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Magyar sikerek a 2010. FCI Világbajnokságán 
Wilcza, Lengyelországban

A Magyar Postagalamb Sportszövetség minden évben felkéri a 
tagszövetségeket, hogy az FCI fiatal galambok Világbajnokságán a 
legjobb fiatal galambot tenyésztők, versenyzők küldjenek 1-1 fiatal 
galambot. Kevesen élnek ezzel a lehetőséggel, de Farkas János (Y-05) 
a 14. tagszövetség többszörös bajnoka a lelkes galambküldők közé 
tartozik. Farkas János a 2009. szeptemberi szaklapban bemutatko-
zott, de most új oldaláról ismerhetjük meg. Szentesi Károly, Pálovics 
István, Berkes László tenyészgalambjai adják a bázisállományt, me-
lyektől keresztezéssel és rokontenyésztéssel párosít – eredményesen. 
Galambjai a 14. Tagszövetség programjaiban edződnek.

Eredményei a 14. Nyugat-Dunántúli tagszövetségben 10 év távlatából:
2001. Középtáv II. hely, Általánostáv XII. hely
2002. rövidtáv II. hely, Középtáv II. hely, Általánostáv V. hely
2003. Középtáv I. hely, Általánostáv II. hely
2004. Középtáv I. hely, fiatalok I. hely, Általánostáv II. hely
2005. Középtáv I. hely, Általánostáv II. hely
2006. Középtáv I. hely, Általánostáv I. hely, 

champion 52294 H I. hely
2007. Rövidtáv II. hely, Középtáv III. hely, Általánostáv II. hely

Közép és általános champion I. hely 78010 H
2008. Hosszú táv I. hely, Általánostáv I. hely, 

Általános és Hosszútávú champion IV. hely 63489 H. 10 
helyezéssel

2009. Hosszú táv I. hely, Általánostáv I. hely
Champion I. hely, 84728 H, 
és II. hely 07253 H 11-11 helyezéssel

2010. Rövidtáv IV. hely, Középtáv III. hely, 
Hosszú táv VII. hely, Általánostáv III. hely
FCI Világbajnokság 2. hely

Farkas János tudatos, jól felkészült postagalambász, aki a sikere-
kért, eredményekért nagyon sokat fáradozik. Soha nem szédült meg a 
„nagy nyugati csodáktól”, mindig is egységes állományra törekedett. 
Egészség megőrzési és megelőzési programja szakszerű és rendszeres.

A paramyxo, paratifusz és himlő elleni oltást már a fiataloknál el-
kezdi. Csak hímekkel versenyez 20-25 idősebb, 20-25 éves galamb-
bal.

Galambjai az utolsó versenyen dobják el a második tollukat.
A fiatalok versenyén minden évben részt vesz, a versenyprogramot 

végigröpteti.
Télen a fő hangsúlyt a regenerálódásra fekteti.

A 2010. évi Világbajnokságra küldött fiatal származása:

Hun 2010-14-61930

Hun 1998-50-02774 
KKH

NL 97-2561235 
KKH (Comphuis)
6462-95-7249 KKT 
(Romein)

Hun 2005-26-74511 
SKT

5472-95-2302 SKH 
(Haagmans x Van 
Vanroy x Höltser)
5472-96-3247 
VKCsT (Romein x 
Van Vanroy)

A Világbajnokságra 22 ország 554 fiatal galambot küldött, a 61930-
as tréning és előverseny eredményei:

2010. 08. 11. Strzelce Opolske – 248. hely
2010. 08. 19. Opole – 236 km
2010. 08. 30 Brzeb – 18. hely
09.04. 420 km – 2. hely

Úgy vélem a verseny maga volt a katasztrófa, hiszen 500 km-ről 
több órai várakozás után indult vissza az autó, majd 420 km-en meg-
állva úgy startoltak rövid, alig 1 órás várakozás után, hogy a dúcig eső 
útvonal időjárását nem vették figyelembe.

Szinte 420 km-en esett az eső! Ilyen időben az öregebb galambo-
kat sem szabad elengedni, nem még a vedlésben alaposan elöljáró, 
tapasztalatlan fiatal galambokat. A felvezető utakat és tréningeket, 
előversenyeket is keveselltem Mindezekhez hozzájárult, hogy a ver-
seny napjára nem készültek fel a lengyel sporttársak! Igazából el kel-
lett volna halasztani a versenyt! A tanulságot most nagyon nagy áron 
fizettük meg. Ilyen körülmények között maximális elismerés és tiszte-
let övezi azon fiatal galambokat és tenyésztőiket, akik célba értek.

Farkas János sporttársunk tovább öregbítette a magyar postaga-
lambsport hírét, hiszen a 2011-es csapat VB I. hely, 3-4. egyéni he-
lyezés, a 2008. évi VB egyéni I. hely után újra csodálatos eredményt 
elérve egyéni 2. helyezett lett az FCI Világbajnokságán!

Gratulálunk és 2011-ben is várjuk fiatal galambját a 2011. évi Vi-
lágbajnokságra!

             
A Lengyelországi FCI VB különleges, értékes sikert hozott a magyar 

postagalambsportnak azzal, hogy 25 db Thaiföldi gyűrűvel felgyűrű-
zött magyar származású fiatal galamb is versenyzett a Világbajnoksá-
gon. Ismeretes, hogy Ázsiából nem lehet postagalambokat Európába 
küldeni, ezért a Thaiföldi Szövetség a magyar postagalambászok se-
gítségét kérte, akik önzetlenül felajánlottak tenyészállományuk utó-
daiból 25 db fiatalt. A Thaiföldi csapat Silay Ferenc, Kócsó János, 
Ladányi Dániel, Törőcsik László, Bárdos István által gyűrűzött ga-
lambokból állt.

A fiatalok becsülettel helytálltak, s a záróversenyre még 12 db-ot 
kosaraztak be. A fentebb említett rendkívüli időjárási körülmények 
közepette a Kócsó János által gyűrűzött TH-HFT-10-88110 a Világ-
bajnokság 3. helyezését szerezte meg.

Kócsó János a postagalambsport nagykövete. 40 éve járja a világot 
postagalambász hírességeket tartalmazó fotóalbuma egyedülálló a 
világon. Mindenhová eljutott barátai segítségével és mindenhol bará-
tokat szerzett. Világhíres versenyzők gyerekei, testvérei tenyésztettek 
és tenyésztenek a mai napig is a dúcában. 

Kócsó János nagy szakismerettel, hozzáértéssel és postagalambász 
tudással rendelkezik, aki sok-sok magyar és külföldi sporttársat jut-
tatott sikerhez, győzelemhez. Ő maga is versenyzik, de legnagyobb 
sikerének az 1981. évi Hosszú távú Magyar Bajnoki eredményeit 
tartja. 2008-ban a Közös Román-Magyar Passau-i és Würzburg-i ver-
senyen galambjai egyéni Ász. 1.,2.,3. hely és csoport 1 hely repültek 
galambjai.

Társat, barátot könnyen talál, s velük eredményes, sikeres az együtt-
működés, hiszen Szlovákiában Kocsis Lajos sporttárssal (Nagy.....) 
6x kerületi 1. hely, 1 x 2. hely, 1 x 3. hely, 1 x 4. hely, 3 x zóna bajnok. 
Ezen eredményeket elnyerő galambok, tenyészetét, fiataljait Kócsó 
János tenyészti.

Szlovákiában Asztalos János sporttárssal (Bácstopolya) 1 x Orszá-
gos Bajnok, 1 x 2. hely, Olimpai B kategória 26. hely Oestendében, 
2 x Champion 1. hely, hosszú távú Ász 1. hely 2 x, Országos csapat 
2. hely rövidtávon, Országos csapat 1. hely középtávon, Országos 1. 
Ász Középtávon, Hosszú távon országos csapat 5. hely. 

A világbajnoki 3. helyezett fiatal származása:

TH-HFT-10-88110
Hun 2008-05-68136 100% Klak
Hun 2006-05-2108 100% Tournier

Bárdos István
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Nemzeti Győztesek és Bajnokok találkozója 
2010. november 7., Gödöllő

Az időjáráson semmi nem múlt! Mind-
azokat, akik a látogatás mellett döntöttek, 
kellemes, kora őszre emlékeztető idő fo-
gadta. Szerencsére ez a résztvevők számán 
is megmutatkozott, ami rácáfolt a korábbi 
évek pesszimista jóslataira, mármint hogy 
ennek a találkozónak a népszerűsége leál-
dozóban van.

Kétségtelen, hogy a ketrecsorok között 
szemlélődve érhette kritika a bemutatott 
madarak minőségét. Viszonylag kevés volt 
látható a csúcsversenyzők reprezentánsai-
ból, de a találkozó egyéb céljai teljesülni 
látszottak. 6-700 galambász töltötte meg 
a termet, a sportcsarnok előtti teret, a büfé 
folyosót, és minden felől a baráti csevej 
hangjai hallatszottak.

Mi hajlamosak vagyunk hazai rendezvé-
nyeinket lesajnálni, leminősíteni. Érdekes 
módon, ha egy szlovák, szerb, horvát láto-
gatót megkérdezek, az mindig az elismerés 
hangján nyilatkozik az itteni színvonalról. 
Puszta udvariasságból teszik? Nem hi-
szem!

Kétségtelen, hogy 2010-ben nehéz idők 
jártak a hazai postagalambászokra. A nyári 
kiszámíthatatlan időjárás, a fiatalok verse-
nyeinek érthetetlen veszteségei, az égbe 
szökő takarmány árak sok-sok tenyésztő 
kedvét szegték. Lehet csodálkozni azon, 
hogy az anyagiasodás jelző most is felme-
rült a találkozó kapcsán? A tartás, röptetés 
költségeit mindenki lehetőségei szerint 
igyekszik biztosítani, aki teheti, galambel-
adás formájában. Ne ítéljük el őket.

Sok élvonalbeli menő távolmaradása kü-
lönböző okokkal magyarázható. Van, aki 
azért marad távol, mert úgy gondolja, hogy 
a színvonal lecsökkent, és mára a bemutató 
„galambbörzévé” degradálódott. Vannak a 
bajnokok között olyanok, akiket egysze-
rűen közönyössé tett környezetük irigy-
kedése, a velük szemben megnyilvánuló 
ellenszenv. Ők az érzékenyebbek. Mégis 
úgy vélem, hogy a legnyomósabb ok az, 
hogy az egyesületek, tagszövetségek nem 
népszerűsítik, támogatják megfelelő mó-
don a részvételt. Nem szerveznek közös 
látogatást, sem a galambok közös fel- és 
visszaszállítását, ami résztvevő és látoga-
tó számára olcsóbbá tenné ezt a színesnek 
tervezett rendezvényt.

Molnár Misit és Jilly Bercit faggattam az 
előkészületekről.

A ketreckártyák rendben postázásra ke-
rültek, a szeptemberi szaklapban közölt 
kedvezmények pedig vonzóvá tették a gye-
rekek és hölgyek számára a látogatást.

A csarnokban most szőnyeg lett leterít-
ve, mert a közelmúltban vadonatúj borí-
tást kapott a terem. A berendezésre bőven 
volt idő, mert szombaton délben az A-24 
és az A-40 tettre kész tagjai megkezdhet-
ték a ketrecsorok felállítását. Ezekből 720 
db állt rendelkezésre, de csupán 640 db 
lett galambbal feltöltve. Estig az árusok 
is berendezték bérelt standjaikat. A va-
sárnapra történő szervezést az indokolta, 
hogy szombat délelőtt még foglalt volt a 
csarnok.

A szombat estére meghirdetett galamb 
beszállítás nagyon minimális volt, ami ért-
hető, hiszen ez kétszeri oda-vissza utazást 
jelentett. Zömében vasárnap reggel teltek 
meg a ketrecek. Szerencsére megfelelő 
számú statisztéria biztosította a zavartalan 
tevékenységet. A „fehér köpenyesek” kö-
zött üdvözölhettük Hegedűs Pistát, Nagy 
Gabit, Koszora Jóskát, az örök ifjú Kálazi 
Lacit, Kustyán Tamást és Kiss Jóskát.

Azért a reggeli szállítás járt annyi hát-
ránnyal, hogy a galambok nem tudtak tel-
jesen megnyugodni, ruházatukat rendbe 
szedni, némi púdert felvinni. Az összképet 
ez esztétikailag hátrányosan érintette.

Tombolára, a katasztrófa sújtotta terüle-
tek galambászainak megsegítésére 50-60 db 
galamb érkezet. Ebben kitűnt néhány teszt-
telep, pl. Póker Klub, Mórahalom, de Belák 
Ottó, Czeglédi Sanyi, Erdélyi Gyuszi sem 
jött üres kézzel. (Elnézést kérek azoktól, 
akikről nem tettem említést.) Ezek között 
a galambok között volt belga, holland, sőt 
angol is. Köszönet azoknak, akik ily módon 
tettek eleget a Szövetség kérésének, és rep-
rezentálták a galambászokra nem minden-
kor jellemző segítő szándékot.

Az árvíz sújtotta területekről viszony-
lag kevesen érkeztek. Felsőzsolcáról 5 fő, 
Szikszóról 3 fő, Tolcsváról 1 fő. Fejenként 
2-2 galamb lett részükre kisorsolva. A sor-
solást nagy ováció mellett 3-12 éves gyer-
kőcök végezték.

A sorsolás fődíját, egy LCD képernyős 
TV-t egy táti sporttárs nyerte.

Akik eladásra hoztak galambokat, azok 
sem panaszkodtak túlzott érdektelenségre. 
Persze azt tudomásul kellett venni, hogy 
az átlag galambász 5000 Ft körüli összeget 
tud áldozni egy-egy kiválasztott galamb 
megvételre.

A Bíráló Bizottság egy továbbképzést 
szervezett erre az alkalomra, ahol kb. 30 
érdeklődő jelent meg. A téma a közelgő 
kiállításokon történő bírálói szemlélet 
egységesítése volt. A tájékoztató után né-
hányan lehetőséget kaptak arra, hogy a 
magasabb fokozatú minősítés érdekében 
vizsgát tegyenek. Néhány hasznos javaslat 
is elhangzott a bírálatok megbízhatóságá-
val kapcsolatban.

A látogatók nevében elismerésünket és 
köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik tevékenységükkel hozzájárultak a 
rendezvény sikeres lebonyolításához.

Tamás István 
és hasznos informátora Jilly Bertalan
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Olimpikonjaink sorozat: Balázs Gábor

A hosszú távú versenyek specialistái több-
ségükben a MARATON Klub versenyprog-
ramjában vesznek részt. E versenyek 830 km 
feletti versenyutakból állnak. Egy–egy ver-
senyszezonban 3 vagy 4 versenyt kell az e 
kategóriában versenyző sporttársak galamb-
jainak teljesíteni.

A kiállításokon, – Európa Bajnokságokon, 
Olimpiákon. – külön SPORT kategóriában 
indulhatnak a legeredményesebb versenyzők.

E versenyekre teljesen más típusú galam-
bokra van szükség. Itt a döntő az egészség, a 
megfelelő izomzat, a galamb idegrendszere, 
küzdőképessége,versenyzői rutinja stb. A ga-
lambok rendszerint a déli órákban indulnak 
(startolnak). Egy éjszakát általában valame-
lyik tetőn töltenek el és a jó galambok kora 
hajnalban újból elindulnak otthonuk felé.

Amelyik galamb elsőnek érkezik, mindig 
nagy dicsőséget szerez gazdájának, mert itt 
mindig csak egy győztes van.

Amennyiben az adott évben kiírt verse-
nyeken mindig listára kerül, akkor megnyer-
heti az adott év CHAMPION 1 díját.

Nos, ilyen galambja volt BALÁZS GÁ-
BOR – 2510 DOROG Mátyás király u. 6. sz. 
Tel: 00-36-70-582-0364-- sporttársnak.

Balázs Gábor a dorogi C-04 egyesület-
ben versenyez galambjaival. Eredményei 
változóak, hol jobbak, hol kevésbé jobbak, 
de galambszeretete változatlan. 1996 évben 
lépett be a MARATON KLUB tagjai közé 
és azóta rendszeresen vesz részt a versenye-
ken. Volt már MARATON bajnok, de szinte 
valamennyi versenyúton helyezi galambjait, 
hol csapatban, hol egyéniben. Számtalan díj 
tanúskodik elért sikereiről.

Balázs Gábor nem tart sok galambot. 
Rendszerint 30 db repülő galambja van és 5 
pár tenyészgalambja. Tavaszra a 30 db-ból 25 
marad meg, mivel lakókörnyezetében a raga-
dozó madarak nagy számban fordulnak elő.

E galambok a 16. Tagszövetség verseny-

programjában vesznek részt valamint a 
MARATON Klub versenyprogramjában.

Galambjai SZATMÁR ALFONZ, 
ENGELBRECHT ANDRÁS valamint 
SCHUK GÁBOR és BARTUCZ TIBOR 
sporttársaktól származnak. Marcel Desmet, 
Desmet Mathijs, Janssen és Horremans 
Aarden vérvonalú galambok.

A galambok a 400 km feletti versenyutakról 
jönnek eredményesen. Sok egyéni díja van. 
A Maraton versenyek közül az AACHEN,  
LIEGE-i versenyekről rendszerint eredmé-
nyesen repülnek galambjai, de a KIEL-i ver-
senyről kevésbé eredményesek.

Egyénibe a 2008. évi versenyutakon tel-
jesített a HU 04-16-70461-s a legjobban. 
Ez évben megnyerte a CHAMPION baj-
nokságot, de a 2009. évi Országos Kiál-
lításon is első lett. Az „E” kategóriában 
elért eredménye alapján a galamb kike-
rült a DORTMUND-ba rendezett OLIM-
PIÁRA ahol az e kategóriában kiállított 
galambok között a NEMZETKÖZI 11. 
helyezést érte el.

Az OLIMPIÁRA feleségével OLGA asszony-
nyal ki is ment. Nagy boldogsággal és büszke-
séggel nézte az OLIMPIÁN kiállított galambját. 
E galambja leszármazottjai jelenlegi dúcában 
és az ott lévő galambok között találhatók. Az 
Olimpián vásárolt egy Gabi Vandenaebele Kk 
hímet, melyet a gyorsaság növelése érdekében 
kíván állományába beépíteni.

A Tagszövetség által rendezett edző utak-
ra nem küld galambot. Oka egyszerű. Az 
edzések megkezdésekor sok beteg, kevésbé 
egészséges galamb is bekerül a szállítóket-
recekbe. E galambok 3-4 edzőút után már ki 
hullnak a sorból. Ő ezen utak helyett 50-80 
km-ről tart edző utakat. Igaz körségben kis-
sé megterhelő, de a galambok egészségesek 
maradnak.

A galambok özvegy keveréket kapnak + bő-
ségesen napraforgót és csemegének mogyorót.

Hazaérkezéskor vizükbe szőlőcukrot és 
citromlét kapnak. A megérkezést követő 1 
óra múlva a galambokon meg sem látszik, 
hogy versenyen voltak.

Érkezésükkor ugyanaz a takarmány ösz-
szetétel, mint verseny előtt. Napközben ház 
körüli röptetés. A galambok kedvük szerint 
repülnek, nincs kényszerröptetés.

 Az utódokat a legeredményesebben 
szálló galambjaitól hagyja meg valamint a 
tenyészdúcában lévő 5 pártól gyűrűz. Csak 
az egészséges, jól kifejlett, nagy vitalitással 
rendelkező fiatalokat hagyja meg.

Elképzelése, hogy galambjai gyorsaságát 
fogja fokozni megfelelő egyedek (vérvonal) 
beépítésével. Ennek érdekében gyors közép-
távú vagy egynapos hosszú távú galambok 
fellelésére végez kutató munkát, tárgyal-e 
galambok tulajdonosaival. A tagszövetségi 
programokban szereplő versenyutakat azért 
is röpteti, hogy galambjai állandó mozgás-
ban legyenek. Amelyik galambját pihenteti 
egy-egy maratonos verseny út előtt, nem 
mindig jön eredményesen.

A jövőben is szeretne a maratonos verse-
nyeken az élmezőnyben végezni, a csapat-
versenyeken minél jobb eredményeket elér-
ni. Úgy legyen.!   -r -ó.

Balázs Gábor és felesége Olga asszony

hímek egy csoportja
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A HOSSZÚ TÁVÚ VERSENYEK SZERELMESE…

Itt él és hódol hobbijának Geczkó László H 3170 Szécsény, Sza-
badság út. 31. Tel: 00-36--20-532-9571 sz alatti lakos, aki  már több 
évtizede sikeres postagalambász. Így vall önmagáról és galambász 
pályafutásának kezdetéről…

„Hatvan éves vagyok, nős, kettő 
családom van, fiú és lány. Lányom 
férjezett, egy fiú gyermekük van. 
Feleségemmel és anyósommal 
élek. 1991-től rokkantnyugdíjas 
vagyok.

Tanulmányaimat 1962-ben 
kezdtem Salgótarjánba az ipari 
szakmunkásképzőben. Ott figyel-
tem fel a galambokra, hogy a 
hegyoldalban huzamos ideig kö-
röznek és végül leszálltak egy ház-
tetőre, ekkor nagyon felkeltették a 
figyelmem. Akkor úgy döntöttem, 
hogy komolyabban foglalkozok a 

galambászattal és felkeresem a galambok tulajdonosát, ez meg is 
történt. A tulajdonost Botos Tibornak hívták, 
akivel elbeszélgettem a galambászatról, ami 
még nagyobb érdeklődést hozott számomra.

Szóba került, hogy tudna-e adni egy pár da-
rab galambot, erre Ő azt válaszolta, hogy saját 
részére gyűrűzött fel kicsiket, melyet nekem ad. 
Ezek után úgy döntöttem, hogy versenyszerűen 
foglalkozok a galambokkal, ami úgy is történt.

1964-ben tagja lettem a szécsényi E-05-ös 
egyesületnek, ami most a Karancs Tagszö-
vetséghez tartozik.

1965-ben kezdtem el egyéves galambokkal 
versenyezni, ezeknek a galamboknak egy ré-
sze vásárolt és kapott galambok voltak, ame-
lyeket Dovicsin Jánostól, Gonda Gábor-tól 
és Rigó István-tól kaptam.

Az évek során egyre jobban a hosszú távú 
versenyek iránt érdeklődtem, és jött egy olyan 
gondolatom, hogy szerzek be hosszú távú ga-
lambokat. Ez a történet 1979-ben be is követ-
kezett, mivel a hirdetéseket forgatva elém ke-

rült Anker Alfonz közlése, hogy betegség miatt az állománya eladó. 
Irány Kaposvár és megvásároltam az NL-74-179415 H „HOSSZÚ 
AARDEN” galambot. A következő években ez a 179415 H. galamb 
több Anker Alfonz-tól származó tojó galambbal párba téve ki-
váló utódokat költött. Ezekhez a galambokhoz vérfrissítés érdeké-
ben kerültek Szappanos István, Ujházy Péter és Dr. Nagy Lehel-
től származó hosszú távú galambok.

1998-ban léptem be a Maraton Klubba. Gondolva arra, hogy az 
igazi hosszú táv 1000 km felett kezdődik. Ettől kezdve ha csak le-
hetett részt vettem MARATONOS versenyeken és évről-évre jöttek 
a szebbnél-szebb eredmények. Jött a 2006-os év, amely meghozta a 
rengeteg munka eredményét, ami a legnagyobb örömet hozta szá-
momra a MARATON bajnokság megnyerése (2006 soha el nem 
feledem). Ezek után szeretném felsorolni az eddigi eredményeimet, 
mivel az olimpiára került galambon a Maratonba elért eredményei 
után ki került OOSTENDE-be a 2007-ben rendezett 30. olimpiá-
ra (06-23-46728KKCsT).

2001 Champion    13. 97-23-02649Kt.
2001 Liege   5. 97-23-02507Kt.
2001 Brüsszel, zóna csapat 4.
2002 Champion   12. 98-23-08932Vkh.
2002 Brüsszel, Országos csapat 9.
2003 Champion   21. 00-23-28313Kkh.
2004 Aachen, egyéni  4. 2121-96-8206Kt.
2004 Brüsszel, egyéni  4. 2121-96-8206Kt.
2005 Liege, egyéni  5. 03-23-61331Kt.
2006 Aachen, egyéni  5. 02-23-46728Kkcst
2006 Aachen, Országos csapat 2.,8.
2006 Aarendok, egyéni   2.,3. 02-23-46739Kh,
     04-23-74771Kt
2006 Aarendok, Országos csapat 2.
2006 Maraton Klub, Champion 2.,3. 02-23-46728Kkcst,
     02-23-46739Kh
2006 Maraton Klub, összetett 1.

A Maraton Klub-ban több egyéni díj után 2006-ban megnyertem 
a MARATON KLUB ÖSSZETETT BAJNOKI CÍMÉT.

Ezt követő években is sikerült több szép eredményt elérnem.
2009. csapat összetett országos 8.  Zóna: 6. 06-23-99587T.
Liege csapat országos 5.,   Zóna: 4.,

Szécsény Nógrád megye északi részén, a szlovák határnál, a 
22-es főút mentén fekszik. Földrajzi koordinátái: ÉSZ.48 fok 7 
perc, KH 19 fok 52 perc.

Közigazgatásilag 1962-től hozzátartozik közvetlenül az 
Ipoly partjára települt Pösténypuszta. A várostól 4 km-re fekvő 
Benczúrfalvát 1963-ban csatolták Szécsényhez.

Természetföldrajz: A város az Északi-Északkeleti- és a Kelet-
Cserhát metszéspontjában, az Ipoly völgyében, 155 m tenger-
szint feletti magasságban, egy Ipoly menti kis medencében he-
lyezkedik el.

Éghajlata: nedves - kontinentális. Évi napsütéses órák szá-
ma: 1900. Az évi középhőmérséklet, amelyet az elmúlt 70 év 
átlaga adja: 9,1 oC. Az évi csapadék mennyisége - 50 éves át-
lagadatok alapján - 610 mm, vegetációs időszakban 360 mm. 
Az uralkodó szél, nyugati és északnyugati. A térség vízfolyá-
sai az Ipoly vízgyűjtőjéhez tartozik. Szécsény területe 46 km2 
. Lakóinak száma 6369 (2000.) Ebből Benczúrfalván, 205, 
Pösténypusztán 216 ember él.

www.SZÉCSÉNY.hu 
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Egyéni: országos 8.   Zóna 2.

2010: Aachen: egyéni országos 2.  07-50-04317H,
    csapat: 11. helyezés
Liege: egyéni országos 4.  07-23-10500H.

Az eredményeim felsorolása után következik az olimpiás 
galambon: 02-23-46728 Kkcst. Összességében elért maratoni 
eredményei alapján 2007-ben bekerült az országos kiállításra, 
ahol E-MARATON Kategóriában az 1. helyezést érte el, és 
ezáltal kijutott az Oostende-ben rendezett 30. Olimpiára, 
melyen a Magyar galambok között az 1. helyezést érte el 
2007-ben.

2007-es országos kiállításon megemlítem a 2006. év galambja 
(E kategória) 02-23-46739H 3. országos helyezést ért el, valamint 
Aarendok Zóna I., és országos II., mely nagy örömet és élményt 
nyújtott számomra.

 
Külön öröm még, hogy a 2008-as év hosszú távú bajnoka lettem 

a tagszövetségemben.

Eredményeim:
Tagszövetségi általános távú csapatbajnokság 11-1 úttal
6. hely  1.cs. E-05
18. hely 2.cs. E-05
Tagszövetségi totálbefutós csapatbajnokság
9. hely  1.cs.
Tagszövetségi hosszú távú csapatbajnokság 4 úttal 5 befutó-

val
4. hely  1.cs.
Hosszú távú tagszövetségi Champion bajnokság, tojók
1. hely   06-23-99570T
2. hely   06-D-151055T
Egyéves tagszövetségi Champion bajnokság, tojók
2. hely   07-23-10486T

A 2010-es év nehéz volt, de ez az év is nagy örömet hozott szá-
momra, mivel az elért eredményeim jól sikerültek.

Tagszövetségi általános távú csapatbajnokság 2. hely, Egyesületi 
általános távú csapatbajnokság 2. hely, és minden távon élben talál-
ható Champion galambjaim vannak.

A posta galambászat során nagyon sok jó barátra leltem az ország 
területein. Sokukkal a mai napig tartom a 
jó kapcsolatot, és így elmondjuk egymás-
nak a tapasztalatainkat, véleményeinket. 

Az állományom alapját ugyan úgy mint 
eddig az Aarden galambok alkotják, 
ezekhez párosításra kerülnek ROOSENS, 
D. Mathys, Stichelbaut vérű galambok, 
és ezek utódai alkotják a versenygalamb-
jaimat. Versenyzési módszerem: Napi 
edzés reggel, este. A galambokat a ver-
senyre mindig 10 napos kicsiről küldöm. 
A Maraton bajnokság megnyerése után 
megismerkedtem dr. Nagy Lehel jászbe-
rényi  sporttárssal, mivel ő is szép ered-
ményt ért el 2006-ban. Az első champion 
galamb az övé volt Hu 04-09-58022 H. 
Ennek a galambnak a párja egy Wanroy 
tojó volt, melyből ajándékba kaptam egy 
06-09-75312 St., az Aarden H – galam-
bomhoz párosítva kelt 2 hím és 1 tojó. 
Gondolom, hogy a jövőre tekintve szeren-
csés leszek velük. 

A 2010-es év volt eddigi legnehezebb évem, mert szerettem volna a 
maratoni, az egyesületi és a tagszövetségi versenyeken is jól szerepel-
ni, de ez számomra soknak tűnik. Így volt ez 2008-ban tagszövetségi 
hosszú távú bajnokságot nyertem, és most 2010-ben, tagszövetségi 
általános 2. helyezést értem el. Ez mind szép eredmény, de sajnos 
mind a Maratonos eredmények rovására ment, de ez fordítva is igaz.

Egészségmegőrzés, dúchigiénia:
A galambok egészsége érdekében elsődleges szempont szá-

momra a higiénia.
Naponta takarítok. Fontos az itatók, etetők tisztán tartása, 

fertőtlenítése. A kötelező oltásokat Colombovac vakcinákkal 
végzem.

A galambok felkészítését  VERHELLEN, RÖNNFRIED és 
HERBOTS termékekkel segítem. A takarmányuk: VERSE-
LAGA olimpiai versenykeverék kiegészítve az általam összeál-
lított sokféle magból álló keverékkel. (Újházi Péter könyve alap-
ján állítom össze.) A verseny ideje  alatt a már említett keveréket 
alkalmazom.

Galambjaimat  naponta reggel, este  1-1,5 órát edzetem. Ver-
senyidőszakban 50 km-s edző utakat végeztetek velük.

Versenyről való érkezésükkor itatásuk: kamilla tea, citromlé, 
méz. Takarmány könnyen emészthető.

A versenyek előtt a párosítását  a Maratonos versenyek kez-
dete határozza meg.

Végezetül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni felesé-
gemnek az odaadó, mindig segítőkész munkáját, mivel betegségem 
miatt többször kerülök kórházi ápolásra.”

Geczkó László a 2010. évi Maraton díjkiosztón több díjat vett át 
galambjai teljesítményei elismeréséül. Az utóbbi években nem volt 
olyan maratonos versenyút, ahol nem részesült volna elismerésben. 
A nála történt látogatás alkalmával volt szerencsém  galambjait 
kézbe venni. Izomzatuk kiváló, hatalmas szárnyakkal, erős vázzal 
rendelkező egyedek. Szemükből, arcukból az értelem tükröződik. 
Kissé hosszúkás alkatúak. Nála az eredmény a tudatosan felépített 
felkészítő munka  következménye. A versenyző galamb egészsége, 
a megfelelő versenykondíció kialakítása, időzítése a versenyekhez, 
eredményezi a sikereket.

Úgy látom, hogy Geczkó sporttárs még évekig  ott lesz  galambjai 
eredményeivel az élmezőnyben.

-r  -ó.
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Egy áporkai tanya, mint a nyugalom szigete (2. rész)
1253-86-185 kt: a crivitzi országos csapat 

tagja, később extra tenyész (többek között a 
Hercegnő anyja). Szülei a Pille fakó (1252-
84-5970) hím - amelyet a Pöritieske a saját 
fiával keltett – és az 5398-as fekete Gyerkó 
tojó (2564 x egy Anker gyűrűs fekete tojó, 
amelyik a Krak-71 x Barna Aarden párból 
származott). A 185-ös egyik tojótestvére 87-
ben Kiss Gyulánál Magdeburgból országos 
első díjat repült, de ebből a családból egy 
másik 88-ban Oláh Sándornak országos má-
sodik díjat szállt Lipcséből. Mindkettőt Ja-
pánba vásárolták meg.

1253-88-5171 kh (Szöcske III.): maga 
is jól szálló galamb, fészektestvére fiatalon 
kerületi első helyezést ért el Brodból. Apja 
többek között a Hercegnőnek és a Bajnoknak 
is. Szülei a Szöcske II. beltenyésztett Anker 
Symons hím, és a Hápi, így anyáról féltest-
vérek a Zsivánnyal. Az 5171-es 17 éves ko-
rában pusztult el.

1253-88-5174 kkh: több kerületi díj mel-
lett ötévesen kerületi második rövidtávú 
champion, ekkor 10 út / 9 helyezés és orszá-
gos II. díj Magdeburgból. Származása erősen 
Janssen vérvonalú, ugyanis apja az 5050-
78-4070 Anker hím (Grote III. x Meeuwske, 
amelyik a világhírű Dr. Linssen-féle Meeuwre 
született féltestvér párosítással). Anyja egy 
Janssen vérvonalú német tojó (Villám), apa-
lánya párosításból született.

1253-90-9122 kh: kettőéves korában 8 út / 
8 helyezés, 50. a legrosszabb helyezése, a sors 
fintora, hogy a következő évben Sopronból el-

veszett. Apja a 1253-87-2735 Meteor III. kkcsh 
(szülei a Sümegi Józseftől vásárolt eredeti Anker 
hím /Verstraete x D. Matthijs/, és egy Nagyka-
nizsáról megvásárolt szintén Anker gyűrűs tojó 
a Piet /Piet de Weerd –féle Aarden, amely nem 
azonos Hermes Pietjével/ x Lucrese-73 párosí-
tásból). Anyja pedig a Zsivány húgának a lá-
nya. A 9122-es apáról féltestvére a dúc egyik 
legnagyobb sztárjának, a Terminátornak. De 
apja, a Meteor III. más tojókkal is kiválóbbnál 
kiválóbb versenygalambokat keltett, példaként 
Romein-féle Janssennel párosítva született az 
Arnold Schwarzenegger hím, amelyik szintén 
extra utazó volt.

1253-90-9127 skh: 93-ban kerületi rövid-
távú champion I., ez évben összesen 9 helye-
zést szállított a gazdájának. Apja a Király-
nő öccse, a 7810-es fekcs hím, anyja a már 
bemutatásra került 185-ös kt. Így e galamb 
anyáról féltestvére a Hercegnőnek.

1254-91-0318 kh: 2 x kerületi hosszú 
távú champion. Apja egy Horváth Károly-
tól származó kék hím – 4910-es – amelyik 
az Anker-féle Kék Verstraete 6362-es hímre 
született féltestvér párosítással, amikor is 
két champion gyereke állt egymással párba. 
Anyja egy Jo Haagmanstól 88-ban közvetle-
nül behozott kék tojó.

1254-91-0387 kt (Hercegnő): harmadik 
kelésű fiatalként születési évében kerületi 
champion, kétévesen 8 helyezés, ebből 4 x az 
első tízben, illetve 6 x az első 36-ban! Kerüle-
ti 2. díj 128 km-ről Győrből, és kerületi 3. díj 
794 km-ről Aschaffenburgból. Hosszú távú 
kerületi champion I., Budapest champion IV., 
és Nemzeti III. champion. Szülei a Szöcske 
III. és a 185-ös kt.

1254-92-2141 skt (Huncutka): 8 út / 8 he-
lyezés, legrosszabb helyezése a kerületben 32., 
94-ben kerületi rövidtávú 2. champion. Apja 
megegyezik a 318-aséval (Horváth Károly-
féle 4910-es kh). Anyja a Dagi kkt (szülei egy 
eredeti Anker hím a 3881-es /Káin-76 x Klap-
75 párból/, illetve a 84-ben importált eredeti 
D. Matthijs tojó, a Bulte lánya. Huncutka 18 
éves korában az idén pusztult el.

1254-92-2196 kkh (Terminátor): 2 x ke-
rületi és Budapest champion! Apja a 9122-es-
nél bemutatásra került (Meteor III.). Anyja 
a Grampsch István által tenyésztett Fánika 
7763-as telivér Desmeth Matthijs tojó (szülei 
a 422-es Anker György-féle kh /Kapoen-75 
x Achtje/, és egy 86-ban közvetlenül D. 
Matthijs-tól behozott tojó. A Terminátor az 
idei évben 18 évesen – mint a dúc rangidőse 
– még mindig termékeny volt, kézbevételkor 
szinte állandó jelleggel igazi wringerként 
viselkedik, amely tulajdonságát utódai nagy 
részére is átörökíti.

1254-96-7869 kkh (Bajnok): 98-ban öt 
versenyen vett részt, és az öt út alapján a 
B-06-ban általános és középtávú II. champion 
tudott lenni. Szülei az 5171-es Szöcske III., 
és az 5493-as Királynő.

8993-93-9667 VKH
apáról féltestvére a 185-ösnek

(november 21-i felvétel)

99-12113 KKH
(Szöcske III x saját unokája)

03-6522 KCSH
(5174 x Piet de Weerd tojó)

Meteor III.

Huncutka

Terminátor
(november 21-i felvétel)
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A rákoskerti dúc legkiválóbb lakóinak is-
mertetése után, visszatérve az eredmények-
hez, Zoltán 89-re már kétszeres kerületi baj-
noknak mondhatta magát, de a mindenáron 
való győzni akarás sohasem vezérelte. Időn-
ként annyira nem követte a listákat, hogy 
például 87-ben is Zemplénitől és Márkustól 
tudta meg a bajnokság megnyerésének hírét, 
amikor ők gratulálni mentek hozzá. Galamb-
jai leginkább a nehéz, küzdős utakon tűntek 
ki ellenfeleik közül. Példa erre a 88-as crivitzi 
versenyút, ahol egy fiatal galambász ellenőr-
ként nézte végig a versenyt, továbbá ott várta 
a galambok érkezését három másik galambász 
és egy házaspár is. A három közül az egyik 
Horváth Károly, aki abban az évben nem röp-
tette a hosszú távú utakat, majd miután 18:03-
tól 19:15-ig hét vagy nyolc galamb tette le a 
lábát, elmondta ő még ilyet nem látott.

Az eredmények a 90-es években sem ha-
nyatlottak, de még mielőtt ismertetném a 90-
es évek végeredményét, meg kell említsek 
egy – a budapesti galambászatba színfoltot 
hozó, és nem éppen szokványos kezdéssel in-
duló – tenyésztő nevét, Guzmics Tibort. Meg-
ismerkedésük 1990-re datálható, amely év 
egyik napján váratlanul megállt Meixnerék 
háza előtt egy 1500-ös Lada, és annak utasa 
elmondta, ő a B-06 egyesület ügyeletes baj-
nokát keresi. Az utas, Guzmics Tibor több 
galambot is vásárolt a Meixner dúcból, majd 
kettejük személye oly mértékben kiegészítet-
te egymást, ami által pár évvel később nagy 
hatással lesznek a fővárosi galambászéletre.

1991-ben egy újonnan alakult kerületben, a 
B-IV Kolumbiában röptetve, a hatodik helyen 
végez csapatban. Az utolsó (crivitzi) verseny 
előtt Guzmics 80 pont előnnyel vezetett az 
egyesületi bajnokságban, a gyűjtéskor kifej-
tette, hogy őt már nem lehet megelőzni, egy-
szerűen matematikai lehetetlenség. Zoltán 
ehhez a következőt fűzte hozzá: Tibi, az nem 
biztos még, nagyon hosszú út következik, és 
a galambok sok-sok pontot hoznak, várd ki 
a végét. A verseny első napján a Teniszező 
jött egyedül haza 19:30-kor, alig voltak ga-
lambok a kerületben, Guzmicsnak is csak a 
Csucsu volt egyedül az esti záráskor a dúc-
ban. Zoltánnak másnap kora reggel hét da-
rab érkezett 20 percen belül, az órabontáson 
mondta is: látod Tibi nem szabad előre inni a 
medve bőrére.

92-ben talán pályafutása egyik leggyengébb 
szezonját zárta, mindössze a 12. helyen végzett. 

Viszont a következő évben számos galambja 
ért el díjat, champion címet, melyből kifolyólag 
megnyeri a kerületi 1-es befutó bajnokságot, és 
az ötösben, valamint a fiatalok összesítésében 
is a második helyen találjuk. (Az 1-es és 3-as 
befutó a tízes csapatból, az esélyegyenlőséget 
reprezentálja és legfőképpen kedvez „az egy-
szerű, hobbi galambászoknak” akik a galam-
bász társadalom 80%-át adják.)

Nevét 97-ig bezárólag folyamatosan az él-
mezőnyben találjuk, majd 98-ban már nem 
röpteti végig a teljes szezont, mert élete más 
lakóhelyen folytatódik, kiköltözik az Áporka 
melletti tanyára. Rákoskerti dúcából 2000-
ben még elindítja galambjait, és 2001-ben 
részt vesz a sprint versenyeken. Ekkor a félig-
meddig távgalambászat ellenére ismét kitűnik 
egy galambja: a 00-03-26792 kkh (Tarzan), 
amelyik sprint champion a B-06 egyesület-
ben, de születési évében is tagja a milleneumi 
győztes csapatnak, Göpfritzből. Tarzan a 
Terminátor x Hercegnő párosításból született.

A részletesen ismertetett galambok szárma-
zásából jól kivehető, a tenyészanyagot legin-
kább az itthon fellelhető galambok köréből 
szerezte be. Igaz, külföldön több alkalommal 
is megfordult ismert galambászoknál, ennek 
ellenére csak egy dúcot keresett meg kimon-
dottan galambbeszerzési szándékkal.

1987-ben barátjánál Svédországban egy 
hónapot töltött kint, természetesen ottani 
galambászokat is felkeresett. A következő 
évben Horváth Károly kezdeményezéséből 
fakadóan – aki mindenáron Schaerlaeckens 
galambokat kívánt beszerezni – többedma-
gukkal Hollandiába utaztak. Schaerlaeckens 
mellett eljutottak Jo Haagmans és Jo Symons 
(nem azonos Jef Symonssal) dúcába is elju-
tottak. Kint, a szállodában azon versenyez-
tek, melyik fiatal száll fel elsőnek a szekrény 
tetejére, és nyeri díjasként a sört.

Pár évvel később Zoltán kezébe kerül 
egy galambkatalógus, címlapján két vörös 
Romein galambbal. Első látásra úgy dönt, 
neki kell ilyen galamb, ezért 92-ben egy csa-
ládi kirándulás keretein belül személyesen 
keresi fel a Frederikshofban található dúcot. 
Pazar környezetben, mintegy három órán 
keresztül galambászhatott Romein-néknél. 
E látogatás alkalmával négy darab fiatalt vá-
sárolt, amelyek a Wondervoske 45-re voltak 

visszatenyésztve. Később kiderült mind a 
négy hím lett, ezért 93-ban hozott tojókat is 
melléjük.

A 92-es kirándulás alkalmával családjá-
val ellátogat a világszerte ismert Eijerkamp 
tenyészcentrumhoz, ahol – részben Anker 
kapcsán – igen szívélyes fogadtatásban ré-
szesül. Hans Eijerkamp a beszélgetés végén 
nem mindennapi gesztust tesz, egy kétéves 
Aarden hímet ad ajándékba, amelyen még 
Jürgen Bayer is meglepődött. Eijerkampéknál 
csodálatos galambok sorát foghatja kézbe: a 
007-es James Bondot, a 888-as gyerekét és 
egy sor másik hírességet.

Közben itthon – a mindennapi galambá-
szat kapcsán – rendszeres, éjszakába nyúló 
beszélgetések zajlottak egyesületi tagtársá-
val Guzmics Tiborral, aki 1995-ben megkéri, 
tartson vele a soron következő nyugat-euró-
pai galambászkörútja alkalmával. Látogatást 
tesznek Arendonkban a Janssen testvérek-
nél, Piet Mandersnél, Karel Meulemansnál, 
és Robert Venusnál. Guzmics e látogatások 
során ismét jelentősen kibővítette akkori 
tenyészanyag kollekcióját.

(Folytatása következik)
Angyalos Péter

Bajnok

Romeinéknél Frederikshofban

Oláh Sándor, Meixner Zoltán, Horváth  
Károly, Szappanos István és  

Ad Schaerlaeckens

Eijerkampéknál

Arendonkban a Janssen testvéreknél
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„Telivérek” alkonya és más tévelygéseim (I.) 
A genetikai spiráltól a jó öreg három lépcsős tenyésztésszervezési modellig

Mottó: „Hogy véleményünkkel szembe 
megyünk a jelenlegi közhangulattal, úgy 
gondolom, tisztában vagyunk. Véleményün-
ket ennek tudatában vállaljuk.”

Termékforgalmazói és galambász minő-
ségben egyaránt sokszor fordulok meg ga-
lambászok között. A képzetlenségből, fél-
műveltségből adódó értetlenség sokszor vált 
ki belőlem megütközést. Ilyenkor többnyire 
Szappanos István szavaira asszociálok: „Ma-
gyarországról hiányzik a konstruktív galam-
bászértelmiség.” Többnyire a Mester szavai-
val is próbálom nyugtatni magam:

„Szinte minden galambásznak vannak el-
méletei, magyarázatai, amelyekhez makacsul 
ragaszkodik. Az elméletek, feltevések alkotják 
a szemléletet. A szemlélet helyes, vagy hamis 
volta nagymértékben befolyásolja az eredmé-
nyes részvételt a postagalambsportban.”

…többnyire sikertelenül. Az ilyen és ehhez 
hasonló stressz-helyzetek oldásában segíthet 
a pótcselekvés. Én spaklizni szoktam, de van, 
amikor ez sem segít. Ha eleget rágódtam a 
témán, s úgy érzem, aktuális mondanivalóval 
bírhat, leülök, s gépelni kezdek. Hátha sikerül 
másokat is elképzeléseim átgondolására bír-
nom… Legtöbb írásom így indult. Nem „ok-
kal” írok. S, ha néha okkal is, átgondolásra 
bírni, s nem megbántani, megsérteni, „meg-
semmisíteni” kívánom a tőlem eltérően gon-
dolkodót. Ha úgy tetszik, párbeszédet folytat-
ni, mert amennyire nem hiszem, hogy csak a 
„nagy könyv”-ben (évkönyvek) szereplőktől 
lehet tanulni, legalább annyira hiszem, hogy 
nekem is bőven van tanulni valóm. 

Termékforgalmazóként sok mindent láttam, 
tapasztaltam. Ahogy az öreg gulyás mondta a 
Hortobágyon: „Bár ne láttam volna.” Már a 
Giantel B. V. magyarországi képviseletének 
felvállalása előtti időben, majd vele párhuza-
mosan, agrárszaktanácsadással is foglalkoz-
tunk/foglalkozunk. Jóval kereskedelmi tevé-
kenységünk kezdete előtt megtanultam, hogy 
legalább akkora hangsúlyt kell fektetnünk a 
„termékszervizre”, mint a szorosan vett ér-
tékesítésre. Ugyanis, hiába adunk el, ha nem 
vagyunk képesek termékeink eredményes 
alkalmazását hatékonyan segíteni, holnap-
után piacaink elvesztésével fizetünk. Túlzás 
és minden bántó szándék nélkül állíthatom, a 
hazai galambászok jó 90%-a „gyakorlati ga-
lambász”. Megfelelő elméleti alapok nélkül. 
Ez, az állategészségügyi technológia anomá-
liáiban (is,) vastagon tetten érhető.

A postagalambászat a világ egyik legössze-
tettebb állatsportja. Ráadásul egy személyben 
kellene lennünk tenyésztőnek, idomárnak, tré-
nernek, zsokénak, állategészségügyi-, és takar-
mányozási szakembernek… Ebből adódóan, 
rendkívül sok tudományterületen kellene meg-
felelően mély ismeretekkel rendelkeznünk, s 

ezeket, az ismereteket komplexitásukon túl 
rendszerben kellene tudnunk szemlélni, meg-
ítélni és kezelni. Úgy, mint élettan, takarmá-
nyozástan, állategészségügy, etológia, hogy a 
teljesség igénye nélkül, csak párat említsek. 
Valljuk be őszintén: ez képtelenség! 

Nyílván, aki a lista elején végez, az, az átlag-
nál – bizonyos területeken – többet tud, vagy tu-
dásából többet képes profitálni. Hogy kizárólag 
tőle lehetne tanulni, vagy egy élgalambásznak 
ne lenne szüksége ismereteinek folyamatos 
frissítésére, bővítésére, adott területen – elsőd-
legesen, talán az állategészségügy területén – 
speciálisan képzett szakemberek segítségére, 
számomra elég abszurdnak tűnik. A mindent 
nyerő, épp ezért fogalmaink szerint „min-
dent tudó”, élgalambász belgához, hollandhoz 
szakállatorvos jár. No és mi magunk is. Csodá-
jukra, és galambokért. Ők valahogy mégsem 
szégyenlik ebbéli „képzetlenségüket”.

Mi magyarok, önmagunkat, elsődlegesen 
a genetika tudományában hisszük képzett-
nek. Elolvastuk Anker Alfonz könyvét, s úgy 
érezzük, rátaláltunk a postagalambászat kul-
csára. Ujházy Péter és Szappanos István által 
közvetített technológiai ismeretek, állategész-
ségügyi alapok sokkal kevésbé ragadták meg 
fantáziánkat. Hasonló sorsra jutott például, 
Hollandiában nagy elismerésnek örvendő, Dr. 
Stamm által írt, magyarra fordított könyv is. 
A „néhány ezer (rokon)tenyésztő” országá-
vá váltunk. A galambászok döntő többsége 
azonban nem genetikus. Még csak nem is ál-
lattenyésztő. Viszont tenyésztési módszerek 
bűvöletében nőtt fel. Anker Alfonz könyvé-
ből egy ország szőtt népmesét. Elolvastuk. 
Kiragadtunk belőle részeket, részleteket, 
melyek szimpatikusnak, vagy üzletpolitikánk 
részeivé tehetőnek tűntek. A többit figyelmen 
kívül hagytuk. Egyszerűen átlapoztuk, felej-
tettük, vagy készek voltunk akár átírni, sőt, 
tudásunknak, érdekeinknek megfelelően, akár 
markánsan tagadni is. Bálványt állítottunk, 
majd tudatlansággal vegyes elvakultságunk-
ban, – mint valami szentségtörők – faragtuk, 
tördeltük nekünk nem tetsző részeit, a nekünk 
nem tetsző fejezeteket. Hogy Anker Alfonz 
valamely tenyésztési módszerrel tűzön-vízen 
követendő utat jelölt volna ki számunkra? 
Nem hiszem. Könyvében, többek közt te-
nyésztési eljárásokat, így a rokontenyésztés és 
a keresztezés különböző formáit, lényegi meg-
közelítéseiket, előnyeiket és hátrányaikat egy-
aránt tárgyalja. Ebből adódóan, és persze csak 
véleményem szerint, ha valaki rokontenyészt, 
ugyanúgy hivatkozhat Anker Alfonzra, mint 
aki „keresztez”. Tenyésztési módszereket, 
ha úgy tetszik módszertant adott. Lényeges 
előnyeit, s hátrányait egyaránt megvilágítva. 
Képzetlenségünknek köszönhetően azonban 
ezt, mind a mai napig nem tudjuk, vagy nem 
vagyunk hajlandóak sem felfogni, sem feldol-

gozni. Vajon mi lehet az oka, hogy legközeleb-
bi munkatársai, s egyik legutolsó tanítványa, 
Ujházy Péter, Szappanos István és Csontos 
Gyula képes volt maradandót alkotni a ma-
gyar postagalambsportban? Valami könyvéből 
ki nem olvasható titok lengte körül az Anker 
házat? Vagy lehet, hogy egyszerűen csak vég-
letesen félreértettük, félremagyaráztuk Anker 
Alfonz gondolatait?

A világ postagalamb állományának valami-
lyen mechanizmusok szerint változnia, fejlődnie 
kell. Mi magyarok, Anker Alfonz fantasztikus 
könyvéből megtanultunk „tenyészteni”. Illetve, 
az esetek 95%-ban ROKONTENYÉSZTENI. 
Olvastuk ugyan, hogy a rokontenyésztés a „jó 
tulajdonságok” megőrzését szolgálja, de sem 
azzal, hogy a „kedvezőtlen” tulajdonságok örök-
lésmenete hasonlóan alakul, azaz ugyanúgy, 
ugyanakkor, ugyanazzal a módszerrel, párosí-
tással rögzíthetők, s hogy a rokontenyésztés a 
„MEGŐRZÉS”, a „RÖGZÍTÉS” eszköze, nem 
voltunk hajlandóak foglalkozni. …és belefutot-
tunk a genetika első nagy csapdájába, hisz azzal, 
hogy mereven rögzítünk, alapvetően a fejlődés-
nek is gátat szabunk. Anker, szintén a Repülő 
keresztrejtvény oldalain hívja fel figyelmünket, 
a rokontenyésztett galambok fokozottabb állat-
egészségügyi érzékenységére. Szappanos István 
szerint a hazai galambászok zöme elképesztő 
körülmények között tartja galambjait. Vélemé-
nyem szerint a hazai galambászok zömének 
technológiája nemhogy a rokontenyésztésre al-
kalmatlan, de hiányosságaiból adódóan alapve-
tően technológiai tűrőképességre szelektál, azaz 
a teljesítmény oldaláról nézve: kontraszelektál. 
Hogy erről nem veszünk tudomást, az a lénye-
gen biztosan nem változtat.

A génimigráció (bevitel), mint tenyésztési 
módszer elvetése, – a kezdeti, esetlegesen elér-
hető, de erősen behatárolt előrelépést követően, 
– nem más, mint a genetikai haladás durva el-
utasítása. Magunk építette genetikai gátunkhoz 
mérten, a Kínai nagyfal, járdaszigetté „szelídül”. 
A világ galambászata erősen az újra és újra fel-
bukkanó, majd képességeiket örökíteni is tudó, 
kiemelkedő eredményeket elérő versenygalam-
bok, és a velük szoros rokonságban állók ha-
tása alatt áll. Így volt ez a múltban, így van ez 
ma, és így lesz a jövőben is. Így volt ez Anker 
Alfonz idejében is. A Klare, a Kapoen, a Krak, a 
Plastron a maguk idejében Európa topgalambjai 
voltak.  Hogy aztán Nyugat-Európa elitgalamb-
jainak közvetlen utódait Anker Alfonz szorosan 
rokontenyésztette volna? Még soha, senki nem 
tudott egy marék szorosan rokontenyésztett, 
Anker Alfonznál kelt, saját tenyésztési céljainak 
megvalósítását szolgáló galambot felsorolni. Mi-
ért? Valószínűleg azért, mert Anker Alfonz nemes 
egyszerűséggel – saját tenyésztési céljai meg-
valósításának érdekében - nem igazán művelte 
a szoros rokontenyésztést. S, ha voltak is ilyen 
próbálkozásai, a Szilaj Klare – Dikke Zwarte párt 
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leszámítva, nem elsődlegesen saját részére, – ta-
lán – mondhatni kívánságra párosított. Miért nem 
jelentek meg nagy számban, illetve nem tartóz-
kodtak huzamosabb időn keresztül Anker Alfonz 
dúcában szorosan rokontenyésztett galambok? S 
akkor, miért foglalkozott vele könyvében? Vé-
leményem szerint, Anker Alfonznak, saját állo-
mánya kialakításához, egészen egyszerűen nem 
volt szüksége a szoros rokontenyésztésre, mint 
módszerre. Miért? (A világ, többnyire e körül az 
öt betűs kérdés körül forog.) Mert gond nélkül 
hozzájuthatott kora – újra és újra felbukkanó – ki-
emelkedő eredményeket felmutató galambjainak 
közvetlen utódaihoz. Tehát, míg Ő folyamatosan 
kora postagalamb-genetikai értékének közvetlen 
elitjét hozhatta dúcába, az Őt követők folyamatos 
lépéshátrányban voltak. Anker Alfonz galambjai 
a hazai, kevésbé korszerűnek tűnő állomány jó 
részét, rendkívül rövid idő alatt Európa elitjével 
váltották. Tehát nem neki, hanem követőinek le-
hetett, illetve minden bizonnyal volt szüksége a 
rokontenyésztés eszközére. 1979-ben bekövetke-
ző halála óta harminc év telt el. A világ postaga-
lamb-állományának genetikai előrehaladása sem 
állt meg. A Professzor nevéhez köthető eredmé-
nyes galambok aránya hazánkban is egyre csök-
ken. …és még mindig van, aki kizárólag Anker 
galambokból álló állományt kínál. A marketingre 
szánt szlogen, mely szerint „postagalamb sok 
van, Anker-galambból egyre kevesebb”, évek 
óta igazolódni látszik. Csak nem úgy, ahogy az 
eladni szándékozó sugallni kívánta. Hogy erről 
Anker Alfonz tehet? Teljességgel kizárt! Gon-
doljunk bele! Hogy lehetne egy olyan ember, a 
genetikai állandóság elkötelezett híve, aki folya-
matosan újabb és újabb, elitebbnél elitebb – tehát 
mind magasabb genetikai potenciál lehetőségét 
magában hordozó – galambok dúcába hozatalán 
fáradozott? 

Amennyiben elfogadjuk, a tagadhatatlan 
alaptézist, mely szerint létezik genetikai előre-
haladás a postagalambsportban, egy-egy állo-
mány genetikai értékének változását, az egyéb 
állatfajokhoz hasonlóan genetikai spirálként is 
szemléltethetjük. A „genetikai spirál” semati-
kusan (vázlatosan), egy függőleges helyzetben 
lévő menetes szárhoz hasonlítható. Egy ilyen 
képzeletbeli ábrán könnyen szemléltethetjük a 
genetikai potenciál változását. Azzal a kitétellel, 
hogy a genetikai előrehaladás, illetve hanyatlás 
folytonosságát szemléltető, egymásba átmenő 
menetek egymástól való távolsága közel sem 
azonos. Genetikailag minél értékesebb egy ál-
lat, „genetikai gyűrűje” annál magasabban he-
lyezkedik el a spirálon. A spirál egyes részein 
található „menetek” bizonyos esetekben sokkal 
sűrűbben, más esetekben sokkal ritkábban he-
lyezkednek el, esetenként hiányosak lehetnek. 
A különböző eljárások erre gyakorolt hatásai 
rendkívül jól elkülöníthetőek. Rendkívül leegy-
szerűsítve, a génimigráció (idegen egyedekkel 
idegen génállomány behozatala az állományba) 
kizárása egyre jobban sűríti a menetek közti 
különbséget. Tehát a zárt, előbb-utóbb rokon-
tenyésztett állomány genetikailag egyre hason-
lóbbá válik. A módszer alkalmazásának célja is 

ez. Úgy mondjuk: RÖGZÍTÉS. Elméleti eset-
ben a menetek meglehetősen sűrűn helyezked-
hetnek el egymás mellett. Az egyedek genetikai 
értelemben, szinte „fedhetik” egymást. Ebben 
az esetben, a genetikai változékonyság, – ebből 
adódóan – az előrehaladás lehetősége, szinte 
egyenlő a nullával. Azaz, az állomány genetikai 
értelemben véve „beáll”. Ezt hívjuk „RÖGZÍ-
TÉSNEK”. Sokan azt hiszik ez a cél. Holott a 
postagalamb tenyésztés legfontosabb, mi több, 
egyetlen célja, a minél nagyobb teljesítményre 
képes postagalamb tenyésztése. Természetesen, 
genetikai értelemben véve, minél homogénebb 
egy állomány, az adott egyedek teljesítmény-
szintje közötti különbségek annál inkább kör-
nyezeti hatások „játékának” tudhatók be. 

Amennyiben új egyedeket viszünk az állo-
mányba, a genetikai változékonyság, s ezzel a 
prognosztizálható, majd nagy valószínűség sze-
rint, a mérhető teljesítmény, különböző mérték-
ben változik. Szóródik. Előfordulhatnak kiugró-
an magasan, s „kiugróan” alul teljesítő egyedek. 
Genetikai értelemben, a rokontenyésztés okozta 
RÖGZÍTÉSSEL szemben, a génimigráció okoz-
ta VÁLTOZÉKONYSÁGRÓL beszélhetünk. 
Mindebből következően, ha a postagalamb-
sportban is elfogadjuk a genetikai előrehaladás 
tényét, s nem egy bizonyos szintet próbálunk 
tartani, – egyértelműen úgy vélem, – nem nélkü-
lözhetjük az új egyedek állományba vitelét. Ezek 
megválasztása, természetesen döntő mértékben 
befolyásolja a tenyésztés-, majd a versenyzés 
területén elért eredményeinket. …és eljutottunk 
a szelekcióhoz. A szelekcióhoz, mely a kiemel-
kedő teljesítményű galambok kiválasztásának 
eszköze kell, hogy legyen! A szelekcióhoz, mely 
a tenyésztésszervezés számára legalább akko-
ra jelentőséggel bír, mint maga a tenyésztés. A 
tenyésztés ugyanis többnyire intuíció (megér-
zés) kérdése. A tenyésztés sikerét tekintve, az 
intuíciónál jóval nagyobb hatással bíró tényező, 
a tenyésztés sikerét alapvetően meghatározó, 
megfelelő tenyészkiválasztás, azaz a megfelelő 
előszelekció. Ezt, nem túl távoli ősök (többnyire 
2. ősi sorig) és oldalági rokonok teljesítményé-
nek vizsgálatával végezzük. Ez a genetika által 
„klasszikus három lépcsős tenyésztésszervezési 
modellnek” nevezett folyamat első lépcsője. Tel-
jesen mindegy ugyanis, hogy rokontenyésztünk, 
vagy keresztezünk, ha nem megfelelő „anyag-
gal” dolgozunk, a kudarc előre megjósolható. 
Genetikai változékonyságot feltételezve, az 
előrehaladás mértékét alapvetően a szelekció in-
tenzitása határozza meg. Az előre vivő szelekció 
alapfeltétele a lehető legkorrektebb információk-
ra épülő saját teljesítményvizsgálati eredmény. 
A saját teljesítmény vizsgálat (STV), a három 
lépcsős tenyésztésszervezési modell második 
eleme. Korrekt STV adatok gyűjtésére csak és ki-
zárólagosan akkor lehet esélyünk, ha galambunk 
a versenyen, teljesítőképességének legteljesebb 
birtokában vehet részt. …és el is érkeztünk a fizi-
ológia és a katasztrófa utak állományalakító sze-
repének polémiájához. Ezt követően eljutunk, a 
hazai galambászatot jellemző, ki tudja hányadik 
problémához. Tenyészgalambjaink alól nem ha-

gyunk megfelelő számú, megfelelően felnevelt, 
korrekt STV adatokat biztosítani képes utódot. 
Megfelelő számú utód korrekt teljesítményvizs-
gálata nélkül, galambjaink tenyészértékéről nem 
alkothatunk reális képet. Pedig a három lépcsős 
tenyésztésszervezési modell célja és értelme, ép-
pen a harmadik lépcsőben, az utódellenőrzésben 
ölt testet és teljesedik ki. A teljes tenyésztői te-
vékenység célja ugyanis nem más, mint a lehető 
legtöbb nagyteljesítményű galamb tenyésztési 
lehetőségének biztosítása.

A genetikai előrehaladást markánsan meg-
határozó másik tényező a genotípus környe-
zet interakció. Mi, a szoros rokontenyésztők 
országában a „nagy piacra” várunk. A „nagy 
piac” pedig még mindig – elsősorban – Belgi-
umból és Hollandiából vásárol. S ez – témán-
kat tekintve – nem is annyira a vásárlás ténye, 
mint tenyésztői tevékenységünk nemzetközi 
elismerése szempontjából lényeges. A problé-
ma megválaszolása azonban legalább annyira 
tűnik bonyolultnak, mint amennyire egyszerű-
nek látszik. Míg a belga és/vagy holland „kiste-
nyésztőnek”, fogalma sincs az Ankeri léptékek-
ben vett tenyésztésről, beleszületett egy olyan 
galambászkultúrába, mely megtanította a ga-
lamb ellátására, s egy, az élgalambok számára 
prioritást biztosító versenyértékelési formába. 
A két tény tenyésztésszervezési szempontokat 
alapul véve, – ha úgy tetszik, – nagyobb való-
színűséggel garantálja a magasabb genetikai 
potenciállal rendelkező egyedek „kitermelhető-
ségét”. Ezzel – tradícióik mellett – mind a mai 
napig, a világ – postagalambászat szempontjá-
ból – genetikai potenciáljának, s eladói oldalt 
tekintve, piacának tetején tartva Belgiumot és 
Hollandiát. Hogy mi köze ennek a genotípus 
– környezet interakcióhoz? A genotípus – kör-
nyezet interakció törvényszerűsége kimondja, 
hogy minél nagyobb teljesítményű egy állat, 
annál magasabbak a környezeti tényezőkkel 
szembeni igényei. Ebből következően, az ál-
lat – így a galamb is – genetikai képességeinek 
kibontakoztatásának, alapvetően gátat szabhat-
nak a rendelkezésére álló környezeti feltételek. 
A magasabb genetikai potenciállal rendelkező 
állat ugyanis, igényeit ki nem elégítő környe-
zeti viszonyok között, annyit sem képes ter-
melni (teljesíteni), mint a szerényebb genetikai 
potenciállal bíró, tehát környezetével szemben 
szerényebb igényeket „támasztó” társa. Mind-
ebből következően, hiába hozzuk, illetve hiába 
is hoznánk átlagos hazai körülmények közé a 
pillanatnyi belga-, vagy holland topgalambok 
közvetlen utódait, azoknak értelemszerűen 
esélyük sem lenne genetikai potenciáljuknak 
megfelelően teljesíteni. S természetesen, dőre-
ség lenne azt képzelnünk, hogy igáslovakat ká-
naáni körülmények között tartva, Epson derby-t 
nyerhetünk velük. Hogy lehetnénk képesek a 
telivérek igényszint alatti ellátásának hátránya-
it, vagy az igáslovak genetikai alkalmatlanságát 
bármely tenyésztési módszerrel ellensúlyozni? 

Márpedig ma hazánkban az esetek nagy 
többségében ez történik.

Vétek János
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Egy siker nyomába szegődtünk…  
Életem legsikeresebb galambja a  

06-26-85427 vörös kovácsolt hím – vallja Gáspár István

Ismeretségünk Gáspár Istvánnal, ha jól 
emlékszem, vagy hét éve kezdődött, mikor is 
a mezőkövesdi híres Zsóry fürdőben töltöt-
tem családommal a karácsonyi ünnepeket és 
az újévet!

Pár nap után fellépett a galamb hiány beteg-
ség és megkerestem a Z-03 Egyesület elnökét 
Gáspár Istvánt a Fecske út 8 szám alatt egy 
kis galambászásra! A szívélyes fogadtatáson 
túl megismertem egy megszállott embert, egy 
postagalambászt, akinek „kazánháza” igazi 
szentélye a mezőkövesdi és a Gáspár dúcot 
felkereső barátoknak. Pillanatok alatt a kö-
zös ismerősök révén már úgy beszélgettünk, 
mintha régi barátok lettünk volna. 

A beszélgetést természetesen dúclátoga-
tás követte és a Desmeth Matthijs galambok 
révén már volt is közös kapcsolódó pontunk 
– Anker Alfonz révén, aki személyesen anno 
két eredeti Desmeth Matthijs galambok utó-
dával lepett meg és ezek a galambok remek 
eredményt hoztak Hódmezővásárhelyen – no 
nem nálam – mert nekem nem volt, és jelen-
leg sincs annyi időm, amit a postagalambok, 
a postagalamb sportban való eredményes 
szereplés igényelne, – maradtam a tenyész-
tésnél immár 45 éve! – A tőlem származó 
egyedeket a többszörös Dél – Tisza kerületi 
és az U-01-es hódmezővásárhelyi egyesületi 
bajnok - mesterversenyző – olimpikon – Sós 
Bálint „teszteli” évtized óta – meg kell nézni 
eredményeit – nem túlzás, amikor azt mon-
dom teszi mindezt sikerrel.

Az ismeretség barátsággá fejlődött a me-

zőkövesdi Gáspár Istvánnal - aminek hatásá-
ra minden évben galambokat kapott tőlem, 
– frissítés céljából – azzal a használati utasí-
tással, hogy – próbálja meg utódait ezeknek a 
galamboknak, ha beválik – szerencséje van, ha 
nem – akkor meg jó levesbe valót adtam neki.

Egy szó, mint száz – így került hozzá a 
06155 fakó hím, ami a Pannon Maraton Klub 
2009-ben Bamberg II. Nemzetközi verseny 
győztese és champion II., 2010-ben pedig 
4 út alapján champion I. galambját költötte, 
nevezetesen a 06-26-85427 vörös kovácsolt 
hímet, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
a román Sporttársakkal együtt indított kb. 
6000 galamb közül maximális helyezéssel a 
legjobb! – és erre az eredményre már sokan 
felkapták, felkapják a fejüket.

Ezen kívül megnyerte az Országos Ösz-
szetett Csapatbajnokságot 3 út alapján, az 
országban egyedüliként a maximális 9 helye-
zéssel!!! Fotója a vk hímnek már a szaklap 
2010. szeptemberi számának címoldalán is 
szerepelt… Ráadásul 4 út alapján is övé a 
Csapatbajnoki első díj és 4 helyezéssel a leg-
jobb galamb is! Mindehhez mit lehet hozzá 
tenni – gratulálok Gáspár Istvánnak – megér-
demli a sikert!

Mindezek után mikor leültünk beszélgetni, 
arra voltam kíváncsi, amire gondolom raj-
tam kívül még sokan mások is kíváncsiak, 
hogyan érte el ezt a NEMZETKÖZI érdeklő-
dést is kiváltó eredményt? – mi a siker titka? 
- ha van egyáltalán – avagy mindössze annyi, 
hogy – „kapj egy galambot a Baranyai Tóni-

tól és a Tamás Pistától – tedd össze  őket – 
tartsd egészségesen – gondozd tisztességgel  
– készítsd fel a versenyekre legjobb tudásod, 
tapasztalatod alapján és utána söpörd be az 
elismeréseket...”

Aki olvassa mindezt, joggal gondolhatja, 
hogy ha ez ilyen egyszerű lenne – akkor ide a 
Baranyai Tóni és a Tamás Pista elérhetőségét 
– és jövőre én leszek a Gáspár István „trón-
követelője”... Akit bizonyára sokan ismernek 
közvetlen, vagy közvetetten – sporttársai, ba-
rátai úgy jellemezték – „Ő az a nagy mesélő”  
– Ő a Gáspár Pista – a mezőkövesdi sikeres 
postagalambász, aki nemcsak eredményeivel, 
hanem könyveivel is felhívta magára a figyel-
met, hiszen már két nagy sikerű könyvet is írt 
– A versenyzés tudománya – címmel. Ezekkel 
letette névjegyét a magyar postagalambászok 
képzeletbeli asztalára és talán belépett azon 
maradandót alkotó kevesek közé, akikre mi is 
büszkék lehetünk – de aki nem hiszi – próbál-
jon egy szakkönyvet összehozni  – kiadni és 
eladni – mindezt itt kis hazánkban.

Ennyi bevezető után remélem, hogy kö-
vetkező beszélgetésünkből kiderül mindazok 
számára, akik ezen írást olvassák, hogy – ki 
is ez a mezőkövesdi Gáspár István? – hogyan 
is lett postagalambász? – hogyan is születtek 
ezek a remek eredmények? – mi mezőkövesdi 
Gáspár dúc titka? – egyáltalán van e titok? de 
nem akarok a dolgok a történések elé menni...

– Kezdjük a beszélgetést egy csalafinta 
kérdéssel, szóval hogyan és mikor kezdő-
dött?

– Úgy, mint sokan mások én is 9-10 éves 
koromban kezdtem, apám – aki 70 éves ko-
ráig volt járásbíró, csak utána lett beteg – ka-
pott két fiókát a konyha egyhangúságának 
javítására, de én addig könyörögtem, míg 
megúszták a hagymás zsíron való körözést 
és így az ő és az én sorsom ezzel végleg 
megpecsételődött! Egy kovácsolt hím és egy 
tarka tojó kellett hozzá! Minden lépcsőt vé-
gigjártam, a csúzlizás mesterei voltunk, ami a 
légtérbe berepült és mozgott, hát ritkán úszta 
meg! Később kerestem a kapcsolatot idősebb 
galambászokkal és szedtem az igét, sokat ta-
nultam a szomszéd Molnár Istvántól – akinek 
a fiával együtt csibészkedtünk, aki jelenleg 
is galambász – az öccsétől Molnár Józseftől, 
akik még most is átjönnek versenykor várni a 
galambokat, pedig még csak 81 és 77 évesek! 

A néhai Murányi Marci motorja volt az 
egyesületnek, hirtelen halálával más lett 
minden, valami megszakadt és egy korszak 
lezárult az egyesület életében! A régiek közül 
még most is tag Horváth Albert és Elek Pé-

Igazat, csakis az igazat…
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ter, akik sokat mesélnek az elmúlt időkről! A 
néhai Kádár András, Nyeste József jó vezető-
nek és példaképnek bizonyulhattak, mert már 
14 évesen beléptem a 65-70 tagot számláló 
Z-03 egyesületbe, aminek pár év kihagyás 
után azóta is tagja vagyok és több mint 20 
évig elnöke is voltam! Ezen időszakról ren-
geteget lehetne mesélni több korszakot ölel 
át, pl. a vasúti szállítástól az első autóig, a 
hajnal kettő órai keserves gyűjtésektől a cse-
re ketreces kényelmes megoldásig, és az öz-
vegységre való átállás, ami évekig volt téma! 
Nagyon sok élmény, történet van emlékeim 
között, talán egy könyv anyagát is kitenne! 
De kit érdekelnek már ezek az idők?

Az egyesület közben kettévált, a kezdeti 
nehézségek után most már békésen megfé-
rünk egymás mellett, hiszen a közös gyűjtő-
hely, a közös programok összekovácsolták a 
társaságot! Sok neves és bajnokságot nyert 
tag versenyzik közöttünk és úgy látom, hogy 
egy összetartó, lelkes fiatalokkal bővülő 
egyesület tagjai vagyunk!

– Miért postagalambász lettél és miért 
nem választottad a magasröptűeket avagy 
más sportágat?

– Mindig postások között voltam, mun-
kahely, szomszédok, barátok mind-mind 
postákkal foglalkoztak. Emlékszem micsoda 
viták, találkozók és baráti összejövetelek vol-
tak, mind eseményszámba ment és emlékeze-
tes is maradt.

Ma már ilyenek nincsenek, talán a „ka-
zánházi” esték emlékeztettek rájuk, mikor is 
délután 4 órától este11-ig csak a galamb volt 
a téma 8-10 embernek! Sokszor az egri és fü-
zesabonyi sportbarátok is tiszteletüket tették, 
az volt az igazi fórum! Nagy dolgok dőltek 
el ott, de Murányi Marci halálával ennek is 
vége lett!

– Nem mai gyerek vagy – voltak sikereid 
a korábbi években, évtizedekben is – mire, 
melyikre vagy büszke?

– Soha nem lettem olyan sikeres amilyen 
lehettem volna! 18 évig Tiszaújvárosban 
dolgoztam, mint tehergépkocsi vezető, napi 
bejárással 50 km-re! Reggel 4-től este 6-ig 
távol, nem volt könnyű összehangolni a dol-
gokat! Egy eset a 89-es magdeburgi gyűjtés 
napján sárközi lapot fektettünk le és én hord-
tam egyedül át a két daru között a lapokat! 
Reggel szóltam a főnöknek, hogy délben el-
mennék, mert gyűjtés lenne, a tekintete még 
mindig előttem van! Két daru és két tízfős 
brigád állt meg mikor eljöttem, de elengedett! 

Mikor hazaértem látom, hogy a Neotesolos 
víz megfeketedett előttük! Akkor ütöttem 
egy országos Tizedik helyezést és zóna első 
csapatot! Hat darab jött aznap a kerületben 
sem volt több! Kerületi szinten mindig az I. 
osztály elején voltam, de bajnokságot nem si-
került nyernem! Rengeteg kiváló galambom 
volt már, de olyan mit a VÖRÖS még nem!

– Egyesületek, kerületek jöttek mentek, ala-
kultak, megszűntek... itt nálatok hogy volt?

– Mi mindig maradtunk a helyünkön, de 
mióta nagy nehézségek közepette megala-
kult a Mátra tagszövetség jönnek hozzánk 
az egyesületek, majd elmennek, ők tudják 
miért! Pedig mostanára talán az ország leg-
olcsóbb röptetői vagyunk! Ez nagyban kö-
szönhető a kerület vezetésének, az élen Öt-
vös Imre elnök úr jó szervezésének és a gyors 
eredményszámítás mesterének Györgyiké-
nek, aki gyakran már hétfő délután felteszi a 
friss eredményeket, továbbá Ő kezeli a Mátra 
honlapját is ami napi 3-400 látogatóval talán 
a legolvasottabbak között van az országban, 
nem véletlenül!

– Milyen és honnan származó galambok-
kal kezdtél? – milyen vérvonalú galambok 
voltak dúcodban, amik sikert hoztak?

– Hosszú lenne mindet felsorolni, de 
először csak röviden! Desmeth Matthijs, 
Weisraete, Anker, Szabó és a legújabb Bara-
nyai x Tamás galambok!

A legendás 522-s D.M. kh néhány fia és 
unokája több mint 22 éve alkotja a gerincet, 
az 522-s egy szuper örökítő galamb volt, sok 
bajnok emlegeti országszerte!

Ezekhez jött egy eredeti Weisraete kh ami 
jó frissítésnek bizonyult, majd a füzesabonyi 
„Benis” galambok következtek, amelyeknek 
a szüleit Anker küldte Beninek! A történetü-
ket leírtam! Érdekes!

Jöttek még 87-ben a Szabó Pista galambok, 
amelyek négy, a 75-s Olimpiára behozott bel-
ga galamboktól származtak! Történetüket le-
írtam! Kiváló galambok voltak!

A legújabbak a Tőled és Tamás Pistától ka-
pott szuper utódokat adó galambok! Ezeket 
tenyészgettem a mai napig, ritkán és keveset 
kevertem közéjük, ezekkel voltam országos 
hosszú távú IV. és V. is, számtalan champion 
mellett!

– Miért váltottál, azaz rövid, középtáv 
után maraton klubba léptél, azaz csak 
maraton avagy más távokon is szerepelnek 
a Gáspár galambok?

– Mindig jobban szerettem a hosszú távot a 
rövid- középtáv a specialistáknak való, gyors 
versenyek, mivel én még órába csattogok, 
eleve hátrányban vagyok. Sokszor a bejáró-
ra leült 1-2-3 galamb, vége lett a versenynek 
mikorra órába kerültek! A hosszútávnál más 
a helyzet, több az idő, pl. a vörös is megvárja 
minden útnál a maga 5-6 percét, mégis tudott 
Nemzetközi első lenni!

– Milyen a Pannon maraton klub belülről?
– Csak dicsérni tudom a lelkesedést kez-

dettől fogva, hogy néhány elszánt ember 
megszervezte azt, hogy 4-5 ország együtt 
versenyezzen, ez egyedülálló! Ezzel esélyt 
adtak az ország keleti részén galambászók-
nak is a Maraton távon történő bizonyításra! 
Remélem, hogy ez az összefogás tartós lesz 

és a kezdeti nehézségekből tanulva még hosz-
szú ideig lehetőséget kapunk a Nemzetközi 
versenyeken történő megmérettetésre! Ehhez 
kívánok a vezetőknek kitartást és sok sikert!

– Két év – két sikeres esztendő – minek 
köszönhető szerinted a jó eredményeid?

– Elsősorban a galambjaimnak én csak a 
lehetőséget biztosítottam a számukra! Az is 
tagadhatatlan és az igazsághoz tartozik, hogy 
jó helyen vagyunk, ez némi előnyt jelent, de 
annak ellenére, hogy az idén egyszer sem fújt 
nekünk a szél, a P.M. három 4 helyezéses ga-
lambjából kettő mezőkövesdi! Ez nem lehet 
véletlen! Jók a kövesdi galambok, csak lehe-
tőség kellett nekik, megkapták és éltek vele!

Nálam a lehető legegyszerűbb tartás mel-
lett a saját képességeik legjavát adva sikerült 
elérniük ezt a szép eredményt! 15 galambbal 
indultam és 13-al fejeztem be a P.M. verse-
nyeit! Csak egyszerűen és természetesen kell 
galambászni, ezt már sokszor leírtam, mert 
gyakran mi rontjuk el a dolgokat! Nem sza-
bad túlzásokba esni!

– Van e Gáspár módszer? – avagy Ho-
gyan telelteted? Eteted? Milyen kúrákat 
kapnak galambjaid? Milyen módszerrel 
versenyezteted őket? Hogyan készíted fel 
galambjaidat? Mekkora galamblétszám-
mal dolgozol?

– Én aránylag kis létszámmal dolgozom, 
de még ezt is soknak tartom, 30 versenyző 
hím + 30 tojó és 6-8 tenyész pár telel át! Mi-
vel a fiatalokéra már régen nem küldök (lásd 
az idei évet) tavasszal 16-18 egyévest neve-
zek, természetesen több is veszik belőlük, de 
szerintem még mindig jobb, hogy a pofásabb 
hímek megvannak tavaszig és nem az ősszel 
megmaradtakkal kell gazdálkodni!

Szeptember végétől március elejéig zárva 
vannak a galambok, szétválasztva napi egy-
szeri etetéssel, 5 perc, ha nagy a hideg 3 perc 
galambászás naponta!

Eddig úgy volt, hogy tavasszal párosítás 
előtt és ősszel a vedlés után takarítottam, 
tavaly az őszi takarítás elmaradt, tehát egy 
évig nem volt takarítva! A fakkokat persze 
rendbe tettem, de a rács tetejét már elérte 
a trágya! Az itatók fertőtlenítésére használt 
hypo márciusban elfogyott, halogattam a 
pótlását és azóta nem voltak az itatók fer-
tőtlenítve! Néha kicsit zöld volt a vizük, de 
mindezek ellenére a galambok makk egész-
ségesek voltak! 

Ennek a trehányságnak a valódi oka, az 
egészségi és fizikai állapotom rosszabbodása, 
tudom ez nem lehet kifogás, de sajnos olyan 
szív és ízületi problémáim vannak, amelyek 
a fizikai erőkifejtést, a mozgást és a hajlon-
gást nehézkessé teszi számomra! Már egy 
kanna víz felvitelét is meg kell gondolnom! 
A galambok kézben szinte csak gyűjtéskor és 
érkezéskor voltak! És most jöttek remekül a 
galambok, ki érti ezt? Kész csoda, a termé-
szet csodája vagy ez a „titok”!
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A magam által beszerzett alaptakarmányokat etetem, megérzés sze-
rint keverve, semmi extra! Tavasszal vettem egy zsák bázis keveréket, 
de a végét a fiatalok ették meg! Az oltáson kívül féregtelenítő kúrát 
kaptak és párosítás előtt egy trihó ellenit amit szezon közben egyszer 
megismételtem! És ennyi! Csak egyszerűen!

Mint már említettem özvegy hímekkel versenyzek a magam amatőr 
módon átfabrikált Desmeth Matthijs módszer szerint! Mikor Egerben 
járt elmesélte, hogy Ő minden galambját a program elején 550 km-ig 
megröpteti, utána előveszi a versenykiírást és minden galambot oda ír fel 
ahová küldeni akarja és az után csak arra figyel amelyikre ki van írva!

A rövid tréningek után a többiek várnak sorukra, van amelyik kettő 
és van amelyik öt útra megy!

Én magam is a kerületi programot beáldoztam a Pannon érdekében 
csak 5-6 rövid útra küldtem, terv szerint! És bejött!

Az özvegyek tréningje is össze-vissza volt, mikor felébredtem 7-8 
óra körül, de volt, hogy 9-10 órakor jutottam oda, 1-2 órára kizártam 
őket, hadd parádézzanak! Mikor eszembe jutott beengedtem őket és 
este ugyan így, semmi kényszer! Az etetőben szemre a kaja és mikor 
már csak eszegettek, kivettem előlük! A lényeg, hogy mindig éhesek 
legyenek! Tiszta horror, ugye!

Csak, hogy fokozzam a felkészítés minden útnál más és más volt! 
Volt, hogy kint tréningeztek a hímek és bent várták a tojók, volt, hogy 
a hímek a helyükön voltak és úgy engedtem be a tojókat, volt, hogy 
összeengedtem őket, volt, hogy csak rácson keresztül látták egymást, 
ahogy a helyzet hozta!

– A sikeresen szereplő galambjaid és származásuk, eredménye-
ik...vannak e utódaik? – vannak e hasonló eredményesnek ígér-
kező testvérei?

– Életem legsikeresebb galambja a 06-26-85427 vörös kovácsolt 
hím! Ő egy unikum, egy egyéniség, nagyon szeret szállni, szinte él-
vezi a repülést és mindig formában van! Tréningeknél mindig rá kell 
várni, 10-15 percet ráhúz a többire, csattog, pattog és imádja a fész-
két!

Mikor megjött mindig lehoztam megmutatni a 10-12 szurkolónak 
és megállapították, hogy 12-13 órai szállást alig látni meg rajta! Talán 
5-10 dkg-ot fogyhatott! Különben semmi rendkívüli nincs rajta úgy, 
mint a testvérein és fiain sem, csak jönnek és megbízhatóak!

- Hogyan fogadta szűkebb tágabb környezeted sikereidet? - 
Van e sok irigyed?

- Tudod, van egy mondás: A szánalmat ingyen kapja az ember, de 
az irigységért sokat kell dolgozni!

Tavaly még voltak beszólások, de ezek mára elhallgattak, mert sike-
rült bebizonyítanom nekik és magamnak is, hogy a tavalyi eredmény 
sem volt véletlen! A baráti gratulációk özöne az ország minden pont-
járól elsöpörte ezeket! Minden útnál 10-14 jó barát szurkolt velem és 
örült a sikeremnek, ezt az érzést érezni kell, leírni nem lehet!

Kívánom mindenkinek, hogy legyen része benne!

- Hogyan tovább?
- Jó kérdés! Az a rossz szívem azt dobogja, hogy folytatni kell, de 

az eszem azt súgja, hogy a versenyzést itt kell abbahagyni! Egészségi 
állapotomban javulás nem várható, egyre nehezebb lesz a galambo-
kat ellátnom, másra nem szorulhatok, így szomorú szívvel, de Isten 
akaratába belenyugodva be kell látnom, hogy ennyi volt, most kell 
megállni és nem szabad erőltetni! Takarékra kell csavarni a lángot! 
Galambjaim biztosan lesznek, de a versenyzés kétségessé vált szá-
momra! Lehet, hogy a sors akarta így, hogy a csúcson hagyhassam 
abba és megéreztette velem jutalmul a siker ízét, de én mindig elége-
dett voltam azzal, amit a hosszú évek alatt elértem, rengeteg barátot 
szereztem, néha Ők segítettek át a nehézségeken, köszönet érte, de 
most már talán ez is kevésnek tűnik!

- Végezetül mit tudsz ajánlani a kezdőknek?
- Van egy angol mondás: Ne adj tanácsot senkinek, mert a bölcsnek 

nincs rá szüksége a buta meg úgy sem fogadja meg!
De azért válaszolok, szeressék nagyon a galambot, mint érző lényt 

és gondolkodjanak az Ő fejükkel, érezzék, hogy mi kell nekik, mire 
van szükségük és csak egyszerűen és természetesen! Nem kell ehhez 
sok furfang, agyafúrt gondolat, mert mi emberek hajlamosak vagyunk 
túlbonyolítani a dolgokat!

Ne tegyük, mert kedvenceinknek akkor nem csak a távolsággal és 
az időjárással kell leküzdeniük, hanem a mi baklövéseinkkel is! A ket-
tő együtt ritkán szokott sikerülni nekik!

Köszönöm a beszélgetést.

Végül az eredmények 2009-2010:
06-26-85427 VK HÍM 

2009. évben a Pannon Maraton Klub által rendezett egynapos 
NEMZETKÖZI HOSSZÚ TÁVÚ

BAMBERG I. versenyen 2289 indulóból
  ORSZÁGOS (National) 52. díj!
A BAMBERG II. versenyen 2048 indulóból
  NEMZETKÖZI (International) I. díj!
A két út alapján
  ORSZÁGOS (National) CHAMPION II. díj!

2010. évi eredmények:
Bamberg I. Országos és Nemzetközi Bajnokság 990 ill. 4395 gal 
7.csap Gáspár István 1cs. Dúctáv: 755732 278p
orsz. nk.
64. 69.   Hu 07-26-94521 H 26  19:00:29  1013,75 
67. 72.   Hu 06-26-85427 x H 26  19:07:18  1004,56 
77. 84.   Hu 07-26-94504 H 26  19:29:44    975,47 

Magdeburg Országos Csapat és Egyéni Bajnokság 801 galamb
7. csap Gáspár István 1cs. Dúctáv: 796261 407p
78.  Hu 07-26-94519 H 03  19:25:41  936,67 122
88.  Hu 06-26-85427 x H 03  19:42:32  917,84 137
94.  Hu 05-26-77396 H 03  19:49:11  910,86 147

Bamberg II. Országos és Nemzetközi Bajnokság 792 ill.1927gal
1. csap Gáspár István 1cs Dúctáv: 755732 338p
21. 91.   Hu 06-26-85427 x H 18  16:10:00  1325,85 
62. 251.  Hu 07-26-94519 H 18  16:58:48  1221,29 
120. 361.  Hu 07-26-94502 H 18  17:45:22  1135,81 

Coburg Nemzetközi Országos Egyéni Bajnokság 1932 galamb
12. 17.   06-26-85427 H  17:14:24  1143,75 754,1
29. 36   05-26-77396 H  17:33:15  1111,96 754,1

Pannon Maraton 2010. évi Összetett Csapat Bajnokság 3 út alapján 
 Ba Ma Ba 
1. csap  7 7 1 Gáspár István 278,00 402,38 339,15 617,16
(maximális 9 helyezéssel az országban egyedül)

P M 2010. évi Országos Champion Bajnokság Hímek 3 út 3 hely
4.  67 88 21 Gáspár István  Hu 06-26-85427 H 

Pannon Maraton 2010. évi 4 út 4 helyezéssel
 Ba Ma Ba Co 
1.  67 88 21 12 Gáspár István  Hu 06-26-85427 H 

Bamberg I. Nemzetközi Csapat Bajnokság 4339 galamb
17. csap GASPAR ISTVAN  753228 5 3 44.01

Coburg Nemzetközi Csapat Bajnokság 1936 galamb
4. csap GASPAR ISTVAN   742635 5 2 37.20

baraa-press sport
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Vasas József a Galambász!
Régen készültem erre a beszélgetésre, 

mert kíváncsi voltam arra az emberre aki 
talán országban is egyedülálló eredményt 
tudhat magáénak, nevezetesen EGYEDÜL 
is és NÉGY különböző helyről, NÉGY tár-
sával közös néven versenyezve is számtalan 
bajnokságot tudott nyerni!

Négyszeres Országos és hatszoros Kerüle-
ti Mesterversenyző, továbbá közel hússzoros 
Kerületi Általános Bajnok! A távonkénti és 
egyéb bajnokságokat össze sem lehet szá-
molni. Ki ez a most 60 éves ember? Hogyan 
csinálja? Mi a titka?

Ennek próbáltam a végére járni! Szerencsés-
nek érzem magam, mert kb. 25 éve ismerjük 
egymást és az Országos Kiállításon sikerült ösz-
szejönni, ahol kísérletet tettem arra, hogy meg-
fejtsem azt, hogy mit tudhat ez az ember, hogy 
bárhol és bárkivel versenyzik bajnok tud lenni!

Végül, hogy sikerült-e megtalálnom a vá-
laszt, majd eldönti az olvasó!

Gáspár István
A galambászatot 1975-ben kezdtem fiatal 

srác koromban. Mindig is érdekeltek a ga-
lambok, így először otthon próbálkoztam a 
tartásukkal.

Első galambjaimat Sajóvámosról kaptam, 
de nem értek semmit és némi puhatolódzás 
után felkerestem a hatvani Duba Józsefet és 
a szerencsi Bátori Istvánt, továbbá Görcsös 
Sándort. A tőlük kapott galambokat próbál-
tam összegyúrni és az eredmények egyre job-
bak és jobbak lettek.

Ezekhez kaptam még keresztezésre galam-
bokat az időközben megismert barátaimtól, 
Bujdosó Jenőtől sok galambot és tanácsot 
kaptam, ami hozzásegített ahhoz, hogy a 
nagy É. II. Kerület Általános Csapatbajnok-
ságát sikerült megnyernem!

Ezek után, lehetőségeim nem lévén, Lipták 
Laci barátommal néhány évig együtt egy né-
ven versenyeztünk az én szülői házban talál-
ható dúcomból.

Az eredmények nem voltak nagyok, mun-
kahelyi és különböző családi problémák mi-
att már kedv és ambíció hiányában keresni 
kellett a helyet, hogy hol folytassam!

Így jöttem össze Kovács Béla barátommal 
akinek családi házánál versenyeztünk jó pár 
évig, de házasságának megromlása után on-
nan is menni kellett! Vele közösen is nyertünk 
bajnokságot, de újabb lehetőség után kellett 
néznem, mert nem akartam abbahagyni!

Összejöttem Dr. Cselédi József Sporttársam-
mal, akivel másik hobbink a vadászat is össze-
kötött bennünket! Nagyon jól megértettük egy-
mást és megtudtuk szervezni a hétvégéket, hogy 
valamelyikünk ott tudjon lenni a galamboknál. 
Ez csodálatos nyolc év volt! Mindketten szív-
vel lélekkel csináltuk, amit az eredményeink is 
igazoltak, mert többször is megnyertük a baj-
nokságot! Tudtuk, hogy jó úton haladunk és én 
nagyon büszke voltam arra, hogy három em-
berrel is sikerült ilyen ragyogó eredményeket 

elérnem! Ezt kevesen csinálták még!
Sajnos ez a kapcsolat is hirtelen ért véget, 

még most is elcsuklik a hangom ha erről be-
szélek! Az utolsó versenyen közösen vártuk 
a galambokat, együtt örültünk a sikernek az 
újabb bajnokságnak!

Másnap lemenve meglepve tapasztaltam, 
hogy a galambjaim és a berendezés ki vannak 
készítve az udvarra! Döbbenetemen túllépve 
kérdeztem, hogy mi történt? Azt a választ 
kaptam, hogy a közös munkának vége és Ő 
befejezte egyelőre a galambászatot, de ha újra 
kezdené akkor egyedül szeretné folytatni!

Nem tudtam felfogni, hogy miért, hiszen 
sikeres bajnokok vagyunk! A miértre azóta 
sem kaptam választ!

A családi és a sportkapcsolat megmaradt, 
de ott akkor valami eltört bennem, azóta is 
rettenetesen fáj!

Az bántott a legjobban, hogy első év volt, 
hogy kipróbáltuk a totál özvegységet, fényes 
sikerrel, mert addig mindig természetes mód-
szerrel nyertem, nyertünk bajnokságot! Há-
rom csapatunk volt az első tízben, számtalan 
egyéni és champion díj és most vége! A kö-
zös tervek, remények mind szétfoszlottak!

Ismét költözés, szoktatás, új körülmények, 
vártak rám, de nem adtam fel! Jó sorsom úgy 
hozta, hogy Halász Robi barátom felajánlotta, 
hogy amíg más lehetőséget nem találok, vi-
gyem el hozzá a galambjaimat! Így is történt!

Robival 98 óta a legnagyobb egyetértésben 
Halász-Vasas néven versenyzünk! Együtt hét 
Tagszövetségi általános bajnokságot nyertünk, 
de ezeken túl a rövid, közép és hosszú távú 
bajnokságban és egyéb kiírásokban, kupákban 
is számtalan alkalommal diadalmaskodtunk!

Rengeteg kiváló galambot sikerült kite-
nyésztenünk, amelyek felejthetetlenné és 
örömtelivé tették az elmúlt tíz évet!

Különösen a tojók szerepeltek kiválóan és 
szinte minden kiírásban az élen szerepeltek. 
A benevezett tojók több mint fele a champion 
listákon is megtalálhatóak.

Mindezek ellenére úgy döntöttünk, hogy 
több ok miatt az állományt meghirdetjük!

Az egyik ok, hogy mi elég nagy létszámmal 
dolgozunk, a bajnokságban 7-8 csapattal ve-
szünk részt, ebből 3-4 az főbajnokságban a töb-
bi pedig a középtávú bajnokságban szerepel.

Úgy gondoljuk, hogy a fejlődés érdekében a 
dúcokat át kell alakítani, modernebbé, kényel-
mesebbé kell tenni! Ezt a munkát aktív ver-
senyzés közben nem lehet kivitelezni. A szezon 
végeztével a fiatalok versenye után már jólesik 
a pihenés és nem télen akarjuk csinálni az átala-
kítást, hanem jó időben, egy szezon kihagyásá-
val a nyarat erre kívánjuk felhasználni!

Ősszel a fiatalok versenyén már újra ringbe 
szállunk! Utána pedig az egyévesekkel foly-
tatjuk a munkát!

Hogyan tudtam négy emberrel is együtt dol-
gozni, talán azért, mert elég alkalmazkodó típus 
vagyok, mindig meghallgattam a véleményü-

ket, alaposan átbeszéltük és közösen döntöttünk 
mindenről! Kialakultak bizonyos feladatok, 
amit mindenki a legjobb tudása szerint próbált 
végrehajtani! Például jelenleg a csapatok vég-
leges összeállítása az én feladatom! Így alakult 
ki! Minden együttműködés azon áll vagy bukik, 
hogy ki mennyit tesz hozzá a kitűzött cél eléré-
séhez! Nem lehet lazítani, ösztönözni, biztatni 
kell egymást a siker nem jön magától!

Jelenleg 4-5 stabil törzzsel dolgozunk, ami-
ket már alaposan ismerünk, ők már bizonyítot-
tak! Addig amíg ezen a szinten tudunk marad-
ni nem is tervezünk gyökeres változtatást, ami 
persze nem zárja ki, hogy a régi haveroktól 
kapott kiváló galambokat ne próbáljunk ki!

Természetesen a mi barátainknak kiadott 
galambjaink is tesztelés alatt állnak!

Klasszikus, körforgásos totálözvegységgel 
versenyzünk, 41 pár galambbal, de ezeket már az 
évkönyvekben leírtuk! Mint már említettem 98 
óta versenyzünk ezzel a módszerrel és a Robival 
végzett közös munkánk eredménye 4 Országos 
és 6 Tagszövetségi Mesterversenyzői cím!

Most mivel a 60. évembe léptem egy kicsit 
már fáradékonyabb vagyok. A kigondolás és a 
végrehajtás között már több idő telik el, mint fi-
atalabb koromban. Az ambíció sem a régi már, 
de majd az új dúc, új tervek ismét feltüzelnek!

A 18 fős egyesületünkben sok tagtársun-
kat támogatunk galambokkal és tanácsokkal 
is, de sajnos a fiatalok hiányoznak közülünk, 
csak négy tőlem fiatalabb tagunk van, öreg-
szik a tagságunk! A gazdasági helyzet hatá-
sára ezen változás nem is várható! A szülők 
nem tudják támogatni a gyereket, így nem 
tudnak megragadni közöttünk vagy pedig a 
sikertelenség veszi el a kedvüket örökre!

Országos szinten én nem értek egyet azzal, 
hogy egy ember, egy csapata kerül besorolásra! 
Kérdezem én, ha most valaki 40. és 20 csapatot 
kivesznek előle és felugrik a 20. helyre, mennyi-
vel lett jobb tenyésztő? Szerintem semmivel!

Én a tagszövetségi általános bajnokságot 
tartom a csapatok igazi mércéjének, mert 
ennél minden távon jól kell szerepelni és a 
végelszámolásnál kiderül, hogy az egész ver-
senyszezon alatt mit tudtak teljesíteni! Ter-
mészetesen az egyéb bajnokságokat is nagy-
ra értékelem, de én szerintem az általános az 
igazi! Biztos másnak más a véleménye!

Hogy minek köszönhetem a sikereket? Ne-
héz erről beszélni, magamról meg pláne!

Talán annak, hogy mindig következetes 
voltam és nem hagytam befolyásolni az el-
képzeléseimet! Úgy érzem, hogy átlagon fe-
lüli a megfigyelő képességem, aminek nagy 
hasznát vettem! Nem szeretem a nagy hókusz-
pókuszokat, csak minél egyszerűbben, én nem 
vagyok galamb gyűjtő sem, csak ritkán kerül 
be vásárlás útján galamb a dúcba!

Szeretem magamnak kitenyészteni a saját ga-
lambjaimból a favoritokat! Így még jobb az íze 
a sikernek! Mint az eddig elért eredményeim 
mutatják ezen a teóriámon nem kell változtat-
nom! Kívánok mindenkinek hasonló sikereket!

Gáspár István
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Kocsis János, U-18 Szeged

Több alkalommal érintettem már a „nagy” 
Dél Kerület megalakulását, majd a Dél-Du-
na, Dél-Tisza megszületését. A lényeg, hogy 
Anker Alfonz bábáskodása mellett 1972. 
január végén egyesült a Dél-Nyugat az igen 
erős és nagy hagyományokkal rendelkező 
Dél Kerülettel.

Az egyesülés egyebek mellett azzal is járt, 
hogy az egyesületi vezetők évente két-három 
alkalommal Szegeden vettek részt a kerületi 
közgyűléseken. Így nem lehet csodálkozni 
azon, hogy Dél-Dunántúl akkor is tevékeny 
galambászai máig jobban kötődnek az alföl-
diekhez, mint Dunántúl más régióihoz. Ez 
természetesen a galambász barátságokat is 
alapvetően befolyásolta. Személyes kapcso-
latom Rucz Jánossal, Nagy Jenővel, Kocsis 
Jancsival akkortájt formálódott, és alakult 
barátsággá. Kiállítások szervezésénél, bírá-
lói feladatok ellátásánál, máig számíthatok a 
segítségükre. Előzményként ennyit tartottam 
fontosnak elmondani, mielőtt rátérek Kocsis 
Jancsi bemutatására.

Az indulás: 16 éves, amikor 1954-ben 
belépett Szeged négy egyesületének egyiké-
be, az U-10-be. Első dúcát a szülői háznál 
alakította ki Tiszaszigeten. Támogatója és 
szakmai segítője az akkor már eredménye-
sen versenyző Stimpl János Újszentiványból. 
Galambokat is tőle hozott.

A krónikához tartozik, hogy elmondá-
sa szerint 1961–1962-ben a korábbi négy 
gyenge egyesületből megalakult a máig erős 
U-18. Első elnöke Palócz Lajos, VB elnöke 
Dobsa Sándor, pénztárosa Rucz János.

Édesapja, aki neves kerékpár versenyző 
volt, összehozta Brechel Lászlóval, a szép 
emlékű „Kék Csoda” sofőrjével. Brechel 
Laci Budapesten eredményesen versenyzett 

testvérével közös dúcukból, mellesleg szin-
tén kerékpár versenyző volt. Innét az isme-
retség.

Brechel aztán, megfelelve a sportbarátság-
nak, nem kisebb tenyésztőhöz vitte látogató-
ba, mint Horváth Jánoshoz. Ez 1958-ban tör-
tént. A látogatás eredménye két fiatal galamb 
megvásárlása lett.

Stimpl révén került kapcsolatba Lehoczki 
Zoltánnal, akitől az 4 db fiatalt vásárolt. Jancsi 
munkája révén gyakran utazott Budapestre, 
így ő ment el a galambokért, ami természete-
sen dúclátogatással járt. Nála hallott először 
nagy belga tenyésztők nevéről 1962–63-ban. 
Tudni való, hogy Zoli bácsi, ez a bohém ta-
nárember, már az ötvenes évek derekán sok 
galambot hozatott be Belgiumból fia segítsé-
gével, aki a polgári repülés pilótája volt.

Építész technikusként egy szegedi tervező 
iroda alkalmazottja lett, bérlakásba költözött. 
Lakásához közel garázssort tervezett, majd 
irányította a kivitelezést. Két garázst vásárolt 
meg, és rájuk építette első igazi szegedi dúcát 
1973-ban. Ettől az időtől számítható eredmé-
nyes galambász pályafutása.

Belgiumi látogatásainak eredménye és 
hatása galambász pályafutására.

Talán a Lehoczkinál látottak és hallottak 
alapján jutott arra a meggyőződésre, hogy ha 
különleges galambokra akar szert tenni, ak-
kor ahhoz híres belga dúcokat kell felkeres-
nie. Ez a meggyőződése máig sem változott, 
így nem véletlen, hogy 1975-től kezdődően 
kb. 20 alkalommal járt Belgiumban, mind-
annyiszor neves tenyésztők látogatójaként. 
Természetesen pénztárcájához mérten merí-
teni is igyekezett ezekből a dúcokból.

Az első útjai során mindjárt olyan híres-
ségeknél jelentkezett be, mint Emile Denys, 

Etienne Devos, Guidó Seys, Van Bruaene, 
Van Hee.

Aztán, hogy rendszert vigyen a látogatá-
sokba, levélben tanácsot kért Anker Alfonz-
tól. Rögvest jött a válasz, legközelebbi útján 
keresse a Desmet Matthijs, De Baere, Daniel 
Van Ceulebroeck, Verstraete dúcokat. Nem 
szükséges megjegyezni, hogy ebben a ja-
vaslatban egyértelműen megnyilvánul Anker 
meggyőződése a Desmet Matthijs törzs ki-
válósága iránt. Az első három dúcot ugyanis 
ennek reprezentánsai tették világhíressé.

Érdekes, hogy tartós kapcsolata egészen nap-
jainkig azzal a Roul Verstraetével alakult ki, aki 
első alkalommal, még 1975-ben fogadni sem 
volt hajlandó. Lehet, hogy Anker járt közbe, lé-
nyeg az, hogy 1979-ben a szívélyes fogadtatást 
követően két olyan hírességtől hozott egy-egy 
fiatalt, mint a Mirage, valamint a Meteor. Ez 
a dúc aztán folyamatosan beszerzési forrássá 
vált, a mai tenyészanyag gerincét is ők adják.

A hírességek utódait persze Szegeden 
kellett kipróbálni, a mi körülményeink kö-
zött. Egy-egy villanás már mutatta ezeknek 
a madaraknak az értékét. A keresztezéseknél 
segítséget kapott a későbbi jó baráttól, Bíró 
Imrétől, aki egy Marcel Desmet tojót adott a 
Guidó Seysekhez. Az eredmény az 1981-es 
Gevgelíja országos versenyen I. díj egy két-
éves hímmel, II. díj egy egyéves tojóval.

1984. december elején költözés Szőregre, 
jelenlegi lakhelyére. Ide csak négy tenyész 
galambot hozott át, állományát Debrecenben 
árvereztek el Ceglédi Sanyi és Fogarasi Jóska 
segítségével.

Még ebben az évben Malina Tibivel ismét 
Belgium, látogatás a De Baere, Rijckaert és 
Verstraete dúcokban. A korábbi néggyel, 
valamint az innét hozott madarakkal indult 
aztán a szőregi korszaka, ami egyértelműen 
galambász pályafutásának kiteljesedése, leg-
eredményesebb időszaka.

A belgiumi látogatásai ezután sem sza-
kadtak meg, legfeljebb útitársai változtak. 
Az utóbbi években legjobb barátjával, Rucz 
Jánossal teszi meg a hosszú utat, akinek ta-
nácsait, sokéves tapasztalatát, eredményesen 
kamatoztatja a kinti dúclátogatások során.

2005-ben új ismeretségre tett szert egy 
közös barát segítségével Ostendében. Meg-
ismerkedett a nálunk szinte ismeretlen 
nieuwpoorti Bert De Ceuninck-el, akivel az-
tán az olimpiai napokban, 2006 elején, kap-
csolata szorosabbá vált.

Ceuninck a mai belga élvonal szereplője. 
Tudni kell róla, hogy az eredményes galam-
bászat kulissza titkait a szintén nieuwpoorti 
Roger Florizoonétől tanulta meg, akinek 
korábban évekig dúcgondozója volt. Jancsi 
Florizoonéról annyit tudott, hogy eredményes 
hosszú távú versenyző volt. Azóta egy ma-
gyarra fordított Schaerlaeckens cikkből kide-
rült, hogy 1976-ban megnyerte a nemzetközi 
Barcelonát, 11016 db galamb ellenében.
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Galambjaink vakcinázásra való felkészítése
Cikksorozatomnak ebben a részében a téli nyugalmi időszak 

egészségügyi kezeléseiről lesz szó.

Ez a periódus a nagyvedlés befejezésétől számítva a párba állítást 
megelőző 2.-3. hétig tart.

Ennek az időszaknak az  állategészségügyi teendői a következők:

Parazitamentesítés 
Vírusok elleni vakcinázás 

Csak ennyi? – kérdezhetnék a sporttársak. A helyzet ennél azért 
kicsit bonyolultabb.

Bevett szokás az, hogy ebben az időszakban antibiotikumokkal 
„tömjük” a madarainkat az alsó- felső légúti és emésztőszervi meg-
betegedések megelőzése miatt.

De miért is adunk antibiotikumokat? „Mert mindenki így csinál-
ja” – hallom a választ  a rendelőben. „Az antibiotikum kipucolja a 
madarat”. – mondják sokszor.

Mit szoktunk tisztítani? Általában azt, ami koszos, piszkos. Ha jó-
zan ésszel átgondoljuk, könnyen belátható a következő: nincsenek 
versenyek, galambjaink nem találkoznak idegen galambokkal. A 
fertőződés veszélye minimális. Madaraink nem „koszosak”, nincs 
mitől megtisztítani őket!

A versenyszezonban túlgyógyszerezett madarak szervezetének a 
folyamatos gyógyszeradagolások miatt esélye sincs regenerálódni, 
főleg ha figyelembe vesszük azt is, hogy a vedlés mennyire megter-
heli a szervezetüket.

A parazitamentesítés legyen az első! Csak a külső és belső élős-
ködőktől mentes szervezettől várhatunk el maximális immunválaszt!

A következőkben felvázolok egy kezelési tervet napokra le-
bontva:

1.nap: Trichomonas elleni kezelés
Alapesetben is havonta egyszer 3-4 napig kezeljünk trichomonosis 

ellen!

5. nap: Féregtelenítés
A féregtelenítés egyik, talán a leghatékonyabb módja a teljes ál-

lományt érintő egyedi kapszulás kezelés, (egyetlen alkalommal is 
elegendő!), pl. Ascapilla kapszulával.

Több féreghajtó is károsíthatja a bélflóra érzékeny egyensúlyát, 
ezért a féregtelenítő kezelést érdemes 4-5 napig tartó probiotikum 
adagolásával kiegészíteni, pl. Liviferm por vagy kapszula.

A féreghajtás időszakában fokozottan oda kell figyelni a takarítás-
ra, fertőtlenítésre.

A féreghajtást abban az esetben kell megismételni, ha férgeket 
vagy féreg ízeket találunk a bélsárban.

Ilyenkor a két féregtelenítés között legalább 2 hétnek el kell tel-
nie.

A probiotikumok adagolásával egyidőben megkezdhetjük az im-
munerősítő készítmények ( nem vitaminok) adagolását is szintén 4-5 
napig, pl. Adenosan por.

26. nap: Paratífusz elleni vakcinázás
A féreghajtástól számítva 3 héttel az egész állományt salmonellosis 

elleni védőoltásban kell részesíteni, pl. Chevivac S vakcina.
Tapasztalat az, hogy a salmonellosis elleni vakcina jobban megvi-

seli a galambokat, mint a paramyxo elleni védőoltás.
A vakcinázást követően ismét 4-5 napig immunerősítő készítmé-

nyeket érdemes adagolni.

47. nap: Paramyxo elleni védőoltás
Ez 3 héttel a paratífusz elleni védőoltás után történjen!
Kerüljük az állomány gyógyszeres kezelését közvetlenül (1 hét) a 

vakcinázás előtt és után, ebben az időszakban ne alkalmazzunk anti-
biotikumokat, féreghajtókat és dimetridazol származékokat!

Jancsi már az első találkozás alkalmával 
elhozott egy pár fiatalt Ceunincktól, de az 
eredeti galambok száma mára 13 db-ra sza-
porodott.

Ceuninck munkaköre révén sokat utazgat, 
és ennek során módja van más országok hí-
res galambászaival is szoros kapcsolatot ki-
építeni, illetve ápolni. Így kerülhetett baráti 
kapcsolatba a holland Koopmannal, a német 
Prangéval, amelynek eredményeként szám-
talan madár cserélt gazdát az évek során 
ezekből a dúcokból. Így nem véletlen, hogy 
abban a bizonyos 13 db import galambban 
jelentős a Florizoone, Koopmann vérhá-
nyad, de Jan Theelen is előfordul. Jancsi 
tenyész dúcában ma a korábbi Verstraeték 
és új Ceuninckek keresztezése jelentik a 
slágert. Az utódok most kezdik mutogatni 
oroszlánkörmeiket.

Versenyeredmények:
A 2000 előtti adatokat nehéz lenne ösz-

szeollózni, célszerű tehát csak az ezt követő 
időszakkal foglalkozni. Annál is inkább, mert 
ettől kezdődően eredményei Kocsis-Team 
néven találhatók a versenylistákon. Történt 
ugyanis, hogy 1999-ben két egyetemista fiú 

egyre gyakoribb vendég lett dúcában. Rövid 
idő alatt elsajátították az eredményes szerep-
lés csínját-bínját, fiatalos lendülettel, racioná-
lis gondolkodással segítették az élbe kormá-
nyozni a jó genetikai alapokkal rendelkező 
állományt. Ők, Révész István és Zombori 
Ferenc máig kitartottak, előbbi 27, utóbbi 
26 éves napjainkban. Szerepük elsősorban a 
felkészítés, csapatkiválasztás, selejtezés terü-
letén érvényesül. Eredményeik: E egyesületi, 
R röpcsoport, K kerületi jelöléssel:

2002 rövid-közép E 1., fiatal 1.
2003 közép E 1.
2004 közép E 2.
2005 közép E 1. R 2. K 6.
2006 közép E 2. R 3.
 rövid E 3. R 5.
2008 rövid E 1., R 1.
 fiatal E 1.
2009 közép E 3., R 3., K 2.
2010 közép E 2., R 2., K 6.
Az eredmények értékelésénél illik figye-

lembe venni, hogy az U-18 az ország egyik 
legnagyobb egyesülete, a Dél-Tisza pedig az 
ország második legnagyobb tagszövetsége.

Érdekes, hogy hosszú távon nincs az élvo-
nalban, pedig olyan fegyverténnyel is rendel-

kezik, hogy az emlékezetes athéni versenyen 
4 galambja is befutott az első 20-ba az orszá-
gos listán. Hol vannak ezek a kerületi hosszú 
távú programban?

A közösségért végzett tevékenysége, 
tisztségei:

Szirom Miska bácsi szárnyai alatt 1972-
ben szerzett országos bírálói minősítést. Az 
azóta eltelt időszakban 4-5 alkalommal bírált 
országos kiállításokon, számtalanszor tag-
szövetségi, illetve egyesületi kiállításokon. 
Szívesen tesz eleget ilyen irányú meghívá-
soknak.

Igazi szakterülete a versenybizottság. Két 
ciklusban volt tagja az országos gréniumnak, 
(8 év), 10 évig a Dél-Tisza tagszövetségnek 
és ki tudja hány évig az U-18-nak. Érdeklő-
dése, valamint rengeteg ismerőse és barátja 
révén még most, 72 évesen is elmaradhatat-
lan résztvevője minden országos és tagszö-
vetségi rendezvénynek.

Végezetül megköszönöm a segítségét a ri-
port elkészítéséhez, és kívánom, hogy fiatalos 
lendületét őrizze meg még számtalan évig.

Tamás István
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Maraton Klub Országos Csapatbajnokságot, Nemzeti Cs. 
Bajnokságot, Kerületi Hosszú távú Csapatbajnokságot nyert 
állományomból máshoz került galambok és utódai is jól sze-
repelnek (Petró-Dúc Miskolc; Lótos-Fejős Nagykáta; Vass S. 
Kisvárda stb.) 2010. évben Patócs T. Pannon Maraton Nem-
zetközi Csapat III-ik. (Mindhárom galamb az én tojómból). 
2010. év Maraton Klub champion hím I hely (fölényesen) 
Szabó A. Enese-i 08-11-38773 H - apját én tenyésztettem.

Ezen galambok közvetlen rokonságából madarak 
eladók.

Szauervein József
1151 Budapest, Harsányi K. u. 53.

Tel: 06-70/6273-1886, 06-1/233-1037

Tisztelt Sporttársak!

A szeptemberi újság címlapján szereplő 06-26-
85427 vk hím 4 útból volt a legeredményesebb 
galamb, mivel a P.M. verseny kiírásában az első 
3 út alapján számolják a championt, így hivatalo-
san KARDENEKKER Sándor N-01 05-04-83437 
hím galambja a CHAMPION I.

Gratulálok és a hibáért elnézést kérek!
Gáspár István

61. nap: Külső élősködőktől való menetesítés
A paramyxo vakcinázást követő 2 hét múlva ún. spot on (csepeg-

tetős) készítménnyel az egész állományt le kell kezelni, pl. DRH-
Ivermectin spot on.

75. nap: Laborvizsgálatok
4 héttel a paramyxo vakcinázást követően kerülhet sor a laborvizs-

gálatokra. A vizsgálatokhoz az állomány 5-10 %-ból érdemes mintát 
venni, hogy értékelhető legyen az eredmény.

Milyen mintákat érdemes vizsgálatra küldeni?
- Bélsarat parazitológiai és esetleg bakteriológiai vizsgálatra.
- Vért az alkalmazott vakcinázás eredményességének ellenőrzésé-

re.
- Tolltüszőt a cirkovírusos fertőzöttség kimutatására.
Ehhez mindenképp szakállatorvosi segítségre van szükség!

Ez a kezelési terv csak egy ajánlás, mindenki a saját elképze-
lése szerint bővítheti, a leírt időtartamokat bizonyos határokon 
belül változtathatja. Direkt nem jelöltem meg konkrét időpon-
tokat, ezt mindenkinek a saját elképzelése szerint kell kiválasz-
tania.

Remélem írásom egy hajszálnyit megingatja az antibiotikumokba 
vetett hitet, és csak a lehető legindokoltabb esetben használjuk azo-
kat a téli pihenő időszakban!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és tapasztalataikat a www.ga-
lambpatika.hu oldalon várja és Önöknek is kellemes téli pihenést 
kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász
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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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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Mészáros József a Zsámboki  
A-50 Egyesület tagja 57 éves 
korában tragikus hirtelenséggel 
elhunyt. 
Búcsúztatóján részt vettek az egye-
sültünk tagjai. Galambok feleresz-
tésével búcsúztunk Sporttársunktól 
és emlékét megőrizzük. 

A-50 PGSE tagjai

Halottaink

Mély megrendüléssel tudatjuk mind-
azokkal akik ismerték és szerették, 
hogy Stein József sporttársunk a 
Tatabányai C-02 tagja a Városi Sza-
badidősport aktív tagja életének 66. 
évében elhunyt. Sírjánál a kegyelet 
virágaival és galambok felengedé-
sével vettünk végső búcsút sporttár-
sunktól. Emlékét örökre megőriz-
zük. Nyugodjék békében.

C-02 PGSE tagsága városi Szabadidősportszövetség

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Szabó János a nyíregyházi T-04 
egyesület tagja 70 éves korában május 
20-án elhunyt. Gyerekkori hobbiját a 
galambászatot 1989-től versenyszerű-
en folytatta. Jelentős eredményeket ért 
el. Többször volt egyesületi és Kerü-
leti bajnok. A galambászat mindvégig 
a szenvedélye maradt. 
Búcsúztatásán a családtagok, rokonok, 
barátok, ismerősök, sporttársak voltak 
jelen, akik szeretet galambjai feleresz-

tésével búcsúztak tőle.

Gyászolja: családja, rokonok, barátok, ismerősök, sporttársak. 
T-04 Nyíregyházi Egyesület tagsága.

Mély fájdalommal tudajtuk, hogy 
Csala Zoltán 50. életévében, rö-
vid ideig tartó, súlyos betegségben 
elhunyt. Személyében egy önzet-
len, segítőkész sporttársat, barátot 
veszítettünkel. Sírjánál a kegyelet vi-
rágaival és feleresztett galambokkal 
búcsúztunk.

APC V-09 tagsága
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BÚCSÚZUNK 
„Egy ember volt, még nem is olyan rég. 

Egy ember volt, aki már csak élt. 
Tragédia, szörnyű halál, 

s az élet elmúlik, vége már. 
Ó, te sors, miért vagy kegyetlen? 

Miért kellett, hogy egy ember elmenjen? 
Mert Ő nem volt rossz, nem ezt nem hiszem! 

Egy ember volt, s hogy miért csak volt, mondd, ó, Istenem! 
Egy ember volt, aki elment hamar. 

Egy ember volt, akit ma már a föld takar. 
Egy ember volt, aki már nem lehet közöttünk. 

Egy ember volt, akiről már csak múlt időben beszélünk. „

A V-05 Lőrinci Postagalambsport Egyesület megrendüléssel és mély fájdalommal tudatja, hogy az egyesület elnöke SZENDREI 
MIHÁLY 43. éves korában, 2010. október 17-én méltósággal és türelemmel viselt súlyos betegség után elhunyt. Mindannyiunk 
Misije, aki mindig mosolygós, pörgős, mindenkivel lojális és időnként kritikus, már a felhők mögül szemlél bennünket.
Az idei év versenyszezonját még ereje teljében kezdte, senki sem gondolta volna, hogy  néhány hónappal később, mire vége a röptetésnek 
már nem lesz közöttünk. Nagyon bízott a gyógyulásban, de a gyilkos kór sajnos legyőzte szervezetét. Már legyengült testtel, erőtlenül, de 
annál nagyobb akarattal hozatta el magát az egyesület közös ebédjére. Akkor még nem tudtuk, hogy ez volt utolsó látogatása és egyben 
búcsúja.
Utolsó perceit szeretett családja körében töltötte. Halálát követő kéréseinek egyike, hogy hamvainak egy részét galambjai szórják szét, 
melyet felesége és gyermekei teljesítettek. Így kedvencei vitték fel a magasba és szórták szét a szélben. Hamvainak maradék részét 2010. 
október 20-án, saját bajnoki serlegébe ravatalozták fel és temették el. Temetésén a család, a rokonok, barátok, ismerősök az egyesület és 
más társegyesületek, a kerületek tagjai az ország különböző részeiről, valamint a Postagalamb Sport Szövetség vezetőségi tagjai, jelen-
létükkel és koszorúik sokaságával vettek Tőle utolsó búcsút. Az Észak I. Kerület csapattagjai egy szállítókocsinyi összegyűjtött galambot 
engedtek fel. Sírja mellett felengedett kedvenc galambjai búcsúkörökkel köszöntek el és  vitték lelkét a messzeségbe.

Emlékét örökre szívünkben őrizzük
V-05 Lőrinci Postagalambsport Egyesület tagjai

Nagy Jenő
1933-2010

1976-ban, három éves ismeretség után, így jellemeztem szaklapunkban megjelent írásomban: „Jenő 
olyan ember, akiből sok kellene galambász társadalmunkban. Ízes beszédével, jó humorával, élel-
mességével, közvetlen nyíltságával, szememben az igazi alföldi magyar ember típusát személyesíti 
meg. Hosszú évek óta az U-18 szegedi egyesület elnöke, és nyilván nagy szerepe van abban, hogy a 
nagyváros és környékének 60-70 postagalambásza megfér egy egyesületben.”
34 év elteltével is igaznak és hitelesnek érzem a fent leírtak minden szavát, bár azóta nagyot fordult a 
világ kereke.
Szőregen született, ahol már gyerekkorában foglalkozott magasröptű keringőkkel. Hivatásos gépkocsivezető 
jogosítványt szerez, majd 1957-ben megnősül. Két gyermekük születik. 1964-ben Szegedre költöznek. Bér-
házi lakásuktól 4-500 méterre telket vásárol, ahol 1965-ben deszkából megépíti első dúcát. Rövid időn belül 
kiderül, hogy a galambokhoz rendkívül jó érzéke, szeme és szerencsés keze van. Piacon vásárolt, berepült 

és ajándék galambok kombinációjából 1966-tól kezdődően olyan versenycsapatot illetve állományt kovácsol, amely az elkövetkező tíz évben a 
kerület második legeredményesebb versenyzőjévé emeli. A brüsszeli olimpián a 29 kék hímje rövidtávú sport kategóriában képviseli hazánkat.
1976-ban megépíti új dúcát, és a sikerek folytatódnak.
Rendkívül szerencsés kezének újabb bizonyítéka a standard irányban történő próbálkozása. 1980-ban hoz 1-1 reprezentánst az akkori 
standard menőktől, amelyek tojó utódjaival 1983-ban, a prágai olimpián 2. és 6. díjat nyer.
14 évig volt az U-18 elnöke. Ez az egyesület virágkora. Több ciklusban a nagy Dél-kerület második embere, majd pénztárosa. Megnyerő egyéniségé-
vel jól kezeli a konfliktusokat, bár azok, akik legközelebb állnak hozzá, tudják, hogy rendkívül érzékeny ember, aki indulatait magában tudja tartani.
1984 őszén telkét a város kisajátítja, a dúcot fel kell számolni. Galambjai legjavát Szőregre menekíti, apósához. A ház padlásán készít 
számukra helyet, de az eredményes versenyzésre a távolság miatt nincs esély. Nem is próbálkozik.
Miután gyermekeiket saját szárnyukra bocsájtják, 1996-ban feleségével, Kamillával kiköltöznek Szőregre, a galambok után. Az egyesü-
lettel, galambászokkal folyamatosan tartja a kapcsolatot a legutolsó időkig.
1998 decemberében sújt le rájuk a sors, testet ölt a rémálom, egy hosszan tartó, alattomos betegség formájában. Az ezt követő 12 év az 
emberi tartás, az akarat, az emberi méltóság és az önfeláldozás diadala.
Hamvait november 15-én helyeztük örök nyugalomba a szőregi temetőben, mindazok jelenlétében, akik életében szerették és tisztelték. 
Sokan voltunk!

Tamás István és az U-18 tagsága
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Ujházy Péter
Özvegy versenyzési módszerek II.

Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II. című könyve 20 kiváló versenyzőt mu-
tat be, akik a klasszikus özvegy versenyzési módszerre építkezett és úgy alkotta meg saját 
versenyzési rendszerét. A szerző ezen extra módszerekre 
volt kíváncsi Hollandiában, Belgiumban és Németország-
ban. Ezen újdonságok remélhetőleg sokunknak tudnak 
segíteni.

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

A galambászok és módszereik bemutatása közben fon-
tos egészségügyi, és egyéb hasznos tanáccsal is ellátja a 
szerző az olvasót, mint például paratífusz, circovírus him-
lő stb. Ezen betegségekről tüneteikről, megelőzésükről 
nem lehet elégszer beszélni.

A szerző reméli, mindenki talál olyan fejezetet magá-
nak a könyvben, amely segíti versenyzési módszerének 
kiszélesítését.

Kapható a Szövetség Székházában        1100.-.

Állományom 1972 óta, tiszta 
vérben tenyésztett Symonsok, 
Anker, Bátori, Gyulaitól. Pol-
Nele, Til, Vöröskozák, Gyulai 
1-H. Tisztavérű D.-Matthijsok, 
Klare-63, Genajde-I, Genajde 
II. visszavezethető. Vámosi Fe-
renc 5231 Fegyvernek Felsza-
badulás út. 127. 06-30/6111-
403, 06-56/481-437

***
Tisztított vörös madárcirokmag 
eladó. Érdeklődni: 06-30/278-
7018 Ár: megegyezés szerint.

***
Felsőnyáregyházi helyszínre 
dúcgondozót keresek! Illetve 
eladó kedvező áron 30 db 100% 
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