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25. MARATON KLUB DÍJKIOSZTÓJA 
Lajosmizse 2010. október 16.

2010. év elején a MARATON KLUB éves  
Küldöttgyűlésén a küldöttek a vezetőség ja
vaslatára megszavazták, hogy a klub díjkiosz
tói ezen túl LAJOSMIZSÉN az ÚJTANYA
CSÁRDÁBAN kerülnek megtartásra. E hely 
éveken keresztül befogadta a maratonosokat és 
azok ismerőseit, barátait. Méltó helyen és mél
tóképen történtek a díjkiosztók.

2010. október 16án a délelőtti órákban 
kezdtek gyülekezni a díjkiosztóra érkezők. Az 
időjárás nem nézett ki kedvezőnek, de az elő
rejelzéseknél lényegesen jobban alakult és mire 
az ünnepség kezdetének időpontját terveztük, 
már látható és érezhető volt, hogy az elmúlt 
évihez képest lényegesen többen jöttek el.

A folyamatosan érkezők, akik közül töb
ben részt vettek a versenyeinken, átvehették a 
MARATON ÉVKÖNYVET, mely tartalmaz
ta a verseny győzteseinek bemutatkozását és 
fényképét, a versenyek listát és a különböző 
zónák nyerteseinek neveit stb. A díjlisták ki
osztásában Belákné Ildikó és barátnői Éva 
és Ilonka segédkeztek. A díjakat, amelyek 
később a boldog győzteseknek átadásra ke
rültek, Belák Ottó, Nagy Gábor irányításával 
rakták sorba ügyelve arra, hogy átadásuk gör
dülékenyen történjen.

13 óra körüli időben kezdődött a 
MARATON KLUB 25. ünnepi díjkiosztója.

Elsőnek Garaczi János az ÚJTANYA
CSÁRDA vezetője köszöntötte a megje
lenteket hangsúlyozva, hogy e hely eddig 
is, de ez után is szívesen várja a Maraton 
Klub tagjait és barátaikat, ismerőseiket. Ezt 
követően Belák Ottó a MARATON KLUB 
Elnöke, köszöntötte a megjelent tagokat és a 
vendégeket. Külön köszöntötte Sportszövet
ségünk Elnökét BÁRDOS ISTVÁN t, aki 
három minőségében vett részt e jubileumi 
díjkiosztón. Mint a Szövetségünk Elnöke és 
a MARATON Klub aktív, versenyző tagja és 
nem utolsó sorban mint az FCI Első elnök
helyettese.

Ezután GULYÁS JÓZSEF a MARATON 
KLUB alapítója és az 1. számú regisztrált 
tagja mondott rövid ünnepi beszédet a KLUB 
megalakulásának 25. évfordulója alkalmából. 
Garaczi János ezután egy üveg pezsgőt bon
tott és a Maraton klub elnökségével és Gulyás 
Józseffel együtt a további sikerekre, az eddigi 
évek elismerésére ürítették poharaikat.

A díjazottak köszöntése és a díjak átadása a 
megrendezett versenyek sorrendjében történtek.

2010ben AACHENből rendezett versenyt 
NARANCSIK LAJOS komáromi sporttárs, 
LIEGEből rendezett versenyt SIKLÓSI 
LÁSZLÓ és FIA nagysápi sporttársak, KIEL
ből rendezett versenyt STRÁNGLI TIBOR 
kaposvári sporttárs nyerték.

KIELből rendezett ARANYGYŰRŰS 
verseny SCHEILY MÁTÉ, SCHEILY 
GÁBOR sporttárs unokája nyerte.

Az összevont csapatbajnokságot BORS 
LÁSZLÓ sporttárs az F30 PGSE tagja nyer
te. Ő egyszer már 2005. évben volt e bajno
ki cím birtokosa. Második TÓTH MIHÁLY 
sporttárs az A03 PGSE, míg a harmadik 
SZABÓ JÓZSEF Sporttárs az F 25 PGSE 
tagjai nyerték.

CHAMPION bajnokságba HÍMEK kate
góriában SZABÓ ATTILA sporttárs (F33 
PGSE) 38773as galambja, míg TOJÓ kategó
riában HANCZ ANTAL sporttárs (F19 PGSE) 
66471s galambja végzett ELSŐ helyen.

A 25 ÉVES JUBILEUMI KUPA értéke
lésben 

1. Tajti Tibor B19
2. Bors Laszló F30
3. Szabó László–Kálmán A57
4. Szabó Attila F33
5. Tóth Mihály A03
Gulyás József által felajánlott ELŐRE NE-

VEZETT GALAMBOK DÍJA értékelést
AACHEN Geczkó László E05
LIEGE  Siklósi László és fia C12

KIEL  Strangli Tibor K04
KIEL EMLÉKVERSENY győztesei

Fertetics Gyula
Rácz Süveges F13 99035 H

Antali Aladár
Strangli Tibor K04 4167 T

Hartman István
NagyVarga Viktor M07 113517 H

Aradi László
Balázs István V05 20858 H

Kovács Ferenc
Rasztovich Gyula F05 D144390 H
A HARTMAN CSALÁD KÜLÖNDÍJA 

a LIEGE verseny egyéni és csapatdíja
LIEGE
egyéni  Siklósi László és fia C12
Csapat  Szabó József F25
Csapatdíjasok utanként és zónánként:
AACHEN
I. zóna 1. Narancsik Lajos C08
II. zóna 1. Csorna Ferenc G11
III. zóna 1. Hallgat István R 12
LIEGE
I. zóna 1 Szabó József F25
II zóna 1. Kohl István C06
III zóna 1. Mondok Dezső Z25
KIEL
I. zóna 1. Rácz Süveges F13
II. zóna 1. Strángli Tibor K04
III zóna 1. NagyVarga Viktor R12
KIEL zóna csapatdíjasok
I. zóna  Papp Géza F33
II. zóna Szabó László A57
III. zóna Nagy Varga Viktor R12
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A díjak átvételekor a jelenlévők nagy taps
sal köszöntötték a győzteseket. Most nem kel
lett bíztatni a jelenlévőket, hogy tapsoljanak.

Kiosztásra és kiadásra kerültek az 
ARANYGYŰRŰS verseny díjai. Ezek után 
az első 1985. évben rendezett MARATON 
versenyre az AACHENi útra emlékeztek a 
jelen lévők. A megjelent maratonosokat kér
tük, aki a legelső versenyen részt vett egy 
csoportképre álljanak össze. Legnagyobb 

sajnálattal csupán 7 (hét) fő volt jelen e díj
kiosztón. Fotójukat közreadom e riport alkal
mából.

Ezután kiki igényeinek megfelelően ren
delhetett ételtitalt a tanyacsárda étlapjairól. 
Bő választék és ami a legfőbb ízletes, kiadós 
mennyiségű étket kapott a rendelő. Az asz
taloknál egy egy baráti társaság, versenyzői 
csoport foglalt helyet. Jó hangulat uralkodott 
az egész rendezvény alatt. Ki meddig maradt, 

nem tudom, mert mi, akik Esztergomból ér
keztünk 16 óra körüli időben elköszöntünk a 
még ott maradóktól, akik majdnem teljesen 
megtöltötték még a termeket.

Az ünnepségen kb. 200 fotót készítettem, 
melyek többsége a honlap képtárában megte
kinthető. A 25. évfordulóra elkészült honlap 
(http://maratonklub.apoth.hu) sok informáci
ót ad a Maraton klubtagok számára.

r ó.

Maraton klub országos eredmények
2010. 06. 25. Aachen
Részt vett: 277 tenyésztő, 1474 galambbal

Egyéni díjasok:
1. Narancsik Lajos C08  Hu 071283674 H   1647,50
2. Geczkó László E05  Hu 075004317 H   1445,83
3. Simon Róbert E05  Hu 062300511 T   1437,93
4. Páva Zoltán F02   Hu 071117247 T   1398,23
5. Csorna Ferenc G11  Hu 072920411 H   1290,90
6. Szabó József F25  Hu 081136561 H   1263,72
7. Bors László F30   Hu 081137827 H   1243,60
8. Siklósi László C12  Hu 081605970 H   1243,54
9. Tóth Mihály A03  Hu 080682721 T   1238,67
10. Bártfai Ferenc B03  Hu 060239957 H   1236,26

Csapat díjasok:
1. Csorna Ferenc G11  1.cs  2.  Pont: 11,5332
2. Tóth Mihály A03  1.cs  2.  Pont: 13,5685
3. Narancsik Lajos C08  1.cs  1.  Pont: 18,3175
4. Bors László F30   1.cs  1.  Pont: 23,7449
5. Siklósi László C12  1.cs  2.  Pont: 27,8155
6. Peregi Pál A09   1.cs  2.  Pont: 52,2388
7. Bártfai Ferenc B03  2.cs  2.  Pont: 61,0584
8. Dankó Lajos E05  2.cs  2.  Pont: 73,9485
9. Bártfai Ferenc B03  1.cs  2.  Pont: 74,6269
10. Geczkó László E05  3.cs  2.  Pont: 77,3406

2010. 07. 09. Liege
Részt vett: 212 tenyésztő 971 galambbal

Egyéni díjasok:
1. Siklósi László C12 Hu 05M111272 H  860,14
2. Szabó József F25 Hu 081136561 H  842,04
3. Damkó Lajos E05 Hu 072310322 T  822,48
4. Geczkó László E05 Hu 072310500 H  805,98
5. Szabó Attila F33  Hu 09M119106 H  790,47
6. Ábrahám József F01 Hu 031177295 T  775,18
7. Tajti Tibor B19  Hu 0250M5036 H 774,21
8. Makkos Tamás A11 Hu 055031503 H  772,61
9. Bábszky László G13  Hu 072918756 H  769,95
10. Tóth Mihály A03 Hu 080682703 H  753,84

Csapat díjasok:
1. Szabó József F25 1.cs  1.  Pont: 58,7023
2. Bors László F30  1.cs  1.  Pont: 61,7919
3. Ábrahám József F01 1.cs  1.  Pont: 86,5088
4. Hohl József D17  1.cs  2.  Pont: 105,0463
5. Kohl István C06  1.cs  2.  Pont: 108,1359
6. Jakab Sándor F05 1.cs  1.  Pont: 110,1957
7.Tóth Mihály A03  1.cs  2.  Pont: 122,5541
8. Tajti Tibor B19  1.cs  2.  Pont: 124,6138
9.Steiner István F18 1.cs  1.  Pont: 126,6735
10.Szollár  Knauz F30 1.cs  1.  Pont: 128,7333

2010. 07. 30. Kiel
Részt vett: 297 tenyésztő 1612 galambbal

Egyéni díjasok:
1. Strángli Tibor K04  Hu 072004167 T  1275,60  
2. Rácz  Süveges F13 Hu 051199035 H  1223,80   
3. Scheily Máté F13 Hu 09M121415 H 1207,71   
4. Bleifreidúc Sass L. H04 Hu 071403485 H  1206,25
5. Varga János F26  Hu 04M108653 H 1201,91   
6. Czebe Imre F03   Hu 082578521 H  1194,28   
7. Papp Géza F33  Hu 081138877 T  1191,25
8. Narancsik Lajos C08 Hu 061272673 H  1189,96   
9. Papp Géza F33  Hu 081138850 T  1187,20
10. Papp Sándor A44 Hu 06M113867 H  1186,56   

Csapat díjasok:
1. Papp Géza F33   1.cs 1. Pont:   9,9255
2. Rasztovich Gyula F05 2.cs 1. Pont:  30,3970
3. Szabó Attila F33   1.cs 1. Pont:  32,2581
4. Szabó László A57  1.cs 2. Pont:  44,0446
5. Kustyán Tamás F02  1.cs 1. Pont:  64,5161
6. Leopold József B18  1.cs 2. Pont:  70,7196
7. Gulyás Gábor  F02  1.cs 1. Pont:  77,5434 
8. Varga János F26   1.cs 1. Pont:  81,8858
9. Rácz  Süveges F13  1.cs 1. Pont:  83,1266
10. Stéhli Péter A49  1.cs 2. Pont:  99,2555

Aranygyűrűs verseny győztesei:
1.Scheily Máté F13  Hu 09M121415 H 1207,71
2.Varga János  F26  Hu 04M108653 H 1201,91  
3.Papp Sándor A44  Hu 06M113867 H  1186,56
4.Szabó László A57 Hu 07M11550 T  1185,08
5.Adrián Arnold F16 Hu 08M117360 H  1168,58

Derbygyűrűs galambok győztesei:
1.Rasztovich Gyula F05 Hu 06D144390 H  1173,98  
2.Szirácsik Ervin F30 Hu 08D182440 H  1154,52
3. Földing Norbert F30 Hu 08D182440 H  1154,52
4.Gulyás Gábor F02 Hu 09D231937 T  1152,08
5.Jakab Sándor F05  Hu 07D166141 T  1141,57

2010. évi Maraton bajnokság összesített listája:
1. Bors László F30    4,2,33    85,5368
2. Tóth Mihály A03   2,7,42    136,1226
3. Szabó József F25  0,1,18    192,0769
4.Ábrahám József F01  0,3,12    198,7917
5. Kiss Ferenc F02   15,0,14    217,3623
6. Szabó Attila F33   35,20,3    227,9326
7. Tajti Tibor B19   28,8,27    274,7379
8. Dankó Lajos E05  13,0,34    289,9640
9. Szabó László Kálmán A03  19,14,48    291,1614
10. Jakab Sándor F05  0,6,35    318,6325
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A 2010. évi KIEL MARATON Verseny 1. helyezettje: 
STRÁNGLI TIBOR (K-04) Kaposvár

Strángli Sporttárs 1959. július 21én szü
letett Tabon. Családjával Kaposváron lakik, 
egy lakótelepi lakásban. Párja nem igazán 
rajong a postagalambokért, de legalább nem 
gátolja Tibor ez irányú tevékenységét és ese
tenként segít a galambokkal kapcsolatos ad
minisztrációban. Büszkeségük egyetlen gyer
mekük SZANDI, aki köszönhetően eddigi 
kitűnő tanulmányi eredményeinek, ezekben a 
napokban kezdi meg egyetemi tanulmányait 
Budapesten.

Tibor munkahelyeit illetően nem egy „ván
dormadár” típus. Hivatásos gépkocsivezető
ként dolgozott, de nehezen bírta a családtól való 
napokig, sőt hetekig tartó távollétet. Szó szerint 
is váltott, 1983. március 1től a MÁVnál dol
gozik váltókezelői munkakörben. Galambjait 
is munkahelyének köszönheti, itt ismerkedett 
meg ugyanis Janka Ferenc (KomáromSzőny) 
és Konkoly János (Szabadi) galambászokkal. 
Első dúcát a lakásától 15 kmre lakó apósa ud
varán építette, melybe az említett galambászok
tól kapott postagalambok kerültek.

A K01 Postagalamb Sportegyesületbe 
1992ben lépett be, galambász pályafutása 
a következő évi fiatal galambok bajnokságá
val kezdődött. A kezdetekről, majd az egyre 
sikeresebb folytatásról az egyesület akkori 
elnöke, Horváth József számolt be a szaklap 
XLIII. évfolyam 1997. évi augusztusi számá
ban „TIPÓ” címmel. Ennek a lényege az volt, 
hogy példamutató hozzáállással, a postaga
lambok iránti elkötelezettséggel, viszonylag 
ismeretlen állománnyal rövid idő alatt is le
het kiemelkedő eredményt elérni, ha mindez 

kitartással és szorga
lommal párosul.

1994. évben övé 
az egyesületi fiatal 
champion, 1995ben 
neves hazai, belga és 
holland versenyzőket 
megelőzve máso
dik lett galambja az 
Anker Alfonz Fiatal
galamb Teszttelepen, 
majd 1997ben a 
berlini katasztrófa
úton a Kaposvárról 
küldött 96 galambból 
csak neki érkezett 
aznap egy galamb
ja jégesőtől véresre 
vert fejjel. Később 
ezt Magdeburgból 
megismételte, szin
tén csak neki volt 
aznapos galambja, 
ráadásul egyéves volt 
a galamb. Ezek mel
lett többszörös egye
sületi bajnok, több 

champion galamb tulajdonosa. Kifejezetten 
a közép és hosszú távra készült, a rövidtávú 
versenyeket nem kedvelte. Közben hétvégi 
telket vásárolt Kaposvár közelében, majd dú
cát itt helyezte el. Ami a kezdetektől fogva 
nem változott: mind a mai napig kerékpárral 
közlekedik! Ezzel megy a galambjaihoz, ez
zel jár dolgozni, de a szüleitől örökölt karádi 
birtokról is gyakran kerékpárral teker haza. 
Galambjait heti kéthárom alkalommal gya
korlóútra szintén kerékpárral viszi a vasútál
lomásig, majd kihasználva a kedvezményes 
utazás lehetőségét, a fonyódi és a siófoki 
vonal állomásairól enged gyakran egyesével. 
Nem csak a kerékpározáshoz ideális időszak
ban, de télen is ezzel közlekedik, akár tükör
jégen is.

Dúca háromnegyed része a versenyzőké, a 
fennmaradó részben a fiatalok vannak elhe
lyezve.

A takarítást illetően nem porszívózós típus, 
véleménye szerint a háromnégy naponta el
végzett takarítással az egyébként száraz, jól 
szellőző dúc higéniáját biztosítani tudja. Az 
egyszerű, de praktikus fészekfülkékben a ga
lambok láthatóan jól érzik magukat, kiemelke
dő egészségi állapotban vannak, a nagyvedlés 
megkezdődött. Az állomány egységes, a köze
pesnél valamivel kisebb testalkatúak. Ami en
gem is meglepett, szinte valamennyi galamb
ját a JankaKonkoly vérvonalra vezeti vissza. 
Idegen galambot csak nagyon ritkán hoz be. 
A behozott galamb szüleinek a hosszabb távo
kon korábban jó teljesítményt kellett elérniük. 

Lényeges még az elszántságot tükröző szem, 
és az alap állományához hasonló testalkat.

Tenyészgalambot nem tart, fiataljait a ver
senygalambjai költik. Versenyszezon előtt 
a párok kétkét fiatalt felnevelnek, majd a 
teljes versenyszezon alatt egy fiatal van a 
fészekben. Bármilyen az időjárás, galambjai 
folyamatosan kijárnak. A ragadozó madarak 
száma viszonylag magas, ennek ellenére té
len sincsenek lezárva.

A galambok eleségét saját maga keve
ri, a magvak tisztaságára nagyon ügyel. Az 
arányokat az aktuális helyzetnek megfele
lően állítja be. Emésztő folyamatosan van a 
galambok előtt. Tavasztól kora őszig annyi 
zöldet kapnak, amennyit jóízűen elfogyaszta
nak. A kötelező védőoltást nagyon komolyan 
veszi és nagy súlyt helyez az un. megelőző 
kúrákra. Versenyszezon közben galambjai a 
vitaminokon túl mást nem kapnak. Vélemé
nye szerint ez a tartási mód immunrendsze
rüket annyira megerősíti, hogy – eddig – az 
egészséggel problémája nem volt.

A 2007. évi versenyszezon befejezését 
követően 6 kaposvári postagalambásszal 
közösen úgy döntött, hogy a 14es Tagszö
vetséghez tartozó K04es Postagalamb 
Sportegyesületben folytatja galambász pá
lyafutását. Egyesületünk valamennyi tagja 
sajnálta a távozását, mivel egy becsületes, 
emberileg hozzánk nagyon közel álló ga
lambászt vesztettünk el, de döntését termé
szetesen tiszteletben tartottuk. Még ez év 
decemberében nagy csapás érte, feltörték 
dúcát és 13 tojó galambját ellopták. Pontosan 
egy hónap múlva a hívatlan látogatók ismét 
megjelentek és ezúttal 23 hím galambbal tá
voztak. A galambjaiért élőhaló Tibornak ez 
tragédia volt! A befejezésen gondolkodott, de 
szerencsére az akkor is mellette álló barátai 
erről lebeszélték.

A galambokat később – leleményességé
nek köszönhetően – megtalálta, de zömé
ben vágott gyűrűvel és szinte csontig vágott 
szárnyakkal, így azok alkalmatlanok voltak a 
további tartásra. A 2008as versenyszezon az 
újrakezdéssel telt, de a zömében éves galam
bokkal a 2009es versenyszezon kiemelke
dően jól sikerült, három tagszövetségi és hat 
egyesületi díj volt a jutalom. Mivel a K01 
tagjaival való barátsága nem szakadt meg, 
eredményeit figyelemmel kísértük, azokhoz 
őszintén gratuláltunk.

A maraton versenyzés kezdetektől fogva 
érdekelte, a postagalambászat csúcsának tar
totta és tartja ma is. A Maraton Klubba tör
ténő belépését követően rendszeresen küldött 
galambokat a versenyekre, voltak kisebb si
kerei, de az igazán nagy eredmény hiányzott. 
Az idei Aachen, illetve Liege versenyekre a 
régióból sajnos senki sem küldött, viszont a 
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kieli versenyre összejött a szükséges létszám 
és az L03as Kraft Miklóssal kiegészülve a 
K04 tagjai összesen 53 galambot gyűrűztek, 
közte Tibor 7 galambját. Szorongva figyel
tük a lejelentett galambok listáját, majd jött 
a hívás, hogy STRÁNGLI TIBOR HU 07
2004167 T galambja 11.18.04kor érkezett. 
Az előzetes számítások szerint ez volt a leg
jobb eredmény. Nagy volt az öröm augusztus 
7én kevéssel 22 óra után: a Maraton Klub 
honlapján megjelent listák tanúsága szerint a 
galamb országos 1. díjat szállt! Hab a tortán, 
hogy a galamb az első csapat nevezett ga
lambja volt. A siker sportértékét növeli, hogy 
az eredményt 1000 km feletti dúctávolsággal 
érte el. Az első 100ban a galambon kívül 
csak Csóri Csaba (D07) két galambjának a 
dúctávolsága több 1000 kmnél. Nem kiugró 
eredményről van szó, mivel a galamb a 2009
es aacheni versenyen 13.15.08as érkezési 
idővel országos 84., zóna 42. helyezést ért el. 
Horváth József (K01) korábbi országos 3. és 
5., majd Katus Zoltán (K04) 2009es orszá
gos 5. helyezése után Strángli Tibor felért a 
csúcsra! Az eredmények közlését követően 
rendkívül sokan gratuláltak eredményéhez, 

melyeket ezúton is köszön. A legnagyobb 
meglepetést a Maraton Királyának tartott 
GULYÁS JÓZSEF hívása jelentette, aki a 
gratulációt később egy velencei képeslap for
májában írásban is megerősítette. A galambot 
egyébként 7 napos fiatalról küldte.

Tibor 2010ben a kaposvári székhelyű 
ANKER ALFONZ Rövid és Középtávú Klub 
által szervezett versenyeken vett részt. Ered
ményei elmaradtak az előző évitől, a miértre 
sajnos egyelőre nem tudja a választ. Galamb
jai részt vettek a 14es Tagszövetség dubeni 
és finsterwaldei hosszú távú versenyein is. 
Az ezévi viszonylagos sikertelenségért bőven 
kárpótolta és a jövőt illetően nagyon feldobta 
a maratonos siker, de egyáltalán nem szállt el. 
„Szerencséje volt!” hangoztatja, de a maratonos 
versenyzés nem csak a szerencséről szól. A 
több évig tartó tenyésztői munka, az alapok
hoz történt kitartó ragaszkodás és a nem kevés 
pszichikai és fizikai igénybevétel meghozta a 
gyümölcsét! Elmondása szerint a jövőben sze
retné galambjait erősebb közép és hosszú távú 
versenyeken kipróbálni, nem lemondva ter
mészetesen a maratonos versenyzés nyújtotta 
élményekről sem. Utóbbit illetően kissé szkep

tikus, mivel a kitűnő maratonos galambokkal 
rendelkező pécsi, pécsváradi és szekszárdi ga
lambászok inkább a DélPannon Maraton Klub 
egynapos hosszú távú útjait választották, így a 
Kaposszekcsői DélNyugat Maraton Klub to
vábbi léte kétséges. Reméli, hogy mint minden
re, erre is lesz valamilyen megoldás, nem kell a 
galambjait kerékpárral Székesfehérvárra vinni. 
Utóbbi kijelentését minden bizonnyal viccnek 
szánta, de múltját ismerve én komolyan gondo
lom, hogy ő erre is képes lenne.

Magam és egyesületi társaim nevében az 
eddigiekhez hasonló kitartást, jó egészséget 
és további sportsikereket kívánok Strángli 
Sporttársnak. Kívánom, hogy a kerékpáro
zásból adódó rengeteg fizikai igénybevétel 
később ne üssön vissza, és még nagyon soká
ig lássuk elmaradhatatlan hátizsákjával a ko
csik között cikázni a kaposvári postagalamb
sport büszkeségét, a „BAJNOKOT”!

Meg kívánom jegyezni, hogy e cikk meg
írására nem önként jelentkeztem, arra első
sorban Tibor barátom, majd másirányú el
foglaltsága miatt Nickl András, a DélNyugat 
Maraton Klub elnöke kért fel.

Lukács Gyula K01

A nagy álom nem álom többé 
2010. Kiel Aranygyűrűs verseny országos III. hely Pap Sándor - Horány

Vannak az ember életében mondatok, mon
dások, amelyek személyhez kötötten tökéle
tesen rögzülnek, kitörölhetetlenül.

Magam is így vagyok Pap Sándor egy 
mondásával.

2007ben Nagyecseden tett riportutamon 
az általa prezentált vacsora közben szó esett a 
MARATON TÁVÚ versenyrőlgalambokról.

Prokontra kiveséztük a szóba vehető va
riációkat.

Mire Sándor: „EL KELL KÖLTÖZZEK 
NEGYECSEDRŐL, MÁSKÜLÖNBEN SOHA 
NEM TUDOK DÍJAT NYERNI A MARATON 
VERSENYEKEN. Nem titok ez a nagy álmom.”

Megvallom, akkor ott úgy véltem netán a 
többfogásos vacsora, no meg némi hegyköny
nye amit fogyasztottunk késztette szavaira. 

Nem kis meglepetésemre Dr. Horváth Csaba 
barátom telefonon adta tudtomra kevéssel 
fentiek után Pap Sanyi árulja a házát, oda fog 
költözni a Dunakanyarba, maratonozni akar. 
Keményfejű szavatartó ember ez a Sándor, 
mondtuk szinte egyszerre a telefonba.

1966ban született, gyermekkora hajnalán 
már voltak galambjai, ahogy mondani szok
ta ezer fajta, köztük néhány postagalamb is. 
1989ben belépett a lakhelyétől 32 kmre lévő 
Nyírbátori egyesületbe, ahol is Kósa Bélától 
az egyesület elnökétől szerzi be első galamb
jait, mely főként Lekli Dezső Belg. 9392988 
leszármazottai Varró József 6008, 6009 és 
plasztron galambjaival keresztezve. A 90es 
évek elején NAGYECSEDEN megalakítják 
a T07 P.G.SE.et. A Monori Kajli Istvánnal 
jó kapcsolatott alakít ki, s innen kerül hozzá 
egy tojás a Fulgoni x Száraz Fulgoni párból, 
melyből kikel a 4370933926 KT.

A Kósa Bélától származó galambokkal 
első osztályú szintet ér el a nagy HajdúSza
bolcs kerületben több száz tenyésztő közül. 
Totálözvegységgel versenyez.

Ezek a galambok azonban nem alkalmasak 
a maratonos versenyzésre. A maraton távú 
versenyzéshez kiváló, távtűrő galambokat kell 
beszerezni az induláskor. Ezért a Velencén élő 
Gulyás Józsefhez fordul telefonon tanácsért. 
Még most is emlékszik szavaira: „Fiatalember, 
ha ott és olyan körülmények között szeretne ver-
senyezni, akkor kerülje a nagynevű, reklámo-
zott külföldi galambászokat.” Megnevezett há
rom galambászt, akit ajánlott figyelmébe: Aradi 
László, Lotós János, Száraz György. Tanácsát 

megfogadta és nem csalódott. Köszönet érte.
Itt lép előtérbe a fentebb már említett 4370

933926 KT, mely egy Konczili Istvántól Bu
dapestről került sötét Fábry hímmel költött 
négy fiatalt, melyeket évesen Magdeburgig 
(920 km) küldött, s három bírta is. Ezekhez 
került még egy Horváth Mihály pilisszentlé
leki galambász által tenyésztett sötét tojó ami 
Herman Brinkmann vérvonalú.

Valójában a mostani állomány ezekre a ga
lambokra vezethető vissza. Az A44es szent
endrei egyesület tagja, ide próbál beilleszkedni 
többkevesebb sikerrel. Az itteni galambászok 
zárkózottabbak, mint az otthoniak: „Szívet 
cseréljen az aki hazát cserél”, milyen igaz ez 
a mondás. A 2010es év nem úgy indult ahogy 
tervezte. Negatív állatorvosi vizsgálati ered
mény ellenére melyet akár meg se tett volna, 
végül egy jól bevált régi módszer hozta meg 
az eredményt galambjainak gyógyulásában.

Kezdtek madarai jobban repülni és ekkor 
megkezdte a késő délutáni tréningeket. Így 
kerültek galambjai Kielbe bekosarazásra. 
Köztük a 06M113867 SKH ami valójában 
egyéves, szombat 11.20kor került rögzítés
re, nagy örömére országos III. díjat nyert a 
maratonos kategóriában.

- Megérte eladni a házad, mindent hát-
rahagyva ismerőst, barátokat?

 Ha így kérdezel a válaszom egyértelmű
en nem, de az álmokért gyakran áldozni kell. 
Beültem a nagy tanító „az élet iskolapadjá
ba”. Minden maratonos versenyzőnek kívá
nok sok örömet, igaz barátokat.

Száraz György

06-M-113867 SKH galambjával
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2010. 07. 25. KIEL - Aranygyűrűs verseny

Részvételi adatok:

  Fő gal . %

 I. zóna 87 508 102
 II. zóna 169 903 181
 III. zóna 41 201 40
 Össz. 297 1612 322

A győztesek: (természetesen országos 
listán)

1. Strángli Tibor K04 072004167 
T 1275,60 m/p 1037,150 m

2. RáczSüveges F13 051199035 
H 1223,80 m/p 905,716 m

3. Scheily Máté F13 09M 121415 
H 1207,71 m/p 907,007 m

Az aranygyűrűs fődíj nyertese Scheily 
Gábor, aki Maraton dúcát unokája nevén 
regisztrálja 2006 óta. 

Ezek az adatok álltak rendelkezésem
re, amikor szeptember 15én felkerestem 
a győztest, hogy sikere nyilvánosságot 
kapjon, és megismerjük a győzelem előz
ményeit.

Az eredmény nem volt meglepő, hiszen 
2007ben II., 2008ban III. volt egyegy 
galambja az évrőlévre ismétlődő kieli 
aranygyűrűs versenyen. Nem vitás, tuda
tosan készült 2010ben is a jó eredmény
re, amit az is mutat, hogy 15 galambot 
kosarazott.

Nem kis tenyésztői és felkészítési mun
ka vezetett a csúcsig. 2006ban egy kis 
dúcot épített vállalkozása telephelyén, 
mintegy 20 pár befogadására.

Ezt megelőzte a Maraton távokra al
kalmas galambok beszerzése és tudatos 
továbbtenyésztése. Személyesen hozott 3 
db madarat a lauwei Van Bruaene dúcból. 

Jött egy Aarden x van Vanroy keresztezés 
a Hermes dúcból, a Kleine Tee testvére a 
Denys dúcból, de 3 db kiválóság az itthon 
eredményes Knauz testvérek állományá
ból is.

Folyamatosan tesztelte az utódokat a 
kerületi hosszú távú, valamint Maraton 
versenyeken, de a csúcsnak mindig Kielt 
tartotta.

Így történt ez 2010ben is. Szezon köz
ben a versenyzők fészekállapotát úgy 
állította be, hogy egy részük négy napos 
fiatalról, más részük 14 napos tojásról ke
rüljön kosárba. A takarmány végig készen 
vásárolt, extra minőségű verseny keverék 
volt. A kosarazás előtti héten trichóra, a 
gyűjtést megelőzően légútra kezelte ver
senyzőit.

De mi történt 25én délelőtt? A start 
24én 14 órakor volt, az időjárás elfogad
ható, tehát kora délelőtt Győr környékén 
már galambnak kellett érkezni. A Bricon 
élesítve volt, így nem volt szükség a ko
rai személyes jelenlétre a dúcnál. Gábor 
telefonon kérte Markó Dezsőt, szóljon 
amikor az első galambokat jelentik neki. 
Ő az otthoni dúcoknál serénykedett, majd 
nekilátott bőséges reggelijének, noha De
zső ¼ 11 körül már jelentkezett.

Ezután ment át a Maraton dúchoz. Fe
lületesen bekukkantott, de ott, némi csa
lódottsággal csak az otthon hagyott 3 db 
madarat látta. Ezután nézte meg az órát, 
és nagyot dobbant a szíve, mert 10.16kor 
az óra galambot rögzített. A 09M121415 
sötét hím már a fészkén ült, ezért nem 
vette észre az első szemrevételezésnél. 
Kézbe véve kissé könnyűnek találtatott, 
de máskülönben teljesen jó állapotban 
volt. 10.50kor jelentette érkezését. Mivel 
a lejelentések már érzékeltették, hogy ez 
lesz az első arany gyűrűs galamb, Csidey 
és Markó személyesen szállt ki a galamb 
ellenőrzésére.

A galambra minden tekintetben ráillett 
a rendhagyó jelző. Egyéves, anyafia pá
rosításból született, és ráadásul a tervezés
től eltérően négy napos tojásról, plusz 17 
napos fiatalról került kosárba. A madár ta
vasztól a teljes programot hétrőlhétre tel
jesítette. Mindig időben érkezett, bár ott a 
galambok nem voltak rendszeresen stop
polva. Pihentetve csupán a Kielt megelő
ző két vasárnapon volt. Egyébként barna 
szemű, hosszú távra ideális testfelépítésű 
galamb, laza izomzattal, hosszú szárnyak
kal, közepesnél némileg kisebb mérettel.

Pedigréjében szinte minden galambból 
megtalálható egy a korábban felsorolt be

szerzésekből. A madár apja 2008. őszén 
összeállt a pár nélkül maradt anyjával, de 
tavasszal átpárosításra került. Már az első 
fiatal nevelése során ismét az anyjával 
„bújt össze”, és az ekkor fészekbe került 
tojásokból kelt egy satnyaság, valamint 
a 121415 sötét. Az a tojó amely ezt az 
értékes tojást tojta, mellesleg a 2007es 
II. díjas arany gyűrűs KKT. Száma 06
M113043. Miután életre segítette az idei 
győztest, elveszett a katasztrofálisra sike
redett 2009es Kielen.

Az ő apja Van Bruaene x Kleine Tee 
testvére keresztezéséből született, anyja 
a Hermes hím és egy Vanroy tojó páro
sításából kelt. Ez a gyűrűtlen Vanroy tojó 
keltette korábban a kedvencnek számító 
kiváló vörös hímet is.

Fia, azaz a 121415 apja, Van Bruaene 
x Kleine Tee testvére x Knauz champion 
kombináció. Gábor kért, hogy emlékez
zünk meg a 2008as III. díjas arany gyűrűs 
madárról is, amely anyai féltestvére volt a 
2007es II. díjasnak. Száma 06M113016. 
T... Micsoda család, és micsoda veszteség. 
Ez utóbbi ugyanis szintén a 2009es Kiel 
áldozata lett.

Hát ennyit az aktuális kérdésekről.
Tekintettel arra, hogy kb. öt éve nem 

jártam Ménfőcsanakon, érdekelt, hogy 
miként alakult mára genetikailag a Hor
gas utcai dúcban elhelyezett központi ál
lomány.

Gábor első helyre sorolta a Hubenokat. 
Négy eredetire és egy db Grampsch Pista 
által tenyésztett hímre épül ez a család. Az 
eredetiekből kettőt 1995ben hoztak He
gyi Lajossal, majd két tojót 2003ban egy 
újabb dúclátogatás alkalmával választott 
magának.

Igen jól teljesítenek a Gabi 
Vandenabeelék. Egyegy került be Rik 
Coolstól, Bárdos Istvántól és Frank 
Hammtól.

Évek hosszú során tette le névjegy
ét az 1992ben behozott kék Hermes 
tojó, majd az utóbbi években egy Peter 
Grupp tojó (Stichelbaut x van Loon), és 
egy Jef Vanwinkel kék tojó. Jakab Sanyi 
Muhamed Alijának egy gyereke is alko
tott maradandót.

Úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi alap
anyaggal még évekig a csúcson tud ma
radni, csak egészség legyen!

A további sikerek mellett én is tiszta 
szívemből kívánok jó egészséget és a rá 
jellemző aktivitást még számtalan évig. 

Tamás István
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Rácz-Süveges tenyésztő páros

A riport körülményeit tekintve meg 
kell vallanom, hogy a találkozó Scheily 
Gábor lakására volt szervezve, hogy a 
rendelkezésre álló időt hatékonyan tud
juk kihasználni. Az apropó az arany
gyűrűs verseny győzteseinek bemuta
tása volt. 

Reggel 9kor már Ménfőcsanakon 
voltam, és rögvest kikötöttem, hogy 14 
órakor haza kell indulnom, amibe még 
egy helybéli és egy koroncói dúcláto
gatásnak is bele kell férnie. 

Az együtt töltött idő hasznosan és ki
váló hangulatban telt el. Elvétve a kieli 
győzelem is szóba került. Végül a dúc
látogatások elmaradtak, és este 18.30
kor köszöntem el a házigazdától. Hát 
ennyit a hatékonyságról és a drága idő 
beosztásáról. Milyen riporter az ilyen?

Rácz Robi 1971ben született és 
1981ben kapta első pár galambját 
nagyapjától. A komolyabb galambászat 
a szintén koroncói Knauz testvérek ha
tására indult be, akik javaslatára 1987
ben belépett a ménfőcsanaki F13ba. 
Ebben az évben indult először a fiata
lok versenyén.

Több sporttársától beszerzett mada
raival váltakozó sikerrel szerepelt az 
évek folyamán.

1996ban Kókai Attila hozta össze 
Süveges Andrással, akitől még eb

ben az évben hozott 11 db őszi fiatalt. 
Ezekhez jött Gelencsér Istvántól 10 
db, amelyeket az előzőekkel keresztez
ve a következő évben igen jó fiatalo
kat nyert. Két alkalommal nyert a 11. 
Tagszövetségben fiatalok bajnokságát, 
2006ban pedig rövidtávú bajnok lett. 
A bajnokságok során vált világos
sá előtte, hogy az eredmények szoros 
összefüggésben vannak a mindenkori 
versenycsapata minőségével, valamint 
a felkészítésnél befektetett munkával.

Kapcsolata úgy alakult Andrással, 
hogy 2004től közös néven szerepelnek. 
Ettől az időtől Koroncón csak a verseny
zés folyik, a fiatal utánpótlás a Süveges 
dúcból érkezik. Volt olyan év, hogy 
ezek száma elérte a 280 dbot, 2010
ben mindössze 37 dbra korlátozódott. 
A csökkenés azzal is összefügg, hogy 
új házának építése befejezés előtt áll, 
és jelenlegi dúcaiból előreláthatóan már 
csak 2011ben akarja a főszezont végig 
versenyezni. A galambok átköltözteté
sét nem tervezi, ottani új dúcába csak a 
jövő évi fiatalok kerülnek. Ma már csak 
Süveges galambokkal rendelkezik.

Galambjai kezelése, valamint fel
készítése során támaszkodik Süveges 
széleskörű tapasztalatára, de teret en
ged saját elképzeléseinek is. Legfőbb 
problémája, hogy munkaköri leterhelt
sége gyakran nem teszi lehetővé az 

eltervezett kezelési rendszer időrendi 
betartását. András szerint (és szerintem 
is) legfőbb hibája, hogy egyegy ku
darccal járó verseny oly annyira kedvét 
szegi, hogy képes szezon közben leáll
ni. Ez történt 2009ben Crivitz után, és 
ebben az évben is Dessau előtt.

Az évet féregtelenítéssel indítja ja
nuár legelején valamilyen Ivermectin 
tartartalmú szerrel, majd a Paramixó 
elleni vakcinázás következik. Ősztől 
tavaszig zárva volt a mintegy 70 db át
teleltetett madár, amit nem tartott elő
nyösnek a korai versenyek tapasztalata 
és a versenyzők kondíciója alapján. A 
jövőben úgy, mint korábban, a holt sze
zonban is kapnak majd szabad repülést 
galambjai. Megelőző gyógyszer kúrá
kat nem alkalmaztak.

Az összeállítás április elején történt, 
azért, hogy az első fiatalról történő őz
vegyítés a főversenyek kezdetére essen. 
Tehát a szezon elejére eső rövidtávú 
programot még fészekről teljesítették 
galambjai. Mindig csak hímekkel ver
senyzett. A benevezett társaságból 25 
db volt az özvegy hím, 15 db pedig 
ülőkéről röptetett éves hím. A 2030 
kmről bonyolított magán tréningek
nek nagy jelentőséget tulajdonít. A sze
zon elején heti 34, de még a középtávú 
versenyek közben is heti 2 tréninget ad 
versenyzőinek.

Egész évben Süvegestakarmányt 
etet, és az általa javasolt gyógyszere
zést alkalmazza. Kapcsolatuk, elsősor
ban telefonon keresztül, napi jellegű. 
2009ben Crivitz előtt még 3. helyen 
álltak a kerületi bajnokságban.

De térjünk rá a kieli versenyre. A le
állás után özvegyei visszakapták tojói
kat, így az idősebb versenyzői alatt már 
kb. 10 napos fiatalok voltak a verseny 
időpontjában. A 3 hetes pauzát csak 
egykét magántréning tarkította.

Kielre összesen 18 db galambot pa
kolt, benne 11 db idősebb – főleg 2 
éves – valamint 7 db egyéves madárral.

A felkészítés megegyezett az egyéb
ként hosszú távú utaknál alkalmazott 
módszerrel. A gyűjtés hetében ma
gántréning már nem volt, energia dús 
takarmányból pedig kedvük szerint fo
gyaszthattak versenyzői, mert az bőven 
állt előttük. A csemegét kávédarálóban 

2010. 07. 25 Kiel, 1612 db galambból II. 05-11-99035 KH
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őrölt dió és mogyoró zúzaléka képezte 
takarmányra keverve.

A 99035 kék hímet szombaton 
10,05kor rögzítette a Bricon. Ő 10,45
kor ért haza, ekkor jelentette az érkezé
sét. Legjobb csapatának előre nevezett 
galambja negyediknek érkezett, így ez 
a csapata országosan 9. helyre kvalifi
kálta magát. Szombat estig 11 db ma
dara érkezett meg, 3 db egyéves került 
végleges veszteség listára.

A 99035 hím legöregebb madaraként 
5 éves, középtestű, üveg szemű, 12 na
pos fiatalra érkezett. A riport időpontjá
ban olyan erősen vedlett, hogy fotózását 
későbbre kellett halasztani. 2009ben 
már 8 helyezésnél tartott, amikor az 
ominózus leállás bekövetkezett.

Apja a 88105 kkh, amely csak fiata
lon repült, – jól –, így azonnal tenyész 
dúcba került. Anyja egy nevenincs kék 
tojó, amelyet András egy ácsi, közepe
sen versenyző tenyésztő dúcából vá
lasztott magának.

A 88105 apja egy Szlovákiából im
portált Janssen vérű (Bruyn) hím Len
cse Ferenc dúcából, akinél több test
vére szerepelt kiemelkedően. Anyja 
Höltsher x JosRitye keresztezés.

Szezon végén özvegyei sosem ne
velnek már fiatalt, azok kb. egy hetes 
együttlét után szétválasztásra kerülnek, 
a nyugodt vedlés elősegítése érdeké
ben. A versenydúcok alapos takarítás és 
fertőtlenítés után tavaszig „pihentetés
re” kerülnek, versenyzői, illetve tojóik 
más dúcrészekbe nyernek elhelyezést.

Kívánom, hogy a jövőben tartson ki 
az „utolsó töltényig”, új dúcból pedig 
kiemelkedő eredményeket tudjon elér
ni az elkövetkezendő években.

Süveges András (1960 Ménfőcsanak)
Nemcsak szűkebb pátriájában, de or

szágosan is ismert postagalambász, aki 
már talán 10 éve nemcsak a 11. Tagszö
vetség, hanem a Maraton Klub galamb
jainak szállítását is végzi. Több riport 
alanya volt az évek során, ezért én csu
pán vázlatosan érinteném pályafutásá
nak egyegy meghatározó állomását.

16 évesen kezdett röptetni 
Ménfőcsanakon, Újvári Laci bácsi út
mutatása alapján. 18 évesen ismerkedett 
meg a kaposvári Jáki Istvánnal, akitől 
először hallott Anker Alfonz kiemelke
dő állományáról. István és testvére Zol

tán szoros kapcsolatban állt Ankerrel, 
aki sziporkázó szellemével, genetikai 
tudásával és Belgium legjobbjaitól szár
mazó állományával kiemelkedett az 
akkori (és mai) magyar átlagból. And
rás 19781979ben három alkalommal 
járt Kaposváron, így módja volt Anker 
nézeteit megismerni mind a világhí
rű törzsek kialakulása, mind a modern 
postagalamb és potagalambászat krité
riumait illetően. Úgy tartja, hogy azok 
a látogatások máig hatóan befolyásolják 
szemléleti módját, a jó galambról alko
tott felfogását.

Szintén az Anker „kultusszal” tör
ténő kapcsolatát erősítette a szőnyi 
Komáromi Laci bácsival történt meg
ismerkedése, akinek kizárólag Anker 
galambjai voltak. Módja volt betekin
teni azokba a levelekbe, amelyet Laci 
bácsi Ankertől kapott, a tőle elhozott 
galambok párosítási javaslatát illetően. 
Különösen az indoklások, érvelések 
voltak nagyon tanulságosak, amelye
ket módja volt szembesíteni a ”Repülő 
keresztrejtvényben” olvasottakkal.

Katonaság, házasság, költözés 
Győrszenivánba, család és dúcalapí
tás. Soksok éves elméleti felkészülés 
után, végre versenyzés 1987ben.

Azonnal meghatározó tenyész ga
lambok kerültek a birtokába, amelyek 
segítségével rövid idő alatt berobban
hatott nemcsak a kerület, hanem az or
szág élvonalába.

Laci bácsitól kapta a Kormos (testvér 
párosítás Ankernél, Szilaj Kláre x Dikke 
Zwarte) fiát, amely párban a csongrádi 
Tóth Istvántól származó 279el szuper 
versenyzőket adott. Hozott két tojót 
Schaub arany párjától (Szilbek hím x 
Máj tojó), de aranyra lelt Steinman Pis
tánál is a fakó hím által.

A főversenyeken azonnal özvegység
gel kezdett, 19929394 az ő évei, zsi
nórban háromszor kerületi bajnok. Ezt 
követően sem szerepelt rosszul, egy
egy kategóriában mind kerületi, mind 
országos rangsorolásban az élben tudott 
végezni. Meggyőződése máig, noha a 
tapasztalt Máj Árpád tanácsaira is oda 
figyelt, hogy sikerei összefüggtek azzal, 
hogy módszereiben a saját útját járta, 
még akkor is, ha abban az időben azok 
merőben szokatlanok voltak.

2002től végzi a tagszövetségben a 
galambok szállítását, így a galambvá

rás és érkezés élményétől megfosztot
ta magát. 2003ban röptetett utoljára 
önállóan, majd 2004től társult Robi
val, a nála már ismertetett konstrukció 
szerint.

Népes tenyész dúcában az indu
lásnál bevált család utódai mellett 
ma Janssenek (4 db olyan van, ame
lyek szülei Arendonkban születtek) 
Symonsok, Ardenek, újabb Desmet 
Matthijsok bővítik a palettát.

Ide kívánkozik néhány nézete, ame
lyekre nagy határozottsággal hívta fel 
a figyelmet:

 Galambászaink körében renge
teg a tévhiedelem, amelyektől megsza
badulva jobban mennének a dolgok.
 Csak annyi versenygalambbal 

szabad dolgozni, amennyi kényelme
sen elhelyezhető, és lehetséges velük 
egyedileg foglalkozni, eredményes 
motivációt alkalmazni.
 Versenyidényen kívül nincs 

szükség gyógyszer kúrákra és egyéb 
kegyszerek alkalmazására, a nagy
ágyúkat a szezonban kell bevetni és 
eredményesen alkalmazni.
 A betegség kórokozói főleg 

ivóvízen keresztül terjednek és szapo
rodnak, és főleg a versenyeken résztve
vő galambok hordozzák és terjesztik. 
Ezért versenyidényben indokolt a kü
lönböző gyógyszerek, antibiotikumok 
használata, mértékkel, de minimum 
három napon át.
 Vitaminok adagolására verse

nyek alatt nincs szükség, legfeljebb a 
vérképzést serkentő készítményre. Ilyet 
maga is készít, amely több összetevőt 
tartalmaz, mint a Blitzform. A vitami
nokat a versenygalamb a takarmányból 
kellő mennyiségben biztosítja. A grittet 
viszont annyira fontosnak tartja, hogy 
maga is készít egy komplex keveréket.
 A túlszaporulat elkerülésének 

egyik hatékony és eredményes módja a 
fiatal valamint egyéves galambok erős 
megröptetése. A ballaszt idejekorán ki
hullik, hamarabb kapunk információt a 
helyes tenyésztési irányról. A galamb 
rendkívül szapora állat.
 Nincs szükség fázisos takar

mányozásra. Állandó keverékkel, annak 
okszerű adagolásával jobb eredmény 
biztosítható. A borsónak nincs helye az 
özvegyek versenykeverékében.
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Közel tíz szezonban szállította és 
startoltatta a tagszövetség galambjait. 
Vérbeli galambász szemmel érzékelte, 
majd elemezte a szerzett tapasztalato
kat. Kíváncsi voltam szakmai vélemé
nyére.

- Gyűjtési program:
 Nálunk a gyűjtés menetrendjét az 

elnök határozza meg, gyakran vélemé
nyem kikérésével. Fegyelmezetten és 
percnyi pontossággal bonyolódik. Fon
tosnak tartom a jó, sporttársias kapcso
latot az egyesületek tagjaival. Rosszul 
sikerült versenyek után is korrekt, hig
gadt, határozott válaszokat kell adni a 
gyűjtőhelyeken, a tévhiedelmek, rém
hírek eloszlatása érdekében.

- Etetés, itatás:
 A gyűjtés délután kettőhárom óra 

tájban indul. Köztudott, hogy rövid 
távon nem itatunk, sőt közép távon 
sem, hacsak a nagy meleg nem in
dokolja. Minden egyesület a bekosa
razás során, a gyűjtőhelyen végzi el 
a galambok itatását. Az etetők a ket
recekbe vannak beépítve. Kizárólag 
hosszú távnál kerül bele takarmány. 
A tenyésztő maga végzi a feltöltését 
saját takarmányából. Nálunk (Rácz
Süveges páros) már többnyire tudato
sult, hogy a gyűjtés napján már egy
általán nem, vagy nagyon minimális 
mennyiségű takarmányt kell adni a 
versenyzőknek. („Az igás lovat sem a 
domb aljához érve kell abrakolni”) Ez 
özvegy galambok takarmány igényét 
figyelembe véve nem jár semmilyen 
káros következménnyel, viszont a 
szomjúságot kiküszöböli, illetve mi
nimumra csökkenti.

- Jó vagy rossz feleresztési hely:
 Én azt tartom jó feleresztési hely

nek, ami autópályán gyorsan elérhető, 
és ahol ideális starthely áll rendelke
zésre, ami egyben éjszakai pihenőhe
lyül is szolgálhat. Ideális az a feleresz
tési hely, ahol bőven van hely, sem az 
aljnövényzet, sem a közeli fák vagy ve
zetékek nem veszélyeztetik a kiözönlő 
galambok épségét.

- Mit javasolsz a versenyprogra-
mok szervezőinek?

 Amennyiben rajtam múlna, nem 
változtatnám évrőlévre a felereszté
si helyeket. Javasolnám meghallgatni 
a kísérő, vagy gépkocsi vezető véle

ményét a start feltételeiről a tervezett 
helyen. Óriási előny ugyanis, ha nem 
hajnali szürkületben kell keresgélni a 
megfelelő feleresztési helyet, hanem 
már éjszaka el tudjuk foglalni az előző 
évben, vagy években bevált pozíciót.

- Felülre, vagy alulra jobb pakolni 
a galambokat a felépítményben?

 Nálunk már többnyire elfogadják a 
véleményemet, miszerint ennek nincs 
semmilyen jelentősége.

- Mit tartasz jó felépítménynek?
 Ahol kellő mennyiségű levegő áll 

a galambok rendelkezésére. Ezért tar
tom kedvezőtlennek azt a konstrukciót, 
ahol a redőnyöket tartósan leeresztett 
állapotban kell tartani. Ennek követ
keztében a belső tér befülledésének 
veszélye fokozódik, nem feltétlenül 
az időjárás függvényében. Mi a redő
nyöket leggyakrabban felhúzva tartjuk, 
útközben is, éjszakai pihenőben is, ha
csak nem szakad az eső. Természetesen 
a ketrecekbe pakolt galambmennyiség 
is szorosan a témához tartozik.

- Igaz az a hiedelem, hogy a galam-
bok viselkedése utal a start időpont-
jának helyes megválasztására?

 Ez valóban csak hiedelem és a 
mesék világába tartozik. Kétségtelen 
viszont, hogy a galambok már a fel
építményben betájolják magukat. Ha 
nem így lenne a röpiránnyal ellentétes 
oldalról kiáramló galambok nem ven
nék fel azonnal a helyes, hazafelé mu
tató irányt.

- A galambok startot követő visel-
kedéséből lehet-e következtetni arra, 
hogy jó, vagy rossz verseny várha-
tó-e otthon?

 Nem egyértelműen. Volt már rá pél
da, hogy a galambok pillanatok alatt 
eltűntek és elhúzódó verseny sikere
dett, míg az ellenkezőére is, miszerint a 
falka bizonytalankodott a helyes irány 
megválasztásakor, mégis percek alatt 
zárult a lista. Valószínűleg itt a hazafe
lé tartó út esetleges tényezői is közre
játszanak. Persze nem vitatható, hogy 
gyenge hátszél, 1520 C° fokos hőmér
séklet, derült idő tekinthető ideálisnak 
a starthoz.

- Korai, vagy kivárásos start?
 Én a korai startot favorizálom. Ma 

már az interneten körültekinthetően 
lehet az egész repülési útvonalat prog
nosztizálni. Ha ott minden rendben lé

vőnek látszik, a starthelynél normális a 
látótávolság, nem esik az eső, a korai 
indítást javaslom a start felelősének, 
aki az esetünkben a tagszöv. elnöke. 
Sok kísérő megriad az alacsony hőmér
séklettől, és a várakozásra szavaz. Nem 
értek egyet ezzel, ugyanis sok időnek 
kellene eltelni ahhoz, hogy a hajnali 
1012 C° fok 1516 fokra emelkedjen. 
Bár ez lenne az ideális, mi emiatt so
sem várunk.

- Szerinted a galamb a startot 
megelőzően, vagy közvetlenül a start 
után képes-e érzékelni, hogy milyen 
távol van a dúcától?

 Nem tartom valószínűnek. Ameny
nyiben így lenne, és a galamb ennek 
megfelelően osztaná be az erejét, ak
kor ugyanazon a napon lebonyolított 
200 kmes délelőtti versenyen lénye
gesen nagyobb m/perc sebességnek 
kellene mutatkozni, mint a délután 
600 kmről érkező galambnál. (Vesd 
össze egy 100 mes és egy 5000 mé
teres futó sebesség különbségével.) 
Mégis azt látjuk, hacsak nincs időjá
rási anomália, hogy közel azonos a 
galambok sebessége. A galamb utazó 
sebessége egy gyalogló ember sebes
ségéhez illetve erőkifejtéséhez ha
sonlítható. Mértékét többnyire csak a 
széljárás illetve a galamb tájékozódó 
képessége befolyásolja.

- Valóban indokolt annyi órát „pi-
henni” a starthelyen, ahány száz ki-
lométer a röptávolság?

 Egyáltalán nem indokolt szerintem. 
Részben a tahográfos rendszer okán, 
részben a zökkenő mentesebb, gyors 
éjszakai szállítás okán, egykét óra pi
henés is elegendőnek látszik a galamb 
számára, még 4500 km távolság ese
tén is. A versenyek eredménye is ezt 
látszik alátámasztani.

Utólag úgy érzem elegendő kérdés
hez és válaszhoz jutottunk kölcsönö
sen. Meg kell köszönnöm mindhár
munk nevében Scheily Gábornak a 
vendéglátást, Robinak és Andrásnak a 
több órás rendelkezésre állást. Remé
lem, hogy nemcsak a riporter, hanem a 
riport alanyai számára is maradandó él
ményt jelentett ez a találkozás. További 
sikereket kívánok, mind a galambászat, 
mind a magánélet területén!

Tamás István
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90 éves a Ceglédi A-02 egyesület

A Ceglédi A02 egyesület idén ünnepelte 90
ik születésnapját, amit méltó módon egy em
lékülés keretében rendeztek meg október 9én.

A kiírt program már 14.00 órakor kezdetét 
vette a Török János Mezőgazdasági és Egész
ségügyi Szakközépiskola tornatermében egy 
Tagszövetségi csapatok közötti kispályás lab
darúgó mérkőzés keretében.

16.00 órakor szakmai előadással folytatódott.
Elsőként Bárdos István elnök úr tartott 

előadást a következő témában: Merre tart a 
világ postagalamb sportja az FCI irányítása 
mellett? Magyarország helye, szerepe és jö
vőbeli feladatai e fejlődési folyamatban; FCI 
teszttelepek jelentősége a modern tenyész 
anyag kialakításában; Médiák és reklámpiac 
szerepe a modern postagalambászatban.

Következő előadó Horváth Károly, a Ma
gyar Postagalamb Szövetség szakelőadója:

Fiatal galambok versenyeinek szakmai 
értékelése; Jól alkalmazzáke a magyar te
nyésztők a tudományos eredményt a posta
galamb tenyésztése során? Kelle és ha igen, 
milyen változtatás a tagszövetségi versenyki
írásokon ahhoz, hogy még sikeresebben sze
repeljenek a magyar galambok nemzetközi 
megméretetésben?

18.30kor vette kezdetét az emlékülés az 
Imregi Családi Vendéglőben.

„Tisztelettel köszöntöm a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség Ceglédi A-2 Egyesü-
let fennállásnak 90. évfordulója tiszteletére 
rendezett jubileumi emlékülés és galambász 
bál résztvevőit.

Igen, jól hallották emlékülés galambÁSZ bál.
Visszatekintünk a múltra, köszöntjük a 

jelent és táncolunk, vigadunk, hogy legyen 
erőnk a jövő kihívásainak megfelelni.

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm 
az ünneplők között:

- Bárdos István Urat, a Magyar Posta-

galamb Sportszövetség elnökét, az FCI első 
alelnökét, emlékülésünk fővédnökét

Erdélyi Gyula és Molnár Mihály Urakat, 
a Szolnok és a Hírős Tagszövetség elnökeit

Orosz Tamást, a Ceglédi A-2 Egyesület na-
pokkal ezelőtt megválasztott új elnökét

Köszöntöm az ünneplők és az ünnepeltek 
között:

- Kovács Mihály Urat, a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség elnökségi tagját.

- Hertelendi Csaba Urat, a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség volt elnökét, a test-
véregyesületek vezetőit, Juhász Gábornét az 
A-25 és Csernus Lászlót a V-48 egyesülettől, 
Király István Úr nem tudott megjelenni.

Köszöntöm a jelenlevő országos tagszövet-
ségi és egyesületi bajnokokat, olimpiai részt-
vevőinket, a ceglédi egyesületek legidősebb 
tagjait.

Köszöntöm valamennyi kedves vendégün-
ket, hozzátartozóikat, családtagokat, az em-
lékünnepségünk valamennyi résztvevőjét.

Önök ma este eljöttek ünnepelni, köszönteni 
a 90 éves ceglédi egyesületet. Reménykednek, 
hogy vidáman telik az estéjük, érdekes témákról 
beszélgetnek, kellemes italokat fogyasztanak és 
jókat táncolnak. De mi van a galambokkal?

A legkedvencebb és legszelídebb galambjuk 
bekéredzkedett ide a bálterembe azért, hogy 
elmondja gazdájának véleményét. Mindjárt 
elsötétül a terem azért, hogy galambjuk mon-
dandójára tudjanak összpontosítani, hallgas-
sák figyelemmel!”

2010ben az egyesület a 90 éves jubileu
mát három fő rendezvénnyel kívánta és kí
vánja megünnepelni:

Ebből az első a 2010. július 31én már le
zajlott kisvárdai és nagyatádi emlékverseny,

a második a mai napra tervezett emlékülés 
és galambász bál,

a harmadik december hónapban tagszövet
ségi kiállítás.

Az első rendezvény, ahogy már említet
tem a nyáron lezajlott, a versenyre Ceglédtől 
30 kmes sugarú körön belül elhelyezkedő 4 
tagszövetség 33 tagegyesületét hívtuk meg. A 
versenyt egy napon mindkét helyszínen azo
nos feleresztési időpontban Ceglédtől azonos 
távolságban de teljesen ellentétes irányban 
lévő helységekből Kisvárdáról és Nagyatádról 
rendeztük. A versenyre a gyűjtés egy helyen, 
egy időben történt, a ketreceket azonnal plom
báltuk és a helyszínen várakozó feldíszített 
szállító járművekre helyeztük. A feleresztést 
megelőző héten mindkét városban a helyi mé
diák tájékoztatták a lakosságot arról, hogy a 
helyi egyesületek által kijelölt helyről Cegléd 
városból egy emlékverseny keretében posta
galambok engedésére kerül sor. Ceglédről úgy 
küldtük el a járműveket, hogy a két település 
lakosságát köszöntő pergamen levelet vittek 
és ajándékként átadtuk Cegléd város borát. 
Mindkét helyszínen szállító járműveinket fo

gadták a helyi egyesületek képviselői, néhány 
városi érdeklődő. Nagyatádon az ajándékát
adást és a galambok startját felvette a helyi 
TV, Kisvárdán pedig a helyi rádió foglalkozott 
röptetésünkkel. Viszonylag jó időjárási körül
mények között (minimális veszteség mellett) 
versenyzett 77 tag 762 db galambja.

Kisvárda egyéni
1. Kalmár Pál N08
 002152221 H 1373,69 m/p
2. Vecsei Lajos N01
 062155099 T 1346,57 m/p
3. Kalmár Pál N08
 9556012152 H 1335,67 m/p
4. Garaczi János N08
 072169744 H 1332,30 m/p
5. Kalmár Pál N08
 062157939 T 1321,36 m/p

Nagyatád egyéni
1. Kovács József A14
 072165154 T 1157/56 m/p
2. Kovács József A14
 092189020 T 1157,46 m/p
3. Józsa Ferenc A02
 09D221945 H 1142,27 m/p
4. Garaczi János N08
 072169110 T 1136,97 m/p
5. Garaczi János N08
 08D187863 H 1136,97 m/p

Kisvárda csapat
1. Kalmár Pál 19,74
2. Bajusz István 18,05
3. Bálint Csaba 2 cs. 14,54
4. Varga András 12.33
5. Törőcsik István 11,03

Nagyatád csapat
1. Kovács József 19,87
2. Tóth István 18,44
3. Bálint Csaba 1 cs. 16,36
4. Molnár Balázs 16,23
5. Bajusz István 14,67

Két út csapatainak összesített helyezési 
szám alapján

1. Bajusz István 7. hely
2. Tóth István 8. hely
3. Bálint Csaba 1.cs 12 hely
4. Kalmár Pál 12. hely
5. Takács György 20. hely

A posta e napra 4 féle emlékbélyeget bo
csátott ki, melyek belföldi postaforgalomban 
felhasználhatók. A gyűjtőknek igen értékesek 
lehetnek, hisz ll fajtából csak 70 db készült. A 
bélyegek borítékkal és az 1920as egyesületi 
bélyegző másolatával az emlékülésen megvá
sárolható volt. Illetve szintén megvásárolható 
volt az emlékülésre készült katalógus is, mely 
tartalmazza a szponzorokat, fő támogatókat és 
a verseny teljes eredménylistáját.
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„Köszöntjük az A-2, az A-25 és a V-48 
egyesület legidősebb tagjait.

Elsőként szólítom Tóth János sporttársat, 
aki 76 éves és a Ceglédi A-2 Postagalamb 
Sportegyesület legidősebb tagja. A jegyző-
könyvekben feltűnik a neve, már 1952-ben, 
amikor rendőrségi engedéllyel postaga-
lambokat tart. Cegléden és Komlón éveken 
keresztül egyesületi vezetői tisztségeket tölt 
be (közmegelégedésre). A V-48 Röpgalamb 
Egyesületnek is tagja, ahol a kiállításokon bí-
rálóként és kiállítóként is évtizedek óta ered-
ményesen szerepel. Tagja a Senior klubnak.

Szólítom Molnár Károly sporttársat, aki 
a Ceglédi A-25 Egyesület legidősebb tagja, 
79 éves. 2008. óta a Postagalamb Sportért 
Érdemérem tulajdonosa, előtte 2003-ban a 
Postagalamb Sportért Aranyfokozat kitünte-
tésben részesült. Több cikluson keresztül a 
Szolnoki kerület versenybizottságának elnö-
ke és sokáig az országos fegyelmi bizottság-
nak is tagja. Több alkalommal tagszövetségi 
bajnok, számtalan országos, tagszövetségi 
egyéni és csapatverseny nyertese. Ő is tagja 
a Senior klubnak.

Szólítom Baranyi József sporttársat, a 
V-48 Egyesület legidősebb tagját, aki 64 
éves. A Ceglédi Tollaslábú Keringő fajta ki-
tenyésztője, 2008-ban aranykoszorús mes-
terversenyző címet adományoznak tenyésztői 
munkájáért, galambjai kiállításokon számta-
lan díjat nyernek. Tenyészete országos hírű.

Gratulálunk a sporttársaknak és példakép-
nek állítjuk a fiataloknak életútjukat!”

Végezetül, de nem utolsósorban egy kis 
visszatekintés (megjelent az emlékülésre ki
adott katalógusban).

A Ceglédi A2 Postagalamb Sportegyesü
let életében kiemelkedően jelentős év 2010, 
hisz 90 évvel ezelőtt alakult meg Cegléden a

BAROMFI, GALAMB és HÁZINYÚL 
TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE.

Innen vezetett az út a tiszta profilú csak 
postagalambokat tenyésztő és azokkal ver

senyző egyesületig. Közben évtizedek teltek 
el, világháborúk dúltak személyi kultusz, 
vasfüggöny és diktatórikus rendszerek nehe
zítették az emberek életét. A napi megélheté
si gondok az ismétlődő válságok ellenére a 
tenyésztői kedvet, az állatok szeretetét nem 
lehetett kiölni a ceglédi emberekből. A 90 év 
alatt körülbelül egyharmad részben egy fedél 
alatt és egy közösségben tevékenykedett ga
lamb és kisállat tenyésztő a postagalambot 
tartókkal. Ez a folyamat az alábbi mérföldkö
vek között ment végbe:

1920-1949: Cegléd és környéke Baromfi 
Galamb és Házinyúl tenyésztők egyesülete

1949-1957. megalakul a Magyar Galamb
sport Egyesület Cegléd A2

1957: jogutódként megalakul a V58 szá
mú galambtenyésztő egyesület

1957-től napjainkig: Magyar Postaga
lamb Sportszövetség ceglédi A2 Egyesülete 
néven működik.

1958-ban kiválik 8 tag és megalakítják a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség ceglédi 
A25 egyesületét.

Tehát az A2, A25 és a V48 egyesületek 
tagjai valamikor egy tőről fakadva, fejlődve 
és megerősödve, egy közösségben tevékeny
kedtek. Meg tudtuk csinálni azt, ami mások
nak nehezen szokott sikerülni, úgy tudtunk 
osztódni, hogy nincs harag, ismerjük egymás 
múltját és jelenét, látogatjuk egymás rendez
vényeit és tudunk a mások sikereinek örülni.

A 90 év alatt sok olyan esemény történt, 
mely említésre méltó (nívós kiállítások ren
dezése, nemzetközi versenyeken elért egyéni 
és csapat sikerek, felejthetetlen bálok és jó 
hangulatú vacsorák, sporttalálkozók és szak
mai megbeszélések). Mindez tömérdek fény
képen és videofilmen megörökítésre került az 
utókornak.

Büszkék vagyunk arra, hogy egyesületünk 
jelenlegi vagy jogelőd tagjai közül

 1964. Londoni Olimpián: Ligeti Gyula 
21és hím galambja,

 2000. Dél-Afrikai Olimpián: Takács 

György, 4012969208 hím galambja,
 2008. Belgiumi Olimpián: Józsa János 

HO025025725 hím galambja,  eredmé
nyesen szerepelt.

Az események és az eredmények mögött 
rengeteg munka van, melyet a tenyésztőknek 
és a sportvezetőknek kell elvégezni. Mindezt 
társadalmi munkában teszik. Az ő megbecsü
lésükre lett létrehozva az a kitüntetés, mely
ben az alábbi sporttársak részesültek:

Postagalamb Sportért Érdemérem: 
 2008. Molnár Károly
Arany fokozat: 
 2003. Molnár Károly
 2008. Hegedűs Ferenc
Ezüst fokozat: 
 2004. Némedi József 
 2010. Szabó Péter
Bronz fokozat: 
 2004. Bálint Miklós
           Hegedűs Ferenc 
 2006. Kis Dezső
 2009. Józsa János
 2010. Kovács Sándor
Az évtizedek során egyesületünkből töb

ben töltöttek be magasabb tisztségeket, így: 
Tagszövetségi VB elnök volt: Bálint Miklós

Hegedűs Ferenc, Némedi József
Tagszövetségi alelnök. Némedi József 
Országos Fegyelmi Bizottság tagja: Mol

nár Károly, Némedi József
Kiemelkedő versenyteljesítményük alap

ján: Országos Mesterversenyzői címet ka-
pott: 2001., 2004. Fehér Mihály

2006. Gyura testvérek Erdélyi Dúc 2009. 
Józsa János Kerületi Mesterversenyzői cí-
met kapott: 1998. Némedi József

 2001., 2004. Fehér Mihály 
 2005. Gyura testvérek
Hisszük, hogy a 90 éve megalapozott – ki

tűnő elődeink tapasztalatát kamatoztató – te
vékenységnek van értelme és van jövője. Ez 
a hit tart össze az egyesületünkben évtizedek 
óta 2030 postagalambászt.

Köszönetet mondok mindazon sporttárs
nak, akik elfogadták meghívásunkat az em
lékversenyre. Gratulálok a győzteseknek és 
helyezetteknek. Köszönjük személyes rész
vételüket a mai emlékülésünkön, így Önök
kel együtt emlékezhetünk meg az egyesület 
fennállása óta eltelt időről.

Lényegesen szerényebb lenne rendezvé
nyünk szponzoraink önzetlen segítő szándé
ka nélkül. Köszönet nekik.

Végezetül azt kívánom, hogy minél több 
embernek adassék meg – életében legalább 
egyszer – az a nagyszerű érzés, amikor a ma
gasból szárnyát összehúzó galambja zuhanó 
repülésben boldogan megleli otthonát, és si
kert hoz gazdájának.

Eredményes versenyzést, nyugodt támo-
gató családi hátteret és jó egészséget kíván:

Némedi József
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Beszélgetés Vajas Lacival,  
a 16. Tagszövetség 2010. évi Hosszú távú és Mesterfokú csapatbajnokával.

Esztergom egyik legszebb városrészében, 
szépen rendben tartott, kerttel körülvett, 
emeletes családi házban lakik a címben fel
tüntetett eredményeket elért Vajas László 
(Esztergom 2500 Telegdi út 10., Telefon: 
06302172914) és családja. 44 éves és a 16. 
Tagszövetséghez tartozó C06os egyesület
nek aktív tagja, ahol több kiváló eredményt 
elért Sporttárs az ellenfele hétről–hétre!

A versenyeken Vajas Laci néven szerepel, 
senki sem szólítja Lászlónak, ezért inkább a 
Lacit használja.

Az udvar egy részét természetesen a ga
lambház foglalja el, amely ideális tájolású, 
Dél/Délkeletre néző kijárókkal, huzat
mentes, levegős, 5 méter hosszú és 2 méter 
széles, felosztva hímek és tojók részére. A 
zökkenőmentes hímtojó körforgás megva
lósításához alakítva. A tenyészgalambokat a 
lakóház alagsorában kialakított helyen tartja, 
míg a fiataloknak egy külön 2x2 méteres dúc 
áll rendelkezésre. Első hallásra kicsinek tű
nik ez, mert évente átlagban 50 dbot gyűrűz 
saját magának. De azt mondja, hogy rendsze
res takarítás és fertőtlenítés mellett jól érzik 
magukat a galambjai ebben a dúcban. Min
den évben megröpteti a fiataljait a tagszövet
ségi programban, de mivel az egyesületében 
a tagtársai nem versenyeznek, így ő is csak 
magának jegyzeteli az utakról érkező ga
lambjainak idejét.

Ennyit talán a jó körülményekről, ame
lyek nélkülözhetetlenek a sikeres verseny
zéshez!

Vajas sporttársnak már voltak eddig is fi
gyelemre méltó eredményei, nem csak a ki
sebb közösségekben, hanem országos szintű 
versenyeken is találkozhattunk a nevével 
nem egyszer. A Maraton klub versenyein 
több egyéni élhelyezést és előkelő csapat he
lyezéseket értek el galambjai.

Néhány eredmény a közelmúltból, a teljes
ség igénye nélkül:

2002ben Aachen egyéni 5., 15., 25., 35., 
97., 116., 205., csapatban 8. helyezés.

Liege egyéni 2., 7., 30., 73., csapatban 2. 
és 6. helyezés.

2007ben az országos hosszú távú versenye
ken sem vallott szégyent, hiszen Zóna, illetve 
Országos eredményei is szépen alakultak:

Nemzeti összesített hosszú távú csapat:
 Zóna 4. hely, Országos 6. hely
Nemzeti hosszútávú championok közt:
 Zóna 5. hely, Országos 6. hely
Összesített szuperkupán csapata:
 Zóna 4. hely, Országos 11. hely
Szuperkupa champion galambja:
 Zóna 5. hely, Országos 9. hely

Országos kiállításon két galambja ért el 
helyezést: hosszú táv, év galambja: 10., va
lamint 12.

Ezen eredmények ismeretében nem tűnik 
véletlennek a 2007ben elért Mesterverseny
zői cím és természetesen a 2010es eredmé
nyek sem!

- Laci, beszélj nekünk a 2010-es évről, mi 
változott a korábbiakhoz képest, minek kö-
szönhetőek a sikereid?

 Mielőtt még a kérdésedre válaszolnék, 
néhány évvel korábbról ejtenék pár szót.

Az eddigi legsikeresebb évem a 2007es 
volt, amikor is a fentebb említett Mesterver
senyzői cím mellett második voltam a Mes
terfokú bajnokságban, mindkét csapatom a 
Hosszú távú bajnokságban a képzeletbeli do
bogón végzett a 2.3. helyen.

Ráadásként az esztergomi Röpcsoport Kö
zéptávú Bajnokságát is megnyertem. Ami 
azért nem kis dolog, mert a röpcsoportban 
részt vevő 85 tenyésztő mintegy 15 kmes 

körben helyezkedik el, és ilyen körülmé
nyek között senkire sem mondhatják, hogy 
neki fújt a szél! Abban a szezonban volt 810 
olyan hímem, amelyek útról–útra kosarazva 
megbízhatóan teljesítettek. Az öt legjobb hí
mem 55 helyezést hozott!

20082009es évek gyengébben sikerültek 
számomra. Sokan kérdezték: mi történt? A 
legtöbbjük arcán a valódi kíváncsiságot vél
tem felfedezni, de be kell vallanom, voltak 
néhányan akiknél a káröröm rózsáit láttam 
a csillogó szemekben! A válaszom mindkét 
tábornak egyforma volt, semmi különös nem 
történt „csak” 2008ban a legjobb 3 hímem 
átkerült a tenyészdúcba, (2007ben, 35 helye
zést szálltak) a negyediket – amely két év alatt 
21 helyezést szállt – januárban megfogta a ra
gadozó, a megmaradt 56 hímemet a Maraton 
klub versenyeire készítettem és küldtem. (si
keresen el is hagytam őket…) Hát ennyi!

Ha most a szívükre teszik a Sporttársak a 
kezüket, el kell ismerniük, hogy a felsorolt 
galambokat nehéz pótolni, hasonlóak nélkül 
pedig szinte lehetetlen magas színvonalon 
versenyezni! Tehát a 2008/09es évek az új 
állomány építésével teltek! Felhasználva eh
hez a fent említett 3 db hímet, amelyek Pató 
Öcsitől származó DesmetM. véralapúak, 
ezekhez szereztem be a vácdukai Németh 
Györgyéktől Devrient galambokat! Jelenleg 
7 db Devrient vérű galambbal rendelkezem. 
Nagy fantáziát látok bennük, szinte minden 
Desmeth M. x Devrient párosításból kelt jó 
versenygalambom, van amelyikből több is! 
Bizton állíthatom, hogy Németh Gyuri ba
rátom is a Devrient család egyedeinek kö
szönheti a 06. tagszövetségben évek óta tartó 
siker sorozatát.

A 2010es év szép sikereket tartogatott szá
momra. Sikerült megnyernem a hosszú távú 
és a tagszövetségünkben Általános bajnoki 
címnek számító Mesterfokú Bajnokságot is!

A 2010es Szuper Kupa csapatversenyben 
Aurach 1ből 4. lett a csapatom 914 indult 
csapatból, Aurach 3ból pedig 13. lett a csa
pat 703 indult csapatból, az összesített csa
patversenyben a 15. csapat az enyém a 2159 
csapatból!!!!!

Úgy gondolom, hogy a sikerekhez 3 fő vál
tozás vezetett:

1. A fent említett új galambok sikeres be
építése.

2. Gumigyűrűzésről áttértem az elektro
mos órára.

3. 16 év után újra röptettem a tojóimat, 
amelyek totál özvegységben kellemes meg
lepetést okoztak, 2/3ad részben a tojóimnak 
köszönhetem a sikert!

(Néhány éve mikor látogatást tettem a Va-
jas dúcban, megkérdeztem nem sajnálja-e, 
hogy ez a sok jó tojó itthon ül, várva a hím 
testvéreit, amelyek 10-13 helyezésre képesek, 
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ezért valószínű, hogy a tojók között is lenne 
néhány, amely tudja ezt. Akkor, Laci válasza 
az volt, hogy csak a hímekkel versenyzem! 
Most már talán bánja, hogy nem kezdett ha-
marabb a tojókkal is versenyezni.)

- Hogy készítetted fel a galambjaidat a 
hétvégi versenyekre?

 Sok bajnok leírta már a totál özvegy
séggel való versenyzés általa alkalmazott 
módszerét, ezért nem kívánok ismétlésekbe 
bocsátkozni, mindenkinek ajánlom, hogy 
keressen meg olyan sporttársakat akik ezt a 
módszert magas szinten gyakorolják, és az 
ott látott és hallott dolgokból állítsanak össze 
olyan éves programot, amelyek az Ő körül
ményeiknek megfelelnek, azt szorgalmasan, 
következetesen hajtsák végre! Az eredmény 
nem fog elmaradni! Amit mindenki, aki ezt 
a módszert alkalmazza kiemel: fontos a Te
nyésztő és a galamb közötti összhang meg
találása! Sokszor a megérzések és kisebbna
gyobb trükkök szükségesek ahhoz, hogy hét 
közben lássa a tenyésztő mit is kell tennie 
ahhoz, hogy nyugodtan várhassa a verseny 
napját. Természetesen kell a jó galamb is, de 
nekünk galambászoknak a felkészültségün
kön is múlik melyik galambból mikor tudjuk 
kihozni a maximumot! Főleg ha minden hé
ten utaznak a galambok!

- Milyen célokat szeretnél elérni a közel-
jövőben, a postagalambászat területén?

 Sok éve azon dolgozom, hogy a középtá
vú és hosszú távú utakon szerepeljenek kivá
lóan a galambjaim.

Úgy látom, hogy jó úton haladok, szeret
nék minél messzebb jutni ezen az ösvényen!

Soha nem volt célom olyan galambok tu
datos tenyésztése, amelyek 15002000 m/p
es, néhány száz kmes utakon csillognak, s ha 
jön egy 1000 m/pes akkor már a haza jutás is 
problémát okoz a számukra!

Az idei év mondhatni ideális volt galamb
jaimnak, több volt az olyan út ahol a galam
boknak vizsgázniuk kellett küzdeni tudásból! 

Az utak 2/3a 10001250 m/pes volt! A ga
lambjaim ezt tudják! Itt jegyzem meg, hogy 
a 16. Tagszövetség vezetése az idei évben is 
jelesre vizsgázott a versenyekkel kapcsolato
san, ha az időjárás előrejelzés rossz időt jósolt 
a hétvégére, akár el is halasztották a versenyt, 
és a startoknál is szinte hibátlanul döntöttek! 
Folytatva ezzel a sok éve tartó sorozatot a 16
os Tagszövetségben, ismét egy év katasztró
fa út nélkül, de még csak 2 naposra sikerült 
versenyünk sem volt! Köszönet érte. Ez na
gyon fontos, mert egyegy rossz start miatti 
katasztrófa „verseny” több éves munkát, ál
lományokat tehet tönkre!

2011re az idén benevezett galambjaimból 
11 hím és 11 tojó készül, ezekből 14 db 2009
es, és 8 db 34 éves, hozzájuk jön még az idei 
galambjaimból 10 hím és 10 tojó, tehát 4042 
db galambbal próbálom megvédeni a bajno
ki címem! Hogy sikerüle ez már a 2011es 
esztendő titka!

- Mi a véleményed az Országos Szövetség 

és a Tagszövetséged működéséről, mi az ami 
tetszik és mi az amin szerinted változtatni 
kellene?

 Kezdeném az Országos Szövetséggel; a 
munkájával általában elégedett vagyok, sok 
változás történik, a magyar Postagalamb
sportban is felgyorsultak az események, de 
ami állandónak tűnik, hogy a köztünk lévő 
ügyeskedőket, ha sikerül is rajtakapni akkor 
sem nyerik el méltó büntetésüket, szerintem 
akit „csaláson” fognak örökre el kellene til-
tani a Postagalamb versenyektől. Nincs kis 
vagy nagy csalás! Ha sokáig húzzukhalaszt
juk a szigorú fellépést, az idő múlásával egy
re több becsületes Sporttársat veszítünk el!

Talán még annyit, hogy az átigazolási 
szabályoknak még szigorúbbaknak kéne 
lenniük! Most nem kevés olyan tag van, aki 
állandóan elégedetlenséget szít, többnyire 
alaptalannak bizonyuló vádakat terjeszt, nem 
hajlandóak beállni az egyesülete (tagszövet
sége) többségének megfelelő életbe, mert 
tudatában vannak annak, hogyha itt betelik 
a „pohár” másik egyesületbe úgyis felveszik 
őket és néhány évig ott is el lesznek, mire ki
ismerik őket!

Ezért talán hozni kéne egy olyan határo
zatot, hogy az átigazolástól számított 5 évig 
csak abban az egyesületben versenyezhet 
ahová igazolt! Így talán elejét lehetne venni 
a kis létszámú egyesületek bizonytalan lété
nek!

A tagszövetségünk versenykiírása és annak 
a lebonyolítása összességében megfelelő, az 
a módszer, hogy az órabontáson jelezzük és 
fizetjük be a következő versenyre küldendő 
galambjaink röpköltségét, könnyebbség a 
tagoknak, igaz több munka a szervezőknek! 
(így nem kell áprilisban esetleg több 10 ezer 
Ftot letenni egyszerre.) Hanem hetente az 
éppen aktuális anyagi helyzetének, és a ga
lambjai egészségi állapotának megfelelően 
cselekedhet.

A versenyprogramunkban jónak tartanám 
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ha visszatérnénk az évekkel ezelőtt már al
kalmazott 1516 versenyhez, úgy, hogy a 
versenyekkel töltött hétvégék száma ne nö
vekedjen. Tehát a hosszú távú versenyek nap
ján ismét rendezzünk rövidtávú versenyeket 
250280 kmről.

Listáinkat a szerda du. Tagszövetségi VB. 
ellenőrzés után általában csütörtök este meg
találhatjuk a két és fél éve működő honlapun
kon, ami nagyon jó dolog.

http:/www. atv esztergomtagsz.hu
Végül szeretném megköszönni a tagszö

vetség vezetőségének az évek óta tartó oda
adó munkáját amivel biztosítják számunkra 
hétrőlhétre a szórakozásunkat, szeretném ha 
továbbra is hasonló színvonalon végeznék a 
vállalt feladataikat, mert nem látni az után
pótlásukat jelentő fiatalokat.

- Mit tanácsolsz azoknak, akik most sze-
retnének belépni táborunkba?

 Először keressenek fel a közelükben, mi
nél több aktív és jól versenyző Sporttársat, 
beszélgessenek velük, majd döntsék el, hogy 
tényleg ezt akarjáke! Ha döntöttek, hogy 
versenyezni szeretnének, azt is határozzák el 
milyen módszerrel, (természetes, özvegy,) és 
a meglátogatott sikeres dúcoknál tapasztal
takat felhasználva, építsenek, alakítsanak ki 
a galambok számára megfelelő dúcot. Attól 
függően, hogy rövid, közép, hosszú, illetve 
maraton távon szeretnének sikereket elérni 
válasszanak ki két sporttársat és tőlük szerez
zenek be minél több fiatal galambot, de arra 
vigyázzanak, hogy 4050 dbnál ne legyen 
több galambjuk. A nagy létszám megfelelő 
szintű ellátása nem kevés időbe és pénzbe ke

rül! Nem kell mindjárt sok tízezer Ftba ke
rülő galambokat vásárolni, akkor se ha lenne 
rá pénzük inkább arra fordítsák a pénzüket, 
hogy a meglévő galambjaik lehetőleg min
dent megkapjanak, – csak a versenyeredmé-
nyeknek higgyenek! – Tehát a galamboknak 
ha egészségesek minden hétvégén verse
nyezniük kell!!!

Minden Sporttársamnak bajnoknak és le
endő bajnoknak egyaránt sikeres versenyeket 
kívánok a jövőben!

Köszönöm a beszélgetést, remélem sokan 
találnak olyan használható jó tanácsot a leír
takban, amit sikeresen átvehetnek. 

Sok sikeres versenyszezont kívánok Vajas 
Lacinak!

Konrád János

Galambok légzőszervi megbetegedései
A hideg idő beköszöntével egyre gyakrabban találkozhatunk 

tüsszögő, orrfolyásos, könnyező madarakkal a galambházban. 
Hideg hatására a nyálkahártyák ellenállóképessége lecsökken 
és ez lehetőséget teremt a különböző kórokozók számára, hogy 
betegséget alakítsanak ki. A légzőszervek gyulladásos megbe
tegedésében többnyire egyszerre több kórokozó játszik sze-
repet. 

Tüsszögésnek, orrfolyásnak számos oka lehet:

nem fertőző betegségből eredőek:
- környezeti tényezők: galambdúc kedvezőtlen szellőzési viszo

nyai, huzat, a levegő alacsony oxigén és/vagy magas gáztartal
ma, portartalom, túlzsúfoltság,

- allergia: a bélsárból felszálló por urátkristálytartalma allergiát 
okozhat

- traumás hatások, sérülések,
- irritatív anyagok: füstök, gázok-ammónia,
- daganatos elváltozások,
- idegentestek: takarmányrészek,
- félrenyelés,

fertőző betegségből eredőek:
- bakteriális: Staphylococcus, Streptococcus, Pasteurella, 

Pseudomonas, Salmonella, E.coli, Klebsiella, Mycoplasma, 
Chlamydophila, Mycobacterium,

- vírusos: Paramyxo., Pox, Reo, Herpes,
- gombás: aspergillosis, candidiasis.

A felsoroltakból látszik, hogy az orrfolyás diagnosztikája, a kiváltó 
okok megtalálása nem egyszerű feladat. Mindig oktani diagnózisra 
kell törekednünk!

Laboratóriumi vizsgálatok nélkül nehéz feladat légzőszervi 
tüneteket mutató madarakat meggyógyítani, korrekt diagnózist 
felállítani!

A betegséget leggyakrabban előidéző mycoplasmák, vírusok, gom
bák, csökkentik a galamb ellenállóképességét és lehetővé teszik más 
baktériumok (pasteurellák, coccusok, E. coli) megtelepedését és el
szaporodását. Valójában ezek a másodlagos kórokozók váltják ki a 
tüneteket.

Kezdetben tüsszögés és vízszerű orrfolyás a vezető tünet, amely 
heveny lefolyás esetén nyálkásgennyes, sárgásbarna váladéko
zássá súlyosbodik. Az általános állapot zavarának első jeleként 
a galambok takarmány és ivóvízfelvétele csökken, amelyhez a 

vedlés leállása, valamint a repülési kedv csökkenése kapcsolódik. 
Az orrdudorok szürkére színeződnek. A galambok vakarják fej és 
orrtájékukat. A csőr kitátása után látható, hogy a nyelv alapjától a 
szájpadig nyúlós váladék húzódik. A garatnyálkahártya kipiroso
dása, duzzanata is gyakran előforduló tünet. A betegség előrehala
dott stádiumában fehéressárgás felrakódások keletkeznek a gége
tájékon. A gyulladás ráterjedhet a légcsőre és a mélyebb légutakra 
(légzsákokra) is.

A galambászok nagy része szerint, ha könnyezik, vagy tüsszög egy 
madár az csak ornithosisos lehet! Ilyenkor gyakran halljuk a követke
ző mondatot: Dokikám! Adjon már valamit Ornira! 

Hála a tudománynak már 1 perc alatt meg lehet mondani egy 
gyorsteszt segítségével, hogy tényleg ornithosisban szenved-e az 
a madár!

A betegség megállapítása után az egész állományt kezelés alá 
kell vonni!

• Első és legfontosabb a hajlamosító tényezők kiküszöbölése: túl
zsúfoltság megszüntetése, porterhelés csökkentése, szellőzés op
timalizálása.

• A garatváladék ill. a szemváladék mikrobiológiai vizsgálata után 
célzott antibiotikumos kezelést kell megkezdeni. Gyakorlati ta
pasztalat, hogy a kezelésre viszonylag csak kevés hatóanyag áll 
rendelkezésre: pl. tetraciklinek, tilozin, tiamulin, lincospectin, 
eritromicin, enrofloxacin.

• A galambok ellenálló képességét különböző immunerősítőkkel fo
kozhatjuk. Ezekről a cikksorozat előző részeiben már szó volt.

• Nyálkaoldó készítmények, légúti fertőtlenítő szerek használata 
gyorsítja a felépülést.  
Ilyen készítmények: Chevicet, Atemfrei, Mucus powder, Chevi 
Rhin, Mucogo.

• Egyedi kezelésnél jól használható, olcsó kezelési lehetőség a ka
millateás inhaláltatás is.
A kezeléshez mindig oktani diagnózist kell felállítani, ennek 
eredményétől függően kell kiválasztani a betegek kezelésre 
leginkább megfelelő gyógyszert.
A beteg madarakat ki kell emelni az állományból!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és tapasztalataikat a www.ga
lambpatika.hu oldalon várja és eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász
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Egy áporkai tanya, mint a nyugalom szigete
Előszó:
„A mai morális és gazdasági problémák-

kal küszködő (gyötrődő) világunkban kevés 
hasonló hobby (elfoglaltság) akad, amely oly 
mértékben képes lenne egyesíteni a különbö-
ző világnézetű, társadalmi rétegződésű em-
bereket – korra, nemre és nemzetiségre való 
tekintet nélkül –, mint a galambtenyésztés.

Utóirat:
Ezt az idézetet figyelemfelkeltésnek szán-

tam a sporttársak felé, hogy jobban becsüljék 
és tiszteljék egymást, mert ez a társasjáték 
nem működik társak nélkül.”

Meixner Zoltán

Áporka egy a fővárostól déli irányba az 51
es főút mentén elhelyezkedő település, a falu 
és a RáckeveiDuna között, az erdő közepén 
él idilli környezetben Meixner Zoltán és élet
társa Erzsébet asszony. Jómagam először csak 
a tavalyi évben találkoztam velük személye
sen, de már akkor érett bennem a gondolat, 
egy cikk elkészítéséhez, amihez az idei év 
közepén megismétlődő, többszöri látogatás 
adta meg az alapot. Korábban – mintegy 20 
éven keresztül – Budapest XVII. kerületében, 
Rákoskerten élt és galambászott, majd 12 év
vel ezelőtt költözött ki a nyüzsgő városból 
nyugodt, természet közeli helyre. Valljuk be, 
a legtöbb ember ilyesmi környezetben szeret

né nyugdíjas éveit megélni, de csak nagyon 
kevesen merik meglépni ezt.

Cikkem alanya mozgalmas eseménydús év
tizedeket tudhat maga mögött. Többek szerint 
személye megosztja az embereket, amely erős 
és karakán jelleméből, egyéniségéből fakad. A 
magyar postagalambászatban pozitív életfilo
zófiájával serkentő és újító hatással jelentke
zett. A közösségnek meghatározó tagja, szer
vező, ill. vezető típus. Véleményem szerint 
a maradandó dolgok létrejöttéhez az effajta 
emberekre van szükség. Mindezek mellett, 
ha kell, kiáll az emberek mellett, a sportkö
zösség és a tisztesség a legelső a szemében. 
Feltételezem, jellemének ez irányú kialakulá
sához nagy szerepe volt a gyerek és ifjúkori 
közösségi életének, aktív sportolói múltjának. 
Pesten a XVIII. kerület, Pestszentlőrinc állami 
telepén nőtt fel egy hatgyermekes család leg
fiatalabb tagjaként. Elmondása szerint nagyon 
szép gyerekkora volt, és igen vegyes társada
lomban nőtt fel, mindenkit ismert, jó közösség 
alakult ki. Lakhelyéhez közel esett a Honvéd 
pálya, Puskásék mellett tölthették gyerekko
rukat. Jól ismerte az akkori csibész és vagány 
pesti srácokat.

Legelőször 10 éves korában került kap
csolatba galambokkal. Egy Kanadából ha
zalátogató ismerősétől kapott 10 forintot, 
hogy galambot vegyen magának. Elkezdte 

látogatni a B11 gyűjtéseit, később be is lé
pett az egyesületbe. Az iskolájukban – mint 
gondnok – dolgozott a budafoki Tóth Károly, 
akinek a galambja a 118as csapos tojó sze
repel az Anker könyvben. E galamb kétszeres 
Budapest championként (egyik évben Tóth
nál, másikban Nagypalócznál) a főváros leg
jobb tojója volt, később nagy pénzért Anker 
vásárolta meg Nagypalócztól. Tóthtal való 
megismerkedése egy hozzá beült galambnak 
volt köszönhető. Mai napig őt tartja a példa
képének, szoros baráti kapcsolat alakult ki ket
tejük között. Meixner sportemberként adta az 
ambíciót, vitalitást, Tóth pedig a tapasztalatot, 
mint többszörös kerületi és Budapest bajnok.

De cikkünk szereplőjének ekkor még sokkal 
többet jelentetett a sport, mint a galambászat. 
12 éves korától 20 éves koráig a Spartacus
ban cselgáncsozott, itt a válogatott utánpót
lás korosztály tagjaként felnőtt bajnok lett a 
sportágban. Fizetett sportolóként kezdett el 
dolgozni, majd 1966ban bevonult katonának, 
rá egy hétre lett volna az Európa bajnoksági 
válogató Prágában, ahová sajnos egyik ma
gyar sportoló sem érkezett meg, mert menet 
közben lezuhantak a repülővel. Vagyis a sors 
megmentette őt a szerencsétlenségtől. Nem 
sokkal a leszerelés után többedmagával úgy 
döntött, sofőrnek áll, de egyszer csak meg
állt a kapujuk előtt két haver, akik elmondták 
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tartóembert (untermannt) keresnek, mert egy 
ugródeszka számot szeretnének csinálni. Az 
első próba után érezte csak igazán mennyi
re nehéz feladatot vállalt, de mivel kemény 
embernek tartja magát, ezért nem adta fel. 
Két hónappal később már két emberrel a vál
lán szaladgált. Fél év után a magyar cirkusz 
bizottsága előtt bemutatták mit tudnak, jött a 
produkció. Elnyerve a működési engedélyt, 
fényképpel ellátott hivatásos előadóművésszé 
váltak, így már vállalhattak munkát. Ahhoz, 
hogy idáig eljussanak a munka után minden 
áldott nap este hattól éjfélig próbálni kellett. 
Iszonyatosan nehéz feladat volt, valljuk be, 
nem sokan tudták volna ezt kibírni. Később 
a bizottság megadta számukra a lehetőséget, 
hogy gyakorolhassanak a Hippodromban 
(cirkusz próbatermében), ahol 1973ban egy 
macska szaladt át előttük, Zoltán mondta is 
a többieknek: gyerekek ez szerencsét hoz ne
künk. Majd az év októberében érkezik egy 
távirat magyar deszkaszám szerződéssel, irány 
Palma de Mallorca, Spanyolország. Az ottani 
színházban léptek fel kókusz szőnyegen, napi 
34 előadással, amely összességében kegyet
len munka volt, de a sok szenvedés ellenére 
csodálatos élményekkel váltak gazdagabbá. A 
következő szerződés Lisszabonba szólt, ahol 
egy háromemeletes parkettás színházterem
ben léphettek fel. Itt egy véletlen kinti kapcso
lat segítségével eljutott Portugália akkori hosz
szú távú bajnokához, akitől ajándékba kapott 
egy galambot. A fiatal a Senior nevet kapta, és 
rövidesen – a már Franciaországban fellépő 
– csapat kedvencévé vált. A csapatban elural
kodó nem megfelelő légkör miatt visszajöttek 
Magyarországra, majd 12 hónap átszervezés 
után megkapták az új megbízást Törökország
ba. Az indulásig szakadatlanul gyakorolták a 
ház előtt felásott kertben a szaltót. Kint, Isz
tambulban egy nápolyi származású utazó cir
kuszban léphettek fel. 1978ig szó szerint be
járták egész Európát, csak Franciaországban 
202 városban léptek fel, és ekkor már a csa
ládja is vele utazhatott. Az utazások során nem 
egyszer előfordult egy hétig tartó vánszorgás, 
amihez szintén nagy kitartásra volt szükség. 
Az eltelt évek alatt az élet több ízben is óriási 
lehetőségekkel csábította, de ő mégis vissza
vágyott a budapesti kisutcák varázsához, az 
akkori pesti vagányok társaságához.

Kérdezhetné az olvasó, miért írok ilyen 
részletességgel Zoltán nem galambász jellegű 
életútjáról? Azt gondolom a galambászatában 
is megjelenő szervező és közösségi szerep 
szoros összefüggésben van a gyerek és fi
atalkori élményekkel. A sportszellem, az 
artista csoportban tevékenykedő untermann 
mindmind hozzájárultak ahhoz, hogy egy a 
többiekért tenni akaró, csapatban gondolkozó 
ember alakuljon ki az élet, ill. a sport egyéb 
területein is.

Végleges hazajövetele után felépí
ti rákoskerti családi házát, és belépve a 
B06 egyesületbe 1981ben újra elkezdi a 
galambászatot, de most már jóval komolyab

ban, jobban odafigyelve az eredményes sze
replés érdekében. Nevét néhány éven belül 
város és országszerte megismerik, a sikerek 
hamar kopogtatnak. 1981ben megnyeri az 
egyesületi fiatalok bajnokágát, közben jobban 
megismerkedik Tasi Pállal, aki széleskörű is
meretekkel rendelkezett az Anker galambok 
kapcsán. Igyekezett saját maga is ezekből a 
galambokból beszerezni, ellátogatott az ak
kori lényeges helyekre, dúcokhoz. Azokra az 
emberekre volt kíváncsi, akik letettek valamit 
az asztalra. Mindemellett kevés galambot vá
sárolt össze, és viszonylag nem nagy létszámú 
versenyzővel foglalkozott természetes mód
szerben röptetve a 15 fészkes dúcból. 1985
ben már kerületi 4. a régi nagy BIII. kerület
ben, majd a következő évben szintén ugyanígy 
végez, de ekkor egy versenyről kiesett. Első 
bajnokságát 1987ben nyeri, mintegy nevető 
harmadikként a két favorit Gyerkó Tibor és 
Horváth Károly előtt. 88ban ismét kiesik egy 
útról, de még így is a harmadik helyen végez 
a bajnokságban. 89ben másodjára is a dobo
gó legfelső fokára állhat, és a Szuper Kupán a 
második helyezést éri el csapatban. Ezekben 
az években számos galambja nyújt kiemelke
dő egyéni teljesítményt, legtöbbjük a tenyész
tésben is maradandót alkot a későbbiekben.

Rákoskerti galambászata alatt a következő 
galambok szerepeltek a legjobban a Meixner 
dúcban:

1252-81-406 kkt: 86ban kerületi és hosz
szú távú I. champion, és Budapest harmadik 
legjobb tojója. Később Guzmics Tibor vásá
rolta meg egyik fiával együtt. Apja Slánitz 
Jánostól idekerült Anker féle Marcel Desmet, 
anyja az 5410772117 Kotymán gyűrűs 
Symons kék tojó.

1252-83-3435 kkt (Álmos tojó): a 
dúc egyik legjobb hosszú távos tojója. 
Magdeburgból kerületi második díjat szer
zett. Apja rokontenyésztett az Eijerkamp által 
küldött D. Matthijs vérvonalú Matyi hímre. 

Anyja egyik oldalról Mosquito x Anyóca, 
másik oldalról pedig Marcel Desmet

1252-84-5493 kkcst (Királynő): öreg gyű
rűs, 85ben kelt, az állomány egyik leghíresebb 
tagja. 198889 években kerületi hosszú távú I. 
champion + mindkettő évben nemzeti harma
dik champion. Nagy pénzeket kínáltak érte, de 
sohasem volt eladó, 22 éves korában pusztult 
el. Apja Delbar vérvonalú (Theo Küster kkh 
x Pethő Kálmánféle TeremiAnker Delbar), 
amelyik Grampsch István akkori legjobb ver
senyzője volt. Anyja a 6010839627 fekt: 
eredeti Ko Nípius Aarden (Sinkó Mihály hoz
ta be) és a Gyulai József által tenyésztett Leus 
vérvonalú nagy fekete tojó párosításból.

1252-85-7814 kkh (Zsivány): jó verseny
galamb (például Prága kerületi első díj), de 
még annál is jobb tenyészgalamb lett. Apja 
az 5332 Gyerkó skcsh (Anker Symons x 
Begó tojó), anyja a 3430 kt (Hápi), amelyik 
féltestvér párosításból született a Gyulai féle 
nagy fekete tojóra. Érdekességként a Zsivány 
egyik tojó testvére keltette Turi Ferencnél 
Marosvári bázis hímjét a Potykást.

1252-86-9448 kt (Pöri): őszi kis fiatal
ként született, majd kétévesen országos 32. 
Criwitzből (½ 6os eresztés mellett 18:03
kor érkezett), következő évben Szuper Kupa 
Magdeburg országos 46. (½  6os eresztés mel
lett 18:49kor érkezett), 1991ben Criwitzből 
országos 87. (aznap mindössze 15 galamb 
érkezett a kerületbe). Az induló létszámok 
az akkori országos kiírásból adódóan 10.000 
galamb körül mozogtak. E galambot később 
Lécz János barátjának ajándékozta Dombó
várra. Származását tekintve az apja ugyanaz 
a Matyira rokontenyésztett D. Matthijs, mint 
az Álmos tojónál. Anyja az 505074372 
Pöritieske Anker tojó (Pudligár x Pursang 71), 
amelyik annak idején Teplicéből országos első 
díjat szállt. 

(Folytatása következik)
Angyalos Péter

1252-84-5493 kkcst (Királynő)
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Bizonytalanság? 
Pedig a megoldás sokszor egyszerű!

Nagyon sok olyan tenyésztő van, akik 
éveken keresztül csak nagyon szerény ered
ményeket érnek el. Pedig olvassák a szak
irodalmat, beszélgetnek eredményes te
nyésztőkkel, mert előbbutóbb szeretnének 
ők is valamit felmutatni. A másik oldalon 
állnak azok a galambászok, akik mindjárt 
a kezdés után jó eredményeket mutatnak 
fel. Az ebbe a kategóriába tartozó galam
bászok, mielőtt a postagalambászathoz 
hozzáfognak, általában más állatok tartá
sával szereztek tapasztalatokat, ezenbelül 
is általában tollas állatokkal foglalkoztak. 
Belgiumban pl. nagyon sok kanári és papa
gáj tenyésztőből lett kiváló postagalamb

ász. Ennek egy jó példája Louis Deeleus 
Boortmeerbekből.

Amikor a papagáj tenyésztésből átváltott 
a postagalambászatra, szinte egycsapásra 
érte el a jó eredményeket.

Miért van az, hogy egyesek rögtön jó 
eredményeket érnek el, míg mások pe-
dig nem?

Míg pl. Louis Deleus célratörően járt el a 
galambok beszerzésénél és a gondozásánál, 
mások viszont nagyon bizonytalanok. És 
ez a bizonytalanság főképpen a galambok 
ellátásánál mutatkozik. Egy kanárimadár 
tenyésztő pl. jól tudja, hogy a tenyész peri
ódus után, amikor is a madarak nagyon erős 

fehérje ellátásban részesülnek, salaktalaníta
ni kell őket. Ha ezt elmulasztják, a madarak 
egy lényegesen gyengébb életminőségre és 
élettartamra számíthatnak. Ezt az informáci
ót egy olyan kanári tenyésztőtől kaptam, aki 
világversenyeken vesz részt.

A salaktalanításra az általunk is ismert 
„Sedochol”t használják. Ez létezik folyé
kony formában és porban is. Ha valaki járt 
Louis Deleusnál és nem csak a jó galam
bokat nézegette, hanem a évek óta elért 
sikerek hátteréről is kérdezősködött, ak
kor megtudott egyet és mást a galambok 
ellátásáról. Alaptakarmányként Lütticher 
Mischungot (Lüttichi Keverék) használ. 
Nálunk (Németországban) alig képzelhe
tő el, hogy valaki ilyen keveréket használ
jon alaptakarmányként. A keveréket csu
pán kukorica, vagy némi diétás takarmány 
hozzáadásával változtatja.

Ezenkívül a Deleus házban sütnek egy ke
nyeret is a galambok számára, ami részben 
szójából áll. Ez így együttvéve egy „nehéz 
takarmány”, amit a galambokkal etetnek.

Nálunk viszont legtöbbször ezt hallani: 
„könnyű” takarmányt kell etetni! Ezzel 
tulajdonképpen az elsalakosodás veszé
lyére hívják fel a figyelmet.

Azonban hogy lehetséges az, hogy 
Louis Deleusnál a „nehéz takarmány” be
jön és másoknál nem?

Günter Prange ma Németország, de azt is mondhatnám egész Európa egyik legelismertebb 
postagalamb tenyésztője. Fiatalon a boksz szerelmese volt és a profik között is a legjobbak 
közé tartozott. Még akkor történt, hogy egy hozzá berepült fakó fiatalról kiderült, hogy az a 
nagy M. Delbáré volt. Levelezés és a galamb visszakerült Delbárhoz, aki azt mondta: „Ha 
ismét visszamegy hozzád, tartsd meg”. Így is történt és a galambról hamar kiderült, hogy 
nem tagadta meg a családfáját és kiválóan repült. Sajnos ez lett a veszte, mert egy nehéz úton 
utolérte a postagalamb sors és elmaradt. Prangénak volt azonban ismét egy szerencséje, mert 
hagyott maga után egy utódot, szintén egy fakó himet, ami apja lett a „Nr.51”-es fakó hímnek, 
amit Prange a mai napig állománya alapítójaként tart számon. Ezek a galambok képezték év-
tizedeken át állománya alapját és a mai napig úgy vigyáz rájuk, mint a szeme fényére. Az évek 
folyamán számos kiváló törzsből hozott galambok egészítették ki a Delbárokat, amivel Prange 
hírnevét és kiváló eredményeit megalapozta. Olimpiák, Nemzeti Bajnokságok, Szövetségi Ász 
galambok fémjelezték pályafutását. Nem volt véletlen, hogy Ernst Nebel a „Championok” 
sorozat írója így jellemezte Günter Pranget:
Egy kivételes tenyésztő, amilyenből az egész világon csak kevés van: Günter Prange.
Olvassuk el írását, rá érdemes odafigyelni!

Egy félreértés tisztázása
2010. áprilisában Meixner Zoltán a 

Magyar Postagalamb Sportszövetség iro
dájában járva nemes, nagylelkű felaján
lást tett (olvasható a 2010. májusi szak
lapban) a 10 fő alatti egyesületeknek.

„Meixner Zoltán többszörös kerüle-
ti 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 el-
nökök a szerkesztőségen keresztül írás-
ban jelentkezzenek.”

Meixner Zoltán sporttársi cselekedete 
példamutató a mai postagalambspor
tunkban.

A kivitelezésbe azonban hiba csú
szott!

Az első az, hogy nem volt határidő 
megszabva, meddig lehet jelentkez
ni, meddig él a felajánlás. A második, 
hogy a felajánlásra érkezett 3 db levél 

nyáron, a szabadságolási időszakban 
érkezett, s az irodáról csak szeptem
berben került postázásra Meixner Zol
tánnak. Lehet erre mondani, hogy fele
lőtlenség, figyelmetlenség, de most is 
úgy látom, mint néhány éve már leír
tam – a magyar postagalambász nem 
ír, nem olvas!

A szaklap szerkesztő bizottsága nem 
egy zártkörű társaság és a szaklapon 
keresztül az elmúlt években tapasztalt 
nyíltságot, minden információt, ese
ményt próbáljuk közvetíteni, többke
vesebb sikerrel, többkevesebb sporttárs 
megelégedésére.

Ha jót vagy rosszat mondunkírunk, 
a szaklapról, az már siker, mert elol
vastuk. Úgy vélem, a magyar postaga
lambászoknak szükségük van a szaklap 
által közvetített minden információra, 
hírre, tájékoztatásra, mert a mi spor
tunk, sporttevékenységünk közösségi 

tevékenység, egyedül nem tudunk ver
senyezni!

A Szövetség illetve a szaklap főszer
kesztője által nem szándékosan elköve
tett hibát jóvá lehet tenni, amelyet az is 
mutat, hogy Meixner Zoltán továbbra is 
fenntartja felajánlását, amelyet a 2011. 
januárjában az Országos Kiállításon sze
retne teljesíteni, valamint a 2010. évi ár
vízkárosultak és vörösiszap tragédiában 
érintett magyar postagalambászoknak 
újabb felajánlást tett kitűnő galamb
jaiból való ajándékozással. Sok ilyen 
sporttársra lenne szüksége a magyar 
postagalambsportnak, aki szakmailag a 
legnagyobbak közé emelkedve is figyel 
a postagalambász társaira.

A Magyar Postagalamb Sportszövet
ség részéről történt kellemetlenségekért 
elnézést kérünk Meixner Zoltán sporttár
sunktól!

Bárdos István
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    MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK      

Meteor mix 
Az emészthető emésztő!
 

Galamboknak kifejlesztett nyomelemekben és ásványi 
anyagokban gazdag takarmány kiegészítő Pékagyagos és 

kaolinos valamint 
+ Faszenes változatban is kapható.

Kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
Ács András

               Tel: 0627347052, 06205426094                     
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

Ha valaki megkérdezi Louist a titkáról, 
ő csak nevet és mint más sikeres tenyész
tők azt mondja: „titkok nincsenek”. Ennek 
ellenére mindig van valami a „háttérben”. 
Nála pl. a nehéz takarmánnyal való jó el
látás mellett, ott van a Sedochol a salakta
lanításra. Erre esküszik és jócskán kapnak 
belőle a galambjai.

Ha ez Deleusnál olyan egyszerű, akkor 
miért olyan bizonytalan sok tenyésztő?

Ez mindenekelőtt maga a takarmányo
zás. Egyesek szerint ez egy művészet. Eb
ben van is némi igazság, mert sokan va
lóban „művészetet” csinálnak ebből, mert 
meg van hozzá a „kezük”. Sajnos legtöbb 
sportbarátunk nem rendelkezik ezzel az 
adottsággal. Gyakran, egyszerűen csak 
hiányzik hozzá az idő.

A takarmányozásnál kezdődik az első 
bizonytalanság.

Nagyon jól emlékszem, hogy 20 évvel 
ezelőtt egy nagyon szabályszerű takarmá
nyozási kultúrát alkalmaztam. Az elért si
kereket természetesen nagyrészben a pre
cíz takarmányozás javára írtam. Az évek 
múlásával egy kicsit „lustább” lettem, a 
sikerek azonban továbbra is megmarad
tak. Eredményeimet tehát nem lehetett 
csupán a takarmányozási kultúra javára 
írni. Így az elkövetkező években a takar
mányozásom megváltozott, majd megint 
megváltozott és újból megváltozott. Kí
váncsi lettem rá, hány zsákkal is kell szen
vednem tulajdonképpen.

Nos, az egyik dúcban úgy takarmá-
nyoztam, mint az elmúlt években, a má-
sikban pedig egyszerűen összekevertem 
négyféle versenykeveréket. Ezzel itt a 
galambok csaknem tisztán standard takar
mányt kaptak.

A szezon végén készítettem egy ösz
szehasonlítást, amelyből kiderült, hogy a 
galambok mindkét dúcrészből egyformán 
szerepeltek.

Elhatároztam magam a jövőt illetően a 
következő takarmányozási mód mellett: 

alapkeverék (egy standard versenyke
verék), ami vagy egy kevés kukoricával 
vagy diétástakarmánnyal lesz kiegészítve. 
Ebből a galambok mindig jóllakásig kap
nak. Ezzel az első bizonytalanság a takar
mányozásban feloldható.

Következő gondunk, hogy mi galam
bászok teljesen elmerülünk az infor
máció áradatba. Ez egy feltétlen kény
szerként hat ránk. Ha azonban minden 
takarmánykiegészítőt összefésülünk, 
megállapítható hogy nagyon sok a ter
mékek közül összetételében ugyanaz. A 
tenyésztők ne sajnálják a fáradtságot a pi
acot egyszeregyszer nagyító alá venni és 
alaposabban megfigyelni. Ezek a dolgok 
nem csak a kezdőket bizonytalanítják 
el. Mit kell gondolnunk pl. ha a következő 
megállapításokat halljuk? Állandóan ezt 
szajkózzák belénk:

…”a talaj már nem tudja szükséges 
tápanyagokat kiadni” … „a takarmány, 
a gabona stb. minőségileg mindig gyen-
gébb és már nem alkalmas egészséges, 
tartalmas élelmiszerek előállítására”…

Nemrég láttam egy adást a TVben, kü
lönböző táplálkozástudományi szakértők
kel és orvosokkal. Az adásban valameny
nyien megegyeztek abban, hogy a talaj, a 
jelenlegi állandó ápolás, és az ehhez tarto
zó számítógépvezérlésű tápanyag adago
lás miatt, „még soha nem volt ilyen jó 
és dústermő, mint ma.” Továbbmenve 
tehát ez azt jelenti, „egy alma ma éppen 
olyan jó, mint 50 évvel ezelőtt. Az almá-
ban még mindig az van benne, aminek 
benne kell lenni”

A takarmánykiegészítőkről állítják, 
hogy túladagolásban veszélyes is le
het. Gyakran nincsenek kellőképpen 
megvizsgálva, nincs kellő tapasztalat 
mögötte. Valamennyien ismerjük az 
„Echinacea”t, amit használnak meg
előzésre, védekezésre és még sok más 
dologra ajánlott. A fent említett adásban 
szóba került, hogy az „Echinacea” sem

milyen kimutatható hatással nem ren
delkezik. Ugyanilyen eredményre jutott 
egyébként az „ÖkoTeszt” (természetes 
anyagokat vizsgáló) szaklap is. Mi hát 
a helyes és mi az ami félrevezető? Azt 
gondolom, hogy a táplálkozástudomány 
még mindig gyerekcipőben jár.

Ami számít, az egyszerűen a tapaszta
lat. Ha valakinek egyikmásik termékről 
jók a tapasztalatai, ha valamelyik módszer 
kielégítően működik, ahhoz ragaszkodni 
kell. A nevezett adásban az is elhangzott, 
ha már kiegészítő, akkor legyen kombi
készítmény, amely több összetevőből áll.

A patentrecept galambászok számára 
egyszerű. A tapasztalatokat egymásnak 
átadni. Az előmozdítja a sportot, a barát
ságot és a kevésbé eredményes verseny
zőknek, a kezdőknek reményt ad ahhoz, 
hogy ők is eredményesek legyenek.

Végül egy pár sor a saját dolgaimról.
A „Ringlose” (gyűrűtlen)
Tulajdonomban van egy gyűrűtlen ga

lamb. 1995ben kelt, egy plasztik gyűrű 
van rajta 12es számmal. (a fészek száma 
a tenyészdúcban) A galamb a „Ringlose” 
néven lett közismert. Jóllehet egy kimon
dottan ravasz galamb, de annak örülök, 
hogy nem tud olvasni. Mert amit nekem a 
hirdetésekben olvasni kell az azt a látszatot 
kelti, hogy neki már legalább 1000 utódja 
van. Például egyre gyakrabban olvasom, 
hogy „közvetlen a Ringloseből”. Nem tu
dom honnan jönnek ezek a galambok, de 
hogy nem tőlem az egészen biztos.

Közvetlen a Ringloseből, 1998 és 
2005 között körülbelül 70-80 utód ke-
rülhetett ki.

Ezek nagyrésze hat tenyésztőhöz és 
tenyésztelepekre került. A Ringlose leg
több utódja Rainer Püttmann sporttárs 
tenyészcentrumába van, aki egyúttal 
a NEMZETKÖZI POSTAGALAMB
SPORT MAGAZIN kiadója.

Günter Prange 
ford.:Varga Antal

Helyesbítés
A 2010. októberi Szaklapban a 12ik oldalon 
megjelent riportban tévesen jelent meg a követ
kező „...11.685 zóna versenyző közül 1., 2., 3....”
Helyesen: „Ez a galamb apai ágon rokona az el
veszett hosszú táv tagszöv 1., 2., 4., champion 
galambnak.”

Száraz György
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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: 06-1/3424-522
A számozott példány ára:   3500.
A nem számozott ára:   3000.
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A 29. tagszövetség Székesfehérvár és környéke versenykerülete eladja Mercedes típusú galambszállító autóját.

Az autó adatai:
Műszaki paraméterek:    Galambszállítással kapcsolatos adatok:
 gyártás éve: 1970.     2600 db férőhellyel rendelkezik
  5638 cm3     200 literes szivattyús rendszerű víztartály
  diesel üzemű     szövetség által jóváhagyott GPS rendszer
  7,5 tonna összsúlyú    szlovák és cseh utakon szükséges feltöltős
  3,5 tonna pótkocsit vontathat     matrica leolvasó rendszer
  95 KW       tachográf mentességgel rendelkezik.

Az autó története:
A németországi Passauban helyezték forgalomba és az akkori legkorszerűbb körülményt biztosító felépítménnyel látták el. (redőnyös, 
tetővilágító és ebbe épített nyitható tetőablakok, levegőbeömlő csőrendszer, stb.)
Kettő évvel ezelőtt vásároltuk meg a külsőleg elhanyagolt, de műszakilag kifogástalan állapotú autót, melyet felújítás után levizsgáztattunk. 
Csak apropóként jegyezzük meg, hogy a műszaki átvizsgálást és vizsgáztatást végző Volán üzemvezetője jelezte, kifogástalan állapotú és 
megkímélt autóra tettünk szert, boldog lenne, 
ha autóbuszaikról is hasonlót mondhatna.
A tavalyi és az idei műszaki vizsgán is hibát
lanul átment, a szállítások során a legcseké
lyebb gond sem volt.

Eladás oka: vásároltunk egy új 3,5 tonnás 
autót + pótkocsit, így szólóban 1 400, póttal 
2 700 galamb szállítására van lehetőségünk.

Irányár: 1.450.000 Ft

Drágán Sándor
telefon: 20/5695473

email:   sadragan@citromail.hu
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Lakossági  
Hirdetés

Eredeti Német tenyészetemből röpposta 
sporttársi, akciós áron 200 darab eladó: Vörös
Vossen, Camphuis, Meulemahs, Grondelaers 
Stichelbaut, Van Loon, Aarden, Borgmans, 
Delbar, G. Vandenabeele, Horemans. Emil 
Subotha, Fonyód 003670/5966115

***
30 lyukas BENZING tip. elektromos óra és 
pár darab nagyteljesítményű postagalamb el
adó Tel: 30/3516390

***
Keresek kétszeres tagszövetségi általánostávú 
champion hímemhez tojót. Szintén olyan 
törzsből, melyek utódai esős, szembeszeles, 
hátszeles utakon is élhelyezésekre képesek 
magántréning nélkül. Tel: +3670/2210728

Ujházy Péter
Özvegy versenyzési módszerek II.

Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II. című könyve 20 kiváló versenyzőt mutat 
be, akik a klasszikus özvegy versenyzési módszerre épít
kezett és úgy alkotta meg saját versenyzési rendszerét. A 
szerző ezen extra módszerekre volt kíváncsi Hollandiá
ban, Belgiumban és Németországban. Ezen újdonságok 
remélhetőleg sokunknak tudnak segíteni.

Csak néhány név: Joop Koch, Horst Elis, Freddy 
Vandenbrande, Gaby Vandenabeele…

A galambászok és módszereik bemutatása közben 
fontos egészségügyi, és egyéb hasznos tanáccsal is ellát
ja a szerző az olvasót, mint például paratífusz, circovírus 
himlő stb. Ezen betegségekről tüneteikről, megelőzésük
ről nem lehet elégszer beszélni.

A szerző reméli, mindenki talál olyan fejezetet magának 
a könyvben, amely segíti versenyzési módszerének kiszéle
sítését.

Kapható a Szövetség Székházában        1100.- Ft.

Halottunk
Értesítjük a Sporttársakat, hogy Nánási 
Ferenc az R21 Egyesület volt elnöke 
életének 68dik évében 2010. 10. 03.
án elhunyt. Temetésén postagalambok 
emelkedtek a magasba.
Személyéhez fűződik az Egyesületünk 
újjá alakítása, melynek sok évig volt el
nöke, valamint a Területi Szövetségünk 
elődjének megszervezése, melyben ve
zetőségi tagként gépkocsi ügyintézési, 
és versenybizottsági feladatokat látott el. 
Nyugodjon békében!

Hubai János R-21 Túrkeve


