj esetén a tenyésztőé:
1. díj, utanként 10.000 Ft
2. díj, utanként 7000 Ft
3. díj, utanként 5000 Ft
A galambok a záró versenyt követően a 

díjkiosztón árverezésre kerülnek. Az árverési 
összeg 50%-a a tenyésztőt illeti.

A további információk a díjkiosztóról jú-
lius végén elérhetők lesznek a weboldalon 
(http://www. postagalambl4.atw.hu). A díj-
kiosztót a korábbiakhoz hasonló színvonalon 
szeretnénk megrendezni.

Elérhetőség: Verseny rendező: Szabó Szi-
lárd (Y-09 Elnöke) Tel.: 0630/8619-204

További információ: 
Hodászy Csaba Tel.: 0630/3568-648
Email: hodaszy.csaba@gmail.com
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London – Berlin – 2012. Olimpiai verseny
A XXX. Nyári Olimpiai Játékok Lon-

donban kitűnő alkalmat ad a Világ postaga-
lambsportjának, az FCI-nek a postagalamb-
sport megismertetésére, népszerűsítésére, a 
figyelem felkeltésére.

Az FCI Sportbizottsága – egyeztetve a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a Lon-
doni Olimpia rendezőivel, az Angol Királyi 
Postagalamb Szövetséggel az olimpia meg-
nyitóján (± 1-2 nap) olimpiai postagalamb 
versenyt rendez a klasszikus egyéni sport-
ágak versenyeihez hasonlóan – pl. atlétika, 
futószámai – 100 m – 200 m – 400 m – 800 
m - … vagy az úszás, kajak-kenu, …

Úgy tervezzük a postagalamboknak az 
olimpiai A kategóriában (100-400 km), B 
kategóriában (300-600 km), C kategóriában 
(500-700 km), E kategóriában (700 km fö-
lött) és javaslataink szerint „Ultra Maraton” 
távon – 1000 km fölött rendeznénk egy időben 
– egy helyről olimpiai nemzetközi versenyt. A 
kategóriákon belüli FCI országok az Olimpi-
ai Versenyt beillesztik a Nemzeti Versenyprog-
ramjukba. Az olimpiai versenyre jelentkezni 
kell, nevezési díja lesz, amely 70%-át a Nem-
zeti Szövetség fordítja, szállításra és díjazásra, 
30%-át az FCI fordítja az oklevelek és olimpi-
ai érmek, serlegek díjaira.

Az olimpiai verseny díjkiosztója 2013-
ban a Szlovákiai Nyitrai Olimpián lesz 
megtartva!

Ilyen verseny még nem volt a világ 
postagalambászatának történetében!

Magyarországról 1936-ban London – 
Croydon, amely távolság: 1453 km, 10 
db galambot röptettek augusztus 13-án 
Zuckermann – Molnár sporttársak, akik 16 
nap múlva stoppolták Croydoni Szépe ga-
lambjukat és Pölte Ferenc croydoni Hősöm 
galambját amely néhány napot Belgiumban 
időzött!

Az 1936-os London – Croydon verseny 
legnagyobb erkölcsi értéke az volt, hogy a 
magyar postagalambászok is képesek vol-
tak olyan galambokat nevelni, amelyek 
1450 km-ről versenyeztek, megcáfolva 
azt a tévhitet, hogy csak a külföldi import 
anyag lehet jó, mert sokkal értékesebb az a 
galamb amelyet magunk nevelünk, magunk 
szelektálunk s amelynek teljesítményét sa-
ját kezünk alatt ismerjük meg.

Valahol ezt a dicső versenyt is idézi a 
2012-es Londoni Olimpiai Verseny! Hajrá 
Magyarok!

A Londoni Versennyel egy időben a vi-
lág valamennyi olimpiát rendező városából 

úgynevezett „Olimpiai Emlékversenye-
ket” szervezünk – 

Európában: Berlin, Párizs, Barcelona, 
Róma, Bécs, Athén, Stockholm, Moszkva

Ázsiában: Peking, Tokió, Szöul
Amerikában: Los Angeles, Atlanta, 

Montreal, Mexikó City
Ausztráliában: Sydney, Melbourne
Ezen versenyek a résztvevő országok 

rendezésében történnek – rendkívül széles 
nyilvánossággal, híradással a postagalamb-
sportot népszerűsítve.

Áldozat ez a jövőnk oltárán! Tudatva az 
egész világgal a postagalamb egyedülálló 
képességeit, intelligenciáját, csodáját!

Európának javasoltuk London mellett 
a Berlini és az Athéni feleresztési helye-
ket, ahonnan a környező FCI tagországok 
kitűnő versenyeket rendezhetnek, ahogyan 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség 130. 
évfordulójának jubileumi versenyét mi 
is megrendezzük a nemzeti színű olimpiai 
gyűrűs galambjaink versenyét.

Készüljünk a világ legnagyobb postaga-
lamb versenyére 2012. London!

Bárdos István
FCI alelnök

FCI Sportbizottság elnöke
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Európa Kupa sportgalambokkal - Dortmund 2010.
A postagalamb olimpiát megelőző évben 

Európa postagalambászai egymást követő két 
rangos eseményen mérhették össze maguk 
és galambjaik erejét. A lengyel barátaink el-
nyerték és méltó módon megrendezték Nyitra 
után a Közép Európa Föderáció galambászai 
felmérő seregszemléjét Katowicében.

Mivel nem voltam jelen, mások elmondá-
sára hagyatkozok. Tóth István (Pétervására) 
sporttárs vállalva a lengyel tolmács szerepét 
indult útra a magyar delegációval. Remé-
lem mihamarabb értesülhetünk valameny-
nyien a beszámolójából a magyar galambok 
sikereiről és a kitűnő rendezésről. A német 
sportszövetség az esedékes országos kiállí-
tása mellett, vele egy időben meghirdette és 
megrendezte az Európa Kupát, kimondottan 
sportgalambok főszereplésével.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség ne-
vezését elfogadva 15 galambunk utazhatott 
Dortmundba. Végül is Molnár Mihály és Jilly 
Bertalan autóval szállították a 14 galambot a 
kiállítás helyszínére. Egy galamb, ki tudja mi 
okból, nem érkezett az indulás időpontjára a szö-
vetségbe. Mint később megtudhattuk az út nem 
volt túlzottan egyszerű a havazás és téli időjárás 
ellenére időben megérkeztek Dortmundba.

2010. február 12-én népes kis csapat szállt 
fel a Dortmundba induló repülőre Ferihe-
gyen. 14 órakor értünk földet. A szállást jó 
negyed órás taxizás után értük el. Ki-ki fizet-
ve a rá eső részt. Rövid eligazítás, amelyben 
Bárdos István szövetségünk elnöke jó előre 
tudtunkra adta, lesz két vacsora amelyre a 
belépés díjtalan. Ellenben mindenki a fo-
gyasztását maga fizeti a helyszínen. Rövid 
átöltözés után a szálloda halljában találkoz-
tunk. Mivel a kiállítás kb. 5 perc gyalogutat 
igényelt. Jókedvvel nekivágtunk a hóesésben 
a behavazott utcán és felüljárón túljutva a ki-

állítás főbejárata előtt találtuk magunkat.
Meglepetve vettem tudomásul a más alkal-

makkor oly jellemző rövid sorban állóknak se 
híre, se hamva. A háromnapos belépő mellé 
kaptunk egy katalógust. Belelapozva tájéko-
zódtunk, hogy mit hol találunk. Csak jelzés 
szinten megemlítem a több éves gyakorlattól 
eltérően nem 7-8 csarnokban, hanem csak 
kettőben lett megrendezve. Egyikben a né-
met országos kiállítás galambjai felesben 
megosztva a német díszgalambok kiállításá-
val. Több mint újszerű megoldásnak tetszett, 
hogy a másik csarnokban nyert elhelyezést 
az Európa Kupa sportgalambjai, na meg az 
elmaradhatatlan takarmány és kiegészítő sze-
rek gyártói kínálták termékeiket.

Az világossá vált, a Német Szövetség ve-
zetői rendhagyó kiállítás rendezésében voltak 
érdekelve. Személy szerint a 4-ik Dortmundi 
kiállítás kapcsán az villant át az agyamon, 
hogy a német sportbarátaink TÖVIG BE-
RÁNTOTTÁK A KÉZIFÉKET. Nagy való-
színűséggel őket is érzékenyen érinti a gaz-
dasági recesszió. Mint később kiderült, jól 
kalkuláltak, hiszen a három napban, amíg a 
kiállítás tartott, nem volt tumultus.

Belépve a kiállításra, osztódni kezdett a 
magyar csapat. Bárdos István elnök úr, Hor-
váth Károly, Pető Attila és a szerző első útja, 
hova máshova, mint a magyar galambok 
ketrecéhez vezetett. Miután szembenéztünk 
minden kiállított magyar galambbal, kons-
tatálhattuk, hogy két galamb a titkon remélt 
dobogón szerepelt.

„C” hosszútáv kategória Tóth Gábor, HU 
07-19-52782 galambja harmadik díjat nyert. 
Ellenére a mindazon egyedülálló eredmé-
nyeknek amit Magyarországon megnyert.

„E” maraton kategória holtverseny-
ben 2 első díjat hirdettek. A Holland P. 

Wustmans és Pusztai László, HU 06-12-
74074 azonos 180 ponttal végzett a dobogó 
legmagasabb fokán.

Zene volt füleimnek, midőn egy 4-6 fős 
német társaság megtekintve Pusztai László 
galambját imigyen vélekedett: „Schöne Zer 
gut tauben”. Engedelmével az olvasónak 
megosztom vele abbéli örömömet, ha rövid 
közép távon nem is sikerült bármelyik fé-
nyes, fényesebb és legfényesebb érmet nyer-
ni, hosszú és maraton távon jócskán kárpó-
tolva lett a magyar galambász tábor. Titkon 
remélem, ezt valamennyien így gondoljuk.

Hat nemzet galambjai a vettek részt: Bel-
gium, Franciaország, Hollandia, Magyaror-
szág, Németország, Románia.

A végső sorrend:
1. Hollandia  46 pont
2. Németország 30 pont
3. Belgium  20 pont
4. Magyarország 16 pont
Mindezek tükrében sikeresen szerepeltünk 

az Európa Kupán, méltán lehetünk büszkék 
a Magyar galambok sikerére. Azt nyugodt 
szívvel vetem fel, hogy valamennyiünk előtt 
világos kell, hogy legyen, a végelszámolás-
nál a 6 nemzet közül a negyedik helyet si-
került elcsípni, ez semmi másnak nem írható 
csakis a befutós csapatmániánk számlájára. 
Vannak nem is egy díjat nyerő galambunk a 
magyar kollekcióban, az induló létszám vet 
gátat másfelől a sikernek. Reményem, hogy 
rátalálunk az útra, amely az áhított sikert, si-
kereket meghozza. CSAK VÉGRE EL KEL-
LENE KEZDENI KERESNI AZ UTAT!

Egy példán szeretném érzékeltetni: ma 
Európa nem a csapatgalamboknak tapsol. 
A német fenomén Andreas Drapa fényes si-
ker sorozata 2008-ban megtorpanni látszott. 
Tízezrek nagy-nagy örömére. Sokan vélték 
úgy, hogy végre vége a diadalmenetnek. 
Gondolom nem kis meglepetéssel vette tudo-
másul az ünneplők hada, hogy 2009-ik évben 
4 olyan egyévessel rukkolt elő, amilyenekre 
legvadabb álmaikban sem gondoltak. Közép-
táv kategória első, míg all round kategória 
1-3 díj. Nekem ez annyit mond DRAPÁÉK 
NEM ADJÁK OLCSÓN A BŐRÜKET.

Tekintsék meg a négy egyéves viselt dolgait:
DV 01769-08-162 KKCs H
1426 galamb 2.
1362. galamb 1.
3000 galamb 1.
3000 galamb 1.
2811 galamb 1.
1910 galamb 10.

DV 01769-08-56 KH
1426 galamb 1.
1362 galamb 2.
3000 galamb 2.
1774 galamb 1.
2737 galamb 2.
1910 galamb 15.
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DV 01769-08-36 KH
3000 galamb 2.
1774 galamb 4.
2811 galamb 2.
2707 galamb 3.

DV 01769-08-27 SKH
3000 galamb 4.
2811 galamb 2.
2737 galamb 1.
2341 galamb 1.

Lelki füleimmel hallom a reakciókat: 
Andreas Drapa egy profi. Az egy más ország, 
más világ.

Mint megtudtuk a fenti évesek nem úgy 
kerültek versenykosárba HÁTHA BEFUT 
VALAMELYIK hétről hétre, útról útra ké-
szült velük. A végeredmény ismeretes. Ha és 
amennyiben megesik, hogy valakik átgon-
dolják ezeket, már megérte a fáradtságomat.

Eltelve a sikerekben, közel a záróra, el-
indultunk a szálláshelyünk felé, ünneplőbe 
vágtuk magunkat, ezután felkerestük a né-
met szövetség díjkiosztójával egybekötött 
vacsora helyszínét. Sok boldog díjazottat 
láthattunk. Valamelyest ez az est visszafogot-
tabb volt, mint azt már megszokhattuk. Az 
ilyenkor szokásos protokollnak megfelelően 
pro és kontra köszöntve lettek a delegációk 
vezetői.

Volt egy nem várt meglepetés, számomra 
érdekes, hogy csak egy ország elnökének 
jutott eszébe (és ő Bárdos István sport-
szövetségünk elnöke volt), hogy HORST 
MENZEL ÚR a német szövetség elnöke 
65 éves. Egy csodaszép ólomkristály vázát 
készítettet e jelen alkalomra. Mit mondjak, 
volt nagy meglepetés, taps, midőn átadta a 
pulpituson Horst Menzel úrnak, aki eköz-
ben kereste, mégis alig találta a szavakat a 
figyelmesség láttán.

Viszonylag korán asztalt bontottunk. 22 
óra tájban visszafoglaltuk a szállásunkat. 
Horváth Károllyal egy szobába kerültem, 
nem túlzás, ha azt állítom, hogy a három 
napban egy percet sem unatkoztunk. Az 
első estén 22.10-kor korainak tűnt az idő 
az alváshoz, 04.20-kor vettünk némi pihe-
nőt fél 8-ig. Mindeközben tenyésztettünk, 
versenyeztünk értékeltük saját és mások 
eredményeit, sikereit, no meg a saját hiá-
nyosságainkat is.

Másnap közös reggeli, majd ismét végig-
tapostuk az utca és a felüljáró frissen esett 
havát, visszatérve a kiállítás helyszínére. Ek-
kor egy egész napos többször több szereplős 
diskurzusba keveredtünk.

Este a gálavacsora várt ránk. Ekkor min-
denki helyet foglalt a magyar asztalnál, érde-
mes volt. Német barátaink egy nehezen feled-
hető műsoros estet zúdítottak a nyakunkba. 
Volt több táncdal énekes, akrobata páros, egy 
rúdzsonglőr, nem akármilyen műsorral, és 
egy sramli zenész duó zárta a sort.

A német derbi verseny díjazottjai után az 
Európa Kupa díjai kerültek átadásra. Pusztai 
László és Tóth Gábor díjait Kovács Mihály 
vette át.

Volt még egy kellemes esemény. Jó volt lát-
ni és élvezni a lengyel küldött, mint újságíró 
ragaszkodott a magyar asztaltársasághoz. Ezt 
ő érthető magyarsággal a következőképpen 
definiálta: „Lengyel-Magyar jóbarátság.”

A műsorban reprezentált kitűnő zene-
számok korra és nemre való tekintet nél-
kül magukkal ragadták az asztaltársaságot, 
hiszen valamennyiünk tinédzserkorának 
slágereitől volt hangos az est kétharmada. 
Jó volt, szép volt, újfent magyarnak lenni 
Dortmundban.

Köszönet a tenyésztőknek, kiknek a ga-
lambjai kijutottak az Európa Kupára, ezzel 
okot adtak a felkerekedésre, ünneplésre. 

Tekintsünk bele a magyar galambok 
eredményeibe:

„A” rövidtáv
Japport Zoltán  HU 05-05-88236 
1255 galamb 4.  8. hely
1078 galamb 2.
987 galamb 2. 559 galamb 1.

„B” középtáv
Fetter István  HU 07-16-94997
2693 galamb 1.  10. hely
1259 galamb 6.
2049 galamb 1. 1639 galamb 4.

„C” hosszú táv
Tóth Gábor  HU 07-19-52782
3761 galamb 1.  3. díj
1952 galamb 4. 1908 galamb 3.

„D” általános táv
Horváth János  HU 06-12-70000
752 galamb 1.  6. hely
743 galamb 3.
540 galamb 1. 1278 galamb 7.
1102 galamb 5. 4649 galamb 2.

„E” maraton táv
Pusztai László  HU 06-12-74074
1652 galamb 1.  1. díj
838 galamb 1.

És végül a díjazottak:
„A” rövidtáv

1. D. Soepboer NL
 NL 07-1183650 0,261
2. Jan van de Pasch u Tochter NL
 NL 09-1433175 0,500
3. C. de Wit NL
 NL 09-1054565 0,519

„B” középtáv
1. Andreas u. Walter Drapa D
 DV 01769-08-27 0,284
2. J. Oost NL
 NL 07-1229127 0,339
3. Danny van Dyck B
 B-09-6323112 0,471

„C” hosszú táv
1. Beute u. Sohn NL
 NL 06-1762338 0,318
2. P. Veenstra NL 
 NL 08-5818418 0,383
3. Gabor Toth H
 HU 07-19-52782 0,389

„D” általános táv
1. Tobias Drapa u. Dr. Guo Wei Cheng D
 DV 01769-08-162 0,839
2. Jan van de Pasch u. Tochter NL
 NL 08-1791201 1,149
3. Andreas u. Walter Drapa D
 DV 01769-08-56 1,198

„E” maraton táv
1. P. Wustmans NL
 NL 05-3941124 0,180
1. Laszlo Pusztai H
 HU 06-12-74074 0,180
3. Etienne Meirlaen B
 B 05-4344670 0,193

Száraz György
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Szép Magyar postagalamb siker született Lengyelországban 
megrendezett II. Közép-Európai Postagalamb Kiállításon

Magyar Postagalamb Sportszövetség El-
nöksége 2009. decemberében jelölte ki a len-
gyel kiállításra utazó küldötteket akik kivittük 
a magyar postagalambokat amelyek részt vet-
tek a megmérettetésben. Egy kisbusszal kel-
tünk útra szerdán dél körül mivel a galambo-
kat este hat óráig lehetett átadni a rendezőknek 
jómagam, mint a küldöttség vezetője, e sorok 
írója és a sofőr, Hegedűs István a Bíráló Testü-
let vezetője, Tóth István elnökségi tag és nem 
utolsó sorban a tolmácsunk és Kálazi László 
Bíráló Testület tagja és aki bírált a Nemzetkö-
zi Kiállításon. Útközben még Lébényben és 
Mosonmagyaróváron felvettük a 11. és a 25. 
Tagszövetségek galambjait és irány Szlovákia, 
Csehország és Lengyelország Sosnowiec. 

Szerencsésen teljesítettük a feladat-e részét 
a galambok az előre elkészített országonkénti 
ketrecsorokba kerültek melyet erre az alkalomra 
csináltattak. A ketrecek és ehhez tartozó kellékek 
nagyon mutatósak és szépek voltak. A galam-
bok átadásánál már ismerősökkel találkoztunk 
a Lengyel Postagalamb Szövetség Alelnökével, 
az újság fotósával akik mindjárt vendégül láttak 
bennünket, szinte megkülönböztetett vendég-
látásban részesítettek a kiállítás egésze alatt. 
Mindjárt elindult a beszélgetés egymás dolgairól 
hisz Tóth Pista barátunk gondoskodott a nyelvi 
nehézségek megoldásáról, aztán ezt még segítet-
te egy kis történelem is a régmúltról. 

Másnap reggel a Lengyel Szövetség elnöke 
és a Bíráló Testület elnöke tartottak eligazítást 
a megjelent országok delegátusainak és kijelö-
lésre kerültek a bírálók. Bennünket az a meg-
tiszteltetés is ért, hogy megkérdezték akarjuk-e, 
hogy két bírálónk bíráljon Kálazi László mel-
lett gyors egyeztetés után Tóth István bírált. El-
mondhatjuk jó teljesítményt nyújtottak tovább 
öregbítették a magyar bírálók hírnevét. 

A kiállítás helyszínéről még nem szóltam, 
de most írom körülbelül legalább háromszor 
akkora, mint a Gödöllői sportcsarnok, amiben 
rendezték a kiállítást. Szűk fél oldalában galam-
bok voltak elhelyezve ez is megosztva a kisebb 
részben a nyolc ország galambjai akik részt 
vettek a kiállításon. Engedjék meg, hogy felso-
roljam: lengyelek, csehek, magyarok, szlová-
kok, szerbek, olaszok, horvátok és a románok. 
Lengyel Postagalamb Szövetség itt rendezte 
meg az országos kiállítását a többi részben a hat 
régió mutatta be a legjobb galambjait. 

A lengyel postagalambászatról egy kis be-
mutató: mintegy ötvenezer postagalambász 
van ebből mintegy negyvennégyezer ver-
senyző és most tessék megkapaszkodni hat 
régióban versenyeznek. Így ők könnyen meg 
tudják oldani, hogy egy-egy versenyen húsz- 
harmincezer galamb az induló létszám. 

A terem többi részében a különböző árusok 
foglalták el standjaikat. Itt volt mindenki, aki 
ebben a szakmában számít és jelentős. Lehetett 
vásárolni mindent, ami a galambászathoz szük-

séges még a galambok szállításához kamiont is. 
Természetesen galambokat is árultak nagyon, 
de nagyon sokat, szinte nem volt olyan vérvo-
nal, amit nem lehetett megvenni. Csütörtök dél-
előtt koszorúzás volt a Katowicei emlékhelynél 
ahol 2006.01.28-án ötvenhatan haltak meg 
amikor beszakadt a kiállító csarnok teteje. 

Az eredményekről csütörtök estig szinte 
semmit nem lehetett megtudni. Csütörtök 
este érkezett Szövetségünk elnöke Bárdos úr 
Pethő Atilla és Horváth Károly nagyon rossz 
közlekedési viszonyok között utaztak. Pénte-
ken dél körül tudtuk meg kiemelkedő ered-
ményeinket: 

standard hím 
1. Takács István  04-50-22892     92.83 p.
5. Simon Mihály 06-02-36825     92.50 p.
8. László Endre Antal  05-50-02958     92.42 p.
11. Nádas Pál  06-25-67699     92.33 p.
18. Viglidán László  07-11-25063     92.08 p.

A standard tojó
3. Nádas Pál  06-25-67186     92.67 p.
7. Horváth Károly  06-02-43240     92.42 p.
9. Juhász Ernő  03-D-5122279  92.33 p.
19. Oláh János 07-08-93591     91.92 p.
35. K.F.P. Team 06-08-82034     91.58 p.

Sport A kat. 
8. Juhász Gyula 06-26-82603  987.482 p.
13. Velencei Béla  06-23-00330  981.493 p.

Sport B kat. 
9. Szabó Gábor  07-11-25085  785.157 p.
13. Takács Gábor  06-11-11477  781.181 p.

Sport C kat. 
10. Varga Károly  05-06-62288  68.838 co.
14. Kárász László  06-05-18875  80.656 co.
15. Nagy Gáspár László  06-05-13125  84.147 co.

Sport D kat. 
5. Nádas Pál  06-25-67177  37.178 co.
13. Makkos Tamás 06-17-66925  68.660 co.
16. Adrián Arnold  05-50-68316  72.913 co.

Sport E kat. 
11. Szabó András  05-05-88224  56.957 co.
12. Tóth Gábor  05-19-21882  59.634 co.
15. Szalkai Szabolcs 06-10-18694  103.224 co.

Kiállítottunk az FCI által meghirdetett há-
rom új kategóriában az Országos Kiállításon 
első helyezett galambokat 

Sport F kat. 
14. Kotrebai János  09-21- 95408  6.745 co.

Sport G kat. 
10. Nádas Pál  08-M-118638  11.575 co.

Sport H kat. 
1. Tóth Gábor  07-19-52782  6.913 co.

Az országok közötti pontversenyt 
1. Lengyelország nyerte 34 ponttal, 
2. Csehország 9 ponttal, 
3. Magyarország 7 ponttal, 
4. Szlovákia 5 ponttal
5. lett Szerbia 3 ponttal, 
6. Olaszország 2 ponttal, 
Horvátország és Románia nem szerzett 

pontot. 

Jó volt ez a kiállítás arra, hogy két olim-
pia között is fel lehet mérni az erőviszo-
nyokat. Az eredményeket megnézve látszik 
a lengyelek magas pontszáma ez a fölény a 
standard kategóriában nem volt jellemző itt 
még azt is mondhatjuk, hogy ezt mi nyer-
tük, de nem külön-külön hirdettek ered-
ményt, a spotkategóriában a B, C, D, E, F 
kategóriákban az övék az első három hely! 
Pénteken délelőtt rendezett Közép-Euró-
pai országok kongresszusán hagyták jóvá, 
hogy 2012-ben Magyarország rendezheti 
meg a III. Közép-Európai kiállítást ebben 
az évben ünnepeljük a megalakulásunk 130 
éves évfordulóját. Pénteken délután nyitot-
ták meg a kiállítást és köszöntötték a ki-
állításon részt vevő országok Szövetségei-
nek Elnökeit az ünnepségen jelen volt José 
Tereso úr az FCI elnöke és számos „Galam-
bász Nagyság”. 

Szombaton a kiállításon mintegy húsz-
ezer látogató volt ezt a lengyel vezetéstől 
tudjuk, az biztos, hogy nem sok szabad 
hely volt. Ekkor találkoztunk magyar 
Postagalambászokkal akik ide is eljöttek 
megnézni a kiállítást. Szombat este gála 
ünnepség keretében adták át a díjakat Jan 
Kawaler a Lengyel Postagalamb Szövetség 
elnöke José Tereso az FCI elnöke Bárdos 
István az FCI alelnöke először az országok 
díjait adták át az első három helyezettnek. 
Ugyanígy díjazták a standard és a sport 
kategóriákat. Jó volt átvennünk a díjakat, 
melyet a nyertesek megkaptak 03. 13-án 
Sportszövetség által rendezett Közgyűlé-
sen és akik elhozták galambjaikat kaptak 
egy oklevelet és egy emlékérmet. Itt je-
gyezném meg sajnos az is előfordult, hogy 
két galambot nem hoztak el a benevezett 
galambok közül, de ha ezt időben bejelen-
tik akkor vittünk volna helyette egy-egy 
következő helyezett galambot. 

Vasárnap délelőtt már nem voltak olyan 
sokan, mint szombaton a kiállításon va-
sárnap délután két óra után kaptuk meg a 
galambokat és ezután indultunk haza. Úgy 
váltunk el vendéglátóinktól a Lengyel Pos-
tagalamb Szövetség vezetőitől, hogy talál-
kozunk 2011.01.28-30 Poznan-ban XXXII. 
Postagalamb Olimpián, hisz ők rendezik. 
Engedjék meg, hogy e helyről is gratulál-
jak a győzteseknek és helyezetteknek és 
további sikereket kívánjak. Jó volt ma-
gyarnak lenni! 2010. versenyévben minden 
Postagalambásznak jó felkészülést, sportsi-
kereket, győzelmeket kívánok, hogy minél 
eredményesebbek tudjunk lenni a Lengyel-
országban megrendezésre kerülő Postaga-
lamb Olimpián.

E sorokat lejegyezte:
Molnár Mihály

alelnök
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A LEGJOBBAK KÖZÖTT IS ELSŐ… 
Kiemelkedő magyar eredmény a II. Közép-Európai Kiállításon.

HU-04-50-22892 gyűrűszámú galamb 2008-2009 évi eredményei
2008.

Helyek távok km hely ind teny. indult g.
05. 11. Saint Pölten 297,67 423 109 2440
06. 11. Straubing 532,94 11 105 2184
06. 14. Scharding 463,38 103 468 8279
06. 21. Nürberg-Lw. 648,06 529 220 3153
06. 29. Haag 375,08 93 100 2040
07. 05. Aurach 701,94 41 416 3045
07. 13. Melk 320,01 397 221 4620
07. 19. Nürnberg-Jura 613,62 49 384 2810

2009.
05. 03. Öttevény 154,08 137 345 9070
05. 17. Saint Pölten 297,67 571 189 3620
07. 04. Melk 320,01 342 304 4699
07. 11. Neumarkt 627,17 100 380 4480

2008. díjkilométere 3952,71 km
2009. díjkilométere 1398,93 km
Összesen:  5351,64 km

A kiállításon Standard és Sport kategóriák-
ban 8 ország – Lengyelország, Csehország, 
Magyarország, Szlovákia, Szerbia, Olaszor-
szág, Horvátország és Románia – postaga-
lambászai vettek részt.

A Tojóknál Szlovák, Lengyel, Szerb, Ro-
mán bírálókon kívül a Magyarországot Tóth 
István képviselte. A hímeknél a bírálók Szlo-
vák, Lengyel, Szerb, Olasz bírálók valamint 
a Magyarországot képviselő Kálazi László 
vettek részt.

A 2289-s kékkovácsolt tarka csapos hím 
a magyarországi kiállításon 92,6667 ponttal 
lett első, míg Lengyelországban a nemzetkö-

zi bírálók 92,7500 pontot adtak a galambnak 
és e ponttal az első helyet szerezte meg.

Magyarország a nemzetek közötti verseny-
ben a 3. helyet szerezte meg.

Gratulálunk Takács István sporttársnak, 
de valamennyi magyarországi résztvevőnek 
az elért eredményekért.

-r -ó

Kajli István A-6. Monor 07-50-55558 h 2009. évi eredményei
Helyek távok m tagszöv 

hely
tagszöv 
ind. g.

nemz. 
hely

nemz. 
ind g.

05.03. Győr 138750 30. 2712
05.10. Rajka 182446 1. 2596
05.17. Sopron 216577 10. 2570
05.24. Melk I. 321735 1. 2280
06.07. Scherding 464462 203. 2113
06.13. Neumarkt 632690 203 1772 1192. 6355
06.21. Melk II. 321735 319. 2088
06.27. Aurach I 700366 272. 1727 1507. 9986
07.05. Haag II. 374490 31. 1824
07.11. Aurach II. 700366 82. 1569 222. 4649
07.19. Melk III. 321735 212. 1702
07.25. Aschaffenburg 817734 7. 1485 12. 5610

12 hely. össz. Dkm. 5193086

2009. Nemzeti Bajnokság Rövidtáv 1.
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Nyakunkon a versenyszezon!
Postagalambászok számára az áp-

rilis az igazi munka kezdetét jelenti 
a galambházban. A hónap közepétől 
megindulnak a tréningek, elkezdődik 
a versenyszezon.

Mi szükséges, ahhoz, hogy ered-
ményesen versenyezzünk?

Jó galamb, tenyésztői felkészültség, 
jól működő állategészségügyi háttér 
és egy jó összeállított edzésterv.

A jó galamb egészséges állapotot és 
kiemelkedő genetikai hátteret feltételez, 
és ehhez szükséges a tenyésztői felké-
szültség, amely megteremti ezt az álla-
potot. Az állategészségügyi háttér és a 
jól összeállított edzésterv ebből az álla-
potból próbálja kihozni a maximumot.

Az állategészségügyi háttér egyik 
fontos elemét képezi galambjaink 
egészségügyi állapotának a felmérése.

A cikksorozat előző részében a 
parazitózisokról volt szó, ebben az 
írásban a galambokban előforduló 
baktériumok kimutatásáról lesz szó.

Milyen mintákat ajánlatos megvizs-
gáltatnunk?

• Lágy ürülék, tartós hasmenés, 
salmonellosis gyanúja esetén bélsarat,

• a szem kötőhártyájának váladéko-
zása, könnyezés esetén szemváladékot,

• ízületi duzzanatok megjelenésekor 
az ízületben felhalmozódott gyulladá-
sos izzadmányt,

• nehezen gyógyuló, fertőzött sebek-
ből sebváladékot,

• befulladt tojásokat.
A bakteriológiai vizsgálatokhoz 

elengedhetetlen a friss minta!
Bélsár vizsgálata esetén a minta-

vételezés a galamb kloákájából nyert 
steril tamponnal, vagy a galamb friss 
ürülékének az összegyűjtésével törté-
nik. A gyakorlatban ez úgy kivitelez-
hető, hogy a gyanús madarat megfog-
juk, külön rakjuk egy dobozba, akkor 
biztosan „pottyant” egy adag bélsarat. 
Ennek a mintának a közepéből steril 
vattatamponnal lehet mintát venni és 
minél előbb a laboratóriumba juttatni.

A nem steril edényben összegyűj-
tött, 1-2 napig szabad levegőn szál-
lított bélsár bakteriológiai vizsgá-
latra alkalmatlan, de parazitológiai 
vizsgálatot lehet belőle végeztetni.

A szem-, ízületi- és sebváladék levé-
teléhez is ugyanúgy sterilen vett min-
tára van szükség, tehát a beteg galam-
bot el kell vinni az állatorvoshoz!

Az állatorvos a mintavételkor ki-
kérdezi a tulajdonost a kórelőzmé-
nyekről. Nagyon fontos része ennek, 
hogy a galambász kezelte-e már va-
lamilyen gyógyszerrel az állományt, 
ugyanis a korábbi antibiotikumos 
kezelések befolyásolhatják a bakte-
riológiai vizsgálat eredményességét! 
Az őszinteség kulcsfontosságú, a ga-
lambásznak a saját érdekében nem 
érdemes elhallgatnia a korábbi ke-
zelési próbálkozásokat!

 Miért is?
Sokszor a következő eredményt 

kapjuk vissza a laboratóriumból:
• parazitológia negatív,
• kórokozó baktérium nem tenyé-

szett ki, igen gyér E. coli flóra,
• gomba pozitív.
Mire lehet következtetni egy ilyen 

eredményből?
Az ilyen minták általában olyan 

állományból származnak, ahol a ga-
lambász már 3-4 féle antibiotikumot 
alkalmazott eredménytelenül, a szak-
szerűtlenül alkalmazott antibioti-
kumokkal  már csaknem teljesen ki-
irtotta a jótékony bélflórát. Már csak 
a gombák szaporodnak, mivel azokra 
nem hat az antibiotikum. Kiderülhet 
ilyenkor például az is, hogy nem is 
hasmenésről, hanem vizes bélsárról 
van szó, melynek hátterében gyak-
ran paramyxovírus fertőzés áll!

Az őszinteség és a bizalom hiánya 
a galambspecialista állatorvos leg-
nagyobb ellensége!

Akkor tud eredményesen és ha-
tékonyan segíteni az állatorvos a 
galambásznak, ha őszintén minden 
információt elmond az állománnyal 
és a korábbi gyógykezelésekkel kap-
csolatban! 

A bakteriológiai vizsgálat egyben 
rezisztencia-vizsgálatot is jelent, ez 
azt jelenti, hogy a laboratórium közli 
velünk, hogy a kitenyésztett baktéri-
um milyen antibiotikumokra reagál. 
Ennek birtokában célzott antibioti-
kum-kezelést tudunk végezni az ál-

lományban, amely valóban hat az ott 
jelenlévő kórokozóra.

Kell-e minden esetben kezelni az 
állományt, ha pozitív az eredmény?

Nem kell, ha csak E. coli, szennyező 
baktérium, vagy a hasznos bélflórát al-
kotó baktérium nő ki a bélsármintából.

Igen, kell, ha Salmonella vagy más 
kórokozó baktérium nő ki.

Mi történik, ha negatív az ered-
mény?

Sajnos nem minden negatív ered-
mény jelent valódi negativitást!

Ennek oka lehet a már említett „el-
hallgatott kezelés”, vagy az adott min-
tában ténylegesen nem volt kórokozó! 
Salmonellosis esetén a bélsármintában 
nem minden esetben találhatók meg a 
kórokozók, bár a tünetek egyértelmű-
ek: ízületi csomók tapinthatók a vég-
tagokon. Ilyenkor érdemes az érintett 
ízületből mintát venni diagnózisunk 
megerősítésére.

A laboreredményt minden esetben 
össze kell vetni az állomány fizikális 
állapotával!

A galambok vírusokkal való fertő-
zöttségének a kimutatása nem képezi 
az állapotfelmérő vizsgálatok részét. A 
gyakorlatban ez a vizsgálati módszer 
még nem terjedt el, részben a viszony-
lag magas költségek, másrészt a min-
tavételezés körülményessége miatt. 
Gyakorlati jelentősége ott van a víru-
sok kimutatásának, ha konkrét vírusos 
betegség gyanúját állapítjuk meg az 
állományban. A vírusos betegségekről 
és az ellenük való védekezés lehetősé-
geiről a cikksorozat következő részei-
ben lesz szó.

Ne feledjük, hogy a sikeres tenyész-
tői munka és az eredményes verseny-
zés csak akkor valósulhat meg, ha az 
állományunkat optimális egészségi ál-
lapotban és a kondícióban tartjuk.

A témával kapcsolatos kérdé-
seiket és tapasztalataikat a www. 
galambpatika.hu oldalon várja és 
eredményes tréningezést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász
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Álmodozások egy 
érdekesebb jövőről

Az A-29 Egyesület megújulása

A 2007-es év sok problémával indult az 
Egyesület életében, betegség, anyagi prob-
lémák, új gyűjtőhely keresése és kialakítása, 
új elnök választása nehezítette a versenyeken 
való részvételt.

Pintér György betegsége miatt kezdődtek 
a gondok, Dodi bácsit betegsége akadályozta 
az egyesület munkájának vezetésében, és az 
adminisztrációs feladatok elvégzésében, va-
lamint a tagság irányításában. Az elnök által 
biztosított gyűjtőhelyet sem lehetett a továb-
biakban igénybe venni, mivel a heti gyűjtések 
és órabontások zavarták a család nyugalmát.

Az új telephely kialakításában szerencsére 
segítséget kapott az Egyesület, egy kívülálló 
támogató személyében, Fábry József sietett a 
segítségünkre, így néhány méterrel távolabb 
kellett csak költöznünk.

A tagság anyagi hozzájárulásával és áldo-
zatkész munkájával alakítottuk ki az új gyűj-
tőhelyet.

A versenyeken való részvételt, így zök-
kenőmentesen tudtuk folytatni.

A július 21-én megtartott közgyűlésen 
a tagság egyhangú szavazással Kovácsné 
Lebedy Ágnest választotta meg az Egyesület 
új elnökévé.

Megújult Egyesületi munkánkra és a sport 
szépségére igyekeztünk felhívni a figyelmet, 
Maglód várossá avatásának ünnepségsoro-
zatán való részvételünkkel. Augusztus 19-én 
egész napos bemutatót tartottunk a Patak part-
ján rendezett szabadtéri rendezvényen, ahol 
az eddigi eredményeket elismerő serlegeket, 
okleveleket állítottuk ki, és az érdeklődők ré-
szére újságok és szakkönyvek bemutatásával 
tartottak ismertetőket az egyesület tagjai. A 
gyerekeknek A-29 Maglód feliratú lufikkal 
és nyalókával kedveskedtünk, és kisgalamb 
„simogatót” alakítottunk ki, ahol kezükbe 
vehették és simogathatták a szállni még nem 
tudó galambokat. Nagy élmény volt a gyere-
keknek és a szülőknek egyaránt, akik buzgón 
fotózták és videózták a csöppségeket. 

Augusztus 20-án délelőtt a Maglódi szé-

kely kapu avatáson vettünk részt, ahol az 
ünnepség végén 500 galamb emelkedett a 
magasba és repült át a kapu felett. A koreog-
ráfia nagyon jól sikerült, nagy tapsot kaptunk 
a vendégektől, a látvány emelte az avatás 
színvonalát.

Délután a várossá avatási műsort követő-
en újabb röptetéssel vettünk részt az ünnep-
ségen. 

Szeretnénk, ha sikerülne minél több fiatal ér-
deklődését felkelteni a sportág iránt, mely nem 
csak szórakoztató, de a galambok és tenyésztő-
ik közös munkája hozza meg az eredményt. 

Galamb kiállítás!
 Az A-29 Maglód Postagalamb Sport Egye-

sület első bemutatója 2008. január 26-án a 
Maglódi Művelődési Házban, MAGHÁZ-
ban került megrendezésre.

A bemutató nagy örömünkre sok látogatót 
vonzott. Nem csak a szűkebb galambász tábor, 
tisztelte meg az Egyesületet részvételével, sok 
érdeklődő jött el, a fiatal és az idősebb korosz-
tályból is megnézni a kiállítást. A gyerekeknek 
kis ajándékokkal kedveskedtünk. 

Több mint ötszáz látogatónk volt.
A 24 kiállító, az Egyesület tagjai és meg-

hívott díszgalambászok tíz fajtából összesen 
300 galambot mutattak be az érdeklődőknek.

Vendégkönyvünkbe csak pozitív értékelést 
kaptunk. Az új Művelődési Ház reprezentatív 
környezetében ízlésesen berendezett kiállítás 
mindenkinek nagyon tetszett. 

Sikerünk hatására Maglódon szeretnénk ha-
gyományt teremteni a „Galamb kiállításnak” 
és minden évben megrendezni bemutatónkat.

Ez a tervünk sikerült is, mivel 2008. no-
vemberében egy újabb kiállítást sikerült 
megrendeznünk, ahol a meghívott díszga-
lambászok mellett díszmadár tenyésztőket 
is sikerült meghívnunk, valamint dísznövé-
nyekkel is színesítettük a bemutatót. 

Egyesületi életét, a postagalamb verseny-
zés mellett, közös programok és igazi klub-
élet jellemzi, az utóbbi években. 

Kovácsné Lebedy Ágnes

Nehéz lenne nem észrevenni, hogy tagsá-
gunk egyre fogy, és néhányan már csak meg-
szokásból, félerővel versenyeznek. Pedig a 
kupák ugyanúgy fényesek, mint hajdanán, 
és persze lehet még oklevelet is kapni…. 

Amikor versenyzési rendszerünk ki-
alakult, teljesen érthető módon saját utat 
választottunk, és nem majmoltuk a kapita-
listák anyagias, egyéni eredményre kihe-
gyezett modelljét. Nem néztünk semerre, 
csak mentünk előre a lenini úton. Persze ez 
nem csak a sportunkra igaz, de talán nem is 
tehettünk mást. De mint minden rossz álom, 
egyszer ez is véget ért. Na nem a galamb-
sportban, de legalább a politikában. 

Miért sikerült Belgiumban nemzeti sport-
tá tenni a postagalambversenyt, és nálunk 
miért nem?

Talán, mert odakinn felismerték: az em-
berek szeretnek pénzben JÁTSZANI. Nem 
véletlenül született a mondás: nem bab-
ra megy a játék! Mert nálunk arra megy... 
Ehhez képest idehaza él és virágzik a hí-
res-hírhedt csapatverseny, a középszerűség 
dicsősége! 

Úgy vélem, a többi között azért sem jutott 
el a rendszerváltás idáig, mert mindig picit 
kényszerben voltunk a galambszállító autók 
minél jobb kihasználása, megtöltése miatt, 
féltünk attól, hogy az egyéni versenyekkel 
nem sikerülne megtölteni ezeket az autókat. 
Pedig a lelkes, motivált tagság több utazó ga-
lambot jelent. A csapat érdekében ledaráljuk 
klasszis díjrepülő galambjainkat, a csapat-
versenyeket sokszor mégis a sokhelyezéses 
átlagok döntik el. Az élrepülőket nem sza-
badna az átlag felhúzására elpocsékolni. 

Én azt képzelném el, hogy a jelenlegi 
versenyszisztéma szerint rendezett kerületi 
versenyeket kiegészítenénk egy egyéni ne-
vezett rendszerrel. Ez nem sértené a csapat-
bajnokságot. Mindenki annyi galambot ne-
vez, amennyit akar, mondjuk 500 forintért 
galambonként. Ezek a galambok továbbra 
is hoznák a helyezéseket a csapatnak, de 
lenne egy külön díjlista a nevezetteknek, 
amelyből az első 10% részesülne pénzdíja-
zásban. Kinek, mi a fontos. Sok sporttárssal 
beszélgettem már erről, a többség pozitív 
volt ez ügyben.

Tudom ezt nem egyszerű bonyolítani, en-
gedélyeztetni. De azt már tudjuk, hogy nem 
lehetetlen. És ha tényleg lendületet, moti-
váltságot, szenvedélyt tudnánk újra vinni 
sportunkba, az mindnyájunknak hasznára 
és örömére történne. Kérem, aki tud TEN-
NI, az tegyen. 

Köszönöm, hogy én is megoszthattam 
gondolataimat az olvasókkal.  

Gergely Géza A-29
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Emlékezetes nap egyesületünk tagjai 
és hozzátartozói számára 2009. dec. 05-e, 
ugyanis ezen a napon tartottuk meg a 2009. 
évi díjkiosztó ünnepséget, az egész évi 
munkánk eredményeinek értékelését. Az 
esemény hangulatát fokozta, hogy Egyesü-
letünk megalakulásának 50. évfordulóját is 
ezen a napon ünnepeltük. 

Elnökünk már jóval az évforduló előtt 
megkezdte áldásos tevékenységét, szervezte 
a helységet, a vendégek meghívását, a va-
csora megrendelését és mindenki számára 
meglepetést készített elő. Elérkezett a nagy 
nap, este „Sztara Papa” vendéglője díszki-
világításba öltözött, és sorban érkeztek a 
galambászok és hozzátartozóik, valamint a 
meghívott vendégek. 

Kedves gesztus és meglepetés volt, hogy a 
hölgyek egy-egy szál szegfűt és egy köszönő 
oklevelet kaptak, az egyesület tagjai és meg-
hívott vendégeink az ötvenedik évfordulóra 
tervezett emblémával díszített nyakkendőt 
és kulcstartót vehettek át megérkezésükkor. 
A díjkiosztón összesen 70 fő vett részt. 

Vendégeink, akik megtiszteltek minket 
jelenlétükkel, Bárdos István Szövetségünk 
elnöke, Tabányi Pál Maglód város polgár-
mestere, Mészáros János a Kolumbia Tag-
szövetség elnöke, gépkocsivezetőink, a NIV-
RO Bt. képviseletében id. Jáger László és ifj. 
Jáger László valamint Fábry József és neje, 
akik gyűjtőhelyünket biztosítják számunkra. 

Az ünnepséget Elnökünk este 6 órakor 
nyitotta meg az éves munkánk értékelésével, 
és családtagjaink „támogatásának” megkö-
szönésével, ezután került sor az oklevelek és 
serlegek átadására. A jelenlévők nagy taps-
sal ünnepeltek minden díjazottat, családias 
légkörben, vidám hangulatban gratuláltak 
egymásnak az elért eredményekhez. 

A díjak kiosztását követően Bárdos István 
az Egyesület 50 éves fennállása alkalmából 
gyönyörű serleget adott át a Szövetség nevé-

ben Egyesületünk tagjait köszöntve. Bárdos 
István értékelte az eredményeket, megje-
gyezve, hogy a Kolumbia Tagszövetség az 
ország egyik legerősebb tagszövetsége és ez 
a tény még értékesebbé teszi az Egyesület 
tagjai által elért eredményeket. 

Ezt követően Tabányi Pál polgármester 
méltatta az Egyesület munkáját, és meg-
köszönte a város rendezvényein való aktív 
részvételt, mivel civil szervezetként immár 
három éve színesítjük a kulturális progra-
mokat. Elmondta, hogy a város második leg-
idősebb civil szervezete az Egyesület, mely-
re igen büszkék lehetünk, majd köszöntötte 
Pintér Györgyöt, Dodi bácsit, aki több mint 
öt évtizede galambászik és az Egyesület el-
nöke volt hosszú éveken át egészen 2007-ig, 
amikor betegsége akadályozta meg a továb-
bi munkájában. 

A díjkiosztást és a köszöntéseket egy jó 
hangulatban eltöltött vacsora követte, majd 

élőzene és tánc fokozta a hangulatot. Tíz 
órakor került sor a tombolára, amelyen igen 
sok és szép tárgy került kisorsolásra, nagyon 
vidám hangulatban. A vidám, jól sikerült 
családias rendezvény hajnali fél kettőig tar-
tott. „Soha rosszabbat…” „Jövőre ugyan-
itt…” hangzott el búcsúzáskor.

Sprint hímek
1. Volf József HU 07-17-83884 H
2. Volf József HU 08-17-93086 H
3. Kovács - Lebedy HU 05-17-56171 H

Sprint tojók
1. Véglás Ferenc HU 07-17-84924 T
2. Joó István HU 05-17-56088 T
3. Volf József HU 08-17-06259 T

Rövid táv hímek
1. Martin Testvérek HU 07-17-84417 H
2. Füleki István HU 08-17-98872 H
3. Sütő-Erős HU 07-17-83907 H

Rövid táv tojók
1. Martin Testvérek HU 07-17-84419 T
2. Martin Testvérek HU 07-17-84897 T
3. Joó István HU 06-17-74769 T

Középtáv hímek
1. Joó István HU 07-17-83631 H
2. Füleki István HU 08-17-98872 H
3. Martin Testvérek HU 07-17-84417 H

Középtáv tojók
1. Martin Testvérek HU 07-17-84419 T
2. Martin Testvérek HU 07-17-84897 T
3. Joó István HU 06-17-74769 T

Hosszú táv hímek
1. Joó István HU 07-17-83686 H
2. Füleki István HU 07-17-83606 H
3. Joó István HU 07-17-83631 H 

Hosszú táv tojók
1. Füleki István HU 08-17-98909 T
2. Füleki István HU 06-17-74809 T
3. Martin Testvérek HU 07-17-84897 T

Általános táv hímek
1. Joó István HU 07-17-83686 H
2. Joó István HU 07-17-83631 H
3. Joó István HU 07-17-83623 H

Általános táv tojók
1. Martin Testvérek HU 07-17-84419 T
2. Martin Testvérek HU 07-17-84897 T
3. Füleki István HU 06-17-74809 T

Fiatalok
1. Volf József HU 09-17-07261
2. Volf József HU 09-17-07259
3. Füleki István HU 09-17-13460

Kovácsné Lebedy Ágnes

Díjkiosztó 2009. dec. 05-én

A kisgalamb “simogató” nagy élmény 
volt a gyerekeknek

Füleki István

Joó István
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„Minőség, megfizethető áron!”

ÚJRA MAGYARORSZÁGON A

PALOMA!
Extra minőségű takarmánykeverékek, grittek, 

vitaminkeverékek és táplálék-kiegészítők, neves 
belga és holland bajnokok ajánlásával.

A MÁR ISMERT MULTI-POWER MIX, 
SUPER ELEXIR, MAXI-RECUP, LECITHIN-

PLUS ÉS TOVÁBBI TERMÉKEK.

Várjuk vásárlóinkat:

„PALOMAGIC” TAKARMÁNYBOLT
6044 KECSKEMÉT-HETÉNYEGYHÁZA, 

DARÁNYI IGNÁC U. 1.
Tel.: +36-30-228-5053 ; +36-76-472-525

Nyitva: Hétfő-Péntek : 8-17h
     Szombat: 8-12h

AVIFORM ULTIMATE 500ml
Stresszhelyzetben Is Top Formában!

N-N-Dimetilglicinnel potenciált vitaminokat és esszenciális 
aminosavakat tartalmazó kiegészítő takarmány.

Hozzáadott növényi kivonatok megnehezítik a paraziták, bakté-
riumok és vírusok gazdaszervezetben való megtelepedését. Csök-
kenti a keresztfertőzések veszélyét. 

 Immunerősítő
 Stresszhatást csökkentő
 Javítja a szövetek oxigénellátását 
 Csökkenti a tejsav felhalmozódását
 Energizál
 Csökkenti a felépüléshez szükséges időt
 Teljesítménynövelő, javítja az állóképességet
 Megnehezíti a kórokozók megtelepedését a gazdaszervezetében

ADAGOLÁS:
Hetente kétszer adjunk 5 ml-t kb. fél liter ivóvízhez. 
Verseny / kiállítás / stresszes időszakban / fertőzésveszély esetén 
hetente ötször (hétfőtől péntekig) alkalmazzuk a készítményt. 

ÁRA: Bruttó 4200Ft plusz postaköltség 

Forgalmazza: VETRI-CARE KFT, 1144 Budapest, Remény u. 
38. (061) 223 1258
Megrendelhető/Megvásárolható: Petpharma Állatpatika, Buda-
pest X., Kerepesi út 73. www.petpharma-allatpatika.hu

Tel.: (061) 708 3064, (061) 261 2697/26 –os mellék
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Minőségi fiatal galambok gyűrűzését vállalom 
2010-ben. A tenyészállományom, valamint az 
eddigi eredményeim megtekinthetők a

www.szalma-galamb.hu
internetes weboldalon. 

Szalma Attila (Gyömrő)
Tel. +36/20-99-83-422 
E-mail:
szalmaatti@gmail.com

Rezsneki Tibor 
1954-2010

Mély megrendüléssel tudatjuk mind-
azokkal akik ismerték és szerették, 
hogy szeretett sporttársunk és barátunk 
Rezsneki Tibor 2010. február 14-én tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt.
Személyében nem csak egy egyesületi 
tagot, galambászt hanem egy mindig se-
gítőkész barátot veszítettünk el.
Temetésén családja, barátai és ismerősei 

mellett az egyesületi tagok és a szomszéd egyesületek képvi-
selői rótták le kegyeletüket, vettek végső búcsút Tibitől.
Virágok, koszorúk mellett galambjainak sírjánál történő fel-
eresztésével vettünk tőle végső búcsút.
Emlékére a jövőben egyesületi emlékversenyt szervezünk.
Emlékét megőrizzük:

N-07 Csávoly egyesület tagsága

Halottaink
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Bagyánszki László sporttársunk életé-
nek 63. évében váratlanul elhunyt.
Sírjánál az egyesület tagsága a kegyelet 
virágaival vett végső búcsút.
Emlékét megőrizzük.

A-81 Váchartyán PGSE tagsága

2010. február 26.-án őszinte fájdalommal 
- virággal és galambok feleresztésével - 
búcsúztunk Magony Zsolt sporttárstól, 
a 36. életévében váratlanul elhunyt fiatal 
gyáli galambásztól.
2008 novemberében bejelentette, hogy leg-
alább két évig szeretné szüneteltetni tagsá-
gát. Ekkor még senki sem gondolta, hogy 
örökre elhagy minket és végleg befejezi 
versenyzését.
Emlékét megőrizzük: 

A-56 egyesület tagsága.

Megjelent!!!
Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent 

az összeállítás leveleiből. Címe: 

„Anker Alfonz a zseniális 
postagalamb tenyésztő 

levelei tükrében”
Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz ma-

gánéletébe enged bepillantást. A levelekben megismer-
hetjük Anker Alfonz életét, emberiségét. Közel kerülhe-
tünk hozzá. 

A könyv olyan sosem látott leveleket tartalmaz, ame-
lyeket Prof. Anker írt galambászoknak melyekben tanít, 
oktat, mesél. Ezeken kívül előadás anyagok, jegyzetek is 
megtalálhatók, melyekből megismerhetjük Anker alapos-
ságát. Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja ismerni e 
kivételes embert.

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 szá-
mozott. Megvásárolható vagy megrendelhető a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetségben.

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu

Tel: 05-1/3424-522
A számozott példány ára:   3500.-
A nem számozott ára:   3000.-
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Lakossági Hírdetés
Megint Tagszövetségi Bajnok lett a csapat!!! 
Jól szerepelt a Nemzeti Bajnokságban, jól a 
Szuper Kupában, jól a Póker Trófea verse-
nyein! Ebből a remek állományból fiatalok 
gyűrűzését vállalom 2010-ben is. Ugyanitt 
újszerű állapotú 24 lyukas műanyagtokos 
Benzing versenyóra eladó. Kajli István 2200 
Monor, Széchenyi u. 16. Tel: 06-29/410-316

***
Megromlott egészségi állapotom miatt fel-
számolom a 30 éve csak ANKER galambok-
ból tenyésztett állományomat. 3 db vásárlása 
esetén + 1 db ajándék. Sümegi József Kapos-
vár. Tel.: 06-20/387-2592.

***
Értékes vérvonalú, tenyésztésben kipróbált 
galambok kiadók, helyszűke miatt, gyerekeik 
76 helyezést szálltak. Vanbruaene, Devrienth, 
Van Roy, Turnes, Gondelars, Van Lon: 12-15 
db. Somlyó-Dúc Gulyás Gábor 9011 Győr-
Győrszentiván Kertváros Fenyő utca 138 Tel: 
+36-30/476-7669

***

Nem sikerült még eredményt elérnie, én se-
gítek a tenyésztésben és a versenyzésben. 
Többszörös bajnok állományomból az ösz-
szes idei fiatal eladó és előjegyezhető. 50 db 
tenyészgalamb olcsón eladó.
Eredmények és vérvonalak a piros színű baj-
nokok könyvében és a Tagschererduc.try.hu
06-30/259-1368, 06-26/330-849

***
Fiatalokat ajánlok: Jan Aarden, Eijerkamp-
Janssen, Eijerkamp-van Loon, Eijerkamp-
Muller (Aarden), First Prize Pigeons (Aarden/
vdWegen), Bertie Camphuis és Marcel 
Sangers galambjaimtól. A fényképek és szár-
mazási lapok megtekinthetők az interneten 
a www.jan-aarden-pigeons.com   oldalon. 
Papdi Imre 06-30/941-1031

***
2010. évben tenyész állományomból fiatal 
galambok kiadók 5000.- Ft/db áron. Demők 
János 3533 Miskolc, Báthori sor 12. 
Tel: 06-20/9122-176

***

Desmet Matthijs vérvonalú állományomból, 
idei fiókák egész évben 5000.- Ft/db áron kap-
hatók. Gyűrűt kérek. Kotmájer József 7020 
Dunaföldvár, Kéri u. 88. Tel: 06-20/2472-811

***
Benzing Express óra 3 db antennával eladó 
érd.: 06-30/939-6739

***
Kerületi bajnokságot nyert állomány, 8-10. 
helyezett championok és tojó testvéreik EL-
ADÓK. (Lázár T., Jakab S., Ország I.) 60 db 
galamb 200 000 Ft. Tel. 06-30/872-1212

***
SZUPER MINŐSÉG! Chipgyűrűre és Jelző-
gyűrűre telefonszám készítés rövid határidő-
re! Időjárásálló, vízálló, uv szűrős fóliával 
bevont öntapadós matrica. Postai úton.
Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514
http://www.fodordekor.com

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

***

Elnézést kérünk A-21 Hochrein Antal-
tól, hogy 97 évesnek tüntettük fel.

A szerkesztő


