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Elnökségi ülés jegyzőkönyv - 2010.04.13.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2010. április 13-án, 10 órakor tartott 
elnökségi üléséről.

Helyszín: Tát
Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár
Napirendi pontok:
1. A Küldöttgyűlés értékelése, éves felada-

taink meghatározása
2. A Sportszövetség szakmai feladatai
- Zónák, közös versenyek, közös értékelések
- Bizottságok tervezett feladatai;
- Nemzeti, nemzetközi versenyek, tagszö-

vetségi programok elfogadása;
- Versenyeredmény számolás – verseny-

formák, értékelési formák;
- Instruktori feladatok, tervek;
3. A 16. és 29. tagszövetségek bemutatkozása
A Küldöttgyűlés értékelése, éves felada-

tainak meghatározása
Bárdos István köszöntötte a megjelenteket, 

ismertette a Küldöttgyűlés határozatait, főbb 
mozzanatait, amelyek megjelentek a Szaklap 
2010. áprilisi számában is.

Ebből kiemelésre kerültek az elnökségi ta-
gok szakmai, instruktori feladatai.

Elhangzott ismét, hogy a Küldöttgyűlési 
határozat értelmében az adó 1% felajánlások 
teljes összege a zóna díjazásokra lesz fordít-
va a jövőben.

A határidők betartása rendkívül fontos to-
vábbra is. A versenyengedélyek március 31-i 
határidejére 12 tagszövetség nem adta le a 
versenyengedély nyilvántartását.

A Sportszövetség szakmai feladatai
A tagszövetségek versenyprogramjai elfo-

gadásra kerültek.
Ismertetésre került a német és cseh enge-

délyezett feleresztési helyek listája. A 2010-
es évre egyeztettünk a cseh szövetséggel, a 
versenyprogramjainkat a leadott formában 
hajtjuk végre. 2011-től azonban a megadott 
csehországi feleresztési helyekhez kell iga-
zodnunk.

A soron következő elnökségi ülésre a szak-
bizottságok beszámolót kell, hogy készítse-
nek. Ezt Molnár Mihály alelnök kell, hogy 
koordinálja.

Bárdos István tájékoztatást adott arról, 
hogy a Sportszövetség 2010. július 24-én 
Nemzeti Versenyeket szervez Aschaffenburg, 
Magdeburg, Katowice feleresztési helyekkel.

A 2010. július 30-i maratonos kieli úttal 
párhuzamosan meghirdetett Derby verseny-
nyel kapcsolatban véleményeket kérünk a 
tagszövetségektől.

A nemzeti színű olimpiai gyűrűket kiadtuk 
a tagszövetségek számára. Ezek nyilvántartá-
sát a Sportszövetség végzi majd.

Bárdos István beszámolt arról, hogy un. 
Profi Klub alakult, amely felvételét kérte a 
Sportszövetségbe. Az elnökség ehhez hozzá-
járult, de az egyesület hivatalos dokumentu-
mainak becsatolása feltétlenül szükséges.

Az új Sportszabályzattal kapcsolatos szak-

mai munkához várjuk az érdeklődő szak-
emberek segítségét. Eddig Földing Norbert, 
Kovács József, Gmeiner Péter és Nagy Endre 
ajánlották fel segítségüket.

Zóna jellegű szakmai tanácskozások soroza-
tát tervezzük, amely 2010. augusztustól indul.

A Versenyszabályzat tartalmazza, de fon-
tos hangsúlyozni a versenyek kezdetén: a 
szállítójárművekben csak versenygyűrűvel 
ellátott galambok lehetnek.

Az eredményszámoló program módosítá-
sával kapcsolatos teendőket és elvárásokat 
ez év januárjában egyeztettük eredményszá-
molókkal és a programozóval. A változá-
sokat tartalmazó listát az elnökség tagjai is 
megkapták.

A Bíráló Bizottság eredményes tanfolya-
mot szervezett a Dél-Tisza Tagszövetségben. 
15 fiatal bíráló tett sikeres vizsgát.

Az FCI két bíráló tanfolyamot is szervez 
olimpián bíráló sporttársak részére. Ezek 
helyszíne: Brüsszel és Nyitra.

Az elnökség foglalkozott a kettős tagok 
Nemzeti Bajnokságban való részvételével. 
Egy kettős tag két csapattal is részt vesz a 
nemzeti bajnokságban amely szabályosnak 
mondható, de ugyanakkor etikátlan is.

3. A 16. és 29. tagszövetségek bemutat-
kozása

A 29. számú Tagszövetség - Pintér László 
elnök írásos bemutatkozása.

1994-ben alakult meg Budapesten az Első 
Magyar Rövid és Középtávú Peller Klub. E 
Klubba lépett be Esztergomból és környéké-
ről néhány postagalambász.

1995-ben Esztergomban megalakult a 
SOLVA 95 Rövid és Középtávú Klub. Tagjai: 
Esztergom, Dorog, Pilisszentkereszt, Pilis-
szentlélek, Pilisvörösvár postagalambászai 
egy része.

2000-ik évben megalakult a Klubok Tag-
szövetsége

2009-ig a B. III, Győr és a Tatabánya és 
a Dunakanyar tagszövetség felügyelte a klu-
bok versenyeit.

2009-ben 8 egyesület és 100 fős tagsággal 
önálló tagszövetség lettünk. (G-02, G-04, 
G-05, G-10, G-11, G-12, G-13, G14)

2009 őszén 6 egyesület igazolt a tagszövet-
ségbe (Y-01, Y-03, D-02, D-09, D-12, D-17)

Így 14 egyesület 208 fő a tagszövetség lét-
száma. 

2010-ben 150 fő váltott versenyengedélyt 
és 6269 db galamb került nevezésre.

Tagjaink közül 45 fő tagja és versenyzője 
is a MARATON Klubnak. 

Jövőbeni terveink:
Bíráló tanfolyamot szeretnénk, fiatalokkal 

megszeretetni a postagalambászatot, honla-
pot készítünk és aktív önálló tagszövetségi 
életet szeretnénk élni.

16. tagszövetség
Konrád János tagszövetségi elnöknek le-

hetősége volt már 6 évvel ezelőtt is bemutat-

Versenybizottság ülése
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

Versenybizottsága a versenyszezont megelő-
zően, 2010. március 21-én tartotta felkészítő 
tanácskozását.

Legfontosabbak:
1. Az alapnevezések és versenyengedélyek 

leadása után a módosításra minden esetben csak 
az első versenyt megelőzően van lehetőség.

2. A tagszövetségek által leadott verseny-
programokban több apró hiba is van, ezek 
többsége a Magyar Kupa és Nemzeti Bajnok-
ság útjainak jelöléséből fakad.

3. A Cseh Szövetség 2010. március 16-án 
megküldte a Csehországban engedélyezett és 
igazolt feleresztési helyek listáját. A 2010. 
évi versenyszezont a leadott versenyprog-
ramoknak megfelelően tudjuk bonyolítani, 
majd 2011-től az előírásaiknak megfelelő 
módon állítjuk össze a programunkban sze-
replő feleresztési helyeinket.

4. Mechanikus órával való rögzítésnél ettől 
az évtől kezdve az első három galamb egye-
sével rögzíthető, míg a többi galamb esetében 
egy hüvelybe több gumigyűrű is rakható.

5. Fontos változás, hogy az Országos Ver-
senyszabályzathoz képest szigorúbb előírásokat 
a tagszövetség mint rendező szerv nem szabhat.

6. Évről-évre elhangzik, de ki is kell emel-
ni a kísérők kijelölésének fontosságát. A ver-
senyek sikeressége múlik rajtuk, szerepük 
rendkívül fontos.

7. Egyre nagyobb az igény a tiltott órák 
listájának meghatározására. Ennek szakmai 
hátterét elő kell készíteni, de fontos, hogy 
kellő határidővel kerüljön végrehajtásra.

8. Küldöttgyűlési határozat született arról, 
hogy csak a Sportszövetség által forgalma-
zott versenyjegyzőkönyvet, gumigyűrűt le-
het használni hivatalos versenyen.

9. A GPS használata minden galambszál-
lítón kötelező.

10. Minden élversenyzőt ellenőrizni kell, 
kiemelten azokat, akik olimpiai sportkategó-
ria várományosai.

11. A közös listák 2009-es hibáit elkerülen-
dő ki kell emelni: az egy feleresztési helyről 
engedett galambok közös listán szerepelnek.

12. A 2010-es szezonban honlapon kell 
szerepeltetni az időjárási startajánló oldalt és 
az élgalambok jelentésének oldalát is.

13. Az Országos Sportszabályzatot ebben 
az évben feltétlenül át kell dolgozni, ezt a 
munkát nem lehet tovább halasztani. Több 
tagszövetség Versenybizottsági vezetője fel-
ajánlotta munkáját.
kozni az akkori elnökségnek. Az Esztergom 
és Környéke Tagszövetség 1988-tól műkö-
dik. A közösség kis területen helyezkedik el, 
mintegy 28 km-es körben. Kiemelhető, hogy 
a ketrecelosztást hetente végzik, a befizeté-
sek ütemezettek. Hagyományosan az osztrák 
útirányt röpteti a tagszövetség.

Jegyzőkönyv: Pethő Attila
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Olimpikonok sorozat 10. rész - Horváth Károly (B-06)

Mi tagadás jó ideje készülök, készülünk 
egy rendhagyó beszélgetésre Károllyal. Mi-
vel mindennek eljön egyszer az ideje, hát ez 
történt velünk is. Kakas Tímea társaságában 
kerestem fel a mestert. Nem fogják elhin-
ni, de a hölgyet is érdekelte mire megyünk 
egymással. Az előéletét úgy vélem nem kell 
bemutatnom, hiszen azt megtették mások 
többször.

Megkísérlem mindazon elvárásoknak utá-
najárni, amelyet sokan sok helyet megfogal-
maztak, ilyen-olyan indíttatásból, nevezetesen 
mi lehet a titka, a közel két évtizede töretlen 
sikersorozatnak. Egyáltalán mi az, hogy titok, 
szent meggyőződésem az eredményes te-
nyésztés, versenyzés a postagalamb sportban, 
nem a titkok rejtett tanyája. Ellenkezőleg, 
szinte mindenki előtt ott áll a lehetőség meg-
találni az utat a sikerhez és azon stabilan két 
lábbal sokszor végigbandukolni.

Vajon feltették-e a kérdést önmaguknak 
a sikerre áhítozók százai, itt van a postaga-
lamb, ami állítólag a kedvence és élete sza-
bad idejének bő egy harmadát velük tölti.

Mik azok a kritériumok, amelyeknek, ga-
lambnak – galambásznak egyaránt messze-
menőkig meg kell felelnie az eredményesség 
útjának kezdetén.

Te sem a csúcson kezdted.
Az alapokat Prof. Anker kiváló galamb-

jai utódaival kezdtem KAREL491 (telivér 
Desmet Matthijs) x MIRA 78 (Stichelbaut, 
Janssen, Desmet Matthijs).

Magától értetődik viszont rövid idő multán 
jegyezték a nevemet. Van erre elfogadható 
magyarázat? Csak annyit, hogy olyan feledhe-
tetlen emlékű galambász barátságát élvezhet-
tem a kezdetekben, mint Kottek Károly – aki 
Kottek-Anker néven versenyzett ezt megelő-
zően már Prof. Anker Repülő keresztrejtvény 
című könyvét kívülről tudtam – és Fodor Jó-
zsef atyáskodtak felettem. 1982-ben nyertem 
egy tojó galambot az országos kiállításon, 
tombolán, ekkor már rendelkeztem Kottek-
Anker galambokkal. Mint később kiderült 
Adrian Schaerlaeckens úr felajánlotta, Fortu-
na hozzám rendelte ezt kiváló tenyész galam-
bot. Felvettem a kapcsolatot Schaerlaeckens 
Úrral, aki egy igazi galambász nagyság, a 

személyes találkozó nem sokáig váratott ma-
gára.

Természetesen én utaztam ki hozzá Hol-
landiába. Mit mondjak, sok új élmény és 
tapasztalat tett gazdagabbá. Hazatérve el-
határoztam, megtanulok mindent a postaga-
lambokról, azok elhelyezése, élelmezése, te-
nyésztése, röptetése kapcsán. Mélyen zsebbe 
nyúltam és összesen 23 belga, holland, német 
élversenyzőről szóló szakcikket lefordítat-
tam. Belemélyedve a szakanyagba, használ-
ható tudásra tettem szert. Megtanultam, hogy 
ok nélkül nem kezelem a galambjaimat, jó 
lehet a gyógy és tápszerek forgalmazói erre 
presszionálnak mindenkit. Nagyon fontosnak 
tartom, hogy ne mások erőltessék rám az aka-
ratukat. †Prof. Anker elméleti tanai alapján 
kezdtem. A 80-as évek kitűnő versenyzője 
Tasi Pál Kispest B-05 egyesületben az Anker 
galambok nagy ismerője volt, és az ő szelle-
misége uralta az egyesület tagságát.

Tenyésztésről néhány gondolat.
Galambot, galambokat nem éppen a soron 

következő „divat galambokból” vásárolom. A 
tenyésztésben, elvem a kiválóbbnál kiválóbb 
galambokat „érdemes párosítani”. Hosszú 
évek tapasztalata, és a galambász sporttár-
sakkal folyó eszmecserék birtokában kije-
lenthetem, sokan összetévesztik a tenyésztést 
a szaporítással.

A tenyészgalambokat nem divatgalam-
bokból vásárolom! Sporttársaink hajlamosak 
erre (ha a miniszoknya a divat, vesznek, 2 év 
múlva a maxi lesz a divat azt vesznek, így 
válnak turista galambásszá). Galambjaimat 
25 éve tenyésztem. Sikerült egy önálló tör-
zset felépítenem, melyek teljesítményükbe, 
és külső megjelenésükben is egységesek. A 
tenyészgalamb nem attól lesz tenyész, hogy 
kinevezzük, hanem attól, hogy milyen sze-
repet kap a tenyésztésben. Én páronként 6-8 
fiatalt engedek ki. A tenyészgalamb értékét 

nem az határozza meg, hogy mennyiért vet-
tük, vagy hány oldalon írják a származását, 
hanem az, hogy át tudja-e örökíteni azokat a 
várt jó tulajdonságokat, az utódaiba, amitől 
azok jó versenyzővé válnak. A fiataljaimat, 
megvizsgálom, minősítem. Először összbe-
nyomást, viselkedést. Fontos, hogy megje-
lenésével milyen hatást vált ki belőlem, mi-
lyen a galamb vitalitása, arckifejezése miről 
árulkodik. Intelligencia és küzdeni tudás fon-
tos! Kézbevételkor a fizikum összességét, az 
izomzat mennyiségét és minőségét, valamint 
a galamb kiegyensúlyozottságát rendkívül 
fontosnak tartom. (Legyen ballonos, testmé-
retének megfelelő hibátlan szárnyfelülettel 
rendelkezzen, fontos a toll minősége, új tol-
lak hajlékonysága. Fontos, hogy az elsőrendű 
tollak a másodrendűekkel szemben kiugróak 
legyenek. Fontos, ha nem a legfontosabb, 
hogy milyen légzővel és milyen csonttal ren-
delkezik.) Eddigi tapasztalataim alapján ezek 
a legfontosabb tényezők.

Hogyan választasz párt a galambjaidnak?
Én elsősorban a saját tenyésztésű jó ver-

seny galambjaimmal tenyésztek, miért is? 
Mert ismerem minden viselt dolgukat, 5-6 
generációig visszatekintve. Tudom milyen 
időjárás, távolság stb., amit kiválóan képesek 
teljesíteni. Természetesen csak a stabil egész-
séget mutató galamboktól tenyésztek, hiszen 
ezek utódai hozzák az eredményt hétről-hét-
re, évről-évre.

Ahhoz viszont ragaszkodok, hogy 1-1 pár 
minimum 6-8 utódot neveljen évente, eltérő-
en a sok helyről hallottakkal, akik csak 2-3 
utódot nevelnek páronként. A jó galambjaim-
tól több jó utódot kapok, mint mások a „jó 
származású galambjaiktól” de hiszen ez így 
van rendjén.

Egy ideje megengedhetem magamnak, 
hogy egy-egy jó tenyész produktummal ren-
delkező pár utódaiból, minden versenyzési 
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előélet nélkül tenyésztésbe fogok egy-egy 
nekem tetsző egyedet. Ritkán fogok mellé!

Mindezen gyakorlat mellett sok előtanul-
mány után hozok új galambot. A behozott ga-
lambok döntően Schaerlaeckens Úrtól kerültek 
az állományomba. 18 galambról beszélhetünk. 
Jól ismerem az állományát, és a kölcsönös 
szinpátia okán nem mondott ez idáig nemet, 
amikor elővezettem az elgondolásom.

Megesett az is velem, hogy egy tőle szár-
mazó tojó másfél éve a galambházamba él és 
nem nevelt még utódot.

Ez nem luxus?
Meglehet, de a már bizonyított párokat 

nem bontom meg szeszélyből.
Sokat elmélkedsz a párosításokon?
Igen, de ezt gondolom, nem árt a téli hosz-

szú inaktív időre eltolni. Nyáron, amikor az 
ember és galambjai egy bizonyos versenyláz-
ba kerül, nem biztos, hogy mindig a megfe-
lelő döntést hozza. Többször megesik, hogy 
egy-egy elképzelést felülír egy másik, mégis 
a dolgok pikantériája, hogy a végén az első 
elképzelést helyezem előnybe. Volt már pél-
da, hogy két galambom maga döntött, és jól, 
ez arra utal, hogy nem tévedhetetlen az em-
ber, hát még a galambász. 

Ezt vehetem olybá a saját tapasztalat az al-
fája és omegája a postagalamb sportnak?

Nagy valószínűséggel igen, mert a saját ta-
pasztalat megismételhető, hiszen minden moz-
zanata előttem játszódik. Ha nem is írom le, em-
lékszem rá, de sokat le is írok mementóként.

Azt szoktam mondani, „Aki tudja, hogy 
hogyan nyerte az első bajnokságát, az annak 
többszöri megismétlésére is képes lehet. Az, 
aki rátéved egy díjra vagy bajnokságra, az 
találja, és nem csinálja az eredményt.” Egy 
ilyen tapasztalat: Egy reggel a feleségemmel 
a házunk teraszán reggeliztünk, észrevet-
tem, hogy egyik galambom kapaszkodik a 
volierben. Abbahagytam a reggelit, megnéz-
tem, hogy nem felejtettem-e el valamit. Úgy 
találtam, minden a helyén, minden rendelke-

zésre állt. Visszaülve folytattam a reggelit, 
kezemben egy darab kenyérrel odanéztem, 
az említett galambom megint a drótrácson 
lógott, a kenyér felemeltekor több galamb is 
hasonlóan cselekedett. Rájöttem viselkedé-
sük okára, hiszen mindig kapnak egy szelet 
kenyeret. Felvettem odavittem azonnal ráve-
tették magukat, mivel jelezte, hogy erre van 
szüksége, a továbbiakban megszűnt a rácson 
való kapaszkodás.

Egyébként jelzem, nem mindig sikerül 
ilyen frappánsan kielégíteni a galambokat, 
de addig kell folytatni, amíg rá nem jövünk 
viselkedésük okára.

Követtél el komoly hibát, hibákat?
Hibákat nem, de hibát igen. Ki nem vét, hi-

szen emberek vagyunk. Előfordult, hogy egy 
jó galambom vesztettem el, pillanatnyi figyel-
metlenségem miatt. A történet a következő:

Egy reggeli ház körüli tréning közben „so-
sem zavarom őket” kb. 15 perc múlva kivált 
a falkából és leült egy galambom a tetőre. 
Beengedtem, hogy a többieket ne zavarja a 
kiválása. Másnap ugyanez a galamb 5 perc 
után csinálta ugyanezt. Mivel kézbe véve 
nem találtam pillanatnyilag arra utaló jelet, 
hogy bármilyen egészségi probléma állt elő. 
Annak rendje módja szerint bekosaraztam. 
Ez volt az utolsó bekosarazása. Sajnos, azóta 
nem jött haza. Jelzem egy kiváló 5 éves ver-
senygalambom volt. Pedig ő jelezte, hogy va-
lami nincs rendben. Nagy hiba volt elküldeni, 
így utólag már tudom.

Most egy pozitív történet: 
A galambjaim kitűnően érezték magukat, 

mutatták a formát, eljött a verseny napja, en-
nek megfelelően percek alatt 20-25 galamb 
lett regisztrálva. Az egyik galambom az el-
várásokhoz képest valamelyest késett. Kézbe 
véve a kondíciója nem volt a rá jellemző. Ek-
kor elkezdtem vele foglalkozni, és a követke-
ző versenyen az első galambom volt.

Ha kérhetem, ne beszéljünk el a lényeg 
mellett, hiszen arra kíváncsi az olvasónk. Mit 

kell érteni a foglalkozáson befontad a haját, 
vagy egyebet?

Természetesen nem, a közös etetőben felkí-
nált élelem után, az ő fészeketetőjébe energia 
dús magvakat kapott: néhány szem kukoricát 
napraforgó, kendermag és mogyoró követte. 
Jó kedvel elfogyasztotta, hamar visszanyerte 
a jó kondícióját, mint említettem dúc elsőnek 
érkezett.

Mire van a galambnak rajtad kívül szük-
sége?

Jót kérdezel, első számú szereplő én va-
gyok, a galamb gazdája, családtagként ke-
zelem őket, ha kell apuka, ha kell anyuka, 
néha férj, vagy feleség vagyok galambjaim-
nak. Keresem a galamb társaságát, mindent 
elkövetek, hogy a bizalmába férkőzzek, az a 
galamb, amely a gazdájától nem tart, kezes-
sé, kezelhetővé lesz. Ez az a pont, amikor a 
galambbal az elképzelésedet végre tudod haj-
tatni. Amiről most beszéltem, az több mint 
fontos. Tiszta, egészséges, világos elhelye-
zés. Jó minőségű élelem, 4-5 fajta emésztő, 
vitaminok. Fény, napfény, levegő ez nem 
kerül pénzbe, mindezek ellenére kevés he-
lyen található meg a galambok elhelyezé-
sénél. Tudod, hogy az ivóvizünk túlnyomó 
részt klórral fertőtlenítik. Ennek a jelenléte 
az antibiotikum és egyéb gyógyszerek ha-
tásfokát csökkenti, vagy semlegesíti. Ennek 
okán mindig pihentetett forró vizet kapnak a 
galambok. 

Mit értesz ez alatt?
A reggeli vízhez, este leveszem a kazánból 

a legforróbb vizet, majd reggel az estihez. Te-
hát 8-12 órát pihen, kihűl teljesen a víz, és ezt 
itatom velük. 

A szezon elején kellő időben elvégzett kú-
rák szisztematikus végrehajtása.

Nálam minden galamb a hét végén kosárba 
kerül, de és ez a DE legyen hangsúlyos, ha 
a galambunk a szokásaitól eltér az óvatosság 
szükséges. Egészen addig elmenve, hogy 
pihenni hagyjuk a galambot. Rövid időn be-
lül eldől, hogy javul, vagy netán rosszabbra 
fordul az állapota. Ennek megfelelően kell 
cselekedni.

Versenyezzünk egy kicsit. Számlálhatatla-
nul sok díjat, bajnokságot, egyebeket nyertél. 
Hogy érzed magad ebben a megkövesedett 
csapatbajnokságban? 

Látszólag magam ellen beszélek, mégis ki-
mondom, nem értem a galambászok görcsös 
ragaszkodását a csapatrendszerhez. Hiszen, 
ha kitekintünk, az előttünk járó galambász 
nemzetek, már régen túlléptek rajta, mi több 
a legnagyobbak be sem vezették.

Úgy gondolom elég figyelmeztető, ha 
visszatekintünk Nyitrára, vagy a dortmundi 
olimpiára. A sport kategóriában el nem ért 
eredményeink ékes bizonyíték arra, hogy 
minél később lépünk ki ebből a cipőből, an-
nál tovább fogunk áhítozni, netán irigykedni 
mások eredményeire. A mai csapatrendszer 
néhány erőszakos hangos ember miatt dívik 
hazánkban.
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Ezek szerint önként vállalt rabszolgasors-
ban tartjuk magunkat?

No, ezt én nem hiszem, hiszen sokan sze-
retnék, hogy a csapatőrület átlépne egy ma-
gasabb dimenzióba.

A győztes galamb kinevelése, az már szak-
tudás kérdése, ott már nem elég az, hogy be-
fut valamelyik öt a tízből. Egész évben teljes 
erőbevetésre van szükség galamb-galambász 
részéről, ha a csapatversenyben a spiccen 
akar maradni.

Lehet 5-6 első díjad, ennek ellenére, ha a 
csapatod negyedik, vagy a hatodik helyen vé-
gez, már fanyalogva kritizálják. Kik is?  Az 
esetek 90%-ban a „futottak még” kategóriát 
kiharcolók.

Nem mondod komolyan, hogy bármiben is 
befolyással van rád a véleményük?

Nem azt nem állítom, de nálunk ez a módi.
Hogyan kezded az évet?
Az utolsó verseny befejeztével kezdődik 

a következő évadra történő felkészülés. Na-
gyon fontos, hogy a nagyvedlés idején a ga-
lambok maximális, sokrétű ellátása, hiszen a 
nagyvedlés legalább akkora, ha nem nagyobb 
terhet ró a galamb szervezetére, mint a ver-
senyzés.

Ha ezen az állomány kis szerencsével 
túljut, a pihenőidőszakban sokaktól eltérő-
en továbbra is kiváló élelmet, heti egyszeri 
vitaminozást, s amennyit a ragadozók és az 
időjárás enged, szabad mozgást biztosítok 
galambjaimnak.

Milyen helyet foglal el a szelektálás?
Ez az a terület, amely az egyik legfonto-

sabb, ha nem a legfontosabb a postagalamb 
sportban. Az előzőekben már szó esett róla. A 

kitűnő egészségben versenyző galamboktól el-
várom, a 90% vagy afölötti százalékban a he-
lyezéseket. Esélyük ekkor, és csakis ekkor van 
a tenyészdúcba kerülésre. Mindezek csak jó 
eséllyel kecsegtetnek, az igazi értéke egy-egy 
jó versenygalambnak akkor domborodik ki, 
ha a reprodukálásban legalább a saját szintjét 
megrepülni képes utódokat ad, természetesen 
ebből 4-5 helyezés minimum 1-3%-on belül.

Egészség karbantartás
A postagalamb sportban az egyik legfonto-

sabb feladat az egészség karbantartása. Már 
régóta gondolom, hogy a postagalambász tár-
sadalomnak égető szüksége lenne magasabb 
szintű egészségügyi ismeretekre. Galambász 
társaink nagy része csak addig hajlandó 
galambászatában eljutni, míg az nagyobb 
erőfeszítésekkel nem jár. Véleményem sze-
rint csak akkor lehetünk sikeresek, ha ke-
mény munkát fektetünk a hobbinkba. Sokan 
csak akkor próbálnak tenni a betegség ellen, 
ha az fellép, és akkor kétségbeesetten for-
dulnak sporttársaikhoz segítségért, mivel ők 
nem rendelkeznek szakismeretekkel. Evvel a 
lehető legrosszabbat teszik, mindenki ellátja 
tuti tippekkel, anélkül, hogy a galambokat, 
vagy a körülményeket ismerné, látná. Taná-
csért ilyen esetben kihez fordul, nem mind-
egy, magától értetődik, hogy olyan emberek, 
versenyzők véleményét kell ilyen esetben 
kérni akik a postagalambsportot, ezen belül a 
versenyzést, 1-2 évtizede magas szinten vég-
zik, ez azért lehetséges nagy valószínűséggel 
ők értik és kezelni tudják a felmerülő kisebb 
nagyobb fertőzéseket.

Én magam évente 3x átfogó nagy kezelést 
végzek. 

A vakcinázás előtt,
A tavaszi párosítás után,
És a versenyek befejeztével.
Vakcinázást évente csak egyszer végzek 

paramixo vírus ellen. Az előforduló betegségeket 
gyógyszerek itatásával, vagy gyógyszerek takar-
mányra keverésével előzöm meg. Ezt nem kisebb 
személyiségek javasolták, mint Henk de Verd, 
Adrian Schaerlaeckens, Carlo Gisselbrecht.

Eredmények 
Összesen 32 országos bajnoki cím első he-
lyezett, és 27 kerületi bajnok első.
2007-ben 101 kerületi díj 1-5 B-I Tagszövet-
ségben.
2008-ban 76 kerületi díj 1-5. B-I Tagszövet-
ségben.
2008 Tagszövetségi eredmények
Általános Tagszöv. csapatbajnokság: 1
Középtávú Tagszöv. csapatbajnokság 1.
Hosszú távú Tagszöv. csapatbajnokság 1.
Hosszú távú champion tojó 1., 2., 3., 4., 5., 7., 9.
Sprint champion hím: 1., 2., 3., 5.
Általános champion tojó: 1., 2., 3., 5., 6., 8., 10.
2008 Országos bajnokság
Magyarország legjobb dúca 2005, 2007, 
2008. 1. hely
Magyarország élversenyzője: 1.
Magyarország általános csapatbajnokság: 1
Országos középtávú csapatbajnokság 1.
Országos Szuper Kupa z. cs. 1.
Országos csapatbajnokság Aurach: 1.
Országos középtávú ász: 1., 2.
Országos Scherding (13552 galamb): 1., 3.
Országos Szuper Kupa: 1.
Országos hosszú távú csapatbajnokság: 2.
Országos rövidtávú csapatbajnokság: 2.

Száraz György

Jack Barkel: 
Kondíció és forma a versenygalamboknál (első rész)

(1. kép) Kopasz folt, amikor a galamb a 
kondíciójának a legalján van

(2. kép) Növekvő pehelytollak, a galamb a 
kondíciójának a közepén jár

(3. kép) Kinőtt pehelytollak, a galamb csúcs 
kondícióban van készen a versenyzésre

Ez a két leginkább félremagyarázott és 
rosszul használt szó a postagalambsport tör-
ténetében. Amennyiben egy átlagos galam-
básztól megkérdezed, hogy mi a különbség 
a kondíció és a forma között, akkor egy ré-
szük azt fogja válaszolni rá, hogy ezek azo-
nos fogalmak, vagy erőlködnek azon, hogy 
valamilyen értelmes választ adjanak. Akik-

nek megvan a videóm, amelynek a címe: 
„It’s All In The Eye – A szemben minden 
benne van”, vagy hallgatták előadásaimat 
tudják, hogy milyen nagy különbség van e 
két szó jelentése között. 

A kondíció havonta ciklikusan változik 
és ez látható, megállapítható a pehelytollak 
növekedéséből. Sok galambász túl messzire 

megy, túl sok gondot okoz galambjainak, 
miközben keresi rajtuk azokat a jeleket, 
amelyekből a kondíciójuk megállapítható. 
Erre azonban nincs szükség, mivel bárki 
láthatja a kondíció időbeli ciklikusának vál-
tozását, ha a pehelytollakat megvizsgálja a 
galamb fartövének közelében, ahol azok ha-
vonta kinőnek, majd kihullnak. Először ez 
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egy toll nélküli csupasz foltként azonosítha-
tó (lásd 1. kép), majd pehelytollak kezdenek 
nőni rajta (lásd 2. kép), és végül kihullnak 
a ciklusuk végén (lásd 3. kép). Amint a pe-
helytollak teljesen kinőttek a galamb elérte 
a csúcs kondícióját és innentől a folyamat 
kezdődik elölről.

KÉREM, HOGY NE HÁBORGAS-
SÁK EZEKET A FONTOS TOLLAKAT A 
MELLEN.

A rózsaszín szín a szájban szintén jól 
mutatja a galambok általános állapotát, 
számomra ez megbízhatóbb módszer, mint 
a vér aktuális állapota, amelyet a mellizom 
színéből láthatunk, mivel azt az etetés is be-
folyásolja. Inkább ne nézzük a mellizmot, a 
tollak megzavarásával sok problémát okoz-
hatunk galambjainknak. 

A mellcsonton szintén felfedezhető egy 
nehezen azonosítható piros pont, amely a 
mellcsont taraján vándorol a ciklus során 
és ez néha látható, néha nem, ezért én ezt 
a jelet abszolút megbízhatatlannak tartom a 
kondíció megállapítására. 

Sok galamb hiperaktív amikor a kondíci-
ójának a csúcsán jár, és ez egy másik olyan 
jel, amit keresünk. Amíg az egyik galamb 
már az itatóhoz siet, amíg a többiek még az 
evéssel vannak elfoglalva szintén egy jel, 
amit figyelnünk kell. Minden ilyen a kondí-
ció változására utaló jel, a galambok viselke-
désének megfigyelése mellett, a pehelytollak 
vizsgálatával is követhető, amely megítélé-
sem szerint a legjobban azonosítható mind-
egyik közül. Ezért, amikor az előadásokon 
azt kérik tőlem, hogy mutassam be ezeket 
a jeleket, akkor mindig azzal a kijelentéssel 
kezdem, hogy a KONDÍCIÓ látható. 

A legtöbb dél afrikai, és úgy gondolom, 
hogy az újzélandi és az ausztrál postaga-
lambász is a szezonból az első nyolc hetet 
úgy röpteti, hogy a galambok kondícióját 
követik, hacsak nem valaki képes arra, hogy 
becsapja a természetet. Nincs azonban mód-
juk arra, hogy formába hozzák a galambjai-
kat júniusban vagy júliusban, amikor ez ott 
a tél közepe. 

Mi most ebben a cikkben a kondícióra 
koncentrálnunk és a következő cikkben lesz 
majd szó a formáról, amely a versenyzés 
szempontjából sokkal előnyösebb, mint ön-
magában a kondíció. 

Már említettem, hogy jobb a galambok 
szájába nézni, mint a mellizmát vizsgálni 
ennek oka a következő. Amennyiben bele-
nézünk a galamb szájába, és azt látjuk, hogy 
a színe halvány rózsaszín, akkor az általános 
állapota nem kielégítő, ez általában vérsze-
génységre utaló jel. Amennyiben ezt nem 
betegség okozza, akkor a vörösvérsejtek 
áramlása a helyzetet gyorsan megváltoztat-
ja. Sok tenyésztő széthúzza a mellizmokat 

takaró tollakat, hogy megvizsgálja vajon az 
izomzat halvány rózsaszínű-e, mély bordó 
vagy kékes és a bőr felszíne hámlik-e. 

Amennyiben a galambokat megfelelően 
etetted a hét elején akkor a mellizom halvány 
rózsaszín. Amennyiben magas fehérje kon-
centráció volt a takarmányban egész héten 
akkor, az emésztőrendszer lelassul és a mell-
izom kékes színűvé válik és a nyelv hegye is 
ilyen színű lesz. A takarmány, amit és ahogy 
etetünk az a modern tudomány, amelyet már 
az első cikkemben leírtam. Higgyék el ne-
kem, vannak versenyzők, akik nyernek egy-
egy versenyt a régen használt módszerekkel, 
de egy sincs közöttük olyan, aki bajnok tud-
na lenni nemzetközi szinten, vagy nyerne 
bajnokságot a modern tudományok nélkül.

Nagyon rossz gyakorlat szétnyitni a ver-
senygalambok tollát a mellükön, ez az egye-
düli gyenge pontjuk a galamboknak, mivel 
ezt a területet nem fedi toll. A természet 
szabadon hagyta a tojások számára, hogy a 
kikeléshez a bőrrel közvetlenül érintkezve 
felvegyék a test hőmérsékletét. 

Miközben a galambászok számottevően 
növelik a röptetési távolságot eszükbe sem 
jut, és a mai napig sem törődnek azzal, hogy 
ne borzolják össze ezeket a tollakat, amelye-
ket a galambok nagyon gondosan rendeztek 
össze. A versenygalambok sok időt töltenek 
el azzal, hogy elrendezzék a mellüket takaró 
tollakat, ezért hosszú utak előtt ne nyissuk 
szét azokat. Amennyiben szükségesnek ér-
zik, hogy szétnyissák és megvizsgálják va-
jon a mellizom rózsaszínű-e, akkor hagyja-
nak legalább 36 órát (attól függően mennyire 
kuszálódott össze) a galamb számára, hogy 
összerendezze ezeket a fontos tollakat. 

A most leírtak élénk vitát fognak kivál-
tani attól függően, hogy az olvasó elfogad-
ja-e, vagy elutasítja-e azokat, de ez a véle-
ményem a fentiekről.

Bárki megkérdezheti. Mi van akkor, ha a 
mellizom, vagy a nyelv hegye kék? Rend-
szerint ez a rossz diéta következménye, 
vagy az etetés és/vagy a vér nem megfelelő 
állapota okozza. Ezt azonban rendbe lehet 
hozni nagyobb mennyiségű fokhagyma ivó-
vízbe adagolásával.

Sokan ismernek olyan versenyzőket, akik 
vezettek a pontversenyben és akkor hirte-
len a galambjaik kihagytak, és nem jöttek 
a versenyen. Azonnal kialakul a pánik, el-
kezdenek egy halom haszontalan dolgot a 
galamboknak adni, hogy azokat újra visz-
szahozzák a korábbi állapotukba. A galam-
bászok a legtöbb időt azzal töltik, hogy a 
galambjaikat toppon tartsák és akaratukon 
kívül is elkezdenek nekik kedveskedni, 
túl sok olyan dolgot adnak nekik - abban 
a reményben, hogy azok a legjobb erőben 
lesznek - amivel sajnos pont az ellenkező 
hatást érik el.

Leírok egy hasznos tanácsot, amit én egy 
olyan tenyésztőtől kaptam, aki már nem él, 
de legenda volt a postagalamb sportban.

Amikor azt látod, hogy az egész csapat 
szombaton túl szétszórtan érkezik, akkor a 
következő kedden adj kétszer fokhagymát 
az ivóvizükbe és azon a napon egyáltalán 
NE ADJ NEKIK ENNI. Ez egy olyan kúra, 
amely pihenteti és kiüríti az emésztőrend-
szert. Szerdától elkezdheted újra felépíteni 
a kondíciót, ahogy azt előző cikkemben le-
írtam és szombatra a galambjaid visszatér-
nek az előző sikereikhez. 

Nem szabad pánikba esni, NYUGODJ 
MEG és kövesd a józanész útját. TUDOD, 
hogy a galambjaid jók, TUDOD, hogy nem 
betegek. TE csak túl kedves és elnéző voltál 
a galambjaiddal, amikor azok még gyűjtöt-
ték a pontokat.

Fordította:  Simon Béla
Dunaújváros

(4. 5. kép) A mellizom vizsgálatát mutatja, miközben a tenyésztő keresi a galambján a kondí-
cióra utaló jeleket, de ne így keressük. A kondíció felismerhető anélkül, hogy ezeket a fontos 

tollakat összekuszálnánk. 
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Magyarország 2009. évi legjobb rövidtávú galambja 
Juhász Gyula ismételten a csúcson végzett

Juhász Gyula így jellemezi galambját:
„A HU 06-26-82603 KKH egy igazi Janssen galamb, melynek 

ősei a Janssen testvérek arendonki dúcából származnak.
Szülei Peller Józseftől - háromszoros olimpiai bajnok, a Nemzet 

Galambásza, többszörös magyar bajnok - kerültek hozzám.
Apja: NL 97 2555 378 KKH
Anyja: NL 97 2555 366 Száli T
Anyai vonalon mind a két galamb James Bond (NL 83 1774 007) 

dédunoka.
A hím apja Tornádó (NL 91 1972 122).
A tojó apja Romárió testvére (NL 91 2298 192).
A szülők tehát Eijerkamp galambok, részletes származásuk a 2005-

2006. Peller kiadványban megtalálható.
A 82603-as KKH hím egy tipikus élrepülő, intelligens, jól kezel-

hető galamb. Felépítése pazar, közepes vagy inkább kistestű, hatal-
mas szárnyakkal.

Kiemelkedő eredményeit könnyedén, mondhatnám, lezserül szállítja.”
Eddigi eredményei a HU 06-26-82603 H
2007.

Helyek távok m hely. ind. teny indult g.
04.29. Székesfehérvár 129117 415 123 4000
05.06. Győr 170075 92 49 1542
05.13. Sopron 249965 177 50 1544
05.20. Rekawinke 295745 11 43 1086
05.27. Wels 442612 128 43 1046
06.03. Deggendorf 529326 72 42 813
06.10. Rekawinkel 295745 28 41 920
06.16. Scherding 489191 11 94 1368
06.23. Felsőszölnök 301544 1 80 1075
07.01. Amstetten 380679 5 36 719
07.07. Felsőszölnök 301544 62 28 384
07.15. Melk 345957 153 87 1525
07.21. Felsőszölnök 301544 1 66 816

4233dkm Rövidtáv:10h 710,62p
  Középtáv: 8h 560,18p 8 x 10 %-on belül

2008.
Helyek távok m hely ind. teny. indult g.

05.04. Győr 170075 26 209 6426
05.11. Sopron 249965 1 64 2287
05.18. Rekawinkel 295745 25 60 1578
05.25. Amstetten 380679 64 189 3992
06.01. Mosonmagyaróvár 198921 7 52 868
06.14. Scherding 489191 13 169 2810
06.21. Rekawinkel 295745 1 136 1936
06.29. Amstetten 380679 67 57 1302
07.05. Rekawinkel 295745 41 125 1750
07.13. Melk 345957 8 54 1225
07.19. Rekawinkel 295745 34 36 543

3398dkm Rövidtáv: 8h 742,44p
  Középtáv: 4h 361,73p 11 x 10 %-on belűl

2009.
Helyek távok m hely ind. teny indult g.
04.26. Székesfehérvár 129117 36 147 5015
05.03. Öttevény 182663 8 51 1633
05.17. Sant Pölten 323612 71 45 1007
06.06. Wels 442612 1 42 777
06.13. Felsőszölnök 301544 45 27 320
06.19. Amstetten 380679 1 40 744
07.04. Melk 345957 25 103 1549
07.11. Felsőszölnök 301544 1 69 803
07.18. Melk 345957 4 39 703

2953dkm Rövidtáv: 8h  680,92p
  Középtáv: 7h  586,55p 8 x 10 %-on belűl
Összesen: 33 helyezés    10.584 dkm    30 x10 %-on belűl

2010.01.07-09. 54. Országos Postagalamb Kiállítás
 SPORT „A”  kategória      1

2010.01.29-31. II. KÖZÉP-EURÓPAI KIÁLLÍTÁS
 SPORT „A”  kategória     8

A galamb teljesítményét érdemes kielemezni. Ugyan rövidtávú 
eredményei alapján került az első helyre, de a középtávú kategóriák-
ban nyújtott teljesítménye is figyelemre méltó.

A galambot a fotózás alkalmával többször is kézbe vettem – ki-
vételes élményben volt részem – és megvizsgáltam. Csodálatos 
izomzattal és valóban hatalmas szárnyakkal találkoztam. A csonto-
zata kiváló, rendkívül erős felkarokkal rendelkező madár, amely-
nek arckifejezése, tekintete rendkívüli értelemről tanúskodik.

Juhász Gyula sporttársról korábban írtam egy részletes riportot. Ak-
kori galambjai egy része már a tenyész dúcban található, de 2009 évben 
az Dortmundi Olimpián is eredményesen szerepelt egyik galambja.

E galambról és eddigi galambász tevékenységéről Juhász Gyula 
sporttárs a következőket mondta el:

„Galambjaim Peller József háromszoros olimpiai bajnok budapesti 
tenyésztőtől származnak. Állományom tehát a legkiválóbb Janssen 
(Oude Witoger 65, De Zilter 78, Jonge Merx 70), Hermes (Der Vitale, 
Lady Barcelona, Velo, Der Ruhige) és Eijerkamp (James Bond) ga-
lambok utódaira épül.

Az elmúl öt év alatt összesen 11 tagszövetségi (3 általános-, 2 rövid-, 
4 közép-, 2 hosszú távú) bajnokságot sikerült megnyernem. Galamb-
jaim ez idő alatt 106!! tagszövetségi díjat repültek.



2010. május 7

2006-ban a Magyar Kupa rövidtávú és a Legjobb Dúc csapat-
bajnokságban is első helyezést értem el.

2002-ben a 01-26-37244 KH galambom a Magyar Kupa első-
számú ÁSZ galambja lett középtávon.

2008-ban a Magyar Kupa Legjobb Dúc versenyében a 3. helye-
zést, a Magyarország Élversenyzője címért folyó küzdelemben a 
2. helyezést értem el.

A III. zónában a Nemzeti Összetett Bajnokságot is megnyertem 
hosszú távon.

A Tagszövetségi Elit Klub listáját második éve vezetem.

Eddigi postagalambász pályafutásomra a koronát a 06-26-82683 
KT galambom tette fel azzal a „hőstettével”, hogy kijutott az – 2009-
ben Dortmundban rendezendő – olimpiára. Ez a galambom ugyanis 
2008-ban Sport B kategóriában – középtávon – Magyarország 
legjobb galambja lett két év teljesítménye alapján.

Az olimpikon tojóm anyja a 05-26-72188 KT, a már korábban 
említett 01-26-37244 KH középtávú ÁSZ galambra erősen rokonte-
nyésztett egyed. A rokontenyésztésre jó lehetőséget adott többek kö-
zött az is, hogy az 37244-es kék hím galambom és annak szülei is a 
mai napig tenyész dúcom aktív tagjai.

Az apa a 01-03-41164 KH, egy telivér Eijerkamp galamb. Ez a 
hím két eredeti Eijerkamp galamb (NL-97-255469 KT és az NL-99-
1871305 KH) gyermeke.”

Korábbi riportomban leírtam a galambok elhelyezését, a dúcot, mely 
mintául szolgálhatna valamennyi „özvegy” módszerrel versenyző sport-
társnak. A galambok feleslegesen nincsenek zaklatva. A dúcokban csend 
és nyugalom van. Rendkívül otthonosan érzik magukat a galambok.

Juhász Gyula sporttárs most már igazán a hobbijának élhet. Nyug-
díjba vonult, így ideje most már jobban beoszthatóvá vált. A galam-
bok minősége rendkívüli. Két év alatt két kiváló eredmény, mely a 
Magyar Postagalambsport tekintélyét, hírnevét öregbíti. Egy olimpiai 
helyezés és Közép-Európai Kupa helyezés és mind-mind elől. Úgy 
gondolom, megérdemli galambásztársai tiszteletét.

Kívánom, hogy kimagasló eredményei váljanak tartóssá, és még so-
káig szerezzenek galambjai mind több és több sikerélményt számára.

-r-ó.

Lengyelországban jártunk
A Magyar Postagalambsport Szövetség 

meghívást kapott a 2010. január 26-30. között 
Lengyelországban, Katowicében megrende-
zésre kerülő Közép-Európa Kupa kiállítására. 

A magyar delegációt 7 fő képviselte: Bárdos 
István a Szövetség elnöke, Molnár Mihály al-
elnök, Hegedűs István a Bírálótestület elnöke, 
Pető Attila főtitkár, Kálazi László bíráló, Hor-
váth Károly szakreferens, valamint jómagam 
Tóth István bíráló és a delegáció tolmácsa.

26-án 9 órakor volt a találkozó a Szövetség 
székházában, ahonnan a begyűjtött galambok-
kal elindultunk, majd útközben Tatabányán, 
Lébénynél és Mosonmagyaróváron vettünk 
még fel galambokat. Útközben miről is be-
szélgethettünk? Kálazi és Hegedűs régi ga-
lambászélményeikről tartottak beszámolót. A 
közel 600 km-es út megtétele után, későn este, 
– 14 fokban érkeztünk meg a Sosnovicében 
lévő Epona Szilézia kiállítási csarnokhoz. Szí-
vélyes fogadtatásban volt részünk. Hegedűst 
és Molnár Mihályt már ismerősként üdvözöl-
ték. A galambok átadását Kálazi bonyolította 
le a maga precízségével, ugyanis a galambo-
kat gyűrűszám szerint, ellenőrizve vették át.

A galambok elhelyezése modern, prakti-
kus, higiénikus ketrecekben történt. A ketrec-
sor kb. 130 cm magasban volt elhelyezve, és 
a galambok be - és kivétele a ketrec tetején 
lévő 14 – 15 cm szélességű kis ajtón történt. 
Magyarok lévén azonnal meg is fogalmaz-
tuk az észrevételünket. Hegedűs viccesen 
megjegyezte: – Kálazi hoztál-e magaddal kis 
sámlit? – Miért? – Mert te felülről nem fogod 
beérni a galambokat.

Miután a galambok elhelyezésre kerültek 

egy külön helységbe invitáltak bennünket, 
ahol máris ízelítőt kaptunk a lengyel vendég-
szeretetből. Pár órás beszélgetés után a 6 km-
re lévő szállásunkon nyugovóra tértünk.

Másnap reggel a különböző országok de-
legációiból kisorsolták a bírálókat. Kálazi 
László a hímeknél, én pedig a tojóknál bírál-
tam. A magyar galambok kiválóan szerepel-
tek. A visszajelzések alapján úgy gondolom, 
a bírálók is helyt álltak. Amíg a galambok 
bírálata folyt, addig a 2006-ban történt kato-
wicei katasztrófa helyszínén megemlékezést 
tartottak, melyen részünkről Bárdos István, 
Hegedűs István, és Molnár Mihály vett részt.

Csütörtök délután és pénteken az árusok 
kezdték belakni a hatalmas méretű kiállítási 
csarnokot.

Péntek este volt a Díjkiosztó Gála, melyen 
a résztvevő országok delegáltjai, vezetői és 
az FCI elnöke is megjelent. Bárdos István 
köszöntőjében kitért a lengyel-magyar jó 
barátságra, valamint méltatta Anker Alfonz 
munkásságát, és halálának 30. évfordulója 
alkalmából emlékplaketteket adott át. Ezt kö-
vetően éjszakába nyúló szakmai beszélgetést 
folytattunk a lengyel galambászat elitjével, 
melyen Horváth Károly versenyzési módsze-
rét hasonlítottuk össze a lengyelekével, s pró-
báltuk megfejteni, hogy évek óta miért ilyen 
eredményes a lengyel galambászat.

Válaszként a következőket kaptuk: a leg-
újabb statisztika szerint jelenleg 46700 ga-
lambász van Lengyelországban, amely egyre 
csak emelkedő tendenciát mutat. Az egész 
ország 6 régióra van bontva, központi helyek 
kialakításával, melyeknél figyelembe vették 

a földrajzi elhelyezkedést, valamint a galam-
bászok sűrűségét. Van olyan régió, ahol 40 
km-es körzetben 4800 galambász található. 
Ezek a számok indokolják, hogy miért tud-
nak ilyen coefficiensű (ászpontú) eredmé-
nyeket produkálni. Szerencsés helyzetben 
is vannak, hiszen országhatáron belül 6-700 
km-t tudnak röptetni. 2010-ben a lengyel szö-
vetség 6 millió gyűrűt rendelt. Ezek a számok 
elgondolkodtatóak!

A kiállítás hivatalos megnyitójára szomba-
ton délelőtt 10 órakor került sor. Csodálkozva 
állapítottuk meg, hogy a rossz időjárás ellené-
re is 20 ezer ember volt jelen. Sajnos elég ke-
vés magyar galambásszal találkoztunk, érthető 
okok miatt. Vannak azonban olyanok, akiknek 
az időjárás sem akadály. Jó érzés fogott el, 
amikor megláttam, hogy Molnár Mihály mis-
kolci galambászokkal beszélget, kikhez azon-
nal én is csatlakoztam. Ezek az emberek, va-
lamint jómagam megfordultunk Dortmundban 
és Kasselben is, volt összehasonlítási alapunk, 
így megállapíthattuk, hogy ez a kiállítás rend-
kívül szervezett és színvonalas. 

Még vasárnap, a kiállítás utolsó napján is 
nagy volt az érdeklődés. Mi már vártuk a ga-
lambok kiadását, mely 3 órakor meg is történt, 
s azonnal indultunk hazafelé Molnár Mihály 
vezetésével. A lengyel szövetség vezetőitől, 
megköszönve a szíves vendéglátást, úgy kö-
szöntünk el, hogy találkozunk 2011. januárjá-
ban, a Poznanban sorra kerülő olimpián. 

Úgy vélem, hogy egy ilyen rendezvényen a 
magyar galambászokat képviselni rendkívül 
felemelő érzés volt.

Tóth István



8 2010. május

Budapest II. Tagszövetség díjkiosztója

2010. február 6-án tartotta a Buda-
pest II. Tagszövetség éves díjkiosztó-
ját a megszokott Laczházi vendégfo-
gadóban.

A korábban leesett hó is okozott 
még fennakadást a közlekedésben, és 
az aznapi időjárás sem alakult ked-
vezően, mert délutánra újra szakadni 
kezdett. Bár az utakat takarították, de 
sok embert el is ijesztett ez az idő a 
kimozdulás gondolatától, így sokan 
távol maradtak ezen a napon. Ebben 
az évben így közel 20 fővel keveseb-

ben ünnepelték meg a tavalyi ver-
senyévet. Akik viszont jöttek, azok 
időben megérkeztek. 

Az est a vacsorával kezdődött, mely 
újházi tyúkhúsleves, és vegyes tál volt, 
a fogadó ízletes kínálatából. Vacsora 
közben élénk beszélgetésbe merültek 
az asztaltársaságok. A vacsora előtt és 
után is élőzene szórakoztatta a társasá-
got. Majd miután mindenki jóllakott 
elkezdődhetett a díjak átadása.

A díjkiosztó elején Fehér Gábor el-
nök mondott üdvözlőbeszédet, köszön-
tötte a jelenlévőket, és sajnálkozását 
fejezte ki a távolmaradók miatt. Majd 
Végh Kálmán az A-10 egyesület 
elnöke mondott beszédet és itt is 
elszavalta a „Postagalambfohász 
gazdámhoz” című versét. Gratu-
láltak a győzteseknek, majd át-
adták a szót Kálazi Lászlónak a 
díjak átadásához ifj. Pintér Ferenc 
segített átadni a díjak átadásában. 

Kálazi László az elején elke-
seredésről tett tanúbizonyságot a 
sok távollévő győztes miatt. Ezért 
úgy döntött, őket most fel sem so-
rolja, és kilátásba helyezte, hogy 
a vezetőség jövőre meggondol-
ja azok díjainak eljutatását, akik 
nem jönnek el a díjkiosztóra. 
Miután a tagszövetségnek nincs 
díjalapja, így ezeket nekik ki kell 
gazdálkodniuk, így érthető ezen 
elkeseredésük.

A díjkiosztó után egy igazán ér-

tékes tombolahúzás vette kezdetét sok 
és drága ajándékokkal.

A 2009-ik évi versenyek győztesei:
Tagszöv. Rövidtávú csapatbajnokság:
1. Fodor István B-03
2. Végh Kálmán A-10
3. Fekete Gábor A-13

Tagszöv. Középtávú csapatbajnokság:
1. Végh Kálmán A-10
2. Fodor István B-03
3. Pintér és Fiai A-48

Tagszövetségi Hosszú távú csapat-
bajnokság:

1. Borsos László A-10
2. Osváth Árpád A-13
3. Végh Kálmán A-10

Tagszövetségi Általánostávú csapat-
bajnokság:

1. Végh Kálmán A-10
2. Fodor István B-03
3. Szabó János A-56

Sprintverseny Tagszövetségi Rövid-
távú csapatbajnokság:

1. Fodor István B-03
2. Czegle Attila B-03
3. Grampsch István A-13

Fiatalok versenye Tagszövetségi Ál-
talános távú csapatbajnokság:

1. Fodor István B-03
2. Fekete Gábor A-13
3. Reichenbach György A-13

Kakas Tímea

Középtávú csapatbajnokság (balról jobbra)
Fodor István (2.), Végh Kálmán (1.), Pintér Ferenc „Pintér és Fiai” (3.)

Borsos László  
Hosszú táv csb. 1. hely
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Gondolatok postagalambsportunk társadalmi elismertségének, 
elfogadottságának jövőbeli lehetőségeiről

Bárdos István Elnök úrral több ízben pole-
mizáltunk már arról, miként lehetne sportunk 
szélesebb körű elismertetését, a nagyközön-
ség körében javítani.

Abban mindketten egyetértettünk, hogy je-
lentősebb előrelépést csak a fiatalabb korosz-
tály érdeklődésének felkeltésével, sportunk-
ba, a postagalambászatba való bevonásába 
tudunk sportéletünk egyhelyben topogásából 
elmozdulni.

Tagságunk átlagéletkora folyamatosan 
emelkedik a 60 év felettiek ma már a tagság 
közel 30%-át teszik ki, ami egyrészt dicsé-
ri az idősebb korosztály kitartását a tartási 
röptetési költségek emelkedése ellenére is, 
ugyanakkor rámutat arra, hogy a fiatalabb 
korosztály megnyeréséről egyesületeink, 
egyesületi vezetőink erősen megfeledkeztek.

Az Athéni olimpia megnyitója alkalmával 
történt nemzetközi galambfeleresztés után 
sportunk fantasztikus sajtónyilvánosságot 
kapott, de sajnos ezt a felfokozott figyelmet 
nem tudtuk kihasználni, a postagalambászat 
iránti figyelem ismét visszaesett.

A munkát úgy tűnik, egészen alulról kell 
elkezdenünk, ott kell lennünk a városi ren-
dezvényeken, mindenütt ahol megmutathatjuk 
magunkat szűkebb környezetünknek, a ren-
dezvények megnyitói során helyben feleresz-
tett galambok – ha nekünk versenyzőknek nem 
is – de laikus közönségnek igenis maradandó 
élményt jelentenek. A várakozás során a fia-
talok, gyerekek lelkesen szemlélik a ketrecek-
ben lévő galambokat, és innen már csak egy 
lépés, hogy legközelebb a gyűjtés alkalmával 
is kíváncsiskodjanak. Az egyesületi vezetők-
nek részt kell venniük a települések közéleti 
tevékenységében kapcsolatot kell kiépíteni az 
iskolákkal, környezetismereti órákon szakkö-
rökön ismertetést lehet tartani galambokról a 
galambászatról versenyzésről, itt is felfigyel-
hetünk a sportunk iránt érdeklődő fiatalokra.

Őket fiatal galambok ajándékozásával, a 
tartási tenyésztési ismeretek átadásával las-
san, türelmes munkával megnyerhetjük ma-
gunknak.

Sajnos ma már igen kevés az olyan kiváló 
szervező, mint a kunhegyesi egyesület alapí-
tója Jeskó Sándor néhai sporttársunk aki az 
edzőutak rövidebb távolságaira mindig kerék-
párral vitte galambjait és a galambokat nem a 
települések szélén, hanem a főterén engedte 
fel, volt türelme és ideje az érdeklődőkkel szót 
váltani. Az érdeklődőkből több új tagot szer-
vezett. Lehet, hogy ma már ezek a módszerek 
nem elegendőek, ennél többet kell tennünk.

A hagyományok, az alapítók emléke előtti 
tisztelet jeléül Jeskó Sándor halálának évfor-
dulóján ez évben sírjánál az N-18 lajosmizsei 
és az R-04 kunhegyesi egyesület tagjai a kecs-
keméti temetőből emlékröptetést rendeznek.

A jó példák között meg kell említeni a ti-
szafüredi R-17 egyesületet akik díjkiosztó 
rendezvényeiket olyan színvonalon szerve-
zik, hogy az azon való megjelenés lehetősé-
ge a városban megtiszteltetésnek számít. Az 
évzáró rendezvényük mellett, más civil szer-
vezettel összefogva évente 2-3 kiemelt ese-
ményt szerveznek ahol a 200 fős résztvevő 
nem ritkaság. Egyebek mellett hagyományos 
részvevői és főszervezői a „Kitelepítettek” 
Tiszafüred-Kócsujfalui találkozójának ahol 
az egész országból érkező hátramaradottak, 
túlélők tiszteletére sok száz galamb feleresz-
tésére kerül sor, országos egyházi és állami 
vezetők részvétele mellett, melyről a helyi és 
országos média is tudósításokat közöl.

Az önkormányzattal kialakított példás kap-
csolatuk eredményeképpen 2010-ben egy 100 
négyzetméteres megürült családi házat kaptak 
gyűjtőhelyül az önkormányzattól. Legújabban 
országos galambász bál szervezését tűzték ki 
célul, és akinek már volt szerencséje az egyesü-
leti díjkiosztójukon részt venni, állítom ezúttal 
sem fog csalódni. Az egyesület 2009. évi díj-
kiosztójára a hagyományokat követve ezúttal 
is jónevű zenekarokat, és neves művészeket 
hívtak meg. A díjkiosztóra a fellépő St. Martin 
szolgáltatta a művészi élményt a rendezvényen, 
díjátadáson aktívan közreműködött a térség or-
szággyűlési képviselője Dr. Varga Mihály úr, és 
a város polgármestere Dr. 
Pintér Erika aki rendszeres 
résztvevője az egyesület 
rendezvényeinek.

A kiemelkedően köve-
tendő példák közül fel-
tétlen meg kell említeni 
az R-01 Szolnok-Pátria 
egyesületben folyó munkát 
is. Az egyesület a vidéki 
szervezetek között is az 
elsők között alakult, több 
mint 75 éve. Több tagjuk 
is a városi postán dolgo-
zik, ezt kihasználva kitűnő 
kapcsolatot alakítottak ki a 
posta vezetőivel. Rendez-
vényeikre hagyományosan 
meghívják a posta vezető-
jét, aki a postai világnap al-
kalmából a figyelmességet 
értékes serleg felajánlásá-
val honorálta. Az egyesület 
díjkiosztó rendezvényein 
Szolnok városát Szabó al-
polgármester úr képviselte.

Az egyesület a korábbi 
stagnálás után ma már a 
Törökszentmiklósi tag-
szövetség egyik legjobban 
fejlődő egyesülete. A szol-

nokiak itt nem kívánnak megállni, legújabb 
feltétlen követendő lépésük, hogy együttmű-
ködési szerződést kötöttek a területükön lévő 
Szandaszőlős-i általános iskolával, melynek 
keretén belül 2010. márc. 04-én az iskolában 
tagtoborzót tartottak és postagalamb szakkört 
működtetnek. Az eredményt kíváncsian várjuk, 
remélem lesz kellő erejük, kitartásuk hozzá.

A gazdasági válság a galambtartási verseny-
zési költségek növekedése nem nyújt kedve-
ző lehetőséget a taglétszám növelésére, a sok 
esetben munkanélküli fiatalok megnyerésére, 
de a tagszervezést, tekintsük mindezek ellené-
re egyik legfontosabb feladatunknak. Tudom, 
hogy az országos, kerületi, és egyesületi veze-
tők szabadidejét bőven kitölti a versenyek szer-
vezése, a töménytelen adminisztráció, a szállítá-
si költségek előteremtése, de nem elégedhetünk 
meg azokkal az új belépőkkel, akik úgymond 
spontán elhatározásból beesnek az egyesületek-
be, mert ha a fiatalok beszervezése során nem 
tudunk előre lépni tagságunk folyamatos el öre-
gedésével menthetetlenül lemaradunk.

Bizonyára az említett példákhoz hasonló jó 
módszerek az országban másutt is találhatók, 
nem gondolom, hogy minden módszer min-
denütt alkalmazható, ezért kérem, hogy ötle-
teiket, javaslataikat mindnyájunk okulására 
tegyék közkinccsé.

Szirmai József
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Tagsz. megnevezése április 23. 24. 25. május 1. május 2. május 8-9 május 15-16. május 22-23 május 29-30

1. Budapest I. Rajka Korneuburg Göpfritz Schrems Regensburg

Rajka Korneuburg Göpfritz Schrems Korneuburg

2. Budapest II. H.halom Mödling St.Pölten Amstetten Regensburg

St.Pölten

3. Budapest III. Mödling St.Pölten Schrems Scherding Regensburg

Ágfalva

4. Dél-Duna Mór Győr M.óvár Rajka Rosice Jihlava

5. Dél-Tisza Pestimre Kisbér M.óvár Brno Brno

Kisbér P.halma

6. Dunakanyar Csorna Ágfalva St.Pölten Haag Scharding

Ágfalva Ágfalva Ágfalva

7. Hatvan és környéke M.óvár Mödling St.Pölten Melk Haag

8. Észak II. Komárom M.óvár Rajka Brno Jihlava

9. Szolnok Pátria Öttevény Rajka Rajka St.Pölten Melk Haag

10. Hajdú Cinkota Bicske Komárom M.óvár Parndorf St.Pölten

Bicske

11. Győr-Rába Tasov Humpolec Benesov Ricsány Ricsány Cinovec

12. Tatabánya Kapuvár St. Pölten Amstetten Wels Walchshausen Straubing

Sopron

13. Székesfehérvár Rajka Holic Holic Velké Meziric Humpolec Prága

Brno Brno

14. Szombathely Schrems Jihlava Ricsány Petrovice

Kapuvár Rajka Breclav Brno Brno

16. Esztergom Mödling St.Pölten Amstetten Wels Straubing

H. halom H.halom

17. Kolumbia Győr Rajka Sopron Melk Haag Regensburg

Melk

18. Miskolc Cinkota Komárom M.óvár Rajka Brno Jihlava

19. Törökszentmiklós Komárom Győr M.óvár Pozsony Jihlava

M.óvár M.óvár M.óvár

20. Pécs Mór Győr Rajka St.Pölten Schrems Olomuc

21. Hírös Gönyü Rajka Brno Brno

Gönyü Rajka Brno Brno

22. Szabolcs Gödöllő Komárom M.óvár Rajka Brno Jihlava

23. Karancs Győr Sopron Melk Melk Haag

24. Zemplén Gödöllő Komárom M.óvár Rajka Brno Jihlava

25. Szigetköz Jihlava Humpolec Prága Prága Prága

Wels Wels Wels Wels Wels

26. Mátra Sz. fehérvár Veszprém Vasvár F.szölnök Melk Haag

27. Észak-Kelet Gödöllő Sz.fehérvár Veszprém Tamási Nagykanizsa

28. Jászság Komárom Öttevény Sopron St.Pölten Melk Haag

29. Klubok 
Szövetsége

Rajka Kuty Kuty Brno Humpolec Prága

Maraton

Pannon Maraton
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június 5-6 június 12-13 június 19-20 június 26-27 július 3-4 július 10-11 július 17-18 július 24-25 július 30.

Schrems Regensburg Regensburg Schrems Aurach Schrems Aurach

Korneuburg Korneuburg Korneuburg Korneuburg Korneuburg Korneuburg

Amstetten Regensburg Regensburg Amstetten Aurach Amstetten Aurach

St.Pölten St.Pölten Amstetten Amstetten

Amstetten Regensburg Regensburg Amstetten Aurach Amstetten Aurach

Ágfalva Ágfalva Ágfalva Ágfalva

Rosice Liberec Teplice Jihlava Aas Rosice Aas

Rajka Rajka Rajka Szt.gothárd

Brno Liberec Teplic Brno Aas Brno Aas

Kisbér P.halma Ágfalva Kisbér Ágfalva P.halma Ágfalva

Amstetten Neumarkt Aurach Scharding Aurach Amstetten Aschafenburg Scharding

Ágfalva Ágfalva Ágfalva Ágfalva Ágfalva Ágfalva Ágfalva

Amstetten Straubing Regensburg Wels Aurach Ybbs Würzburg

Jihlava Kladno Teplice Jihlava Aas Brno Aas

Győr Győr Győr Győr

St.Pölten Lany Aas St.Pölten Aas Velka Bytes Aas

Rajka Rajka Rajka Rajka

Scharding Brno Scharding Parndorf Scharding Schrems Wels St.Pölten

Bicske Bicske Bicske Bicske

Cinovec Ricsány Ricsány Cinovec Magdeburg Cinovec Perleberg

Eisenach Passau

Straubing Neumarkt Aurach Straubing Aurach Walchshauzen Aschafenburg

Horice Duben Finsterwalde Horice Magdeburg Horice Aas Prága

Brno Brno Brno Brno Brno

Ricsány Duben Finsterwalde Ricsány Magdeburg Ricsány Perleberg

Brno Tasov Tasov Brno Tasov Brno Tasov Brno

Haag Neumarkt Aurach Scharding Aurach Walchshauzen Aschaffenburg

H.halom H.halom H.halom H.halom H.halom

Haag Regensburg Regensburg Haag Aurach Melk Aurach

Sopron Sopron Sopron Melk

Jihlava Kladno Teplice Jihlava Aas Brno Aas

Jihlava Lany Aas Jihlava Aas Brno Aas

M.óvár M.óvár M.óvár

Jihlava Liberec Mikulov Schrems St.Pölten H.kralove Mikulov

Mikulov Finsterwalde Magdeburg Aas

Brno Lany Aas Brno Aas Velka Bites Aas Magdeburg

Brno Rajka Rajka Brno Rajka Rajka

Jihlava Kladno Teplice Jihlava Aas Brno Aas

M.óvár M.óvár

Amstetten Straubing Regensburg Wels Aurach Ybbs Würzburg

Sopron Sopron Sopron Sopron Sopron

Jihlava Kladno Teplice Jihlava Aas Brno Aas

Teplice Humpolec Dessau Teplice Magdeburg Teplice Humpolec Teplice

Wels Eisenach Humpolec Humpolec Perleberg

Wels Straubing Regensburg Amstetten Neumarkt St.Pölten Neumarkt Amstetten

F.szölnök F.szölnök F.szölnök F.szölnök

Sz.gotthárd Rajka Teplice Ricsány Aas Brno Aas Szombathely

Wels Straubing Regensburg Amstetten Neumarkt St.Pölten Neumarkt

M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár

Humpolec Duben Finstenwalde Ricsány Magdeburg Ricsány Aas

Kuty Kuty Kuty Kuty Brno

Aachen Liege Kiel Kiel

Bamberg Magdeburg Bamberg Coburg
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Országos szervezésű hosszú távú versenyek  
és emlékversenyek - 2010.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2010-re az alábbi orszá-
gos versenyeket szervezi:

1. 2010. július 24-én Aschaffenburg (reggeli feleresztés), 
Magdeburg (reggeli feleresztés)

Részvételi feltételek:
-  A versenyeken részt vehet minden olyan postagalambász, aki 

tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek és nincs eltiltva a 
versenyzéstől.

- A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt gyűjtőhelyeken tör-
ténik a versenyszabályoknak megfelelően. A galambok szállítását a 
Szövetség szervezi. (200 db feletti nevezésnél új gyűjtőhelyet lehet 
kialakítani, ahonnan a Szövetség elszállítja a galambokat!)

- Nevezési díj 400 Ft/db (korlátlan küldés)

Gyűjtési helyek, időpontok:
 Magdeburg - 2010.07.22.
Miskolc, PE-MO Center   6-9 óráig
Debrecen, Polgár u.3   7-9 óráig
Hódmezővásárhely U-01 gyűjtőhelye  8-9 óráig
Kecskemét, Kisfái 0622/7 hrsz.  9-11 óráig
Hatvan (Kiss J.), Rákóczi út 83.  9-11 óráig
Budapest, Népstadion   10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu   14-15 óráig
Győrszentiván, Dériné u. 50. Művelődési ház 16-18 óráig
 Aschaffenburg - 2010.07.22.
Miskolc, PE-MO Center   6-9 óráig
Debrecen, Polgár u.3   7-9 óráig
Hódmezővásárhely U-01 gyűjtőhelye  8-9 óráig
Kecskemét, Kisfái 0622/7 hrsz.  9-11 óráig
Hatvan (Kiss J.), Rákóczi út 83.  9-11 óráig
Budapest, Népstadion   10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu   14-15 óráig
Győrszentiván, Dériné u. 50. Művelődési ház 16-18 óráig

A versenyekről bővebb információt a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségben kérhettek:
Pethő Attila főtitkár  06-1/342-4522 06-70/311-2875
Belák Ottó SVB elnök 06-30/935-4580 06-35/372-391
Molnár Mihály alelnök 06-20/547-0242

Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni, érkezéstől 
számított legkésőbb 1 órán belül a Versenybizottsági elnököknek és 
Molnár Mihálynak, Belák Ottónak.

Az élgalambokat le kell ellenőrizni! A jelentés elmulasztása az 
eredmény megsemmisítését jelenti!

Értékelés a 20%-os lista alapján:
- Csak utankénti egyéni díjazás 2 zónában
Magdeburg:
1. zóna 800 km alatti versenyzők
2. zóna 800 km feletti versenyzők
Aschaffenburg:
1. zóna 800 km alatti versenyzők
2. zóna 800 km feletti versenyzők

Díjazás (Magdeburg és Aschaffenburg):
A küldött létszám minden megkezdett 1000 galambja után egyéni 

zóna serleg díjazás.
Zónánként egyéni:
1. díj 50 000 Ft + aranymedál
2. díj 30 000 Ft
3. díj 20 000 Ft
4-10. díj 5 000 Ft

2. Magdeburg 2010. július 24. (reggeli feleresztéssel)
Országos Derby verseny – 2 zónában a Szövetség rendezésében
1. zóna 800 km alatti versenyzők
2. zóna 800 km feletti versenyzők

Díjazás:
- csak egyéni verseny Derby gyűrűs galambok részére
- a zónánként elküldött összes versenyző 1000 galamb után egy-

egy serleg díjazás zónánként
- zónánkénti egyéni:
1. díj 100 000 Ft + aranymedál
2. díj 60 000 Ft
3. díj 40 000 Ft
4-10. díj 5 000 Ft

3. Katowice 2010. július 24.
A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia történt 2006. 

január 28-án Katowicében a Lengyel Postagalamb Szövetség Nemzeti 
kiállításán. A kb. 30. 000 m2-es csarnokban délelőtt 8-10.000 látoga-
tója volt a kiállításnak, amely estére a tragédia helyszínévé változott.

Ma már tudjuk – 65 ember veszítette életét, közöttük 1 német, 1 bel-
ga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár.

A tragédia nyoma soha nem múlik el, akárcsak az áldozatok hiánya, a 
szeretett gyermek, szülő, házastárs, feleség, férj az áldozatok családjaiból.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével összhang-
ban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

Részvételi feltételek:
- A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja 

a nemzeti szövetségnek.
- A galambok gyűjtése: 2010. július 22-én. csütörtökön:
Miskolc, PE-MO Center   6-9 óráig
Nyíregyháza, Fészek u. 8.   6-8 óráig
Debrecen, Polgár u.3   7-9 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhelye 8-9 óráig
Kecskemét, Kisfái 0622/7 hrsz.  9-11 óráig
Hatvan (Kiss J.), Rákóczi út 83.  9-11 óráig
Budapest, Népstadion   10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu   14-15 óráig
Győrszentiván, Dériné u. 50. Művelődési ház 16-18 óráig

- Szállítás – a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.
- Csak egyéni eredményeket hirdetünk, a lista 20%-os
- Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!
- Díjazás: az egyéni lista alapján
1. díj  30 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
2. díj 25 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
3. díj  20 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
4-20. hely    5 000 Ft Üdülési Csekk
- Minden versenyző az érkezett galambot 1 órán belül a tagszövet-

ség vezetőjének jelenteni köteles, aki továbbjelenti Molnár Mihály és 
Belák Ottónak. A be nem jelentett élgalambot töröljük a listából!

4. Tiszafüred- Kócsújfalu 2010.
A kitelepítettek emlékére, a Magyar Postagalamb Sportszövetség tag-

szövetségei részére tagszövetségenként legalább 200-200 galamb részvé-
telével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek Találkozója alkalmából.

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

Díjazás:
- a tagszövetségenként az 1-3. helyezett serleg és oklevél díjazás-

ban részesül
- a legtöbb galambot küldő tagszövetség 30 000 Ft díjazásban részesül
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Január:
• Vakcinázás, védőoltások
• Kiállítások állategészségügyi vonatkozásai
Február:
• Párbaállítás
• Parazitamentesítés
Március:
• Felkészülés a versenyszezonra
• Az állapotfelmérő vizsgálatok jelentősége
Április:
• Tréningek, tavaszi fáradtság
• A jó takarmány ismérvei, mit, mikor etessünk

• Trichomonas elleni védelem
Május:
• Versenyszezon l. - Verseny előtti teendők
• Rövidtávú versenyek
Június:
• Versenyszezon 2. - Verseny utáni teendők
• Közép és hosszú távú versenyek
Július:
• Versenyszezon 3. - Mit tegyünk ha beteg-

séget tapasztalunk galambjaink között
• Maraton versenyek
• Paramyxo vírus fertőzés

Augusztus:
• Fiatal galambok felkészítése
• Vedlés
• Támad a himlő
Szeptember:
• Fiatalok versenyei
Október:
• A regeneráció időszaka
November:
• Nyugalom a galambházban?
• Légzőszervi betegségek
December:
• Felkészülés a vakcinázásra
• Amit az immunerősítőkről tudni kell

5. Maraton versenyek
Közép-Európai Szövetségek versenye
1. Ostende – 2010. július 3.
2. Brüsszel – 2010. július 31.
A lengyel, cseh, szlovák szövetségek szervezésében meghirde-

tett kétnapos hosszú távú verseny, amelyhez a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség is csatlakozik.

A versenyre előzetes jelentkezés szükséges, mert ez különösen ne-
héz erőpróba !

Gyűjtés központi gyűjtőhelyeken, 2010. június 30. (szerda)
Miskolc, PE-MO Center    7-9 óráig
Kecskemét, Kisfái 0622/7 hrsz.  9-11 óráig
Budapest, Népstadion    10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu    14-15 óráig
Győrszentiván, Dériné, u. 50. Művelődési ház 16-18 óráig

Nemzetközi Zónák:
1. zóna 800 – 1050 km
2. zóna 1051 – 1200 km
3. zóna 1201 km felett

Nevezési feltételek:
- minden tenyésztő tetszőleges számú galambot küldhet
- egyéni és csapatversenyt hirdetünk
- egy csapat az 1-5. nevezett galambból az első két befutó
- nevezési díj 600 Ft/db

Díjazás:
- Nemzetközi egyéni és zóna
- Nemzeti egyéni és zóna
- Nemzetközi csapat és zóna
- Nemzeti csapat és zóna
A nemzetközi egyéni 1-14. és csapat 1-3. helyezett galambok a 

2011. évi poznani Olimpián kiállításra kerülnek.

A Nemzeti egyéni díjazás:  A Nemzeti csapat
1. díj 50 000 Ft + aranymedál 1. díj 50 000 Ft + aranymedál
2. díj 30 000 Ft   2. díj 30 000 Ft
3. díj 20 000 Ft   3. díj 20 000 Ft
4-10. díj 5 000 Ft   4-10. díj 5 000 Ft

A nemzetközi díjazást a szervező cseh szövetség végzi.

Havi teendők a galambházban
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A FRANCIA szövetség kapott lehetőséget 
a fiatal galambok teszttelepi keretek között 
FCI világbajnokság rendezésére 2009-ben. 
Meghívásuknak eleget téve komoly remé-
nyeket dédelgetve indultunk a záróversenyre. 
Optimizmusunk nem minden alapot nélkülö-
zött, 2008-ban németföldön FRITZLARBAN 
feledhetetlen sikert aratot a Kovács Mihály és 
András páros (Hódmezővásárhely) megnyer-
ve a fiatalok világbajnoksága sorozat legran-
gosabbját a ZÁRÓVERSENYT. 

A szállás egy tó partján elnyújtózó hotel-
ben várt minden FCI és a Francia Postaga-
lamb Szövetség meghívottjait. 

A programban szerepelt egy koraesti buszos 
kirándulás egy közeli faluba, melyben egy mú-
zeumot látogattunk meg. Nevezetessége abban 
rejlik, hogy három, a II. világháborúban kato-
naként szolgáló hölgy milyen hősiesen harcolt. 
Majd elvittek egy háborús nemzeti parkba, mely 
kb. 30 négyzetkilométeren állt. Kísérőink, ter-
mészetesen Francia nyelven elmondták, melyik 
területen, lövészárokban mikor mi történt. Ez az 
emlékpark az Orosz-Francia, a Napóleoni, a II. 
világháborúban ezen a területen folyt harcászati 
cselekményeket, és azok helyszíneit őrzi hűen.

A Franciák, akik a demokráciák és a kis 
népek önrendelkezési jogának ádáz védel-
mezői, elmondták, hogy egy-egy helyszínen 
7500 az afrikai gyarmataikról idehozott, ka-
tonák sírkertjeit láthattuk.

Reggel korán keltünk, megreggeliztünk, és 
gyorsan elkészültünk, hiszen egy busz várt 
ránk, hogy elvigyen a Barenton Bugny kis-
városba, ahol polgármesteri fogadást kíván-
tak adni a delegáltak tiszteletére. Több mint 
érdekes, ami ott történt. Egy kb. 100-150 fő 
befogadására alkalmas kis kultúrcentrumban 
találtuk magunkat. Kb. másfél órán át tartott a 
fogadás, amelynek bevezetőjeként egy fúvós-
zenekar eljátszotta a Marseilles-t ezek valóban 
megható pillanatok voltak. Továbbá 5 politikus 
és 5 francia galambász valamint az FCI elnöke 
Hosé Manuel Tereso Úr tartottak beszédeket. 
Csak és kizárólag francia nyelven. 

Végre elindultunk a Barenton Bugny hatá-
rában gabonaföldektől ölelt völgy alján nyert 
elhelyezést a franciák büszkesége, a fiatalok 
világbajnokságának otthont adó teszttelep. 
Semmi extra. Ha hasonlítanám, a kaposvári 
Anker teszttelepre kísértetiesen hasonlított. A 
teszttelepet a közönségtől elválasztó keríté-
sen néhány helyütt listák voltak kifüggesztve, 
tájékoztatandó az érdeklődőket.

Igazából nem stimmeltek az adatok. Amit 
mi tudtunk: 184 galamb indult a versenyre 
előző nap, ennyi maradt az ideküldött 500 ga-
lambból. A listán feltűntetteket megszámolva 
154-nél nem jutottunk tovább. Mint kiderült ez 
nem a gyűjtési lista, hanem úgynevezett örök-
befogadói lista volt. Ami alatt annyi értendő, a 

galambokat ingyen küldhették a teszttelepre és 
bárki 50 euróért örökbe fogadhatta azokat.

Az érkező galambász tömeg kb. 500 lá-
togató lehetett, amikor megjelent 3 galamb 
15.20 körül. A telep gondozója a kijárók elé 
szaladt és sípolva dobozt rázva próbálta be-
csalni a még le sem szállt 3 galambot. Azok 
megunván mindezt, eltűntek.

15.37-kor újabb 3 galamb érkezett. Ezek az 
előbbi tortúrák ellenére leültek, némi riadtságot 
mutatva a kijárók közé kifeszített reklámoktól, 
hiszen ezeket eddig egész évben nem látták.

15.44-47-kor beült az első, majd a második 
3 másodperccel követte. Az elsőnek érkező 
lengyel galamb volt. Aznap 19.38-ig 47 ga-
lamb érkezett meg a 184-ből.

Mint mindenütt a világon, az érkező 
élgalambokat elárverezik. Volt is egy nagy ki-
vetítő, egy ponyva borítású emelvényen. Min-
denki tekintete egyre többször efelé fordult, 
bízva abban, hogy egyszer csak megkezdődik 
az árverés. Mint kiderült semmiféle árverés 
nem lesz. Az aznap érkező fiatal galambok az 
interneten lesznek elárverezve, hírül véve ezen 
tényt, szűk 40 perc múltán elnéptelenedett a vi-
lágbajnokság területe. A küldöttek buszra ülve 
visszaindultunk szálláshelyünkre. Némi pihe-
nő után ünneplőbe vágtuk magunkat és újfent 

útra keltünk a záróünnepség és díszvacsora várt 
ránk utunk végén. Az ünnepélyes díszvacsora 
helyszíne megegyezett a feledhetetlen emlékű 
polgármesteri fogadás helyszínével.

Néhány ismerőssel kerülünk egy asztalhoz. 
Némi figyelmességnek véltem, hogy az asz-
talunk közel volt az emelvényhez. Az est szá-
mos nem várt meglepetéssel szolgált. Kezdve 
azzal, hogy kurtán-furcsán rövidre sikeredett 
a Francia Postagalamb Sportszövetség elnö-
ke és a Barenton Bugny polgármesterének 
záróbeszéde. Részükről magától értetődően 
szigorúan francia nyelven.

Amint a szokás, nemzetközi rendezvénye-
ken a külföldi delegációk meghívott vezetőit 
bemutatják, és ilyenkor átadják-átveszik az 
adott ország vezetői a rendezőknek szánt 
ajándékokat. Bárdos István szövetségünk el-
nöke egy Ihász Zoltán festette remekművét 
egy eredeti Pier Dorden galambot ábrázo-
ló festményt adott át a José De Sousanak a 
Francia szövetségi elnöknek,.

Nemzetek közötti sorrend:
1. Hollandia 3; 5; 11; = 19
2. Lengyelország 1; 9; 23; = 33
3. Csehország 2; 13; 22; = 37
4. Szlovákia 8; 16; 19; = 43
5. Magyarország 10; 20; 32; = 62
6. Franciaország 6; 26; 37; = 69
Az egyéni eredmények az első 20 helye-

zettet és a magyar galambokat mutatják.
Száraz György

Fiatal galambok világbajnoksága 
2009. Franciaország, Barenton Bugny

Érkezési idő Gyűrűszám Ország
1. 15:44:47.14 PL-09-417-799 Lengyelország
2. 15:44:53.83 CZ-09-065-7 Csehország
3. 15:54:08.75 NL-09-2040761 Hollandia
4. 15:54:12.38 BEL-09-9045255 Belgium
5. 15:54:31.79 NL-09-2064617 Hollandia
6. 15:54:33.12 FR-09-212324 Franciaország
7. 15:57:56.61 GB-09-N56707 Anglia
8. 15:58:23.70 SK-09-01002-531 Szlovákia
9. 15:58:39.73 PL-09-24-260 Lengyelország
10. 15:58:47.62 HUN-09-23-27006 Hungary Belák Ottó
11. 15:58:53.08 NL-09-1485348 Hollandia
12. 16:14:11.12 NL-09-1854285 Hollandia
13. 16:14:21.03 CZ-09-059-302 Csehország
14. 16:20:08.36 S-09-09-200 Svédország
15. 16:25:13.55 DV09-4762-247 Németország
16. 16:32:53.93 SK-09-02703-1509 Szlovákia
17. 16:35:21.65 GB-09-J29311 Anglia
20. 16:35:26.47 HUN-09-M-119750 Hungary Szalai - Vén
32. 17:02:41.26 HUN-09-D216515 Hungary Nyitrai Ferenc
42. 19:02:15.32 HUN-09-M121182 Hungary Nádas Pál
46. 19:33:21.48 HUN-09-14-45016 Hungary Farkas János
54. 09:28:43.48 HUN-09-121251 Hungary Bárdos István
55. 09:34:06.03 HUN-09-D-213067 Hungary Kovács Ferenc
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Fiatal galambok teszttelepi versenyei - 2009. évben
Az előző években hasonlóan Európa 

és a Világ számos országában rendeztek 
teszttelepi (un. egy dúcos) versenyeket. A 
Magyar Postagalamb Sportszövetség szer-
vezésében, koordinálásával az alábbi he-
lyekre küldtünk fiatal galambokat, amely 
versenyek záró röptetésének eredményeit 
az élgalambok mellett a magyar galambok-
ról is közöljük:

1,. 2009. július 11. Míra (Portugália)
- Európa Bajnokság egyéni – csapat
- Európai Junior Bajnokság egyéni – csapat
- Gaspar Vila Nova Grand Prix

111. Belák Ottó   09-23-27011
10 db magyar fiatal galambot küldtünk. 

2,. 2009. augusztus 08. FCI Grand Prix, 
Santiago de Campostela, Spanyolország.
Magyarországról 13 fiatal galambot küld-
tünk.
A záró verseny eredményei:

16. Nagypál – Schwarzkopf  09-D-206416

3,. 2009. augusztus 29. Balatonfőkajár, 
Delta Klub Holland teszttelep
Főleg Hollandiában és Magyarországon 
meghirdetett, 10 éve működő teszttelep
Egyre nagyobb az érdeklődés a verseny 
iránt német, osztrák, román, horvát posta-
galambászok között is.
A záró verseny eredményei:

4. Komáromi Team  09-12-01209
7. Surman-Csontos  09-01-18659
9. Kövi Milán   09-13-34580
14. Barócsi László  09-16-07824
15. Dulai László  09-07-21011
16. Kancsár Ferenc  09-17-18011

4,. 2009. szeptember Tiszakécske, 
Taubengold fiatal verseny

Kicsi, családias közösség szervezi már 
évek óta a fiatalgalamb versenyt. Német 
postagalambászok védnökösödnek, párt-
fogolják a telepet, amely évente 150-200 
fiatallal versenyez.

1. Marton Péter          3. Kovács Attila
4. Hubai János           6. Makkos Tamás
7. Kovács Mihály      8. Kovács Ferenc
9. Kulcsár és Ihász    10. Bohus Pál
12. Erdei György      14. Baranyai Antal
15. Kovács Ferenc    17. Baranyi Antal

5,. 2009. szeptember 5. Fritzlar, Né-
metország, FCI Grand Prix verseny
Európában az FCI harmadik Grand Prix 
versenye.
2008. évben itt rendezték az FCI Világbaj-
nokságot, amelyen magyar postagalamb lett 
az egyéni világbajnok (Kovács Mihály).

20 db fiatal galambot küldtünk a versenyre.
A záró verseny eredményei:

41. Juhász Ernő  09-29-30137
65. Linda és Mónika  09-128718
6,. 2009. szeptember 5. Barenton-

Bugny, Franciaország FCI világbajnok-
ság
Az év legnagyobb FCI versenye, amelyre 
minden FCI tagország 25 db fiatalt küldhet 
országonként.
2009. évben 18 ország összesen 500 db 
fiatal galambbal vettek részt a versenyen. 
A záró verseny – a Világbajnokság ered-
ménye:

10. Belák Ottó   09-23-27006
20. Szalai-Vén   09-M-119750
32. Nyitrai Ferenc  09-D-216515
42. Nádas Pál   09-M-121182
46. Farkas János  09-14-45016
54. Bárdos István  09-M-121251
55. Kovács Ferenc  09-D-213067

Magyarország 5. helyezést ért el a nemze-
tek rangsorában.

7,. 2009. szeptember 12. Szeged, FCI 
Grand Prix verseny
Szeged 5. éve rendez Grand Prix versenyt.
2009. évben 500 db fiatal galambot 
küldtek. Az FCI Grand Prix versenyek 
egységes FCI szabályzata, kiírása és dí-
jazása van. Európában Spanyolország, 
Németország és Magyarország rende-
zett Grand Prix versenyt. A záróverseny 
eredményei:

4. Erdélyi Gyula  09-D-212210
6. Swartzkopf-Nagypál   DV-04963-09-201
9. Nyitrai Ferenc  09-D-216559
11. Belák Ottó   09-D-230945
16. Kovács Ferenc  09-D-213052
18. Linda és Mónika Belg-09-4077139
20. Törőcsik László  09-D-232266
22. Linda és Mónika Belg-09-4077133
24. Erdélyi Gyula  09-D-212209

8,. 2009. szeptember 26. Debrecen-
Józsa bajnok teszttelepe
A postagalambsport szaklap 2009. novem-
beri számában beszámoltunk erről a ren-
dezvényről 

1. Ábrahám Lajos  09-19-91985
2. Nyitrai Ferenc  09-D216632
3. Bartoli Rudolf  09-03-88159
4. Vincze Zoltán  09-25-94096
5. Varró József   09-D-209569
6. Dulai László   09-D-225200
7. Márkus István  09-17-20068
8. Bartoli Rudolf  09-03-88109
9. Lótos János   09-D-211721
10. Márkus István  09-17-20055
11. Bárdos István  09-M-121202

12. Weiger János  09-13-24283
13. Szabó Sándor  09-10-50903
14. Törőcsik László  09-D-232251
15. Kajli István   09-17-06437
16. Töröcsik László  09-D-232187
17. Mátyás Dúc   09-10-49053
18. Hétvári József  09-24-34630
19. Kajli István   09-17-06504
20. Kajli István   09-17-06431

9,. 2009. szeptember 6. Déva, Románia
A tiszakécskeihez hasonló, több éve mű-
ködő kis telep. Kb. 3-400 fiatal galamb 
ellátására képes. Főleg a határ menti 
egyesületekből küldenek fiatal galam-
bokat amelyeken évek óta sok szép ma-
gyar siker született már!
A záróverseny eredményei:

1. Kiss Ferenc   09-50-70859
2. Kovács Mihály  09-D-233547
4. Kovács Mihály  09-D-233594
8. Radócz József  09-10-49960
9. Ábrahám Lajos  09-19-91973
12. Kovács Mihály  09-D-233633
15. Kovács Mihály  09-D-233505
16. Kovács Mihály  09-D-233507
17. Kovács Mihály  09-D-233546
18. Radócz József  09-10-49966
19. Kovács Mihály  09-D-233564

10,. 2009. szeptember Nyitra, Szlo-
vákia

6-700 fiatal galamb befogadására alkal-
mas teszttelep a Szlovák Szövetség által 
működtetve. Kiemelkedő értéke, hogy 
90%-ban szlovák fiatalok versenyeznek a 
teszttelepen.

11,. Minden év október – november – 
december hónapban rendeznek fiatal ga-
lambok teszttelepi versenyeit Kínában és 
Thaiföldön.
Kínában több mint 250 teszttelep működik 
1000-5000 db létszámmal, kiemelten nagy 
pénzdíjazással.

2009. évben 30 db fiatal galambot küldtünk 
Kínába 3 teszttelepre és 19 fiatal galambot 
Thaiföldre.

Thaiföldön – 400 km-es verseny 289 db in-
duló galamb 2009. december 12-én

10. Silay Ferenc  09-05-87349 
     (A 4. legjobb külföldi fiatal galamb)
87. Belák Ottó   09-23-27010
113. Pintér László  09-M120584
126. Dulai László  09-07-20950
177. Horváth János     RO-09-523011
215. Nyitrai Ferenc  09-D216535
227. Kakas Mihály   SK-09-02101-683
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség  Elnöksége pályázatot hir-
det  szaklapunk, a Postagalambsport  szakmai színvonalának növelé-
se, a szerzői kör kibővítése érdekében  az  alábbi témakörökben:

1./ A 2010-es év legszínvonalasabb szakmai írása, amely mind 
kezdő, mind gyakorló postagalambászok számára eredeti, 
praktikus gondolatokat és tanácsokat fogalmaz meg a galam-
bok tenyésztése, felkészítése és kiválogatása témakörökben.

2./ A 2010-es év legérdekesebb, legtöbb ismeretanyagot 
nyújtó külföldi tudósítása, amely bemutatja, hogy valamely 
világhíres tenyésztő, vagy tenyésztői csoport hogy versenyez, 
hogy tenyészt, hogyan vált világhíressé. 

3./ Az év legérdekesebb, legtöbb ismeretet nyújtó hazai ri-
portja, amelyből mind kezdő, mind gyakorló galambászok 
hasznos útmutatást meríthetnek. 

Az értékelés a 2010. január-november havi szaklap anyagára  terjed 
ki. Az értékelésben minden magyar galambász részt vehet, oly módon, 
hogy az egyesületek vagy magánszemélyek  szavazatukat a tagszövet-
ségük vezetője felé továbbítják, aki az eredményt írásban megküldi  a 
Szövetség honlapjára, vagy levelezési címére 2010. november 30-ig.

Az összesítést, valamint az értékelést a jelenleg megválasztás 
alatt álló szakreferens végzi, illetve terjeszti a december közepén 
ülésező Elnökség elé. 

Mindhárom témakörben egy nyertes hirdethető ki, a pályadíj 
mértéke pedig:

     1./ témakörben  30.000 Ft         2./ témakörben  30.000 Ft
3./ témakörben  30.000 Ft

Az elért nyeremény a Szövetség gálaestjén kerül átadásra.
Tamás István

2010. évi teszttelepi versenyzési lehetőségek:
Teszttelep Küldési 

határidő
Részvételi díj Záró 

verseny
Elektronikus hozzáférés

1. Tiszakécske 04.01-05.31. 8.000.-/db  (5+1) 09.05. www.tauben-gold.hu
2. Balatonfőkajár 04.30-05.20. 50 euro/db (5+1) 09.04. www.delta-club.com
3. Debrecen-Józsa 04.15-05.30. 10.000.-/db (4+1)

5.000.-/db (4+1)
09.25. www.pokerpigeons.hu

4. FCI Grand Prix (Esp)
Santiago de Campostela

03.01-03.31. 90 euro/db 07.31. www.colombodromoxacobeo.com

5. FCI Grand Prix
Fritzlad (D)

04.15-05.15. 100 euro/db 09.04. www.olympia-pigeons-center.de

6. FCI Grand Prix
Grand Canaria (Esp)

05.01-06.01. 120 euro/db 12.11. www.parranegracanarias.com

7. FCI Grand Prix
Szeged

04.15-05.15. 100 euro/db (4+1) 09.11. www.postagalamb.hu

8. FCI- Míra (Port)
IX. Fiatalok Európa Bajnokság
X. Európa bajnokság
XIII. Grand Prix Gaspar Vila Nova

02.15-03.31. 50 euro/db 07.10. www.fpcolumbofilia.pt/mira2010eng/

9. FCI Világbajnokság
Wilcza (PL)

04.15.-05.01. 09.04. www.pzhgp.pl

10. Thaiföld – Bankok;
400 km Királynő Kupa
520 km Király Kupa

01.14-05.31. 70 euro/db 12.09-12. www.fcithailand.com

11. Románia, Déva 04.15-05.31. 25 euro/db 09.18.
12. Dél-Afrika 05.04-05.29. 1000 dollár (1+2) 2011.01.22. www.scmdpr.com
13. Napsugár Teszttelep 05.15-06.15. 5.000.-/db 09.25

Pályázati felhívás 
(Javaslat, a lap olvasóinak véleményét kérjük, szóljanak hozzá) „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
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Indul a versenyszezon!
A postagalambászokra nem érvényes az 

a szólás-mondás, hogy csak a részvétel a 
fontos. Mindenki jó eredményeket szeretne 
elérni, mindenki nyerni akar. Bizonyos érte-
lemben a postagalambok élsportolóknak te-
kinthetők. Csak egészséges madaraktól vár-
ható el az, hogy maximálisan teljesítsenek. A 
cikksorozat korábbi részeiben arról volt szó, 
hogyan lehet felmérni a galambjaink egész-
ségügyi állapotát. A mostani részben a meg-
felelő versenykondíció fenntartásáról és a jó 
egészségi állapot megőrzéséről lesz szó.

Mik a jó egészségi állapot fenntartásá-
nak főbb feltételei?

• Jó tartási körülmények: jól szellőző, szá-
raz és tiszta dúc, rendszeres takarítás és fer-
tőtlenítés.

• Teljesítmény arányos, jó minőségű össze-
tevőkből álló takarmányozás.

• Kiegészítő tápanyagok és hatóanyagok 
biztosítása egész évben a gondozási tervnek 
megfelelően.

• A galambász részéről szaktudás és türelem.
Járjuk körül a kiegészítő tápanyagok és 

hatóanyagok kérdéskörét! 
Gyakran keresnek meg galambászok, hogy 

milyen készítményekkel versenyezzenek, 
mit, hogyan és mikor alkalmazzanak. Melyik 
cég termékeit használják?

 Kell e egyáltalán gyógyszereket, kiegé-
szítő tápanyagokat adagolni?

Erre a kérdésre egyértelműen igen a válasz, 
hiszen a versenyző galambok szervezete a 
heti gyakorisággal megtartott versenyek 
miatt óriási igénybevételnek van kitéve. A 
bekosarazás, a szállítás, a zsúfoltság, az ide-
gen madarakkal való együtt utaztatás és maga 
a hazatérés óriási megterhelést és stresszt okoz 
a madaraknak, ami gyengíti az immunrend-
szerüket. Arról nem beszélve, hogy sajnálatos 
módon egyes galambászok nem teljesen egész-
séges, rosszul felkészített madarakat is útnak 
indítanak és a beteg állatok a szállítás során fer-
tőzhetik a mi egészséges galambjainkat. 

Ezért van szükség különböző gyógy-
szerekre és táplálék kiegészítőkre, hogy 
megőrizhessük madaraink jó egészségi ál-
lapotát és megfelelő versenykondícióban 
tarthassuk őket.

A cikkben szándékosan nincsenek megem-
lítve konkrét készítmények, csak hatóanyag- 
csoportok, elvek és irányvonalak. Ez alapján, 
ki-ki kiválaszthatja saját elgondolása és pénz-
tárcája alapján mely cég készítményeivel is 
versenyezzen. A neves gyártók ajánlásai el-
veiket tekintve fő vonalaikban megegyeznek, 
lényegi eltérések nincsenek. Természetesen 
az egyes készítmények összetétele és minő-
sége jelentősen eltérhet, több lehetséges jó 
megoldás is létezhet egyazon problémára.

Az éves reptetési terv 3 különböző alap-
programból áll:

• felnőtt állatok rövidtávú,
• felnőtt állatok hosszú távú, 

• és a fiatalok versenye.
A fiatalok versenyre való felkészítésekor 

az augusztusi számban lesz szó.
Az alapprogram 3 szakaszra osztható: re-

generációs időszak, pihentetés, és felké-
szítés időszaka, ami az 1 hetes versenyzési 
ciklusokhoz illeszkedik.

 Postagalambász szemmel a hét a vasár-
nappal, a visszatérés napjával kezdődik.

Regenerációs szakasz alatt (vasárnap, hét-
fő, kedd) 3 fontos kezelésnek kell megtörtén-
nie, amelyek nem különíthetők el egymástól:

• elhasznált készletek, energiaraktárak 
feltöltése,

• méregtelenítés támogatása,
• betegségek elleni védelem.
Reptetés után a sejtek elhasznált készleteit 

gyorsan fel kell tölteni. Az ásványi anyago-
kat, nyomelemeket, vitaminokat, szőlőcukrot 
tartalmazó készítmények ezt a célt szolgál-
ják. Biztosítják, hogy a galamb kondíciója 
állandó maradjon és a fokozott munka miatt 
se romoljon. Az anyagcsere folyamatok ser-
kentésével az izomzatot elernyesztik, meg-
gyorsítják az izomzat teljesítő képességének 
helyreállását.

Itt emelném ki a tejsavtermelő baktériumo-
kat tartalmazó készítmények, probiotikumok 
jelentőségét. A repülés közben fellépő időle-
ges vízhiány miatt a bélcsatornában élő hasz-
nos bélflóra egyensúlya felbomlik. Ezek a 
készítmények gyorsan helyreállítják ezt az 
egyensúlyt, javítják a takarmány hasznosulá-
sát, biztosítják a tökéletes emésztést, a gyor-
sabb felépülést.

A regenerációs időszak sarkalatos pontja a 
méregtelenítés támogatása. A reptetés alatt 
a madarak szervezetében a megerőltetés és az 
időleges vízhiány miatt az anyagcsere folya-
matok melléktermékei és a különböző káro-
sító anyagok felhalmozódnak. A méregtele-
nítés legfőbb szerve a máj. A máj működését 
serkentő készítmények hatóanyagai segítik 
a májsejtek anyagcseréjét. Ilyen hatóanyag 
például a butofoszfán vagy a meténamin.

A regenerációs idő alatt a harmadik fontos 
összetevő a betegségek elleni védekezés. 3 
fő nagy csoportba sorolhatók ezek a beteg-
ségek:

• trichomonosis és coccidiosis,
• légúti fertőzések,
• emésztőszervrendszeri betegségek.
Ezek a kezelések úgy illeszkednek a program-

ba, hogy vagy a napi második itatás alkalmával 
történik a kezelés, vagy a takarmányba keverve 
jut az állat a különböző hatóanyagokhoz.

Heti szinten különböző ajánlások ismertek. 
Itt vannak eltérések a különböző cégek prog-
ramjai között.

•  Az 1. héten trichomonosis és coccidiosis 
ellen kezelünk, a 2. héten légzőszervi beteg-
ségek ellen, a 3. héten ismét trichomonosis és 
coccidiosis ellen, míg a 4. héten az emésztő-
szervi betegségek ellen, vagy

• az 1. héten trichomonosis és coocidiosis 
ellen, a 2. héten felső légúti betegségek ellen, 
míg a 3. héten az emésztőszervi betegségek 
ellen. Ez utóbbiak elleni védekezést számos 
cég ki is hagyja az alapprogramból.

Általános szabály, hogy egy adott héten 
csak egyféle betegség ellen végzünk meg-
előző kezelést!

Soha ne tévesszük szem elől, hogy a 
szakszerűtlenül alkalmazott gyógyszerek 
és takarmánykiegészítők többet ártanak, 
mint használnak a galamboknak! Az egy 
időben, többféle hatóanyaggal történő keze-
lés is veszélyes lehet, mert az egyes gyógy-
szerek nem kívánt kölcsönhatásba léphetnek 
egymással, amely enyhe mérgezéshez is ve-
zethet, rontva a repülési teljesítményt.

A kezelések időtartama 2-3 nap legyen!
A pihentetés ideje 1 nap, mely általában 

a hét közepére, szerdára esik. Ezen a napon 
csak tiszta ivóvizet kapnak a galambok.

A felkészítési idő szintén 3 napból áll.
Bekosarazás előtt 2 nappal cél a pihen-

tetés. Tiszta ivóvíz folyamatosan legyen a 
galambok előtt. Ha karnitin tartalmú ké-
szítményeket szeretnénk adni, itt érdemes 
elkezdeni adagolni őket. Az L-karnitin sza-
bályozza azokat a zsíranyagcsere folyama-
tokat, melyek a repülés fő energiaforrásait 
szolgáltatják. A gyorsan hasznosítható ener-
gia javítja szív és vázizmok teljesítőképes-
ségét. Itt fontos megjegyezni, hogy magas 
zsírtartalmú takarmány összetevők növelé-
se elengedhetetlen a magkeverékekben, ha 
karnitint alkalmazunk.

Bekosarazás előtt 1 nappal olyan készítmé-
nyeket kell adagolni, mely ásványi anyago-
kat, nyomelemeket, aminosavakat, energia-
hordozókat, valamint vitaminokat komplex 
formában tartalmaz. A rövid és hosszú távú 
versenyekre való felkészítésnél itt vannak el-
térések a készítmények közötti választásban. 
A kosarazás előtti napon már ne engedjük ki 
a madarakat a felesleges energiafelhasználás 
elkerülésének érdekében.

Bekosarazás napján már csak tiszta víz le-
gyen a galambok előtt.

A téma összetettsége miatt csak a fő irány-
vonalakat próbáltam felvázolni a teljesség 
igénye nélkül. Nem tértem ki sok részletre, 
mint az ivóvíz savanyítása, antioxidánsok 
használata, diétás takarmányozás stb.

Ne feledjük, hogy a sikeres tenyésztői 
munka és az eredményes versenyzés csak 
akkor valósulhat meg, ha az állományunkat 
optimális egészségi állapotban és a kondíci-
óban tartjuk.

A témával kapcsolatos kérdéseiket és ta-
pasztalataikat a www.galambpatika.hu olda-
lon várja, és eredményes versenyzést kíván:

Dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász
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25 éves az F-22 Jobaháza Egyesület
Egy ember életében is mérföldkő a 25 

éves kora. Ez a felnőtté válás időszaka. 
Többnyire befejezi a tanulmányait, nagy-
vonalakban kialakul a tevékenysége, meg-
fogalmazódik a közösségben játszott szere-
pe, megmutatkozik egyénisége…

Tekinthetünk hasonlóan egyesületünk 
első 25 évére.

Visszatekintve a születésének körülmé-
nyeire mondhatjuk, hogy megérett rá a 
helyzet…

1984. márciusában hívták életre Kis 
Csornán, az Ady Endre út 16. szám alatt. 

A csornai F-05 anyaegyesület akkoriban 
Kónytól, Szanyig fogta össze a Rábaköz 
galambászait. A tagság szétszórt elhelyez-
kedése és az akkoriban foghíjas telefonhá-
lózat is hozzájárult, hogy a viszonylag nagy 
taglétszámot a vezetőség már nehezen tud-
ta kezelni. 

Ezenkívül a 80-as évekig a listákon 
egyeduralkodó meghatározó személyiségű 
†Horváth András „Suszter” (alapítója és 
egykori elnöke is az F-05-nek) mellett fel-
nőtt egy új generáció, új lendülettel, új el-
képzelésekkel, és eredményekkel. Megha-
tározó egyénisége a mai napig élversenyző 
Jakab Sándor.

A szakmai és a versenyszerű rivalizáció a 
két tábor között, egyaránt egy új egyesület 
megszületéséhez vezetett…

Az F-22 születésénél az alábbi tagok bá-
báskodtak: Csapó Zoltán, Éliás István, Hor-
váth András, Horváth József, Kis Horváth 
András, Kovács Imre, Rácz Jenő, Rédecsi 
Tibor, Selyem Tibor, Szeiman József.

Az egyesület csatlakozott az akkori Nyu-
gat-Pannónia Kerülethez, míg az anyaegye-
sület maradt Győrnél.

Az egyesület a gyermekéveit Kis Csor-

nán töltötte, a tagsága hamar felszaporo-
dott, még a bősárkányi galambászoknak is 
otthont adott egészen 1992-ig. A bősárkányi 
tagok ekkor kiváltak és azóta is önálló 
egyesületben röptetnek. 

A Kis Csornai korszak alatt Éliás István 
uralta az egyesületi listák élvonalát.

Egyesületünk mai elnöke, Szeiman Jó-
zsef, Horváth András szárnyai alatt ne-
velkedett, mint galambász. Az egyesület 
megalakulásától kezdve részt vállalt a ve-
zetőségi munkákban is, majd mestere után 
átvette a vezetői feladatokat. Mivel család-
jával Jobaházára költöztek, ahol alkalmas 
gyűjtőhely állt rendelkezésre, 1993-ban az 
egyesület áthelyezte ide székhelyét.

Ekkor a csornai tagok nagyobb része 
visszatért az F-05 anyaegyesülethez. 

12 fő maradt az újrakezdéshez, akik 
többsége akkor még nem is röptetett. Nagy 
hit és bizalom kellett hozzá, hogy lesz-e 
létjogosultsága az F-22-nek Jobaházán.

Az ekkori tagok: Boros István, Dragul 
József, Homlok Géza, Kustor György, Né-
meth László, Pető Róbert, Potyondi István, 
Szabó Tamás, Szeiman Hunor, Szeiman 

József, Tar Béla, Varga Kálmán voltak. En-
nek a korszaknak a listáit Potyondi István 
galambjai uralták.

Az ezredfordulót követően a tagságun-
kat a szakmai fejlődés, így az ütőképes 
létszám növekedése jellemezte. Véget ért 
az egyeduralmak korszaka. A díjak zöme 
megoszlott a következő sporttársak között: 
Bognár Zoltán, Hitter József, Horváth Jó-
zsef, Kocsis Imre, Kustor György, Németh 
József, Németh László, Szeiman Hunor, 
Vági Imre.

Már most sejthető, hogy nagy csata lesz 
kilátásban a Sportszövetségtől kapott 25 
éves jubileumi vándorserlegért, melyet a 
tagság a mindenkori legtöbb díjat nyerő 
sporttárs számára írt ki.

Az egyesület lassacskán gyökeret vert és 
eresztett Jobaházán. 

2002-ben az Önkormányzattól, Tóth 
Mihályné Polgármester Asszony támoga-
tását élvezve egy tökéletes gyűjtőhelyet 
kapott a település szívében. A kezdetben 
még csak galambtartó tagokból egy erős, 
27 fős folyamatosan bővülő egyesület kere-
kedett ki jelenleg 20 röptető taggal, mely a 
Szigetköz-Lővér Tagszövetségben jelentős 
küldő erőt képvisel. 

Mára elmondható, hogy egyértelműen 
Jobaháza vette át azt a szerepet, hogy a 
Rábaköz kicsiny falvaiból összetoborozza, 
mozgósítsa, és csatasorba állítsa a galam-
bászokat. 

Hála a technikai eszköztár bővülésének, ma 
már nem okoz gondot a 11 településről bejá-
ró sporttársakkal a kapcsolattartás. Ha Jóska 
megfújja a kürtöt, egymást riadóztatjuk.

Jövőbeli terveink közé tartozik a veze-
tőségünk megújítása mellett az is, hogy az 
éves díjkiosztó ünnepségeinket – melyeket 
nálunk méltán lehet annak nevezni – min-
den évben más településünkön rendezzük 
meg, így minden tagunk lehet egyszer há-
zigazda. Szeretnénk, ha egyre több tagunk 
lenne érdekelt – a saját eredményeik mel-
lett – az egymásért végzett munkában is. 

Szili Péter 
(Galambospeti) F-22
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Budapest, 2010. március 20-án 09 órakor
BELÁK OTTO megnyitja a Küldött- 

közgyűlést.
Felkéri a megjelent küldötteket, hogy az 

elmúlt időszakban elhunyt sporttársaink 
tiszteletére – Kovács Ferenc, Fertetics Gyu-
la, Harmann István – 1 perces néma felállás-
sal emlékezzünk.

A JELENLÉTI ÍV szerint (mellékelve) az 
ülés határozatképes

Jegyzőkönyv vezetőnek javasolja PIN-
TÉR LÁSZLÓ sporttársat, hitelesítőknek 
KISS JÓZSEF és KOSZORA JÓZSEF 
Sporttársakat. A jelölteket egyhangúan meg-
választották.

2009 év versenyeinek értékelése… A ver-
senyek Aachen, Liege, Kiel starthelyekkel 
indultak. Aachen, Liege verseny jól sikerült, 
a 3-as zónának nehezebben jött össze a 20%, 
a Kiel-i verseny volt nehéz. Az elmúlt év-
ben 400 db-bal kevesebb galambot küldtek a 
sporttársak, mint az előző 2008-as évben.

AACHEN és LIEGE versenyeken 
volt egy kiemelkedő galamb, PUSZTAI 
LÁSZLÓ sporttárs kék hímje, mely ga-
lamb mind kettő versenyt megnyerte. E 
galamb DORTMUND-ban is ELSŐ díjat 
nyert!

Az ARANYGYŰRŰS verseny is jól si-
került.

A gyűjtések általában jól sikerültek. Az 
elektromos rendszerek használatával volt 
esetenként probléma. Több gyűjtőhelyen nem 
állt rendelkezésre az elektromos rendszer va-
lamelyik tartozéka, ezért időbe tellett, míg 
azokat beszerezték. A jövőben gondoskodni 
kell, hogy valamennyi típusú rendszer a hely-
színeken legyen. A saját galambok gyűjtésé-
nél nagyobb figyelmet kell tanúsítani, a sza-
bályokat maradéktalanul be kell tartani!

MISKOLC, HATVAN, BUDAPEST, 
SZÉKESFEHÉRVÁR, ESZTERGOM, 
GYŐR-SZENTIVÁN, KAPOSSZEKCSŐ 
gyűjtőhelyeken kívül TATABÁNYÁRA is 
bementek a galambokért. Sajnos ez utóbbi 
helyen egyre kevesebb az induló létszám. A 
jövőben is elviszik a Tatabányáról a galam-
bokat, de ajánlatos volna a közelebbi gyűj-
tőhelyre szállítani őket.

A hagyományos jegyzőkönyvek kitöltésé-
nél főképpen az aláírások hiányosságával le-
hetett találkozni, ill. a bontáskor az érkezési 
napok pontos feltüntetésénél felületesek a 
bontók! Nincs 1-2 nap, csak dátum van!

A díjkiosztó ismételten Lajosmizsén tör-
tént, és az igény a tagság részéről, hogy a 
jövőben is ott legyen. A díjkiosztóval kap-
csolatosan jelentősebb propagandát kell ki-
fejteni.

A MARATON Klub gazdasági helyzete 
megfelelő. 2.152.000 Ft volt a nyitó egyen-
leg

28 fő új tag lépett be a mai napig. 2009 
évben a szállítási költségek 1.228.000 Ft 
összeget tettek ki. A díjazásra és egyéb költ-
ségre 2.714.000 Ft lett felhasználva.

Ezt követően  hozzászólásokra  került sor, 
ill. a szakbizottságok beszámolóira.

KISS JÓZSEF a hatvani gyűjtőhely 
munkájáról szólt, ahol olyan gondok van-
nak, hogy nincs segítség a munkához. A 
telefonon történő galambjelentés miatt sok 
időt kell tölteni a telefonközelben, ezért a 
jelentés módszerén változtatni kell.

SZÁRAZ GYÖRGY a Fegyelmi Bizott-
ság elnöke elmondta, hogy az elmúlt évben 
olyan ügy, esemény nem volt, melyért a fe-
gyelmi bizottságot össze kellett volna hívni.

A versenyekkel kapcsolatosan, el kell 
kerülni, hogy a galambokat beleengedjék a 
viharba. Javasolja, hogy hozzanak létre egy 
startért felelős bizottságot.

NICKL ANDRÁS javasolta, hogy az Or-
szágos Meteorológiai Intézettel a Klub kös-
sön szerződést és az intézet írásban adjon a 
starthelyről és a galambok repülési útvona-
láról előrejelzést.

PINTÉR LÁSZLÓ a verseny utakkal 
kapcsolatosan javasolta, hogy AACEH, 
LIEGI, BRÜSSZEL legyenek a MARATON 
KLUB starthelyei. A PANNON MARATON 
KLUB lényegében a III. zóna jelentős ga-
lambászlétszámát elvitte és így a KIEL-i 
versenyre már nincs szükség, mert e starthe-
lyet a III. zóna intenzív bevonása érdekébe 
hoztuk létre. A BRÜSSZEL legyen a pénz-
díjas verseny.

A felépítményünket üzembe kellene he-
lyezni.

BÁRDOS ISTVÁN A telefonos jelentést 
mobil telefonon kellene intézni. Budapesten 
és környékén versenyzők részére javasolja, 
hogy BARTOLI RUDOLF-nak jelentsék az 
érkező galambokat. Nagypál László Kere-
pesen központi gyűjtőhelyet ajánlott fel.

A KIEL-i verseny továbbra is marad-
jon a MARATON és a DERBY versenyek 
pénzdíjas versenye, mivel egy szponzorral 
e versenyútra kötöttek 1.000.000.- Ft-s díjra 
szóló szerződést.

A Szövetség létrehoz egy startbizottságot, 
akik minden csütörtökön a szövetségi hon-
lapra felteszik a következő 4 napra szóló 
időjárás jelentést.

GULYÁS JÓZSEF azzal kezdte hoz-
zászólását, hogy ne feledkezzünk meg A 
MARATON KLUB ez évben ünnepeli 25. 
ÉVES fennállását. Bejelentette, hogy ez 
évben az AACHEN, LIEGE, KIEL-i verse-

nyeken küldött az előre nevezett galambok 
eredménye alapján 1-1 (egy-egy) 25.000.- 
Ft értékű kupát ajánl fel.

BÁRDOS ISTVÁN A KIEL-ből rendezett 
versenyre KÜLÖNDÍJAT ad a MARATON 
győzteseknek mind három zónában. I. Zóna 
Fertetics Gyula, Emlékserleg, II. zóna KO-
VÁCS FERENC emlékserleg, míg a III Zó-
nába 2 db-t ARADI László és HARTMAN 
ISTVÁN Emlékserlegeket.

CSÖNGE BÉLA javaslatot tesz, hogy a 
taglétszám pontosítása végett egy regiszt-
rációs kártyát adjunk ki 500 Ft értékben, és 
aki e kártyát megváltja az marad a KLUB 
tagja.

Egyetért azzal, hogy térjünk vissza Aa-
chen, Liege, Brüsszel versenyutakra.

KOVÁCS sporttárs javasolja, hogy a 
Miskolci gyűjtőhely problémának megol-
dása érdekében DOBROSI Lajos sporttársat 
kellene felkérni, ezért a Klub vezetősége te-
gyen lépéseket.

DOBAI JÓZSEF Az Interneten történő 
közzététel az időjárással kapcsolatosan és a 
Maraton versenyekkel, nem rossz ötlet, tá-
mogatja, de sajnos nincs mindenkinek inter-
netes hozzáférése.

NAGY GÁBOR A gépkocsi vezetőjének 
SÜVEGES ANDRÁS javaslatát tolmácsol-
ta, miszerint a szállítójármű már csütörtökön 
délelőtt a starthelyen van, így délután lehet-
ne engedni a galambokat. Igaz pénteken már 
rögzíteni lehet a galambokat.

BELÁK OTTÓ elnök az eddig elhang-
zott hozzászólásokra, véleményekre adta 
meg a válaszait…

- A felépítmény megvan, azt át kell fes-
teni, kicsit felújítani, de a kapacitása max. 
1500 db galamb befogadására alkalmas

- A 2009-es évben a győri Tagszövetség-
gel a szállításra szerződést kötöttünk, ebben 
rögzítettük, hogy rossz idő esetén az autó-
nak a starthelyen kell várakoznia. A kieli 
versenynél tehát nem az volt az indok, hogy 
az autónak vissza kell érkezni.

Az időjárási előrejelzés alapján közös 
döntéssel vállaltuk a startot, mivel a galam-
bok hazaérkezési útvonala mentén megfele-
lők voltak a körülmények. Hátuk mögött pár 
órával már jelezték az esőt, mely az előre-
jelzés alapján több napig jósolt rossz időt. A 
galambok előtt egész Németország felett a 
hazavezető úton enyhe hátszéllel, megfelelő 
volt a légtér. Sajnos szombaton hajnalban a 
szél észak felé tolta a galambokat ezért for-
dulhatott elő, hogy Győr környékén szom-
baton kitelt a lista, máshová az eső miatt 
már csak szórványosan érkeztek.

- A 2010 évi programot az elmúlt közgyűlé-
sen már elfogadtuk, azon nem változtatunk.

- A felajánlott díjakat külön köszöni.
Nagy Gábor az Ellenőrző Bizottság Elnö-

ke: Az elmúlt évben végzett ellenőrzések hi-
bákat nem tártak fel. A gazdasági beszámoló 
helyes. A beszámolót javasolja elfogadásra. 

A Maraton Klub 
küldöttközgyűlésének jegyzőkönyve
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A gyűjtéseknél az elektromos rendszerek biztosítására a gyűjtőhelye-
ken az eddigieknél körültekintőbben kell gondolkodni.

I. sz. HATÁROZAT A jelenlévők a beszámolót, a bizottság beszá-
molóit elfogadták. A szavazás kézfelemeléssel egységes volt.

Belák Ottó elnök javasolta, hogy Fertetics Gyula helyett a titkári 
teendők ellátására a Küldött Közgyűlés válassza meg Pintér László 
sporttársat.

Bejelentette, hogy a LIEGE verseny díjazására Hartmann Istvánné 
az egyéni és csapatdíjra 1-1 serleget ajánlott fel.

Szünet következett:
Belák Ottó elnök előterjesztette a versenyek időpontjait.
2010 VI. 25-én start AACHEN
2010 VII. 09-én start LIEGE
2010 VII 30-án start KIEL

II. számú Határozat: A Startok időpontjait egyhangúan elfo-
gadva.

2010. VII. 03 OSSTENDE verseny. A versenyen való részvétel 
kidolgozása folyamatban

A maraton versenyek n y í l t versenyek, azon a nem maratonos 
tagok is részt vehetnek. A maraton bajnokság csak a maratonos 
tagok galambjai által elért eredményből kerülnek kiszámításra. A 
nem maratonos tagok galambjai külön listán szerepelnek.

GYŰJTŐHELYEK:
MIKOLC - innen a galambokat beszállítják Hatvanba
HATVAN
BUDAPEST, NÉPSTADION
SZÉKESFEHÉRVÁR – itt rakják be a Kaposszekcsőn gyűrűzött 

galambokat.
ESZTERGOM
GYÖRSZENTIVÁN
TATABÁNYÁRA – ha van igény a galambfaluba a galambokért 

bemegyünk, de lehetőleg a galambokat vigyék központi gyűjtőhelyre. 
Előre jelezzék, mennyi galambjuk van.

A SZÁLLÍTÁST a győri kocsi végzi. Addig marad kint, míg szük-
séges!!

DÍJAZÁS: a korábbi évekhez képeset azonos, kivéve
a felajánlott serlegek + JUBILEUMI KUPA I-II-III-IV-V csapat díj 

a 3 (három) versenyúton résztvevő csapatok nevezett galambjai he-
lyezése alapján.

KÖLTSÉGEK: A KIELI versenyre nevezett 3. (harmadik) galamb 
ingyen küldhető, de a 4 .5. 6. stb. már darabonként 500 Ft

AACHEN, LEGE 1, 2, 3 galamb 800-800-800 Ft db. utána 4. 5. 6. 
stb. 500 Ft/db.

A MARATON KLUB-ban küldhető galamboknak Szövetségi ver-
senyengedélyüknek kell lenni!!!

Az ARANYGYŰRŰS versenyen a JUBILEUMI ÉVRE FIGYE-
LEMMEL a IV. és V. helyezést elért ARANYGYŰRŰS galamb 
150.000 ill. 100.000 Ft nyereményt kap.

Titkárnak nyílt és egyöntetű szavazással Pintér László sporttársat 
választották meg.

A 2011. évi versenyutakat: AACHEN, LIEGE, KIEL. Egyöntetű 
szavazással lett elfogadva.

A jegyzőkönyvet a hitelesítő tanúk átolvasták, majd ezt követően a 
jk, és a két hitelesítő tanú kézjegyével látta el.

Kmft.

Pintér László sk  Koszora József sk    Kiss József sk
   Jk. Vezetője     Hitelesítők

Pannon Maraton Klub 
2010. évi 

Hivatalos versenyei és 
részvételi feltételei

Verseny utak:
Sorszám:  Felengedési időpont: Feleresztési hely:
01.  2010. 06. 26.  Bamberg
02.  2010. 07. 03.  Magdeburg
03.  2010. 07. 17.  Bamberg
04.  2010. 07. 31.  Coburg

Pannon Maraton Klub nemzeti versenykiírása:
A klub 2010. évre egyéni-, és csapatversenyt ír ki utanként, to-

vábbá értékel összetett csapatversenyt is az 1. 3. út alapján, valamint 
champion versenyt hirdet hím és tojó kategóriában. A 4. út meghívá-
sos verseny, ahol egyéni- és csapatversenyt írunk ki, a klub nemzeti 
összetett csapat versenyébe és champion bajnokságában nem számít 
bele, önállóan kerül értékelésre.

Részvételi és értékelési feltételek:
A klub minden olyan tagja nevezhet a meghirdetett versenyekre, 

akinek a klub alapszabályában rögzített Magdeburgtól mért dúctá-
volsága eléri, vagy meghaladja 800.000 métert. A küldhető galambok 
száma tenyésztőnként nem korlátozott, minden tenyésztő több csa-
patot is küldhet. Az összetett csapatbajnokságba az utanként azonos 
számú csapatok eredményei kerülnek összeszámításra. Egy csapat 5 
db galambból áll. A csapatverseny értékelése az előrenevezett – „A” 
Anker galamb korábbi megnevezés szerint -, valamint maximum 2 
befutó galamb eredményei alapján történik. Ebből következik, hogy 
csak annak a tenyésztőnek lehet csapatversenyt értékelni, akinek a 
nevezett galambja díjlistára érkezik. A csapatokat külön versenyjegy-
zőkönyvre kell írni. A versenyjegyzőkönyv első sorába írt galamb a 
nevezett – „A” Anker – galamb. A nevezési versenyjegyzőkönyvet 
– olvasható – 4 példányban kell készíteni. A 4. példány a starthelyre 
szállító jármű példánya, 1. és a 2. az eredményszámolók – nemzeti és 
nemzetközi – példánya, a 3. példány a tenyésztőnél marad. Elektroni-
kus órák esetén a versenylista és a versenyjegyzőkönyv azonos számú 
példányait össze kell tűzni. /A versenyjegyzőkönyvek – bepakolás - 
példányait akkor is el kell küldeni, ha tenyésztőnek nem érkezik, vagy 
a versenyben nem értékelhető a galambja./

Gyűjtési helyek úgy kerülnek kijelölésre, ha a gyűjtési helyen mini-
mum 50 tenyésztő pakol. A hagyományos – gumigyűrűvel – verseny-
zők a klub által kiadott jegyzőkönyveken nevezhetnek, és a kiadott 
gumigyűrűvel gyűrűzhetnek.   A versenyre küldendő minden galam-
bot – a gyűjtési helyre kiadott, egyedi azonosító számú bélyegzővel 
– a szárny belső oldalán le kell bélyegezni. Minden gyűjtési helyen 
a tenyésztőkről név szerint, és küldött galambok száma szerint ösz-
szesítőt kell felvezetni 2 példányban, az első példány a galambokkal 
tovább küldésre kerül, a második példány a gyűjtési vezetőnél marad. 
Az első példányok alapján, az utolsó gyűjtőhelyen főösszesítő készül 
3 példányban – 1. 2. példány nemzeti és nemzetközi eredményszá-
molóé, 3. példány a szállítóautó példánya –, melyen a gyűjtési helyek 
megnevezése mellett, az adott gyűjtési helyen bepakolt tenyésztők 
száma és a küldött galambok számát kell feltüntetni és összesíteni. 
A gyűjtési helyeken kijelölt gyűjtési vezető irányításával bizottságok 
végzik a galambok bekosarazását. A versenyek lebonyolítása és ér-
tékelése, valamint szabályozottsága Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség versenyszabályában rögzítettek maradéktalan betartása mellett 
történik, kiegészítve a klub versenykiírásával. Az órák indítása a gyűj-
tési helyeken történik, a mechanikus órák esetén a gyűjtési vezető ál-
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tal megadott időpontban. Az órák bontását, mivel 1-3. versenyig még 
tartanak a tagszövetségek által szervezett versenyek, ezért minden 
tenyésztő a saját, megszokott helyén, anyaegyesületében végzi. A 4. 
verseny esetén, viszont csak ott lehet órát bontani, ahol minimum 10 
versenyre küldő tenyésztő jelenléte biztosított.

Versenyek értékelése:
A Pannon Maraton Klub az adott versenyre küldött galambok 20 

%-ig számítja ki az eredményt, és készít díjlistát. A galambok méter/
perc sebességének besorolása után, koefficiensszámítással állapít-
ja meg az eredményt, mégpedig akként, hogy a tört számlálójában 
a galamb helyezési száma x 1000 szorzata, a nevezőjében küldött 
galambok létszáma x a tenyésztő dúctávolságának km-ben, (három 
tizedes jegy pontossággal) szorzata, és az így kapott hányados x 1000 
szerepel.

(Pl. versenyre küldött galambok száma 1500 db, a tenyésztő dúctá-
volsága 823 019 m és a tenyésztő  „A” nevezett galamb 1., az 50. és  
a 300. galambot helyezte:

1.) „A” galamb eredménye:   1*1000 = 0,00081*1000 = 0,81 coeff
   1500*823,019
2.) galamb eredménye:      50*1000 = 0,04050*1000 = 40,50 coeff
   1500*823,019
3.) galamb eredménye:  300*1000 = 0,24300*1000 = 243,00 coeff
   1500*823,019
A példában szereplő tenyésztő csapat pontjainak a száma: 3 helye-

zés 284.31 coeff.)
Versenyek díjazása:
Az egyéni verseny esetén a tenyésztők utanként a 40. helyezésig 

oklevél, továbbá az 1.-5. helyezett serlegdíjazásban részesül. Utan-
kénti csapatverseny esetén az 1.-10. helyezett csapat oklevél -, továb-
bá 1-5. helyezett csapat serlegdíjazásban részesül. Összetett csapat-
verseny esetén 1-20. helyezett csapat oklevél -, 1-10. helyezett csapat 
serlegdíjazásban részesül. A champion galamb tenyésztője hím és tojó 
kategória estén az 1-10. helyezésig oklevél, 1-5. helyezésig serlegdí-
jazásban részesül.

A galambok nevezési költsége utanként:
1.) Előnevezés esetén 550 Ft/db/út. Előnevezést – anyaegyesüle-

tenként - gyűjtötten, név és cím szerint, küldendő galamb létszámmal, 
versenyóra megjelöléssel – /E= elektronikus, M= mechanikus/ - utan-
ként lehet, 300 Ft/db/út előnevezési díj átutalásával a klub Gádoros 
és Vidéke Takarékszövetkezet Csorvási Fiókjánál vezetett 53300050-
11053947 számú bankszámlájára Az átutalási megbízás közlemény 
rovatába az anyaegyesület számát, nevezett galambok számát a be-
azonosíthatóság érdekében pontosan be kell írni. (A fent maradó ösz-
szeget 250 Ft/db a helyszínen a gyűjtési vezetőnek kell majd befizet-
ni.) Az előnevezéseket 2010. június 1-ig tudjuk elfogadni.

2.) Helyszíni nevezés esetén 1000 Ft/db/út: fizetés a helyszínen a 
gyűjtési vezetőnek.

Előnevezéskor a kért adatokat Mihalik Csaba titkár bagido@gmail.
com email címére kell küldeni. Az előnevezések esetében, az előne-
vezési díjak befolyása után, a küldő email címére az adatok visszaiga-
zolásra kerülnek, valamint a gyűjtési helyeken, a gyűjtési vezetőnél 
az adott versenyre előre nevezett tenyésztő neve és galambok darab 
száma feltüntetésre, kimutatásra kerül.

Nemzetközi versenyek kiírása
A Pannon Maraton Klub 2010. évre a következő nemzetközi verse-

nyeket hirdeti meg:
A feleresztési helyek és időpontok a hazai versenyekkel azonosak. 

A meghatározott utakon egyéni és csapatversenyt ír ki a klub, a társult 
nemzetekkel közösen az alábbiak szerint:

1.) Bamberg I. (2010. 06. 26) a Román Nemzeti Maraton Klubbal 
(magában foglalja a szatmári-, a bihari-, aradi-, temesvári kerü-
letek galambászait) Megjegyzés: 2009. évben az aradiakkal és a 
temesváriakkal röptettünk együtt

2.) Magdeburg (2010. 07. 03.) a Szerb Bácskai galambászok jönnek 
át galambbal.

3.) Bamberg II. (2010. 07. 17.) Szerb, Horváth, Bosnyák Szövetség 

tenyésztőivel közös verseny / a Horvátországi tenyésztők nemzeti 
hosszú távú versenye

4.) Coburg (2010. 07. 31.) a sikeres nemzetközi egyeztetés, és 
kompromisszum alapján, mind az 5 nemzet együtt versenyez-
het. (Magyarország, Románia, Szerbia, Bosznia, Horvátország 
versenyben résztvevő postagalambászainak versenye) a Magyar 
Pannon Maraton  Klub tagjai számára, ugyan csak meghívásos 
verseny, de a későbbiek miatt, talán az egyik, jövőt építő, megha-
tározó versenyé válhat.

Minden verseny egyben csapatverseny is, a nemzeti versenykiírás-
tól eltérően, minden versenyben részvevő galambász csak egy csapat-
tal versenyezhet, mivel csak a magyar galambászoknál, nálunk van 
több csapatos bajnokság, ebből eredően a nemzetközi csapatverseny-
ben a magyar galambászok csak az I. számú csapatukkal vehetnek 
részt az értékelésben. A többi küldött galamb csak egyéni helyezést 
szerezhet a nemzetközi díjlistán. A csapatverseny értékelése a nem-
zetközi egyeztetések alapján, ugyan az, mint a nemzeti bajnokság te-
kintetében. A versenyre nevezett első öt galamb a csapatbajnokságba 
nevezett galamb, melyet a versenyjegyzőkönyv 1.-5. helyéig nevez 
a tenyésztő. A jegyzőkönyv első galambja a nevezett „A” Anker ga-
lamb, ebből következik, hogy ha a nevezett galamb nem, vagy későn 
érkezik a versenyről, a tenyésztőt nem lehet a nemzetközi csapatver-
senyben értékelni.

 Az egyeztetések alapján, minden verseny reggeli feleresztésű ter-
vek szerint. A közös versenyek magyar startfelelősei Gál László és 
Silay Ferenc.

Nemzetközi versenyek értékelése és díjazása:
Az adott nemzetközi versenyre küldött galambok 20 %-ig számítja 

ki az eredményt, és készít díjlistát a Pannon Maraton Klub. A romá-
niai tenyésztőkkel közös verseny esetén, mind a két ország kiszámítja 
az eredményt, és közzé teszi. A galambok méter/perc sebességének 
besorolása után, koefficiensszámítással állapítja meg az eredményt, 
mégpedig akként, hogy a tört számlálójában a galamb helyezési szá-
ma x 1000 szorzata, a nevezőjében küldött galambok létszáma, és az 
így kapott hányados az eredmény.

A román féllel kötött együttműködési megállapodás alapján, a két 
nemzet közös nemzetközi összetett csapat és champion bajnokságot 
is hirdet az 1.) Bambergből és a 4.) Coburgból rendezett versenyek 
eredményei alapján. Az első 10 galamb és az első 10 csapat serleg-, 
valamint az első 50 galamb tenyésztője oklevéldíjazásban részesül.

A romániai tenyésztőkkel közös versenyek során az időzóna eltérés 
miatt, a nemzetközi lista értékelésénél a holtidő számítása, a követ-
kező:

06. 26 Bambergi verseny vége magyar idő szerint    20 óra 45 perc
06. 27 Bambergi verseny folytatása magyar idő       04 óra 01 perc.

07. 31 Coburgi verseny vége magyar idő szerint       20 óra 25 perc
08. 01 Coburgi verseny folytatása magyar idő          04 óra 31 perc

A pontosítások érdekében a nemzetközi egyeztetéseket még tovább 
kell folytatni, hogy minden résztvevő nemzet galambászai, soros rotá-
ciós elvek, – egymás szuverinitásának – figyelembevételével, minden 
évben más-más országban megrendezett díjátadó ünnepségen vehes-
senek részt. 2010. évben, Romániában Aradon tervezzük a nemzetkö-
zi versenyek díjainak átadását, a nemzetközi champion versenyben 
előkelő helyezést elért galambok bemutatásával.

Minden kedves egyesületi sportbarátunknak sok sikert, eredményes 
versenyzést kívánunk.

A versenyek technikai feltételével, valamint a kiírással kapcsolatos 
bővebb információkért telefonon érdeklődni lehet:

Gál László Vb elnöknél  06-70-332-1465
Mihalik Csaba titkárnál  06-30-978-5988
A versenykiírást a Pannon Maraton Klub 2010. április 17.-i Elnök-

ségi ülése hagyta jóvá, és rendelte el közzé tételét.
Csehi Miklós alelnök
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Minőségi fiatal galambok gyűrűzését vállalom 
2010-ben. A tenyészállományom, valamint az ed-
digi eredményeim megtekinthetők a

www.szalma-galamb.hu
internetes weboldalon. 

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

Megjelent!!!
Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent az összeállítás leve-

leiből. Címe: 

„Anker Alfonz a zseniális 
postagalamb tenyésztő 

levelei tükrében”
Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz magánéletébe enged be-

pillantást. A levelekben megismerhetjük Anker Alfonz életét, emberiségét. 
Közel kerülhetünk hozzá. 

A könyv olyan sosem látott leveleket tartalmaz, amelyeket Prof. Anker írt 
galambászoknak melyekben tanít, oktat, mesél. Ezeken kívül előadás anya-
gok, jegyzetek is megtalálhatók, melyekből megismerhetjük Anker alapossá-
gát. Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja ismerni e kivételes embert.

Kitűnő ajándék postagalambászoknak, fiúknak, férjeknek, apáknak 
névnapra, születésnapra!

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 számozott. Megvásárol-
ható vagy megrendelhető a Magyar 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.-

TENYÉSZÁLLOMÁNYOMBÓL
*G. Vandenabeele; H. Wieden – Matador; K. Schellens – 
National I.; A. Drapa – hétszeres  Német Bajnok; Gyerkó 
T.;* - fiatalgalambok kiadók. 
A dúc eredményei: 2008: Magyar Kupa – Rövidtávú Csa-
patbajnok; 2009:Tagszövetségi Bajnokság: 9 első hely; 
Magyar  Nemzeti Bajnokság  4. hely; 3. Zóna  Csapatbaj-
nokság 1. dij; 2 galamb az Ostendei Olimpián; 1 galamb a 
Közép-európai Kupán. 
Galambjaim ezenkívül számos első díjat és  élhelyezést 
repültek a különböző bajnokságokon. 

Velenczei Béla, Magyar Mesterversenyző, 
Szécsény, Attila út 8 – 3170. Tel: 06 20 913 4198

Felajánlás!
Az áprilisi szaklapban megjelent 10 fő alatti egyesületeknek 
(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)
Meixner Zoltán többszörös kerületi bajnok, a B-07 egyesület 
tagja ezen egyesületek 18 év alatti, illetve 60 év feletti tagjainak 
a tenyészállományából 30 db fiatalt ajánl fel, illetve díjazásra 20 
db serleget.

Kérjük az egyesületi elnökök a szerkesztőségen keresztül 
írásban jelentkezzenek.

1076 Budapest, Verseny u. 14., 
szaklap@postagalamb.hu

Tenyészdúcomból – személyesen importált: 
H. Wieden; Gaby Vandenabeele; Van Loon; 
K. Schellens; A. Drapa – hétszeres Német 
Szövetségi Bajnok; galamboktól - fiatalok 
kiadók. A dúc eredményei: 15 éve élben a 

„Karancs” Tagszövetségben. Két Olimpiai galamb - Blackpool, 
Dortmund – Európa Kupa 2010 Dortmund – Dél-Afrikai Vi-
lágbajnokság csapat 1. hely; Nemzeti Bajnokság: 16.-19. csapat, 
Legjobb Dúc 4. hely, Magyar Kupa Nemzeti Ász: 2.-2,-4.; Év ga-
lambja 2.hely; D kat. Nemzeti 1. hely. 3-as ZÓNA Csapatbajnok-
ság (450  dúc) 2.dij és 9  egyéni  helyezés. Számos Tagszövetségi 
Csapat és Champion Bajnokság minden kategóriában és egyéni 
első helyek. Németnyelvű postagalamb szakcikkek, levelek, fordí-
tását vállalom. Varga Antal kétszeres Magyar Mesterversenyző, 
KISHARTYÁN, Rákóczi út 73, 3161. T: 06-20/531-2658.



2010. május 23

A B-08 PGSE mély megrendüléssel tudatja, hogy Tóth 
Bálint 84 éves korában hosszantartó betegségben 2009. 
december 27-én elhunyt.
Több évtizedig a B-13 PGSE tagja, majd 2000-től galam-
bászott velünk. Mindenki szerette és tisztelte. Nagyon sze-
rette a galambokat. Az utolsó évében is elindult a versenye-
ken, de betegsége miatt le kellett állnia.
Temetésén galambok feleresztésével búcsúztunk Tőle.
Barátságát, emlékét megőrizzük!  B-08 tagsága

Mély megrendüléssel tudatjuk 
azokkal akik ismerték és szerették, 
hogy Molnár József sporttársunk 
a tatai C-22 egyesület tagja 87 éves 
korában 2010. március 28-án csen-
desen elhunyt.
Józsi bácsi 1939 óta volt tagja az 
egyesületnek. A hatvanas évektől a 

90-es évekig  26 éven keresztül az egyesület elnöki posztját is ellát-
ta. Halálával nagy veszteség érte az egyesületet és a Postagalamb 
Szövetséget. Sírjánál a kegyelet virágaival és galambok felereszté-
sével vettünk végső búcsút sporttársunktól.
Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjék békében.

C-22 egyesület tagsága

Fájó szívvel tudatjuk mindenkivel, aki is-
merte és tisztelte, hogy az emelt fővel viselt 
betegség a 77. életévében 2010.04.13-án le-
győzte Stefanovics János Sporttársunkat. 
Csendes, halkszavú, mindenkinek segítő 
igazi POSTAGALAMBÁSZT veszítettünk 
el. Személyével szinte eggyé forrt az A-45 
jelű szentendrei Postagalambsport Egye-
sület, melynek alapító tagja és ÖRÖKÖS 
elnöke volt! Az egyesületi feladatainak 
maximális ellátása mellett igen aktívan vett 

részt a 16-os Tagszövetség vezetőségének munkájában is. 
Mind az egyesületében, mind a Tagszövetségben pótolhatatlan űrt 
hagyott maga után! Több évtizedes – a közösségért végzett mun-
kájáért – a Magyar Postagalambsport Szövetség a Postagalamb-
sportért Érdemérem EZÜST fokozatával tüntette ki 2009-ben. 
Emlékére vándorserleget alapítunk, amelyet évente az egyesüle-
tek javaslata alapján a közösségért a legtöbbet tevő Sporttársnak 
ítél oda a Küldött Közgyűlés.
Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

A-45 egyesület tagsága

A monori A-06 egyesület és a Kolumbia Sport 
Klub Tagszövetség mély megrendüléssel tudat-
ja, hogy Monori Sándor sporttársunk hosszú, 
súlyos betegség után, 74 éves korában elhunyt. 
Sanyi bácsi fiatal kora óta lelkes galambász 
volt. A kezdeti évek után sokáig szüneteltette 
tagságát, ám kedvenceihez soha nem lett hűt-
len. Néhány éve visszatért sorainkba és nem 
akármilyen eredményekkel folytatta verseny-
zői pályafutását. Még utolsó napjaiban is a jö-

vőt, a következő szezont tervezgette. Emlékét megőrizzük.

Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szabó 
Sándor a S-08 Berettyóújfalui Egyesület 
tagja 55 éves korában tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. Temetésén a kegyelet virágaival és 
galambok feleresztésével búcsúztunk tőle.
Emlékét megőrizzük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Pásztor 
Sándor a S-08 Berettyóújfalui Egyesület 
tagja 48 éves korában rövid szenvedés után 
elhunyt. Temetésén a kegyelet virágaival és 
galambok feleresztésével búcsúztunk tőle.
Emlékét megőrizzük: 

Hajdú Tagszövetség tagsága

Végső búcsú Szedlák Józseftől

Az R-01 Szolnok Pátria Postagalambsport 
Egyesület mély fájdalommal tudatja, hogy 
Szedlák József 2010. áprilisában néhány nap-
pal hetvennyolcadik születésnapját követően 
türelmesen viselt betegség után elhunyt.
Temetése április 6-án a Szolnok Körösi úti 
temetőben polgári szertartás mellett a csa-
lád, barátok és postagalambász megemléke-
zők sokasága mellett történt.
Szedlák József 1948-ban lépett be a postaga-
lambászok táborába, az akkor a megyében az 
elsők között alakult R-01 egyesületbe, később 

alapító tagként társaival megalakította az R-22 szolnoki egyesületet 
ahol az évek során több vezető posztot is betöltött. A Szolnok klubban 
a versenyek szervezésében, ellenőrzésében vállalt aktív szerepet.
Mindig kereste az új megoldásokat így lett élharcosa a klubszer-
vezéseknek, de volt bátorsága beismerni, hogy az igazi erőt a nagy 
létszámú tagszövetségek jelentik, így a legutolsó versenyévben a 
törökszentmiklósi R-19 egyesületben röptetett.
Több cikluson keresztül tagja volt az Országos Szövetség Ellenőrző 
Bizottságának is, ez a munka tette teljessé az eredményes tenyész-
tői - versenyzői, tevékenység mellett galambász pályafutását.
Józsi bácsi, ahogy a sportban úgy a civil életben is megtalálta he-
lyét a szolnoki VÍZIG Gépüzem vezetőjeként a középtiszai árvíz-
védekezéseknél kamatoztatta szervező tapasztalatait.
Temetésénél volt egyesületeinek tagjai, a törökszentmiklósi tag-
szövetség vezetése, és az Országos Szövetség képviseletében 
koszorúk sokaságával vettünk búcsút Szedlák Józseftől. Sírjánál 
régi barátja Pásztor Róbert galambjai tettek utolsó tiszteletkört.

Szirmai József

Gyászol a Karancs Tagszövetség

Őszinte fájdalommal tudatjuk, hogy Ruskó 
Elemér (1932 – 2010) sportbarátunk a 
Karancslapujtői E-07 Egyesület tagja és 
volt elnöke örökre eltávozott közülünk. Eli 
bácsi, ahogy barátai nevezték 1954-óta volt 
Szövetségünk tagja. Először a Salgótarjáni, 
majd később a közreműködésével létrejött 
Karancslapujtői Egyesületben tevékenyke-
dett. A környék galambászatának meghatáro-

zó személye volt, a szomszédos szlovák egyesületekből is sokan 
keresték barátságát. A mindíg vidám, segítőkész Eli bácsi nagyon 
fog hiányozni. Temetésén galambjai felengedésével búcsúztunk és 
nevével a Tagszövetségben Emlékversenyt rendezünk.

Karancs Tagszövetség
Karancslapujtői Egyesületek Tagsága
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Lakossági Hírdetés
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

***
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

***

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

***
Holland vérvonalú állományunkból, első kel-
tésből, nagyon szép, teszttelepi versenyzésre 
is alkalmas fiatalok kiadók. Május első nap-
jaiban elvihetők.
Cím: Ujházy Péter 2030 Érd, Orvos utca 31. 
Tel.: 06-23-365-334; 06-20-494-33-75

***

Kerületi középtáv első, második, harmadik; 
egyesületi első, második, harmadik helyezett; 
ill. Lótos, Ujházy eredeti galambok; fatokos 
Benzing versenyóra Eladó! 06-70/561-3377

***
A versenyből kiöregedett postagalambok, díj-
kilométeresek és championok sporttársi áron 
eladók. Rábaközy Lajos 8000 Székesfehér-
vár, Udvarhelyi u. 20. Tel: +36-30/351-6390

***
Tisztelt Sporttársak! Piet de Weerd: A levegő 
versenyparipái című könyvét keresem meg-
vételre. Te.:06-20-567-59-64

***
Nyitrai F-től az eredeti Janssen galambokból 
közvetlen 8 db utód. 4 db eredeti Lotterman 
galamb, valamint ezen galambok tisztavérű 
utódai eladók. Tel: 06-30/9650-497

Hibajavítás
A 2010. április szaklapban a közgyűlési jegy-
zőkönyv alapszabály módosítási javaslatok 
23. szakasz 3. pontjában rosszul jelent meg a 
korhatár. A pontos szöveg a következő:
„23. szakasz, 3. pont a küldöttgyűlés jo-
gosult tagdíjkedvezményt megállapítani.
Kedvezményezettek:
18 év alatti fiatalok, 60 év feletti idősek, 
rokkantságra jogosultak 18-60 év között. 
Valamennyi kedvezmény csak egyszer ve-
hető igénybe.”

A nyomdai hibáért elnézést kérünk.
szerkesztő


