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Jegyzőkönyv 2010. 10. 30.
Amely készült a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség 2010. október 30-án, 9 óra-
kor tartott közös országos tanácskozásáról.

Helyszín: Budapest, Csili Művelődési 
Központ

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív sze-
rint az elnökség tagjai, tagszövetségi elnö-
kök valamint a szakbizottságok vezetői

Jegyzőkönyv: Pethő Attila
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Bárdos István elnök köszönt mindenkit és 
kéri a résztvevőket az eredményes tanács-
kozás lefolytatására, egymás véleményének 
tiszteletben tartására.

1. Tájékoztató a 2010. évi versenyekről, 
a 2011. évi versenyzési tervek

Belák Ottó véleménye szerint a 2011-es 
szezonról kell elsősorban beszélni úgy, hogy 
az ezévi tapasztalatokat, beépítjük az új ja-
vaslatokba.

Alapvető gond, hogy sok tagszövetségi 
versenyprogram úgy készül, hogy a tagszö-
vetség megbízza az eredményszámolót a 
program kiszámolásával és nem kerül ter-
vezésre a szezon, nem veszik figyelembe, 
hogy vannak határidős feladatok mint az 
alapnevezés leadása, a  bemérések elkészí-
tése stb.

Ez olyan problémákat okozhat, hogy a 
versenyrendszerünk ellenőrzés, kontroll nél-
kül marad, így fordulhatott elő olyan eset is, 
hogy pl. Grizner sporttárs esete az elrontott 
gyűrűszámmal csak júliusban derült ki.

A listák küldése nem történik meg még 
mindig időben és folyamatosan. Az eredmé-
nyeket szétbontják, nehezen követhető.

Sok verseny módosult 2010-ben is. A 
szövetség megrendelt és használt olyan idő-
járás előrejelzést, amelyet az Országos Me-
teorológiai Szolgálat biztosított számunkra. 
Tanácsnak, figyelmeztetésnek, fontos infor-
mációnak szántuk, sikere volt, de emellett 
a szövetség nem tiltotta meg a versenyzést 
egyik hétvégén sem.

Előfordult, hogy valamelyik tagszövetség 
el sem indította az autót, volt aki másnap-
ra tette a startot. Sokan előre jelezték, hogy 
hová akarnak menni és hová nem.

A számtalan versenyprogram módosítás 
felborította az értékelést.

A tagszövetségek az ellenőrzést más vo-
nalon sem tartották be. Sok helyen volt ide-
gen galamb jelenléte. Volt aki saját berkein 
belül lerendezte az eljárást, volt akinek ügye 
még a szövetség előtt van. Tavasszal történő 
ellenőrzés, alapnevezés során ki kell húzni 
az idegen galambot az alapnevezésből. Fo-
gott galambot beraknak versenyre, pedig 
nem szabad. Vannak tagszövetségek, akik 
összekeverik a tréninget a hivatalos verse-
nyekkel.

A 2010. évi versenyek eredményei a ki-
írás alapján kiszámolásra kerültek. A Nem-
zeti Bajnokság elkészült, az Anker bajnok-
ság értékelése is megvan.

A Magyar Kupánál fontos: tagszövetségi 
bajnokságra volt kiírva már hosszú évek óta 
és további feltétel az 50 indult tag és 1000 
galamb. Ez nem összekeverendő a nemzeti 
bajnoksággal.

A Magyarország Élgalambásza kategóriát 
nem lehetett értékelni.

A 29. tagszövetség eredményei voltak a 
legproblematikusabbak,  3 út törlésre került 
és van egy jelenleg is folyó fegyelmi ügy.

Az élgalamb jelentés menete is problémás 
volt. Kizárás is volt emiatt. 12 évnél öregebb 
galamb nem szerepelhet, ennek ellenére talál-
tunk a listákban ilyeneket, törlésre kerültek.

Létszámgondok vannak a 22. és 24. tag-
szövetségnél.

Bárdos István: Pozitívum, hogy összes-
ségében sikeres versenyeket rendeztünk, ke-
vesebb volt a veszteség a sikeresebb startok, 
időjárás előrejelzések miatt.

Segítséget kell adni a vezetőknek, úgy vá-
lasszák meg startjaikat, hogy sikeres verse-
nyek legyenek.

Legnagyobb pozitívum: sokkal jobb ver-
senyek voltak tavalyhoz képest rosszabb kö-
rülmények között.

Kritikaként sokszor elhangzik, hogy túl 
sok versenyt rendez a szövetség. Ezeket az 
értékeléseket talán mégis folytatni kell, mert 
lehetőséget ad többféle megmérettetésre.

Kérem, próbáljuk lezárni úgy az évet, 
hogy véleményeket mondotok el, hozzá-
szóltok.

Tóth István: 1 órán belül jelentés nem 
gond, de szakmailag mi indokolja?

Belák Ottó: Egy példa ennek szükséges-
ségére, hogy 2009-ben egy dessaui verse-
nyen valakinek hazajött galambja. Kicsit ké-
sőbb kiderült, hogy nem erről a versenyről, 
de időközben két másik ember beblokkolt 
3-3 galambot.

Bárdos István: Jelentés lényege, hogy 
védjük az eredményt. Élgalamb jelentő 
programnak is ez a lényege.

Bátor Antal: az elnökségi ülés határoza-

ta hogyan bírálható felül? Melyik hosszú út 
lett elfogadva.

Bárdos István: a küldöttgyűléshez lehet 
fellebbezni. Duben verseny került elfoga-
dásra, Magdeburg, As, Finsterwalde azon-
ban nem.

Tamás István: Próbált a tagszövetség 
megfelelni a versenykiírásnak, de a létszám 
mégsem volt meg. Emiatt elestek a nemze-
ti bajnokságtól. Gondolták, nem baj majd a 
Magyar Kupában sikerül sikereket elérni, de 
nem ezt történt, mert a Magyarország Élver-
senyzője kategóriánál 600 km feletti út kell 
hogy legyen legalább 1 út.

Javaslata, hogy kifejezetten a Magyar Ku-
pában csökkentsük a galambok létszámát.  
Legyen 50 tenyésztő 750 galamb.

Az új versenyszabályzatban nem találta a 
Magyarország élversenyzője kiírást.

Bárdos István: 3 éve kezdtük el az új 
Nemzeti Bajnokság rendszerét. Nem vagyunk 
tökéletesek, de törekszünk a lehető legjobbat 
kihozni belőle. Nemzeti Bajnokságra szükség 
van. A hibákat ki kell küszöbölni, ez termé-
szetes. Javaslata, hogy mivel több évre szól 
a versenyszabályzat, ezért azt több fórumon 
véleményezzék a küldöttgyűlésig.

Nem javasolja a létszám csökkentését. 28 
tagszövetség ül itt. Az átlag létszám 200 fő. 
Sok vagy kevés ? 130 a stabil versenyző. 
Ne aprózódjunk tovább, mert annak jó vége 
nem lesz.

Vincz István: a versenyt mindenki úgy 
csinálta ahogy akarta. Hallva a véleménye-
ket, elképesztő hogy egyesületekben mi tör-
ténik. Bizonytalan gyűjtések vannak, elkese-
rítő. Hárman voltak egy zónában, 20,13, 14. 
Vélemény: amatőr gyűjtéssel, versenyzéssel 
ne akarjunk profi értékelést kérni.

Bárdos István: a legjobb szabály sem 
megfelelő, ha nem tartjuk be. Felelőssége 
van ebben a tagszövetségi és egyesületi ve-
zetőknek is.

Bátor Antal: a 29. tagszövetségben ver-
senyzik, amely tagszövetséget az 1. zónához 
sorolta az elnökség. A 29. tagszövetség vb ez 
év januárjában úgy döntött, nekik nem meg-
felelő a zóna által kialakított versenyprogram, 
így levélben kérték az elnökségtől a módosí-
táshoz való hozzájárulást, de a 2010-es ver-
senyprogramjukra nem kaptak választ.

A májusi újságban meg is jelent a verseny-
programjuk szerinti út beosztás. Minden rend-
ben volt. Ekkor jött a június 5-i humpoleci 
verseny ellenőrzése, ahol jegyzőkönyv ké-
szült. Ezt követően az elnökség június 8-án 
határozatot hozott, amely tartalmazott szank-
ciókat a tagszövetséggel szemben, pl azt, 
hogy a tagszövetség 2 helyen gyűjthet. Erre ő 
valóban egy ingerült hangú levelet küldött, le-
vélváltás kezdődött majd a tagszövetség több 
hosszú távú útját törölte a szövetség.
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Bárdos István: nem szabad elfeledni, hogy 
Pintér László a 29. tagszövetség elnöke meg-
egyezett Scheily Gáborral a 11. tagszövetség 
elnökével a versenyprogramról. Ezt változtatta 
meg a 29-es. Amiben több tagszövetség meg-
állapodott, azt tiszteletben kell tartani.

A június 8-ra meghozott határozatot te-
lefonos egyeztetés alapján módosította az 
elnökség, erre az elnöknek joga van. A Bá-
tor Antal által felvetett téma nem ide, erre 
a tanácskozásra való, de hajlandó egyeztet-
ni időpontot, hogy egy másik alkalommal 
megbeszéljék a dolgokat.

Dulai László kéri, hogy legyen újra zó-
nabajnokság, régi 3. zóna kerüljön visszaál-
lításra. 

Pintér László kevesli a Horn Artur szo-
borra felajánlott összeget.

Bárdos István elmondja, hogy mindösz-
sze 1 tagszövetség tett felajánlást az árvíz-
károsultak és vörösiszap károsultjai részére. 
Egy és nem több – a 17-es. A Magyar Posta-
galamb Sportszövetség több mint egy millió 
forintot utalt át az érintett sporttársaknak.

A 2011-es tervekkel kapcsolatban Bárdos 
István a legfontosabb feladatnak tartja az  új 
Versenyszabályzat kidolgozását.

2010. november 21-re a versenybizottsági 
elnökök részére egy újabb megbeszélést ter-
vezünk, amelynek legfőbb célja a Verseny-
szabályzat egyeztetése lesz.

A szabályzattal kapcsolatban több javaslat 
elhangzik, ezek összegyűjtve:

Többen javasolják: a Magyar Kupánál a 
létszám kritérium legyen 50 tenyésztő, 500 
galamb.

Pintér László: eddigi tapasztalatok alap-
ján a csalások a jegyzőkönyv módosításával 
történt, ezért legyen benne, hogy a kézzel írt 
jegyzőkönyvet előre kelljen megírni és a te-
nyésztő írja alá  a jegyzőkönyvet. 1991-ben 
alakult a Peller Klub, 1995 től ők is a 33 % 
listát használták.

Burka József: 650 km hosszú távnál. Ki-
nek 650 km ? A különböző versenytársulá-
sok miatt ez fontos lehet. Amennyiben szük-
séges, lehet ’javaslat’ szót használni.

HATÁROZAT: lehetőleg 650 km központi 
táv legyen. A következő mondat kiesik.

Németh Zoltán: A 33% lista nem biztos 
hogy jó. Próbálták, de nem jött be. Az erő-
sebb versenyző többet fog helyezni.

Bárdos: 10-es csapatbajnokságot haszná-
lunk, de a nagyobb % nem jelenti azt, hogy töb-
bet helyez a nagyobb listával a tenyésztő. Több 
versenyző tud helyezni. Egyetlen egy helyen 
fontos a 20%, ez az olimpia, az FCI értékelés. 

Problémás, hogy egyesületek nem akar-
nak versenyezni tagokkal, ha sikeresek. Aki 
eddig nyert, most is fog, de talán több esélyt 
ad a kevesebbet helyezőknek.

Bátor Antal: egyesületi szinten és tag-
szövetségi szinten előny. Támogatja. Siker-
élményt ad.

Mészáros Péter: próbaszámítás alapján 
egyértelmű, hogy a gyengébbeknek jó a 
33% lista.

Többször szerepel a szövegben az 1 te-
nyésztő 1 csapat kifejezés, ez ellentmon-
dáshoz vezethet. Javaslat, hogy egy helyen 
maradjon benne.

Dátumok meghatározásával kapcsolatban 
zavaró, ha minden héten le kellene adni va-
lamit. Legyen emiatt csak egy-két dátum. 

Március 1: versenykiírás, versenyprog-
ram, április 15. minden más. Versenyenge-
dély, stb. A fiatalok versenyénél aug. 1. a 
program és aug. 20 minden egyéb.

Guzsik Gábor: csak egy csapat legyen, 
mert zavaró.

Bárdos: legyen úgy, hogy most volt va-
gyis a Nemzeti Bajnokságban csak az 1. szá-
mú csapat számít.

Orosz Miklós: 33% jó lesz. Javasolja le-
gyen 20/5 vagy 15/5 befutós versenykiírás.

Pintér Ferenc: jobb és hatékonyabb meg-
oldás, ha az egész Versenyszabályzat oldal-
ról-oldalra kerül megbeszélésre. Az ajánlott 
versenyformák legyen melléklete a verseny-
szabályzatnak.

Elképzelhető emellett, hogy csak a baj-
noksági kiírások jelenjenek meg minden 
évben az újságban.

A 33% nem érinti az élversenyzőket. 
Költségnövelő lesz. A fél csapat nem egyér-
telmű. Nem ettől függ a verseny tisztességes 
volta. Lehessen 1 db-ot is berakni.

Bárdos: a fél csapat a versenyzés lehető-
ségét tartja fenn ott, ahol elfogy a galamb. A 
fél csapat azt jelenti, hogy ha 1-et küld az is 
szabályos.

Ötvösi László: 33% támogatandó, voltak 
egyesületek ahol erősek voltak és a tagszö-
vetségben tudtak helyezni. A gyűrűzésnél 
fontos, hogy alaposan nézzék meg, hogy ki 
végzi a munkát.

Czékus János: a 33% lista költségnövelő, 
nem lesz sikerélmény. Nem tartja jó megol-
dásnak. Zónabeosztással és a Szuper Kupá-
val sem ért egyet, mert a 10/10 nem jó. Ez 
olyanoknak jó, akik 25 km-en belül vannak. 

Bárdos: nincs új zónabeosztás 2011-re. 
Nincs igény rá, arra van hogy minél kisebb 
körben versenyezzenek. A 4. zóna csinált 
közös versenyeket, mert külön kérték 2010-
ben. Semmi nem tiltja a közös versenyeket, 
a Szövetség támogatja, az 1% díjazását is 
felajánlottuk.

A Szuper Kupával kapcsolatban sok vita 
volt már. Ne kényszerítsünk tagokat arra, 
hogy két irányba menjenek. A Komlódy Fe-
renc Szuper Kupa kiíráshoz ragaszkodik, de 
az előfordulhat, hogy más verseny keretei 
között lesz megvalósítva.

Pénzdíjas versenyt lehet rendezni, de csak 
abból amit beszedünk rá. Nem ez az irány a 
legfontosabb a postagalambsportban jelenleg.

Határozat: az elnökség felé a javaslat a 
33 % lista legyen (15:12 arányban).

2. Az 55. Országos Kiállítás és Díjkiosz-
tó ünnepség, területi kiállítások és díjki-
osztó ünnepségek

3. Olimpiai előkészületek
Hegedűs István: következő feladatunk a 

Bajnokok Kiállítása, amely egyben galamb 
börze is. Más jellegű mint az Országos Ki-
állítás, de már ismeri ezt minden galambász. 
A kiállítás részletei, megjelentek a Postaga-
lambsportban, a részletek közlésre kerültek.

 
55. Országos Kiállítás:
Az elmúlt években már kevésnek tűnt a 

hely az Országos Kiállításra. Többen jelez-
ték, hogy igény van egy nagyobb helyre, ke-
resni kell valami más megoldást. 3-4 helyen 
voltunk, a Syma Csarnok lett az a hely, ame-
lyet megfelelőnek láttunk.

Készülünk a 32. olimpiára is. 3 olyan új 
kategória van, amely az országoson már 
bemutatkozott tavaly. Életteljesítmény ka-
tegória is kihirdetésre került. 27 galambot 
várunk tagszövetségenként, ebből kell kivá-
logatni a legjobbakat.

Terveink szerint 34 galambbal veszünk 
részt a poznani olimpián.

A tavalyi hibát kiküszöbölve idén szom-
baton, a kiállítás alatti díjkiosztó alkalmával 
kerülnek a kiállítási díjak átadásra. Minden 
kategóriának megvan a ketreckártyája.

Bárdos: emailen is el lehet küldeni az 
anyagokat. Új helyszín a kiállítás, de a 
Symában sem volt még sem kutya, sem 
macska kiállítás. 

2012-ben Magyarország rendezi az FCI 
első ízben kiírt Európa Kupa kiállítását. 
Mi rendezzük az elsőt. 130 évesek leszünk. 
25 országra számítunk. Most a Syma csar-
nokban szeretnénk főpróbát tartani. Ez 
Olimpia szintű rendezvény lesz.

A menetrend szerint csütörtökön felpa-
kolás, péntek, szombaton a kiállítás lesz, 
vasárnap délelőtt lepakolás. A szállításra 
rámegy fél-fél nap. A kiállításon a díjak a 
kiírás szerint lesznek kiadva.

Zóna díjkiosztókat szoktunk rendezni. 
Most is tervezzük. December 15-ig mindent 
kell tudni az időpontokról.

Hétfőn SVB ülés volt, ahol a Lendvai 
ügyet is tárgyalta a bizottság. Eljutott a ta-
nácskozás oda, hogy vizsgálóbizottságot 
kellett alakítani.

Az SVB az elnökség felé 4 tagot java-
sol a vizsgálóbizottság tagjainak. (Belák 
Ottó, Nagy Endre, Politzer József, Szen-
tesi Endre)

HATÁROZAT:  Szavazás az SVB eseti 
vizsgálóbizottságáról, amely a G10 egyesü-
let 2010. június 5-i humpoleci versenyének 
gyűjtésén történteket vizsgálja ki.

Egyhangúlag elfogadva.

2010. december 12-én kerül megrende-
zésre a német kiállítás Dortmundban.
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A lengyelországi Olimpia Poznanban 
lesz 2011. január 26-30. között. Az Olimpiai 
ismertető a Szaklapban megjelenik.

Két embert javasoltunk az FCI felé bírá-
lónak az olimpiára: Kurucz Imre, Garaczi 
János.

Az olimpián több új szabály van. Nyitrán 
– 2 év múlva – visszatér a koefficiens szá-
mítás valamennyi Sport kategóriában – ami 
nagy sportsiker.

Szalai Károly: Miért nincs fiatal standard 
értékelés? 

Hegedűs István: Úgy döntött a Bíráló 
Bizottság, hogy azok a kategóriák legyenek 
csak, amelyek olimpiai kategóriák.

Tarczi Ferenc: Miért nincs tartalék ga-
lambnak hely a jelentkezési lapon? Miért 2 
galamb van kategóriánként?

Bárdos: ha a tagszövetség úgy ítéli meg, 
hogy a 16 galambból más felosztást készít, 
azt megteheti. A sportos 8 kategóriát próbál-
tuk behatárolni.

4. Tagszövetségeink élete, átigazolási 
előzetes, kitüntetési lehetőségek

Bárdos: hagyományosan 3 dossziéban 
gyűjtjük a most aktuális és leadandó javasla-
tokat: kitüntetési javaslatok, mesterverseny-
zői előterjesztések, átigazolási kérelmek

Februárban döntött az elnökség majd a 
küldöttgyűlés, hogy az átigazolásra bizto-
sított időszak rövidül és ez minden évben 
október 1-31.

Márciusban azt fogadtuk el, hogy 3 évig nem 
igazolhat át az, aki most átigazol (2010-ben sem 
tag sem egyesület).

Gondoljuk át a közgyűlésig, hogy kettős 
tagsággal lehet-e versenyezni? Lehet korlá-
tozni, meg kellene gondolni.

A kitüntetési javaslatok leadásakor kívá-
natos lenne, hogy a tagszövetségen keresz-
tül történjen a jelölés. Ez lenne sportszerűbb 
megoldás.

5. Bizottságaink munkája, instruktora-
ink tevékenysége

Rózsa Ernő: a Sportszövetség komoly 
társadalmi szervezet, tagsági rendje három 
lépcsőben épül fel: Egyesület/tagszövetség/
szövetség.

Az egyesület jogait nem korlátozhatja 
senki. A tagszövetség jelentős szervezet, je-
lentős gazdasági tevékenységgel. A verseny-
zés 100 %-ban az egyesületben dől el. Oda 
kell figyelni az egyesületekre.

Nagy probléma, hogy nem tudnak felmu-
tatni egy érvényes alapszabályt. 20-30 éve 
nem nyúlnak hozzá, pedig egyre többször 
vetődik fel az ellenőrzés kérdése a hatósá-
gok részéről.

Ellenőrzések visszatartó hatásúak, egye-
sületeket is ellenőrizni kell.

A tagszövetségeknek nagy jogosultsága van.
Fontos, hogy amennyiben pl. 4 tagszövet-

ség közösen versenyez, akkor az egyik nem 

szigoríthat vagy könnyíthet a versenysza-
bályzaton.

A határidők kérdése, azok betartása is fontos. 
Szeptemberben kapott egy levelet a fegyelmi 
bizottságtól, amelyben tájékoztatják, hogy új 
eljárást kér a fegyelmi bizottság egy versenybi-
zottsági ügy miatt, mert az érintett tenyésztőt az 
első foktól nem hallgatták meg.

A szabályokat be kell tartani.
Bárdos: A dopping lista javaslata eljutott 

a tagszövetségekhez. Hatóanyagok alap-
ján kellene listát készíteni, nem termékre 
lebontva. Szükségszerű, mert élversenyzőt 
vádoltak meg, stb.

Németország, Hollandia, Belgium javas-
lata: távlatokban legyen szabály, hogy FCI 
olimpián ne lehessen olyan országnak kiállí-
tani galambot, ahol nincs doppingvizsgálat.

Akkreditált labor vizsgálhat csak.
Az ÁEÜ. bizottság kis hatékonysággal 

működik - nem működik. Semmi segítséget 
nem ad a postagalambászoknak.

Fegyelmi ügyeket tárgyalunk sorozatban, 
ezek között több etikai problémát is felvet-
hetünk. A Junior-Senior bizottság alig-alig 
funkcionál. A kérdés mindenütt az: mit te-
gyünk, hogyan kezdjünk hozzá?

A szövetségnek szándékában áll zóna 
tanácskozásokat szervezni, ahol spor-
tunk kérdéseiről, jelenről, jövőről,  a 
postagalambászat, tenyésztési, versenyzési 
kérdéseiről lehet véleményeket cserélni. A 
zóna tanácskozásokra alkalmas időpontok, 
november, december, január, február, ahova 
a szövetség vezetése természetesen minden-
hova elmegy. Ez 5 tanácskozást jelentene.

Vincz István: hogyan áll az ifjúsági bi-
zottság a videofelvételekkel? Anyagokkal?

Bárdos: csináltak egy teszttelepet Kör-
menden, a tagszövetségi utakat végigröptet-
ve voltak versenyek, majd a záróversenyen 
előadás, készítettek felvételeket is. CD le-
mezen van, eljuttatjuk a tagszövetségekhez.

Tervezünk készíteni olyan számítógépes 
ismereteket, amely információt ad a gyere-
keknek a postagalambsportról.

Fel kell tenni a postagalamb.hu-ra. Talál-
jon a gyerek olyat is, ami nekünk fontos.

Nagy Ottó: véleménye szerint a Szövet-
ség azért ne szóljon bele teljes aprólékos-
sággal a tagszövetség életébe. Magyarorszá-
gon létezik állatdopping vizsgálat, Tiszeker 
Ágnest kell keresni.

Bárdos: 2 helyen van doppingvizsgálat: 
Németország, Belgium. A dopping vizsgá-
latot az adott szövetség előfinanszírozza, a 
vétkes tagtól utólag beszedik a költségeket. 
Dr. Tiszeker Ágnes a Magyar Antidopping 
csoport vezetője csak emberi doppingesete-
ket vizsgálnak.

Czékus János: a lósportban is van, van-
nak tapasztalatai.

6. Aktuális témák
Bárdos István: Az alapszabály változta-

tása örök téma. Ezen belül koncepció a szer-
vezeti rend szigorítása. A német szövetség a 
múlt években kijelölte az együtt versenyző 
köröket. Nálunk ez óriási nagy probléma so-
kak szerint lehetetlen rendet tenni.

Fontosabb alapszabály változási javasla-
tok  amelyen mindenki gondolkodjon:

3. szakasz 
1/b Magyarország megyéiben illetve Bu-

dapesten működő Tagszövetség, amelyet 
jelen Alapszabály hatályba lépése előtt 
társadalmi szervezetként már bírósági nyil-
vántartásba vettek, vagy a Sportszövetség 
működése folyamán tagegyesületeiből lét-
rehoznak.

4/a tagszövetség tagja olyan megyén 
belüli sportszövetségi tagegyesület lehet, 
amely megfelel a jelen szakasz 1/a. bekez-
dés a), valamint a 2. pontokban részletezett 
általános feltételeknek.

5. Tagszövetséget Magyarország Köz-
igazgatási rendje alapján megyénként illet-
ve Budapesten kívánunk működtetni.

4. szakasz
1/b A tagegyesületek csak Magyarország 

megyéiben illetve Budapesten kialakított 
tagszövetségekben, azok felügyelete alatt 
közösen rendezik versenyeiket. Egy megyé-
ben csak egy tagszövetség működhet, kivé-
ve Budapest és Pest megye. A tagszövetség 
versenyein csak saját tagegyesületei vehet-
nek részt.

5. szakasz
1. A Sportszövetség tagegyesületei Ma-

gyarország közigazgatási egységein belül 
– Budapesten és a megyékben hozhatók 
létre, létrehozhatnak, működtethetnek és 
megszűntethetnek társadalmi szervezetként 
működő, saját alapszabállyal és vagyon-
nal rendelkező, önálló jogi személyiségű 
egyesületet, közösséget, amely a bírósági 
nyilvántartásba vétellel jön létre. A szövet-
ség célja a jövő érdekében egy megyében 
lehetőleg 1 tagszövetség működjön. Nem 
zárható ki azonban, hogy több megyében 
is működhet 1 tagszövetség, illetve egy me-
gyében is működhet több tagszövetség. Ez 
a szövetség azonban nem hozható létre a 2. 
szakasz 1-4. bekezdésben felsorolt felada-
tokkal, mert azokat az ország területén a 
Sportszövetség kizárólagos jogkörben gya-
korolja.

Megyésíteni kell a jövőben a szövetséget. 
Ez segíthetné a tagszövetségek működését.

Nem lehet állandóan az a vita tárgya, hogy 
ki - hová megy és kik maradnak együtt.

Pintér László: sok gondot fog okozni a 
kérdés. 1 megye 1 tagszövetség.

Bárdos: az állami sportirányítás a sport-
versenyek szervezése, a diáksport versenyek 
megyei felépítésre alapulnak, célszerű lenne 
ezeket követni.
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Amely készült a Magyar Postagalamb Sportszövetség 2010. 
december 14-én, 10 órakor tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Szövetség Székháza Budapest, Verseny u. 14.
Jelen van minden az elnökségi tag.
Jegyzőkönyv: Pethő Attila
Hitelesítő: Doholúczki Tibor, Földing Norbert

Napirendi pontok 
1. Átigazolási kérelmek
2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása
3. Az 55. Országos Kiállítás és az olimpiai előkészületek
4. Aktuális témák

Bárdos István köszönti a megjelenteket, felhívja a figyelmet, 
hogy az év utolsó elnökségi ülését tartjuk, fontos pontokkal. Az 
év vége tele van teendőkkel, lesznek még egyeztetések.

1. Átigazolási kérelmek
A Nyilvántartási és átigazolási szabályzatot módosította 

a 2010-ben az elnökségi ülés és a Küldöttgyűlés. Legfonto-
sabb, hogy az átigazolási időszak október hónapban 01-31. 
között van és az az egyesület, amely átigazolt 3 évig nem 
módosíthat ezen. 2010-től ez a tilalom a tagokra is vonat-
kozik.

Az átigazolási kérelmeket Molnár Mihály alelnök előterjesz-
tése alapján az alábbiak szerint fogadta el az elnökség:

Átigazolás:
A-33 Fót Bp III Tagszövbe D-17 13. Székesfehérvár
A-44 Bp III Tagszövbe T-18 Új 

egyesület
27. Kisvárda

A-68 Bp III Tagszövbe V-02 28. Jász-Nagykun
E-03 Dunakanyar V-03 28. Jász-Nagykun
A-64 07. Hatvan V-19 28. Jász-Nagykun
A-02 09. Szolnok V-33 28. Jász-Nagykun
F-03 11. Győr Z-33 28. Jász-Nagykun
F-09 11. Győr R-11 28. Jász-Nagykun
G-12 12. Tatabánya

Ki kell emelni a 26. Mátra tagszövetségből a 28. Jászság tag-
szövetségbe átigazolni szándékozó egyesületeket.

Ezek közül az R11, V03, V19, V33 egyesületek átigazolá-
sához az elnökség 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett járult 
hozzá.

A V02 egyesület és a Z33 egyesület átigazolásához feltételek-
kel járul hozzá az elnökség:

V02: tisztázni kell pl. hogy a V02-nél ki az elnök? Szükség 
van egy egyesületi közgyűlésen hozott tagonkénti nyilatkozat-
ra, hogy ki szándékozik menni, illetve maradni az egyesületen 
belül. Hivatalos egyesületi képviselő is kell. Ezek függvénye az 
átigazolás.

Z33:  Írásos nyilatkozat kell, hogy a szállítással nem lesz gond 
és a Z33 egyesület galambjai elszállításra kerülnek valamennyi 
versenyúton.

15 napon belül mindkettőre írásos nyilatkozat kell, ennek fe-
lelőse Molnár Mihály alelnök. A 2 egyesület megvizsgálásának 
szavazása: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodás

2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása- elfogadása

3. Országos kiállítás és az olimpiai előkészületek
Az elmúlt két hónapban anyagokat küldtünk ki és a kiállítási 

nevezéseket december 20-ig várjuk. Ezt követően, de még ka-
rácsony előtt kerül sor az összes kiállítási anyag ellenőrzésére 
és összeállítására. Több mint 700 galambról van szó. A helyszín 
új és a feladatok is újak lesznek. A Bíráló Bizottság a 3 buda-
pesti tagszövetség támogatására is számít a régi segítők mellett. 
A területi vezetőkkel egyeztetve kerültek kijelölésre a bírálók. 
Jegyző is lesz a bírálat során.

Az első FCI Európa Kupa kiállítást 2012-ben Magyaror-
szág rendezi, akkor lesz 130 éves Szövetségünk – felér egy 
Olimpiával!

4. Mesterversenyzők 2010-ben
Adrián Arnold F16 Mitring Imre F16
Albert István N16 Orosz-Orosz Z28
Belák Ottó E-03 Papp László F16
Burka-Takács Z34 ifj. Péntek József és Apja C05
Cseledi Sándor C05 Sokorai Csaba F16

Érdemérem
Mészáros János 17.
Gulyás József 13.

Nagy Gábor 11.
Vincze Zoltán 25.
Czékus János 5.

Arany fokozat
Gombos Lajos 10.
Puss József 3.
Bartoli Rudolf 3.
Tóth Gábor 19.
Molnár József 12.
Palotai Gábor 1.

Burucs József 13.
Szuhányi József 23.
Hunyadvári Árpád 5.
Vincz István 13.
Fehér Gábor 2.
Süveges András 11.

Ezüst fokozat
Riesz István 7.
Zámbó János 7.
Nagy Gyula 7.
Kisztner György 20.
Mihalik Csaba 5.
Rosta Gyula 14.
Mátyás László 10.
Bruder István 1.

Fetter István 16.
Fehér György 1
Zergi Dezső 13.
Matein Elemér 17.
Vigh Zoltán 26.
Szabó Mihály 02.
Tasi Pál 1.
Horváth István 26.
Sándor Lászlóné 21.

Bronz fokozat
Fabók Mihály 17.
Széphegyi Márton 17.
Tóbisz Lajos 8.
Petromárkó Zsigmond 16.
Gecse József 9.
Dr. Ádám Sándor 28.
Id. Oláh István 5.
Peák József 20.
Orbán Lázár 20.
Dr. Simon Emil 4.

Pásztor Róbert 19.
Tóth József 4.
Túri László 5.
Trázsi Imre 26.
Erdős László 22.
Konczili Károly 27.
Mucska János 16.
Lovas István 10.
Id. Péntek József 12.
Szűcs Károlyné 3.

Pusztumusz
Mészáros József 7.
Szendrei Mihály 7.
Czinege János 6.
Serfőző István 6.

Zalaegerszegi Ferenc 6.
Dr. Vercseg János
Pásztor János 2.
Szedlák József 19.
Bergendi József 2.

Jegyzőkönyv 2010. 12. 14.
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Csepi Bence F16 Szabó István Z25
Elekes István F30 Takács Gábor F16
Erdélyi Gyula A25 Tomori László A23
Fejős Zsolt A23 Tóth Ferenc Z25
Földing József F19 Tóth István Z31
Földing Norbert F30 Varga Antal E01
Halász-Vasas Z20 Velenczei Béla E05
Kovács Gábor C08 Zsiga Gábor Z34

5. Aktuális témák
Bárdos István: minta leveleket készít az Ellenőrző Bizott-

ság, amely alapján dolgozhatnak az egyesületek, intézhetik hi-
vatalos ügyeiket - APEH, bíróság, hivatalok.

A berepült galambok témája továbbra is komoly vitatéma a 
galambászok berkein belül. 

Javaslat: 2011. január 1-től a Postagalambsport szaklap 
kéthavonta megjelentet egy mellékletet, amelyben a berepült 
galambok megjelenhetnek. Ezt követően amennyiben 30 nap 
múlva a galamb gazdája nem jelentkezik a galambért a Sport-
szövetség elérhetőségén, úgy a Szövetség igazolást állít ki a 
tenyésztőnek amellyel a galamb versenyeztethetővé válik. 

Az un. „Lendvai ügy” nincs lezárva. Az eseti bizottság hely-
színi vizsgálatán nem jelentek meg többen. December 18-án 10 
órakor a G10 egyesületi gyűjtőhelyen lesz a következő, megismé-
telt vizsgálat. Amennyiben sikertelen lesz, úgy a bizottság azok 
alapján az adatok alapján dönt, amelyek rendelkezésére állnak.

A tagszövetségek és a Szövetség között megkötött megálla-
podásban szerepel, hogy akinek fegyelmi ügye van, addig nem 
versenyezhet, amíg folyik az eljárás.

Javaslat: a Versenyszabályzat új változata a februári elnöksé-
gi ülésen kerül elfogadásra.

 A Nemzeti Bajnokság javaslata megvitatásra és elfogadásra 
került, az új kiírása mellékelve található.

A volt 5. zóna megbeszélést tartott amely után megállapodtak, 
hogy két régióban a 21-09, 05-19 tagszövetségek együtt verse-
nyeznek a régi zóna szerint, a 04. Tagszövetség még tervez.

Kovács Mihály felajánlotta az egyik autóját a postagalamb 
olimpiára való szállításhoz, köszönettel elfogadtuk.

Bárdos István egy alapítványon gondolkodik, amely segíte-
ne galambász özvegyeken, családokon, – ha már a biztosítási 
lehetőséget elszalasztottuk. Csak tényként: 2010-ben 43 fő pos-
tagalambász sporttársunkat temettük el – a családtagjaik 43 x 
500 000 = 21 500 000.- forint biztosítási díjtól estek el!!! Nem 
érte volna meg a 2 000.- Ft/Fő/év biztosítási díj tagjainktól, csa-
ládtagjainkért, ha segíthettünk volna az elhunyt a postagalamb-
ászok családjainak??

Az árvízkárosultak és a vörösiszap károsultjai több mint 1 
millió forintot kaptak a Szövetségtől, amely nagy segítség volt 
számukra. A Szövetség felhívására egyedül a 17. Tagszövetség 
küldött pénzt az árvízkárosultaknak.

Jelenleg a tagság 33%-a valamilyen kedvezményt kap vagy 
nem fizet tagdíjat. Nagyobb szolidaritást és megértést várok a 
postagalamb Sportszövetség tagjaitól.

Magyarország Bajnoka címet lehet el-
nyerni:

 - Rövidtávú
 - Középtávú
 - Hosszú távú
 - fiatalok versenyén
Általános szabályok a Magyar Postaga-

lamb Sportszövetségben, tagszövetségei-
ben és tagegyesületeiben

- Magyarországon egyéni- és csapatverse-
nyeket rendezünk. Egy csapat 10 galambból 
áll az idős és 20 galambból a fiatal galambok 
versenyén

- Szövetségi szervezésű versenyeken 
(Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa, Emlék-
versenyek) a csapatbajnokságban minden 
tenyésztő csak az első (1.) csapatával vehet 
rész. Tagszövetségi és egyesületi versenyeken 
a rendező szervezet döntésétől függően egy 
tenyésztő több csapattal is versenyezhet. 

- Versenyprogramok leadási határideje és 
nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Magyar 
Kupába a tagszövetségek részéről: minden 
év március 01. a főversenyekre és július 30. 
a fiatal versenyekre, az októberi - novemberi 
tanácskozáson elfogadott hosszú távú verse-
nyek figyelembe vételével.

- Alapnevezések leadási határideje a tag-
szövetségekben: március 31.

- A lista 20% vagy 33%
- A versenyeken minden tagszövetség 

minden tagja és galambja részt vehet, ameny-
nyiben versenyengedélyt váltott (pártoló tag 
versenyzése)

- A versenyengedélyeket a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség rögzíti, nyilvántartja, 
engedélyezi az eredményszámolást

- Fiatal galambok versenyengedély inté-
zésének és befizetésének határideje az első 
versenyt megelőző hétvége.

- Aki legalább egy csapattal versenyzett 
a fő versenyeken, annak nem kell a fiata-
lok versenyére új versenyengedélyt váltani. 
Mindenki csak saját tulajdonú galambbal 
versenyezhet. Idegen galamb versenyez-
tetése illetve az ezzel járó visszaélés a 
versenyző az egész éves eredménye, az 
egyesület azon versenyeinek ahol az ide-
gen galamb is versenyzett törlésével járhat, 
a fegyelmi vizsgálat utáni indoklással és 
szankcióval.

- Minden eredményszámolás csak a Szö-
vetség hivatalos eredményszámoló program-
jával végezhető

- Feleresztési helyszíneknek javasoljuk a 
Kárpát medence, Cseh medence területeit és 
a Duna völgye feleresztési helyeit.

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a Szövetségben

- Kiállítási km-ek csak a Szövetség által 
engedélyezett hivatalos versenyekről gyűjt-
hetők és használhatók fel.

- A galambok szállítása, a felügyeleti, 
szervezési tevékenység tagszövetségi szer-
vezésben, az eredmények értékelése, a díja-
zás szövetségi szervezésben történik

- A versenyszabályzattól, a verseny kiírás-
tól csak engedéllyel és indokolt esetben lehet 
eltérni, erre vonatkozó kérelmet az SVB-hez 
kell benyújtani írásban, indoklással. 

- A tagszövetségekben, röpcsoportokban, 
zónákban és minden közösen rendezett ver-
senyen elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összehasonlítva. 

- Közös versenyről, közös listát lehet ké-
szíteni a résztvevők közös megegyezésével, 
de a kiírásnak megfelelően önmagában is ké-
szülhet a tagszövetségnek listája, és a jobbik 
eredmény számít a nemzeti értékelésnél.

- A rövid-, közép-, hosszú távú versenye-
ken a km határokon belül maximum egy-egy 
út két kategóriában is számolható a verseny-
programban, ezek tagszövetségi szinten is 
megrendezhetők, az utakat a nemzeti verse-

Magyar Nemzeti Bajnokság 2011. 
Elfogadva: 2010. december 14-én

Mottó: „Egy verseny akkor reális, ha az abban résztvevők mind egyforma feltételek mellett 
küzdhetnek a cél eléréséért, őket semmi külső körülmény a másik versenyző kárára nem segíti, 
vagyis ha a résztvevők tisztán saját képességükre vannak utalva.” 

(Horváth János – 1932)
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nyek értékeléséhez és a tagszövetségi értéke-
lésekhez is felhasználjuk

- Nemzeti verseny esetén az elnökség be-
sorolhatja a tagszövetséget már kialakult kö-
zösségek versenyeihez

- A központi gyűjtések, gyűjtőhelyeken kí-
vül minden tagegyesületben a kötelező ver-
senyzői létszám minimum 7 fő 14 éven fe-
lüli versenyző állandó jelenléte a versenyre 
gyűjtéskor, óraindításkor, órabontáskor (csa-
ládtagok, versenyző párosok!) is kötelező.

- A versenyengedélyek befizetési határideje 
minden év április 15-ig történik. 1 csapat 2000 
Ft., minden 10 db feletti galamb versenyenge-
délye 50 Ft/db. A fiatal galambok versenyen-
gedélye 1000 Ft/versenyző tag ha nem vett 
részt a főprogramban, a 20-as csapaton felüli 
fiatal galambok versenyengedélye 25 Ft/db. A 
versenyengedélyt nem váltott tenyésztők és 
galambjai eredményét töröljük, az egyesületi, 
tagszövetségi listákat újra kell számolni.

- Fiatal galambok részére a versenyeket 
augusztus – szeptember – október hónapok-
ban kell megrendezni

- Magyarországon külföldi gyűrűs galambok 
a tulajdon igazolással versenyezhetnek, de kiál-
lításokon nem képviselhetik Magyarországot.

- A nemzeti színű olimpiai gyűrűs galam-
bok részére 2012-ben a klasszikus olimpia 
alkalmából kiemelt díjazású versenyeket 
rendezünk. Ezeken kívül valamennyi Ma-
gyarországi hivatalos versenyen a nemzeti 
színű gyűrűk részt vehetnek. A klasszikus 
olimpiák ciklusai során, ezek a kiemelt díja-
zású versenyek megismételhetőek.

- Hosszú távú és maraton versenyeken az 
élgalambokat a tagszövetségek versenybi-
zottságainak 1 órán belül jelenteni kell.

- A pénzdíjas versenyek élgalambjait 30 
percen belül tenyésztőnként jelenteni kell.

- Tenyésztőként csak az első galamb je-
lentése kötelező. Ennek elmulasztása az első 
galamb eredményének törlését vonja maga 
után. Az egyesületek minden tagjának ez 
kötelező az egyesületi VB felé, aki a tagszö-
vetség VB elnökének lejelenti. A tagszövet-
ségnek kötelező a szövetség felé a tovább-
jelentés. A Nemzeti Versenyek élgalambjait 
a tagszövetségek interneten továbbítják az 
élgalamb jelentő programra.

- A holtidőben rögzített galambok jelenté-
si kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán 
belül kötelező.

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre, ha külön 
helyről engednek). Ennek hiányában a tag-
szövetségi versenyeredmény nem hivatalos.

A versenyt követően a gépkocsi tachográf 
másolatát a GPS kinyomtatott adataival (me-
netlevél) együtt kell megőrizni a rendező tag-
szövetségnél és a versenyek végén minden 
év október 1-ig le kell adni a szövetségbe.

- Versenykiírásunk rögzíti: a szándékos 
hibát vétő, tetten ért, jogosulatlan előnyt te-
remtő, élvező, csaláson tetten ért versenyző 

egész éves eredményét meg kell semmisí-
teni, a versenyekről el kell tiltani több évre 
(akár örökre is). A döntést minden esetben 
határozatba kell foglalni, az érvényes szabá-
lyoknak megfelelően. Az eljárás lefolytatá-
sáig az érintett versenyző, a galambjai és a 
dúca a versenyzés alól felfüggesztésre kerül! 
Díjait, nyereményeit a versenyt rendezőknek 
köteles visszaadni, illetve visszafizetni.

Nemzeti versenyek és értékelések:
- Egy időben egy helyről rendezett egy-

napos hosszú távú verseny tagszövetségek, 
maraton klubok vagy az országos szövetség 
rendezésében. A rendezők szabadon választ-
hatnak nemzeti, régiós versenyek között, de 
versenyenként csak egyben értékelhetők.

- Min. 5000 galamb részvételével
- Külön nemzeti értékelése legyen a Junior 

illetve Senior tagoknak.
- Zóna, régiós, verseny minimum
Rövidtáv  2000 galamb
Középtáv  2000 galamb
Hosszú táv  2000 galamb
Fiatalok versenye 2000 galamb
- Az eredmények értékeléséhez minimum 

2 tagszövetség részvétele szükséges az ösz-
szes hosszú távú versenyen. A rövidtávú, 
középtávú és a fiatalok versenyét önállóan is 
megrendezheti a Tagszövetség

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre 
és értékelésre valamint díjazásra. A tagszö-
vetségi versenyekből értékelhetők a Nemzeti 
Bajnokságok rövidtávon, középtávon és a fi-
atalok versenyén. A tagszövetségi versenyek 
illeszkedjenek a Magyar Nemzeti Bajnokság 
kiírásához valamint az FCI olimpiai kategó-
riáihoz. A tagszövetségi bajnokság hosszú 
távú versenyeit lehetőleg 650 km központi 
távolságról kell megrendezni!

- A 700 km feletti távolságról rendezett ver-
senyek a Maraton (E) kategóriába tartoznak, 
amelyeket nem javaslunk a tagszövetségek 
versenyprogramjába. A 700 km feletti verse-
nyeket Régiós-Zóna-Nemzeti-Nemzetközi és 
a Maraton klubok szervezésében javasoljuk 
megrendezni a Szövetség koordinálásával.

- Minden tagszövetség köteles 2 egyesüle-
tet központi gyűjtőhelynek kijelölni, ahová a 
gyűjtés napján és idejében bárki elviheti a ga-
lambjait és begyűjtheti (pl. utolsó gyűjtő egye-
sület). A Központi Gyűjtőhelyre a tagszövetség 
köteles kijelölni a gyűjtést végző személyeket 
és a gyűjtés időtartamát, a hét versenyző jelen-
léte a gyűjtés – bontás során kötelező. Nemzeti 
versenyre történő gyűjtésen más tagszövet-
séghez tartozó tagok is részt vehetnek. Ha az 
anyaegyesület versenyez, csak indokolt eset-
ben lehet a központi gyűjtőhelyen részt venni 
a gyűjtés és bontás folyamatában.

- Minden tagszövetség vegye figyelembe a 
tagegyesületek, tagok átigazolása esetén a Szö-
vetség által kialakított versenyzési határokat.

- Régiós-zóna versenyek szervezésekor 
törekedni kell megközelítőleg 100 km-es 

versenyzői zóna kialakítására. Egy város-
ban, egy településen lévő tagok, egyesületek 
lehetőleg együtt, egy helyen gyűjtsenek, ver-
senyezzenek.

- A magyar nemzeti bajnokság értékelé-
se 10/3 befutó értékelésével történik. (Fia-
tal galamboknál 20/3 befutó.)

- A Magyar Kupa értékelése 10/5 befutó 
értékelésével történik.

A Nemzeti Bajnokság és a Magyar Kupa díja-
zása minden évben külön kiírás szerint az évi ren-
des közgyűlésen ismertetve történik. A nemzeti 
bajnokságban a kettős tagok is csak egy csapattal 
vehetnek rész és azt előre meg kell jelölni. 

Magyarország Rövidtávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal 

lehet versenyezni, 100-400 km közötti távol-
ságokról rendezett versenyeken. 10/3 befutó 
eredménye számolható

- 5 verseny közül, 4 eredménye számolha-
tó, a versenyek minimum össztávja 800 km

- Értékelés tagszövetségi vagy régiós ered-
ményekből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-

Magyarország Középtávú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal 

lehet versenyezni, 300-600 km közötti távol-
ságokról rendezett versenyeken. 10/3 befutó 
eredménye számolható

- 4 verseny közül, 3 eredménye számolha-
tó, a versenyek minimum össztávja 1200 km

- Értékelés tagszövetségi, régió eredmé-
nyekből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-

Magyarország Hosszú távú Bajnoka
- Csak éves vagy öregebb galambokkal le-

het versenyezni, 500 km feletti távolságokról 
rendezett versenyeken. 10/3 befutó eredmé-
nye számolható

- A versenyeken kettő vagy több tagszö-
vetség részvétele szükséges

- Hosszú távú versenyek kötelező időpont-
jai: július 1. hétvége, július 3. hétvége.

- 4 verseny közül, a 3 eredménye számolha-
tó, a versenyek minimum össztávja 1600 km

- Értékelés nemzeti és régió eredmények-
ből, koefficiens összehasonlítással

- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb 
részvétele szükséges

Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-
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Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambokkal lehet verse-

nyezni 100 km fölötti távolságról rendezett versenyeken
- 5 verseny közül, 3 eredménye számolható, a versenyek minimum 

össztávja 600 km.
- 20/3 befutó eredménye számolható. Értékelés: tagszövetségi-zó-

na eredményekből, koefficiens összehasonlítással
- Minimum 100 versenyző és 2000 galamb részvétele szükséges
Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-

Magyarország Ászgalambja
- Minden fenti kategóriában és a csapaton kívül helyezett galam-

bok eredménye alapján ászgalamb értékelésre kerül sor
- Összesítésben külön-külön a hímek, tojók, kategóriájában
- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb eredménye vehető fi-

gyelembe (R-5, K-4, H-4 helyezés)
Díjazás bruttó:
 1 hely  30.000.-
 2 hely  20.000.-
 3 hely  10.000.-
Anker Alfonz Bajnokság 
- Anker Alfonz emlékére tagszövetségi bajnokság egységes érté-

kelés alapján.
- A tagszövetségi bajnokságból 3 rövid-, 3 közép-, 3 hosszú távú 

verseny tízes csapat versenye utólagos értékeléssel, egy nevezett 
plusz két befutó galamb (minden úton nevezett a versenyjegyző-
könyv első helyére írt galamb). Átfedés nincs a verseny utak között.

- Értékelés: tagszövetségi eredményekből koefficiens összehasonlítással
Díjazás bruttó:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-
 4 hely  10.000.-
 5 hely  10.000.-

Senior – Junior Kupa:
Külön nemzeti értékelése legyen a Magyar rövid-, közép-, hosszú 

távú és fiatalok bajnoki eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 65 
év feletti, illetve 18 év alatti versenyzők részére.

Emlékversenyek
Kállay Ferenc Emlékverseny
- A részvétel feltétele, hogy az egy vagy többéves galambok derby 

gyűrűvel rendelkezzenek.
- A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak, a nemzeti 

hosszú távú versenyekből számolhatók.
- Az induló létszámba a nem derby gyűrűs galambok is beszámíta-

nak, minimum 100 fő 2000 galamb részvétele szükséges
- A Derby csapat kiszámítása: a két első derbygyűrűs galamb koefficiensé-

nek összegzéséből történik, a csapatpont összeadása adja a nemzeti értékelést.
Időpont:
A július első hétvégéjén rendezett Nemzeti Hosszú távú versenyek
Díjazás:
Egyéni és csapat serleg díjazás – minimum 1-2-3 helyezés, de leg-

alább 1000 darab induló létszámonként 10-10 darab serleg.
Országos 
egyéni    csapat
1. hely: 30.000.-            1. hely: 50.000.-
2. hely: 20.000.-            2. hely: 30.000.-
3. hely: 15.000.-            3. hely: 20.000.-
Bíró József
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség által rendezett leghosz-

szabb távú verseny egyéni első helyezettje. Díjazás serlegdíjazás.

Katowice Emlékverseny 
A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia történt 2006. 

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

Ma már tudjuk – 65 ember veszítette életét, közöttük 1 német, 1 
belga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állam-
polgár.

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

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

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

a nemzeti szövetségnek.
Megrendezésre kerül 2 zónában:
I Zóna 350 km-ig
II Zóna 350 km fölötti versenyzőknek.
- Szállítás – a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.
- Csak egyéni eredményeket hirdetünk, a lista 20-33%-os
- Nevezési díj: 500.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!
- Díjazás: az egyéni lista alapján
 1. díj  30 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
 2. díj 25 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
 3. díj  20 000 Ft Üdülési Csekk + aranymedál
    4-20. hely    5 000 Ft Üdülési Csekk
- Minden versenyző az érkezett galambot 30 percen belül a tagszövet-

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

Tiszafüred- Kócsújfalu
- A kitelepítettek emlékére a Magyar Postagalamb Sportszövetség tag-

szövetségei részére, tagszövetségenként legalább 100-100 galamb rész-
vételével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek Találkozója alkalmából.

- A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs!
Díjazás: egyéni serleg díjazás Tiszafüred város és a Magyar Posta-

galamb Sportszövetség részéről

Névadó emlékversenyek
A július első hétvégi hosszú távú nemzeti versenyekre hirdetett 

emlékversenyek (egyéni első díj mindazon versenyzők részére, 
akik 100 km-es távolságon belül helyezkednek el a verseny név-
adójának dúcához képest):

Schaub József  Győr
Dr. Elefánti György Makó
Mikó József  Budapest
Tantó Gusztáv  Keszthely
Szabó Róbert  Salgótarján
Aradi László  Lőrinci
Dr. Bajusz Árpád Szerencs
Hartmann István Lőrinci
Bíró Imre  Mezőtúr
Kovács Ferenc  Vác

Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg díjazásban részesülnek

Komlódy Ferenc emlékverseny (Szuper Kupa)
- 2 út alapján a tagszövetségek és a szövetség által rendezett nem-

zeti hosszú távú versenyekből kerül értékelésre.
- Létszám alapján 5000 galamb felett nemzeti, 2000-5000 galam-

big Zóna értékelés.
- Dátum: július első és július harmadik hétvégéje
- Feleresztési helyek: Würzburg, Aschaffenburg, Aurach, Cheb, 

Magdeburg, Gardelégen, Perleberg, Witstoch.
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- Értékelés:
- a két útról egyéni
-  a két útról csapat (egy csapat 10/5 be-

futóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján csapat

- Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk.
- A sorrendet koefficiens pontozással álla-

pítjuk meg.
- Díjazás bruttó:
A küldött létszám minden megkezdett 

1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
1-1 db serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer 
ugyanazért az eredményért a zóna díjat nem 
kapja meg még egyszer.

Csapat:
 1 hely  50.000.-
 2 hely  30.000.-
 3 hely  20.000.-
 4 hely  20.000.-
 5. hely  20.000.-
Champion hím – tojó:
 1 hely  20.000.-
 2 hely  15.000.-
 3 hely  10.000.-

- A tagszövetségek szervezésében benevezé-
si díj nincs, a szövetségi szállítással galambon-
ként külön kell a részvételi költséget fizetni.

Magyar Kupa
Általános szabályok
Csak a tagszövetségekben, rendezett 

versenyen elért eredmények egységes érté-
kelési módszer segítségével vannak össze-
hasonlítva. Az összehasonlítás a galambok 
által elért helyezések száma, azonosság 
esetén a koefficiens érték alapján történik. 
Minden úton az első 5 befutó vehető fi-
gyelembe. A lista minimum 30 induló ver-
senyző tag, és 500 galamb esetén vehető 
figyelembe. 

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el 

melyeknek útjai márc. 01-ig a sportszövet-
ségbe le voltak jelentve, illetve az indokolt 
változtatások a Versenyszabályzatnak meg-
felelően kerültek módosításra.

- csak 33 %-on belüli eredmény vehető 
figyelembe

Rövidtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető meg, me-

lyek 100 és 400 kilométer közötti távúak és 
minimum 30 tenyésztő 500 galambja részt 
vesz rajta.

Ezekből értékelésre kerül 3 olyan verseny 
eredménye, amelyen a versenyek össztávja 
legalább 600 km.

Az értékelés maximum 3x5 (15) helyezés 
alapján történik.

Középtávú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 300 

és 600 kilométer közötti távúak és minimum 

30 tenyésztő 500 galambja vesz részt rajta. 
Ezekből értékelésre kerül három olyan ver-
seny eredménye, melyek össztávja legalább 
1200 km. Az értékelés maximum 3x5 (15) 
helyezés alapján történik.

Hosszú távú verseny:
Négy olyan verseny jelölhető, melyek 500 

kilométer fölötti távúak és minimum 30 te-
nyésztő 500 galambja vesz részt rajta. Ezek-
ből értékelésre kerül három olyan verseny 
melyek össztávja legalább 1600 km. Az ér-
tékelés maximum 3x5 /15/ helyezés alapján 
történik.

Magyar Kupa Ász galambok
Minden fenti kategóriában Magyar Kupa 

Ász galamb értékelésre kerül sor.  (R-4, K-4, 
H-4 helyezés)

Magyar Kupa Legjobb dúcverseny
A Magyar Kupa versenyek bármely ka-

tegóriájában benevező tenyésztőnek lehető-
sége van legjobb dúcverseny értékelésben 
részt venni.

A legjobb dúcverseny értékelésének sza-
bályai: 

A rövid,- közép,- és hosszú távra be-
nevezett versenyek közül a versenyző 
számára legkedvezőbb 5 versenyút ered-
ménye kerül értékelésre, olyan megkö-
téssel, hogy a kiválasztott versenyek 
össztávolsága minimálisan 1800 kilomé-
ter és egy verseny minimum 600 kilomé-
ter feletti legyen. 

10 galambos csapatból az összes helyezett 
galamb ászpont összeadásával kell kiszámí-
tani.

Díjazás:
Kategóriánként az első 10 serlegdíjazás-

ban részesül. A legjobb dúcverseny győztese 
bruttó 50.000 Ft nyereményt kap.

Magyarország Élversenyzője Jubileumi 
Kupa

A tagszövetség főprogramjában lévő és a 
Magyar Kupa nevezésében szereplő rövid-, 
közép- és hosszú távú utakból kell számíta-
ni. Minden versenyző legjobb útjai kerülnek 
kiválasztásra. A versenyutaknál egy utat két 
kategóriába nem lehet számítani. Egy hosz-
szú út minimum a nemzeti verseny útjaiból 
kerüljön ki. 1 rövid-, 3 közép-, 2 hosszú távú 
verseny 33%-os díjlistáján 10-es csapatból 
5-ös befutó a tagszövetségi eredmények 
alapján. 

Pontozás:
Első galamb 100 pont, a díjlistán utol-

só helyezett galamb 40 pont. Magyaror-
szág élversenyzője címet a mindenkori 
Tagszövetségi szám alapján pl. 2010-
ben az első 28 tenyésztő nyeri el. Őket 
a szövetség az Országos Kiállítás gála-
estjén külön köszönti. Az első helyezett 
bruttó 50.000.- bruttó nyereményben 
részesül.

Magyarország Élgalambásza
Az Anker Alfonz Bajnokságba kiválasz-

tott versenyek közül 3 rövid, 3 közép, 3 
hosszú tagszövetségi versenyút 10-es csapat 
galambjainak 1%-on belüli eredményei ösz-
szehasonlítása.

Díjazás: serleg díjazás

A Lista
- A Tagszövetségek által készített ered-

ménylista, mely 33%-os a hitelesítés után 
kerül szövetségi feldolgozásra. Ezt követő-
en minden tagszövetség Versenybizottsága 
elektronikus úton megkapja saját tagjainak 
versenyadatait, amely az eredmény igazolá-
sára felhasználható.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai

- Galambok oltását igazoló benevezés 
(másolat)

- Hatósági állatorvosi igazolás
- Úti terv
- Rakományjegyzék
- Nyilatkozat
- Gépkocsi fertőtlenítés elvégzése, igazolása
- Start igazolás GPS
- A versenyt követően a gépkocsi tachográf 

másolata a GPS kinyomtatott adataival (me-
netlevél) együtt kell megőrizni a rendező 
Tagszövetségnél.

- Minden Verseny program rendezésénél 
ugyanezen dokumentumokat KÖTELEZŐ 
használni!

- A versenyek hivatalos dokumentumait az 
illetékes bizottság két évig köteles megőrizni.

- Felhívom valamennyi versenyszervező, 
rendező a versenyre postagalambokat szál-
lító, kiállítást rendező tagszövetség vezeté-
sének figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. tör-
vény Az állatok védelméről és kíméletéről és 
az ehhez kapcsolódó kormányrendeletekben, 
FVM rendeletekben foglaltak figyelembe 
vételére.

A maraton klub és a pannon maraton klub 
versenyei javasoljuk, hogy legyenek nyílt 
versenyek a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség tagjai számára – központi gyűj-
tőhelyekkel. A környező országok számára 
legyen nyílt nemzetközi verseny, így a Szlo-
vák – Szerb – Román – Horvát – Szlovén – 
Bosnyák postagalambászok is részt vehetnek 
ezeken a versenyeken.

A közép európai postagalambász szövet-
ség 2011. évben közös hosszú távú versenye-
ket tervez Oostende-ből és Brüsszelből az 
időpontjait később jelölik ki. A Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség július 4-ik hétvé-
géjére 1 napos országos hosszú távú ver-
senyt tervez. Lehetséges feleresztési helyek: 
Magdeburg, Gardelégen vagy Würzburg 
feleresztési helyekről. A részletes kiírás a 
közgyűlésig ismertetve lesz.
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Maraton klub kétszeres bajnoka
A Maraton Klub 25 éves fennállása során megrendezett versenyek 

évenkénti bajnokainak névsorát figyelve, megállapíthatjuk, hogy a 
25 év alatt csupán 3 postagalambász – HOLH JÓZSEF, KOVÁCS 
MIHÁLY (Pilisvörösvár) és BORS LÁSZLÓ – értek el kétszer is 
BAJNOKI címet. A 2010 évi csapatbajnokságot Bors László győri 
sporttárs nyerte meg galambjai eredményeivel.

Kíváncsi voltam, milyenek azok a galambok, amelyek e kimagas-
ló eredményeket teljesítették, milyen technológiával versenyez Bors 
László és hogyan alakította ki e remek teljesítményt produkáló – im-
már évek óta – állományát.

BORS László 62 éves nyugdíjas, feleségével, MÁRTA asszonnyal 
él Győrben az ALSÓKERT út 10. sz alatti téliesített hétvégi házában, 
ahol galambjai is tartózkodnak, mivel a Török úti lakás kissé távol 
van a galamb-dúcoktól. Fia megnősült és van egy 4 éves unokája 
LOLA, aki a galambokat nagyon szereti.

A győri F-30-as Egyesületben versenyez. Korábban az F-19-ben 
versenyzett. 1980-tól aktív tag, majd 1990-2000 között szüneteltette 
a galambok versenyeztetését, 2000-ben kezdte újból. Felesége MÁR-
TA asszony aktívan vesz részt a galambok ellátásban, kezelésé-
ben, a tréningek lebonyolításában stb.

Galambjai VÉRVONALÁBAN Anker Alfonztól származó galam-
bok (Aarden), Máj Árpádtól származó (Fabry), Szappanos István által 
tenyésztett hím (Földing Norberttől kapta), Theelen galambok, majd 
Buda, Markó, Knauz testvérek, Csidei és Csordás sporttársaktól ka-
pott galambok találhatók. 

E galambok tervszerű párosításaiból kelt és keményen megröptetett 
egyedek utódaiból áll a jelenlegi állomány, melyet most már jogosan 
nevezi „BORS” galamboknak. A korábban felsorolt sporttársaknak 
ez úton is köszöni önzetlen segítésüket és azt, hogy jó galambokat 
adtak, melyekkel a kétszeres Bajnoki eredményt elérhette.

A teljesség igénye nélkül néhány eredményét felsorolom, mely 
eredményeket Tagszövetségi és Nemzeti versenyeken ért el.

2003 Nemzeti Bajnokság, Országos Csapatbajnokság 10 hely
Magyar Kupa Hosszú távú Csapatbajnokság 2 hely
Tagszövetségi Hosszú távú  Csapatbajnokság 5 hely

2004 Tagszövetségi Szuper Hosszú távú Csapatbajnokság 4 hely
Országos MARATON bajnokság  7 hely

2005 Tagszövetségi Szuper Hosszú távú Csapatbajnokság 1 hely
Országos MARATON Csapatbajnokság 1 hely

2006 Tagszövetségi Szuper Hosszú távú  Csapatbajnokság  2 hely
HU 04-11-92830 H AACHEN Országos egyéni 2 hely
Országos SZUPER KUPA Sczecin-Magdeburg 2 hely

2007 MAGYAR KUPA „ORSZÁG ÉLVERSENYZŐJE” 17 hely
2008 HU 07-11-25622 H Aschaffenburg Nemzeti egyéni 4 hely

Aschaffenburg NEMZETI CSAPAT 3 hely
Tagszövetségi Szuper hosszú távú Csapatbajnokság 5 hely
Tagszövetségi Hosszú Távú csapatbajnokság 6 hely

2009 Tagszövetségi Szuper Hosszú távú Csapatbajnokság 5 hely
HU 08-11-37827 H Hosszú távú Champion 3 hely
HU 09-11-50329 H Fertetics EMLÉKVERSENY 2 hely
HU 07-11-25600 H AAHEN  egyéni 297 hely
HU 07-11-25600 H LIEGE egyéni 58 hely

2010 Tagszövetségi hosszú távú csapatbajnokság 1 hely
Tagszövetségi Szuper Hosszú távú Csapatbajnokság 1 hely
HU 08-11-37843 H Tsz. Hosszú távú CHAMPION 4 hely
HU 08-11-25586 H  Champion 7 hely
ORSZÁGOS MARATON BAJNOKSÁG 1 hely
Országos csapatverseny AACHEN 4 hely
Országos csapatversen LIEGE 2 hely
HU 07-11-25600 H
 Tagszöv.Szuper Hosszú távú Champion 9 hely

 Országos MARATON Champion 4 hely
 AACHEN 28 hely
 LIEGE 11 hely
 KIEL 204 hely
HU 08-11-37827 H Országos MARATON Champion 8 hely
 AACHEN 7 hely
 LIEGE 176 hely
 KIEL 97 hely
A dúcok:
A hétvégi ház melletti kertes rész első felében található egymást kö-

vetően a három dúc. Az elsőben a versenygalambok, a másodikban a 
fiatal galambok, míg leghátul a harmadik dúcban a tenyész-galambok 
vannak elhelyezve. A dúcok szellősek, nem huzatosak és szárazak. 
Csak annyi galamb van bennük elhelyezve amennyi költőfészek ill. 
ülőke található. Kényelmesen, igen otthonosan mozogtak (repkedtek) 
a galambok. Hímek és tojók mindegyik dúcban szétválasztva vannak. 
Takarítás naponta!

Takarmányozás:
A galambok folyamatosan az úgynevezett SÜVEGES féle normál 

keveréket kapják. Csak annyit, amennyit jóízűen megesznek.
Kiegészítésként bőségesen napraforgót, kukoricát, bükkönyt, bor-

sót kapnak. Apró magot galambjainak nem ad, mert hamar rászoknak 
és akkor a nagyobb magokat nem eszik meg.

A fentieken kívül még Süveges féle emésztőt kapnak rendszeresen 
valamint ugyan csak Süveges által készített fokhagymaolajjal kevert 
„fekete” port. Igen jó tapasztalati vannak.

Gyógyszerezés:
Minimális a felhasznált gyógyszer. A kötelező oltásokat időben 

végzi. A trichomonas ellen azonban endszeresen védekezik.

Itatás:
Galambjai a bekosarazás előtt és a versenyekről történő megérke-

zéskor az ivóvizükbe szőlőcukrot, mézet és citromot kapnak min-
den alkalommal.

Szelektálás:
A galambok szelektálása teljesítményük alapján történik. A 

„KOSÁR” mutatja meg, melyik galamb érdemes továbbtenyész-
tésre. Galambjait a Tagszövetség Versenyprogramjában rendszeresen 
küldi és az ott eredményesen szereplő galambokat rakja a MARATON 
versenyekre.

Amelyik galambja rendszeresen jól teljesít, az 4-5 éves korába be-
kerül a tenyészdúcba.

Galambok:
A versenyzőket a fotózáskor egyenként kézbe fogtam. Feltűnt a 

galambok csontozatának finomsága és szilársága, tollazatuk selymes-
sége és a kitűnő kötegelt izomzatuk. Valamennyi a közepesnél kissé 
nagyobb alkatú volt, de igen könnyűek, és élénk tekintetűek. Rendkí-
vül nyugodtan viselkedtek.

Teljesítményüket figyelembe véve megállapítható, hogy egyenle-
tesen hozzák az eredményeket, megbízhatóak. Igazi hosszú távú ver-
senyzők.

A galambok fotóit a MARATON KLUB honlapjára a KÉPTÁR 
könyvtár BAJNOK GALAMBOK alkönyvtárába nézhetik meg. A 
képek mellett megtalálhatóak az egyéni eredmények is.

Ez úton is gratulálok BORS LÁSZLÓ sporttársnak a MARATON 
KLUB bajnokságához és kívánom, hogy legyen Ő, aki elsőnek éri el 
a MARATON KLUB háromszoros bajnoki címét.

-r -ó.
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„Telivérek” alkonya és más tévelygéseim (II.)
Az elfuserált vonaltenyésztéstől a szabad párosításig

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

Ankert ol-
vasva a szo-
ros rokonte-
nyésztők, a 
„ v o n a l b a n ” 
gondolkodók 
országává vál-
tunk. Desmet-
M a t h y s , 
S y m o n s , 
M a r c e l 
Desmet, újab-
ban Koopman 
stb. vonalakról 
beszélünk. Ér-
zésem szerint 

ezen a téren is fordítva ülünk a lovon. „Eret-
neknek tűnő” gondolataim megértetéséhez 
induljunk a „tenyésztés egyik kályhájától”! 
Tekintsük át a vonaltenyésztés definícióját, 
alapvető célját, és hatékony műveléséhez 
szükséges legfontosabbnak tűnő feltételeket! 

A vonaltenyésztés lényegi célja nem más, 
mint egy kiváló egyed tulajdonságainak rög-
zítése. Ennek a kiváló tulajdonságokkal 
rendelkező – nagyobb utódszám okán, több-
nyire apa – állatnak a genetikai alapjai révén 
kívánunk hozzá hasonló utódnemzedéket lét-
rehozni. Ezért a kiválasztott vonalalapítóval 
kialakított állományt, vele minél szorosabb 
rokonságba próbálunk hozni.

Természetesen a vonaltenyésztés is megle-
hetősen szigorú keretek között és feltételrend-
szerrel működhet hatékonyan. Öncélúan alkal-
mazása esetén a kudarc előre borítékolható. 

A hatékony vonaltenyésztéshez a követ-
kező feltételek szükségesek:

• a vonalalapító apaállatot minél hosszabb 
ideig kell tenyésztésben tartani;

• a szigorú szelekció végett minél nagyobb 
egyedlétszámra van szükségünk;

• gondoskodni kell valamennyi egyed 
szakszerű táplálásáról és gondozásáról.

A hazai galambászok döntő többsége 
Anker Alfonz könyvében tenyésztői ripor-
tokat, és tenyésztési módszereket egyaránt 
olvashatott. Olvashatott az adott tenyésztő 
galambjaira – Anker szerint – legjellem-
zőbb tulajdonságokról, illetve azok – szintén 
Anker szerinti – értékeléséről is. …és levonta 
a következtetéseket:

1. Adott tenyésztőnél kelt galambok adott 
tenyésztő vonalába tartoznak. Megal-
kottuk a magunk TELIVÉR-eit. Így 
születtek – sok más mellett például - a 
telivér Desmet-Mathys-ok. Hogy Va-
lér Desmet-től behozott galambok egy 
része – dúcfeltörését követően – került 

az országba, tehát fogalmaim szerint 
inkább volt tekinthető keresztezettnek, 
mint „telivérnek”. (Roger Desmet je-
lenlegi galambjairól nem is beszélve.) 
Az előzőekhez hasonlóan Symonstól 
Anker Alfonz „frissítés” után, a legered-
ményesebb galambjaiból hozott. Ezek a 
galambok Vermeyen – Commine kom-
binációnak tekinthető galambok aztán 
nálunk rendkívül gyorsan „telivérré” 
váltak. Miért? Mert Symons-nál keltek? 
S ha igen, akkor a nálunk kelő galam-
bot miért nem Tóth-nak, Kiss-nek… 
hívjuk? Próbáltak már lecsóból paprikát 
készíteni? Vajon miért feledkezünk meg 
Anker Alfonz tanításának ide vonatkozó 
részéről: „A galamb tenyésztője az, aki a 
szülők párosítását meghatározta.”

2. „Megtanultunk” vonalakban gondol-
kodva „tenyészteni”. Ezzel belefutot-
tunk „tenyésztői tevékenységünk” talán 
legnagyobb tévedésébe. Elhittük, hogy 
a fentiekből következően, a sok esetben 
meglehetősen heterogénnek tekinthető 
állományok, genetikailag komoly ha-
sonlósággal bírnak. „Telivér” vonalakat 
tartunk fenn, vagy egy Janssen galam-
bot egy Aarden-nel párosítottunk. Ezzel 
szezonra cseréltük a fazont. Azt hittük, 
galambunk hordozza a „vonal” jegyeit, 
holott minden „vonal” – szerencsés eset-
ben - a kialakulását alapvetően megha-
tározó EREDMÉNYES GALAMB, 
ritkább esetben galambok sajátosságait 
– leginkább verseny- és tenyészértékét 
– hordozza. Ez pedig, rendkívül fino-
man fogalmazva is óriási különbség! 
Pedig ugyanabban a könyvben, melyet 
oly sokszor idézünk, olvashattuk azt is, 
hogy – Anker szavaival - „a testvérek 
gyakran különböznek”. 

3. Ezzel figyelmen kívül hagytuk a gene-
tika, mint tudomány vonaltenyésztésre 
vonatkozó célmeghatározását: kiváló 
egyed tulajdonságainak rögzítése. 
Elhitettük magunkkal és másokkal is, 
hogy elég „Bendegúz 176” fiát, uram 
bocsá unokáját vonalalapítóknak kikiál-
tanunk. Azzal, hogy feltételezés alapján 
vonalalapítóvá neveztünk ki egy állatot, 
kihagytunk a három lépcsős tenyész-
tésszervezési modell első lépését. Célt 
faragtunk az eszközből. …és higgyék 
el, egy megfelelően erős szelekciós nyo-
más még ezt az alapvető kisiklásunkat 
is helyes mederbe terelhette volna. Vol-
na, ha kellő számú, kellően megbízható 
ivadékvizsgálati eredmény állt volna a 
rendelkezésünkre, s ezeket figyelembe 
vettük volna. De hol vagyunk mi ettől? 
A genotípus-környezet interakciót figye-
lembe véve, lehetőségeink sok esetben 

az adott genetikai érték szinten tartását 
sem teszik lehetővé. Tartás-, és takar-
mányozás-, egészségügyi-, szállítás- és 
eresztéstechnológiánkból következően, 
többnyire, eredményes galambászatnak 
megfelelő galambjaink genetikai poten-
ciáljának megőrzésére sincs esélyünk. 
„Életben maradnak a túlélők.” – mondta 
a katasztrófa szakértő. A hazai átlag erő-
sen technológiai tűrőképességre „sze-
lektál”. 

Hogy ezt Anker Alfonznak köszönhetnénk? 
Ugyan emberek! Többször felmerült bennem, 
hogy én egy másik „Repülő keresztrejtvényt” 
olvastam. Ennek természetesen nem lehet 
realitása. Barátom hívta fel a figyelmemet, 
hogy Anker könyvét (is) sokan „kijegyzete-
lik”. Aláhúzással jelölik a lényegesnek vélt 
részeket. Gondoltam megér egy próbát. Ka-
posvári lévén, kértem kölcsön néhány Repü-
lő keresztrejtvényt. …és csakugyan! Végig 
lapozva őket, szinte mindegyikben szembe-
sülhettem az említett aláhúzásos kiemeléssel. 
A végén nekem is sajátos technikám kezdett 
kialakulni: Az aláhúzatlan részeket kezdtem 
olvasni. Ezek közé tartozott a „Mennyit ér-
nek tenyészállataink?” című fejezet is. A 
pontosság kedvéért próbálom idézni:

„…Visszatérve a gondolatsor kiinduló-
pontjához, a származási lapokhoz. Az ősöket 
tanulmányozni azért kell, hogy ismereteket 
és látókört szerezzünk a kérdéses fajtát, tör-
zset illetően. Egyébként a távoli ősökre ala-
pozva legfőképpen az additív tulajdonságok 
terén nem szabad engedményeket tennünk 
azoknál az állatainknál, melyekkel ma dolgo-
zunk. Mert hiába vannak a legnagyszerűbb 
küzdenitudású ősök, pl. az ötödik nemze-
dékben, ha a szülők és a nagyszülők ebbéli 
minősége már középszerű. Hiába várnánk, 
hogy utódaikban ez a képesség felbukkanjon. 
Sohasem fog.

Hány helyen halljuk ma is, hogy ez itt egy 
„Hopfner”, egy „Dunker Bordeaux”, vagy 
egy „Dax”. Ezek az ősök olyan távolságban 
vannak a mostani galamboktól, hogy önma-
gunkat álltatjuk vele, ha ilyen alapon vala-
mi értéket várunk tőlük. Fiatalabb éveimben 
– éppen a genealógia iránt érzett szenvedé-
lyem következtében – a gyakorlatban én is 
sok esetben rózsaszínű szemüveggel néztem 
egyik, vagy másik állatot (galambot is) a 
származásban szereplő valamilyen szuper ős 
miatt. Az élet és több százezer állat tenyész-
tése, teljesítményének alakulása, a mindeb-
ből adódó személyes tapasztalatok azonban 
megtanítottak arra, hogy egy tenyészállat, 
mindig pontosan annyit ér, mint amennyit 
az utódok tudnak és sohasem annyit, mint 
amennyit esetleg annak idején ő maga, vagy 
ősei tudtak.

Ha egy híres származási háttérrel rendelke-
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ző egyed utódai nem produkálják a szükséges 
képességszintet, egy kevésbé neves ősöktől 
való, de ennek ellenére értékes tulajdonságo-
kat örökítő állat viszont igen, habozás nélkül 
elejtem az előbbit, és kiaknázom azokat az 
előnyöket a tenyésztésben, melyeket az utób-
bi nyújt. A régi babérok hamar elszáradnak, 
az élet halad, és a józan tenyésztő ezeket nem 
hagyja számításon kívül…”

A mellékelt képen Godolphin Arabian lát-
ható, elmaradhatatlan macskájával. Az 1725-
ben született csődör az angol telivértenyésztés 
alapjait lerakó „négy mén” egyike. Az 1700-
as évek közepén az angol telivéreket erőtelje-
sen teljesítményorientáltan szelektálták. Ma-
holnap 2011-et írunk. …és mind a mai napig 
sokan vannak, akik nem értik a háromlépcsős 
tenyésztés-szervezési modell lényegét. Lehet, 
hogy nagy buzgalmunkban – Anker Alfonz 
tanításaitól függetlenül – megfeledkeztünk 
minden tenyésztési módszer alapjáról, a tel-
jesítményorientált szelekcióról? Lehet, hogy 
a rózsaszínű ködben szem elől tévesztettük 
a nagy teljesítményű galambot, mint a posta-
galamb-tenyésztés egyetlen és valódi célját? 
Lehet, hogy Anker Alfonz által eszközként 
ajánlott metódusokat céllá avanzsáltunk? 
Lehet, hogy bizonyos fejezeteket úgy, ahogy 
volt átlapoztunk? Egyetlen könyvben sem ta-
láltam aláhúzva a „Szabad párosítás?” című 
fejezet egyetlen sorát sem. Gondolom, sokan 
a fejezetek „mostohagyerek”-ének tartották, 
tarthatják. Elolvastam hát ezt is.

Részlet a fejezetből: 
„…A másik gondolatsor viszont Vermeijen 

gondolatainak megértéshez hozhatna köze-
lebb. Ha valakinek többféle véralapú állomá-
nya van és sok év után tele van magasabb ér-
tékű galambokkal – mint ahogyan Vermeijen 
esetében lehetett – akkor az állomány na-
gyobbik fele maga is eldöntheti, hogyan akar 
párba menni. Ilyen esetekben éppúgy jó ga-
lambok születhetnek, mintha mi párosítjuk, 
kissé más variációkban őket. Ezt meg tudom 
érteni…” 

Elérkeztünk tehát Vermeijen-hez. Figye-
lemre méltó, ahogy Anker nemhogy nem 

gúnyolta, de tisztelettel tárgyalta, megpró-
bálta megérteni, s ebből adódóan, megpró-
bált profitálni Vermejen módszeréből is. Mi 
lehet a tanulság? Hiszem, hogy megfelelő 
fiziológiai állapot biztosítása nélkül nem le-
het eredményt elérni. A mai hazai valóság-
ban – rendkívül kevés kivételtől eltekintve 
- ezen a téren olyan mélységű lemaradással 
állunk szemben, hogy kátyúk helyett, szinte 

már szakadékokról 
beszélhetünk. Eb-
ből következően a 
fiziológia (élettan) 
területe nagyságren-
dekkel gyorsabb és 
hatékonyabb előre 
lépési lehetőséget 
kínál, mint bármely 
tenyésztési módszer, 
bármilyen szak-
szerű alkalmazása. 
Amennyiben, meg-
felelő fiziológiai ál-
lapotok folyamatos 
biztosítása mellett, 
kellően erős, követ-
kezetes és tudatos 
szelekciót végzünk, 

az additív gének magas szintje egyre inkább, 
akarva akaratlanul biztosítottnak tekinthető. 
Ez minél inkább így van, annál kisebb szerep 
jut a „tudatos párosításoknak”. S máris el-
érkeztünk az állattenyésztés leglényegesebb 
eleméhez, a lehető legegzaktabb (legponto-
sabb) teljesítményvizsgálati alapokon álló 
szelekcióhoz. Ennek hiánya minden tenyész-
tési módszert sikertelenségre ítél. Ezért, ha 
egyszer valaki rákényszerítene, hogy – el-
szakítva egymástól – rangsort állítsak fel 
„tenyésztés” és szelekció között, habozás 
nélkül utóbbit választanám. E nélkül ugyan-
is, önmagunkat, s másokat is félrevezetve, 
egyre nagyobb arányban, papírgalambokat 
gyártunk. Vajon mi értelme ennek? Mindezek 
után, kérem, képzeljék el, hogy holnaptól hir-
detni kezdem: Anker Alfonz ötletétől vezér-
elve, többnyire szabad párosodást engedek 
galambjaimnak! Megmosolyognak? Anker 
Alfonz félremagyarázásával vádolnak? Leg-
alább olyan alappal tehetnék, mint amilyen 
„alappal” sokunkat „hűtlenséggel” vádolnak, 
mert hogy anno Anker Alfonz állományából 
származó galambjainkat váltottuk. Vajon hűt-
lenséggel vádolhatta-e Jef Symons a Profesz-
szort, miután a vélt genetikai előrehaladás re-
ményében, Anker, a tőle származó galambjait 
szinte teljes mértékben leváltotta? 

Anker Alfonz könyve valóban rendkívül 
olvasmányos. Talán éppen ez „vezeti meg” az 
átlagos olvasót. A „Repülő keresztrejtvény” 
ezzel együtt egyáltalán nem szájbarágós és 
legkevésbé sem dogmatikus. Értelemszerűen 
nem tárgyal számára evidens (magától értető-
dő) dolgokat. Ezt nem is várhatjuk tőle. Talán 
épp ezért túl sok félresiklásra ad lehetőséget, 

de arról végképp nem Anker Alfonz tehet, 
hogy a galambtartás semminemű előképzett-
séghez nincs kötve, s hogy a galambtartók 
döntő többségének nincs is igénye az ön-
képzésre. Pedig, higgyék el, attól, hogy hal-
lottam Einstein relativitás elméletéről, még 
nem tartom valószínűnek, hogy meg tudnék 
oldani egy öt ismeretlenes egyenletet. Nem 
is értem, miért lepődünk meg azon, hogy 
ebben az országban sokan vannak, akik azt 
hiszik, ha párba kényszerítenek két galam-
bot, tenyésztőnek mondhatják magukat, ha 
elfogadjuk, hogy ha valaki hosszú távú útra 
galambot kosaraz, automatikusan hosszútávú 
galambásznak mondhatja magát?

Írásom talán sarkít, de feltétlen szerettem 
volna rámutatni, hogy a különböző tenyész-
tési eljárások öncélú alkalmazása, a galam-
bászat teljesítményorientált szelekciótól való 
elrugaszkodása, az állományok genetikai 
potenciáljának egyértelmű hanyatlásához ve-
zet! Ugyanígy a genetikai potenciál csökke-
nését eredményezi a galamb igényszintjétől 
elmaradó elhelyezése és ellátása. Mindezek 
mellett, szerettem volna felhívni a figyelmet, 
a genetikai értelemben „zárt” és „nyitott” 
állomány közti, genetikai előrehaladás lehe-
tőségének tekintetében tetten érhető alapve-
tő különbségre. Számomra az előbb tárgyalt 
polémiák, a honi galambászat legnagyobb 
kátyúinak tűnnek. Hogy egy-egy ellenpéldát, 
szinte mindenki tudna mondani? Szappanos 
Istvánt idézve: „A vasúti szerencsétlenség-
nek is lehetnek túlélői…” A fenti anomáliákat 
Anker Alfonz könyvével magyarázni, majd-
nem olyan, mintha Albert Einstein relativi-
táselméletét a saját szánk íze szerint próbál-
nánk tolmácsolni… 

Hogy mi köze mindennek a telivérekhez? 
Első olvasatra talán nem túl sok, de annyi 
mindenféleképpen, hogy korrekt teljesít-
ményvizsgálati adatok mellőzésével, - akár a 
legnemesebb állományból indulva is - gene-
rációról generációra csökkeni fog a kiemel-
kedő képességű egyedek születésének esélye. 
Illetve, hogy a kontrollált teljesítmény mel-
lett, minél több szempontot – ilyen lehet bi-
zonyos történelmi nevekhez, „vonalakhoz”, 
vagy akár a „tisztavérűséghez” való ragasz-
kodás is - juttatunk szerephez a szelekció, 
majd a párosítás során, annál inkább háttérbe 
szorítjuk a lényeget!

A világ postagalambsportja a racionalitás 
irányába halad. Az eredményes galambá-
szat kereteibe, egyre kevésbé férnek bele a 
kisebb-nagyobb „lazaságok”. Bízom benne, 
hogy írásom képes lehet segítséget nyújtani 
egy racionálisabb, eredmény centrikusabb 
út, egy részének kijelölésében. Hiszem, hogy 
sokak számára „eretneknek” tűnő gondolata-
immal egyre kevésbé vagyok egyedül. Hogy 
véleményünkkel szembe megyünk a jelenle-
gi közhangulattal, ezzel úgy gondolom, tisz-
tában vagyunk. Véleményünket ennek tuda-
tában vállaljuk. 

Vétek János
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Pannon Maraton Klub
A Pannon Maraton Klub elnöksége 2010. 

október 23-án megtartott elnökségi ülésén ér-
tékelte a klub ez évi működését, és kijelölte 
azokat a feladatokat, mely előtte áll az első 
küldöttgyűlésig.

2010. évben a Pannon Maraton Klub 
verseny kiírásában meghirdetett versenyét 
– Bamberg-I, Magdeburg, Bamberg-II. és 
Coburg feleresztési helyekről – megrendez-
te. Az elnökség szerencsésnek ítélte, hogy a 
kiírásban meghirdette az előnevezés és elő-
nevezési díj „intézményét”, mert egy picit 
segítette a tervezhetőséget, de ez a megoldás 
még nem megszokott, és teljesen elfogadott a 
versenyzők körében. Ha azt mondjuk, hogy a 
2010. évi tagszövetségi versenyek is komoly 
veszteségekkel jártak, akkor elmondhatjuk, 
hogy versenyeink nem egy sétagalopp – lovas 
nyelven szólva nem egy laza kentre – volt, 
hanem egy galambot próbáló igazi küzdés. 

Sokan az elején fűt-fát, kígyót-békát kia-
báltak a szakmaiatlanságunkról, hozzá nem 
értésünkről, de a klub vezetése pontosan tudta, 
hogy mindennek oka van. A feleresztési idő-
pontoknak és helyeknek, a nemzetközi partne-
reknek, hogy mit miért, és kivel szervezzük. Az 
a két éves, - de a 2008. évi hobbi versenyeket 
is ideszámítva 3 éves - tapasztalat egyértelmű-
en bebizonyítja, hogy három illetve négy utas, 
öt nemzet együttes versenyzését nem lehet az 
érdekek különbözősége miatt lebonyolítani, de 
azt hogy a földrajzi elhelyezkedésünk adta hely-
zetünkkel élve egy-egy nemzetközi versenyt 
szervezzünk, azt igen. E feltétel teljesülése ér-
dekében aktívan, és dokumentálhatóan közre-
működtünk Országos Szövetségünk alapszabá-
lyának és versenyszabályának módosításában, 
hogy tagjaink számára elismert hivatalos verse-
nyeket szervezhessünk. Ennek alátámasztására, 
több olyan fogalom található a Sportszövetség 
új kiegészítés alatt és elfogadás előtt álló alap-, 
és versenyszabályban, amely csak most, műkö-
désünk kapcsán kérésünkre kerülhetett bele. 

Úgy néz ki, hogy a 2010. évi versenyekkel 
kapcsolatos önkritikus értékelésében csap-
kodunk egyik témából a másikba, a nemzeti 
szabályozás-, a verseny lebonyolítás techni-
kai feltételeinek-, a nemzetközi szervezési, 
kommunikációs hibák hiányosságai között, 
de meg kell állapítsuk, hogy ez mind egy-
szerre van jelen tevékenységünkben. Azért, 
hogy a kommunikációs hibáról is szót ejt-
sünk, nem egyszerű a különböző nemzetek 
gépkocsijait a starthelyre vezényelni, mert a 
nyelvi nehézségeken túl, a nemzetek szövet-
ségeinek más és más feleresztési koordinátái 
vannak ugyanazon megnevezésű település-
nél. Tovább folytatva az értékelést, amit sok-
szor szezon közben feltettünk egymásnak, 
hogy a következő versenyre hány galamb jön 
össze, mekkora szállítókapacitással kell szá-
molni és milyen ráérő eszközzel és mennyiért 
szállíttassuk el?! A kérdés mindig megvála-

szolatlan maradt, ezért ahány út, annyiféle 
szállítás, átrakás útvonalterv. Az elemzésből 
levont konklúzió, ha a jövőben biztonságos, 
kiszámítható szállítás szervezést kívánunk 
megvalósítani, elengedhetetlen a klub számá-
ra egy 1500-1600 férőhelyes konténer csere-
ketrecekkel saját tulajdonba, vagy hosszú 
távú bérletbe, hogy csak a fuvarozót kelljen 
keresni és megállapodást kötni vele. 

Azért, hogy elmondottainkat alátámasszuk, 
példaként említjük a Magdeburgból szerve-
zet versenyünket, mely a legtöbb vihart ka-
vart a galambászok körében. Az önálló bérelt 
eszközzel történő szállítást nem tudtuk meg-
szervezni szállítókapacitás hiánya miatt, de 
hogy meghirdetett versenyünket meg tudjuk 
rendezni, szabad férőhelyet találva a győri 
kocsi szállította el. (Megjegyzés, még utólag 
is köszönet a győri sporttársainknak áldozat-
készségükért, kitartásukért és megértésükért, 
a hajnal 3 órai győri pakolás miatt.)

Jelentéktelennek tűnő, de hatalmas ér-
zelmi viharokat kavaró eseménnyé vált, a 
Magdeburg-Dél feleresztési helyről történő 
röptetés. Alapszabályunk szerint minden 
postagalambász tagja lehet klubunknak, de 
versenyezni, csak azok a tagok versenyez-
hetnek, akiknek dúctávolsága a szövetség 
bemérése szerint eléri, illetve meghaladja 
a Magdeburgból mért távolsága a 800 km-
et. Szövetségünk 2010. évre új magdeburgi 
dúctávolságot adott ki, a megelőzőnél hosz-
szabbat, a feleresztésünk viszont a 2009. évi 
bemérésnél rövidebb, 9-13 km-rel, így a 800 
km határ közeliek közül többen alatta ma-
radtak a minimum határnak. A szállítás miatt 
csak „utasok” voltunk a győri autóban, és így 
az általuk kiválasztott közelebbi helyről en-
gedtek. Az eredmények tisztaságához és hi-
telességéhez kétség sem fér, de rögtön kivál-
tottuk azon sporttársak haragját és indulatát, 
akinek dúctávolsága 800 km alatt van, hogy 
ők miért nem versenyezhetnek velünk. A to-
vábbi félreértések elkerülése végett, célszerű 
tisztázni a Pannon Maraton Klubban verseny-
engedélyt kapott tagok státuszát, mely füg-
getlen a mindenkori feleresztési helyektől. A 
2009. évi alakuló ülés kimondta, az alapsza-
bály megerősítette, hogy a Pannon Maraton 
Klubban az kaphat versenyengedélyt, akinek 
magdeburgi feleresztési helytől mért távolsá-
ga 800 km, vagy afölött van. Az alakuló ülés 
ezt természetesen a 2009. évi magdeburgi 
feleresztési helyre, annak koordinátáira ér-
tette, melyet 2009. évet megelőzően sok év 
óta használtunk galambjaink feleresztésé-
hez. Feleresztési helyek változhatnak, akár 
Magdeburg közigazgatási határain belül is, 
de versenyengedély továbbra is azok kaphat-
nak, akik dúctávolsága a 2009. évi felereszté-
si helytől 800 km, vagy afölött van.

Más anomália. Tavaly mi nem haladtunk a 
nemzetközi versenyeredmények kiszámolásá-
val, ezért megállapodtunk, hogy most a román 

fél számolja az eredményeket. A tárgyalás idő-
pontjában a román eredményszámoló program 
nem ismerte az egy előnevezett és két befutós 
csapatbajnokságot, egyezség szerinti megálla-
podásnak megfelelően majd kifejlesztik a verse-
nyek kezdetére. A versenyek végére sem készült 
el a program módosítása, ezért a saját gyakorla-
tuk szerint 2 befutó galambos csapatbajnokságot 
számoltak, ez pedig nem felel meg a megállapo-
dással egyező versenykiírásunknak. 

Mindezek miatt elnökségünk úgy foglalt 
állást, vagy a kiírásnak megfelelő csapatered-
ményt hirdetünk, vagy nem hirdetünk ki sem-
mit, nem fogadjuk el utólagosan az ő számolási 
módszerükkel megállapított csapat sorrendet. 
Hozzátesszük, hogy a dúc-, és feleresztési ko-
ordináták alapján, a dúctávolságot meghatározó 
segédprogram sem azonos algoritmus szerint 
számol a két eredményszámoló programban, 
emiatt a hazai és a román dúctávolságok közöt-
ti eltérés 2-3 km, amely ugyan pontosan meg-
magyarázható a síkban, illetve a térben gömb-
felületen számított távolsággal, de ez sokakban 
előítéletet, bizalmatlanságot szül. 

Sorolhatnánk tovább a leszűrt tapasztalato-
kat, de inkább előre tekintve, eredményeink-
ből erőt merítve, hibáinkból tanulva beszél-
jünk a jövőről, szándékainkról és előttünk 
álló feladatainkról. 

A 2011. évi közös nemzetközi versenyekkel 
kapcsolatosan az első előzetes tárgyalásokat 
megkezdtük Mórahalmon a teszttelepi záró 
versenyen. Három út látszik most lebonyo-
líthatónak, de ez sem öt nemzet együttesen, 
hanem egyszer a románokkal, egyszer a hor-
vátokkal. A szerbiai illetve a bosnyák posta-
galambászok vagy ide, vagy oda csatlakoznak 
küldött galamb létszámuk jelenleg nem nagy, 
de bízunk benne, hogy folyamatosan bővül. A 
feleresztési helyek és időpontok nem fixáltak, 
de az irányok az eddigi versenyek szerinti. 

Pontosan azért nem jelöltünk ki időpontot 
és helyet, mert alkalmazkodni szeretnénk a 
szövetségi szervezésű országos versenyek 
kiírásához, de már azt is látom, hogy a ver-
senyszabályban fixen rögzített időpontok –
július 1. és 3. hét végéje –, ezt borzasztóan 
nehézzé teszik. A 2 hetenkénti maraton ver-
senyt 800 km központi dúctáv felett egymás 
után rendezni úgy, hogy minden fél elvárá-
sának eleget tegyünk szinte lehetetlen, mert 
az első versenyünk van nagyon korán június 
közepén, vagy a harmadik versenyünk van 
nagyon későn augusztus elején, és még a fel-
eresztés helyéről nem is beszéltünk. 

Emellett minden nemzetnek meg van a 
maga nemzeti érzése és ebből eredő csopor-
ton belüli irányítási víziója, érdekérvényesí-
tési szándéka, amely mind-mind csak nehezí-
ti a kompromisszumok közös meghozatalát a 
közös versenyek megrendezése érdekében. 

Mindezeket tudva és ismerve feltett szán-
dékunk, hogy tovább folytassuk a nemzet-
közi versenyek szervezését, mind addig, 
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ameddig erre tagságunk körében igény van. 
Most térnénk vissza az elején említett közel 
jövőbeli feladatokra. Előttünk álló feladat-
ként csoportosul, hogy alapszabályunk sze-
rint a klubban megyei rendszerben, tagjaink 
sorából megyénként külön-külön megyei 
küldötteket válasszunk, hogy évzáró küldött-
gyűlésünket összehívhassuk, amelyen beszá-
molót értékeljünk, költségvetést fogadjunk 
el, új elnököt válasszunk és tegyük mindazt, 
melyet az alapszabályunk meghatároz, illetve 
szándékaink szerint fontosnak ítélünk. 

A küldött választó megyei gyűlések fel-
adata lesz továbbá megyénként 1 fő jelölő 
bizottsági tag megválasztása. A megyén-
ként megválasztott jelölő bizottsági tagok a 
küldöttgyűlés napján maguk közül elnököt 
választanak. A feladatok lebonyolításához 
kérnénk szíves segítségét, és közvetlen köz-
reműködését minden tagtársunknak, a me-
gyei küldött választó gyűlés sikeres összehí-
vása, és megtartása érdekében.

Idézet a hatályos alapszabályunkból:

„1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a 
KÜLDÖTTGYŰLÉS. Tagja az ország közigaz-
gatási megyéiben élő és versenyző, az Egyesület 
rendes tagjai sorából, minden megkezdett 10 tag 
utáni 1 fő, továbbiakban befejezett 10 fő után + 
1 fő küldött, egyenlő jogállásban és szavazati 
joggal. A pártoló tagnak szavazati joga nincs.

A küldötteket az egyesület rendes tagjai so-
rából, az adott megyében összehívott küldött 
választó megyei gyűlésen jelenlévő tagok vá-
lasztják. A küldött választó megyei gyűlés ak-
kor határozatképes, ha a megyében elő és ver-
senyző tagok 50%.-a +1 fő jelen van. A megyei 
küldött választó gyűlést az elnök kezdeménye-
zésére az általa kijelölt rendes tag hívja össze. 
A tagok küldötteket első esetben 3 évre, majd 
azután a vezetőség választási ciklusonként 5 
évre választanak, akik teljes jogkörrel képvi-
selik az őket megválasztó tagokat. Az ülésről 
jelenléti ívet kell vezetni és jegyzőkönyvet kell 
készíteni, melyet az egyesület elnökének meg 
kell küldeni, hogy a küldöttek nyilvántartásba 
vételéről intézkedhessen. Abban az esetbe, ha 
a küldöttek választási cikluson belül bármely 
ok miatt megválnak státuszuktól, a megyei 
küldött választó gyűlést újra össze kell hívni, 
és küldöttet kell választani. Az új megválasztott 
küldött mandátuma az adott ciklus időpontjá-
ig szól. Első alkalommal a 2011. évi rendes 
Küldöttgyűlés összehívását megelőzően kell a 
megyei küldött választó gyűléseket összehívni, 
a küldöttek megválasztására”

Az alapszabályban rögzítettek szerint igaz, 
hogy „az elnök által kijelölt rendes tag” hívja 
össze a küldött választó gyűlést, de ahhoz, hogy 
mindezt megtehessük, – mivel az adott megyei 
személyes kontaktus és helyismeret hiánya kor-

látokba ütközik – ezért szeretnénk kérni, hogy 
az adott térségben élők tegyenek javaslatot, 
konkrétan kivel vegyük fel a kapcsolatot. Ter-
mészetesen a klub választott testületei tagjainak 
lakóhelyszerinti megoszlása miatt ez nem min-
den megyét érint. Többek között Bács-Kiskun, 
Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-
Szolnok, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyét. Érinti viszont Pest, Heves, Tolna, Baranya 
megyében versenyző tagjainkat. Keressük mi is 
a közvetlen kapcsolatot, de nem zárkózunk el az 
adott közösség által megjelölt közreműködő tag 
személyétől sem. A küldött választó gyűléseket 
legkésőbb 2011. február 28.-ig kell megtarta-
ni. A lebonyolításhoz szükséges információkat 
minden megyei közreműködő tag rendelkezé-
sére bocsátjuk, megyei tagnévsor, meghívó for-
manyomtatvány, jegyzőkönyv segédlet.

A Pannon Maraton Klub nemzetközi díj-
kiosztóját megállapodásunk szerint minden 
évben más résztvevő ország rendezi. A 2010. 
évi nemzetközi díjkiosztó megszervezését a 
román sporttársak vállalták, melynek meg-
rendezésére 2011. február végén, Aradon 
kerül sor. Előtte 2 héttel, február közepén, 
Lajosmizsén tartjuk a magyarországi díjki-
osztó ünnepséget.

A Pannon Maraton Klub küldöttgyűlésének 
megtartását 2011. március közepére tervezzük.

Csehi Miklós
alelnök

Bamberg 1. 2010.06.26.
Országos Egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 205 Ind. Galambok: 990

1. Zsíros II. István  A46  Hu 07-D-161963 H
2. Gál László N11  Hu 06-D-148204 T
3. Farkas József M09  Hu 07-04-98020 H
4. Szabó Ferenc M09   Hu 06-50-36090 T
5. Lajkó Gyula N05  Hu 07-04-01274 H

Országos Csapat lista
1. Kövesdi - Szecskó Jászkisér 1.cs
2. Oláh József Jászkisér 1.cs
3. Nyitrai János Mezőkövesd 2.cs
4. Nyitrai János Mezőkövesd 1.cs
5. Maul József Szigetvár 1.cs 

Nemzetközi egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 418 Ind. Galambok: 4395

1. Zsíros II. István A46  Hu 07-D-161963 H
2. Gál László N11  Hu 06-D-148204 T
3. Farkas József M09  Hu 07-04-98020 H
4. Habaci Calin R00  Ro 08-020962 T
5. Szabó Ferenc M09  Hu 06-50-36090 T

Bamberg 2. 2010.07.18.
Országos Egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 156 Ind. Galambok: 792

1. Lajkó Gyula  N05  Hu 08-D-179106 H
2. Zsíros II. István A46  Hu 07-D-161982 H
3. Károly József U05  Hu 09-05-81636 H
4. Gál László N11  Hu 06-D-148204 T
5. Molnár Balázs A14  Hu 08-21-77002 T

Országos Csapat lista
1. Gáspár István Mezőkövesd 1.cs
2. Szalai K - Vén F Kiskunhalas 2.cs

3. Barka István Szigetvár 2.cs
4. Varga Lajos Orosháza 1.cs
5. Lécz János Dombóvár 1.cs

Nemzetközi Egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 230 Ind. Galambok: 1927

1. Lajkó Gyula N05  Hu 08-D-179106 H
2. Zsíros II. István A46  Hu 07-D-161982 H
3. Károly József U05  Hu 09-05-81636 H
4. Sucic Stjepan  Cr-08-013668 T
5. Gale Ante  Cr-09-042796 H 

Magdeburg-Dél 2010.07.03. 
Országos Egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 177 Ind. Galambok: 801

1. Kovács Vilmos M12  Hu 07-20-11489 H
2. Szabó Ferenc M09  Hu 05-04-77686 H
3. Horváth István L03  Hu 09-50-32830 T
4. Albert István N16  Hu 08-D-178727 T
5. Farkas József M09  Hu 06-04-87975 H

Országos Csapat lista
1. Tóth István Kiskunfélegyháza   1.cs
2. Szigetfalvi József  Nyíregyháza 1.cs 
3. Lécz János Dombóvár 1.cs
4. Tari Tibor Csongrád 1.cs
5. Bajusz István Nagykőrös 1.cs

Coburg 2010.08.01. 
Országos Egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 120 Ind. Galambok: 791

1. Ferge Sándor U01  Hu 04-05-76307 H
2. Molnár - Kiss R31  Hu 08-50-32295 H
3. Hajnal István R31  Hu 07-50-58512 T
4. Lévai Ferenc R02  Hu 08-17-04103 H
5. Borbás József R36  Hu 08-28-02333 H 

Országos Csapat lista
1. Ferge Sándor Hódmezővásárhely 1.cs
2. Szalai K - Vén F Kiskunhalas 1.cs
3. Borbás József Jászkisér 2.cs
4. Patócs Tibor Lánycsók 1.cs
5. Molnár Péter Pál Bordány 1.cs

Nemzetközi  Egyéni lista
Ind. Tenyésztő: 244 Ind. Galambok: 1932

1. Ferge Sándor U01  Hu 04-05-76307 H
2. Molnár - Kiss R31  Hu 08-50-32295 H
3. Hajnal István R31  Hu 07-50-58512 T
4. Lévai Ferenc R02  Hu 08-17-04103 H
5. Gale Ante  Cr-09-42759 T 

Nemzeti összesített csapatbajnokság:
1. Gáspár István Mezőkövesd 1.cs 
2. Kaldenekker Sándor Kerekegyháza 1.cs
3. Lécz János Dombóvár 1.cs

Nemzeti champion bajnokság hímek
1. Kaldenekker Sándor  Hu 05-04-83437 H
2. Megyeri Sándor  Hu 08-05-66917 H
3. Némedi József  Hu 09-21-87757 H
4. Gáspár István Hu 06-26-85427 H
5. Ábrahám Zoltán Hu 08-50-41972 H

Nemzeti champion bajnokság tojók
1. Rigó Gáspár  Hu 07-26-95944 T
2. Nyitrai János  Hu 08-26-04161 T
3. Gál László  Hu 06-D-148204 T
4. Szabó Ferenc  Hu 06-50-36090 T
5. Szűts Miklós  Hu 05-19-18182 T

Pannon Maraton Klub eredményei
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Meixner Zoltán személye és tevékenysé-
ge nem csupán a versenyzés magas fokon 
történő művelésére terjedt ki. Szabadide-
jében mindig teljes lendülettel és pozitív 
hozzáállással viszonyult a galambászatban 
felmerülő egyéb fontos kérdésekhez is. Eb-
ből kifolyólag, mint a közösség meghatáro-
zó tagja számos sikert, maradandó értéket 
tudott létrehozni az eltelt évek során. Mun-
kásságára jellemző, a valamit vagy nagyon 
jól csinálsz, teljes szívvel-lélekkel, vagy 
nem csinálsz sehogy. A sportolói múlt és 
szellem jelentkezett ez irányú tevékenysé-
gében is. Hiszen az edzések alkalmával nem 
lehetett lazítani, amikor bement a ringbe, 
és nem figyelt egy pillanatra, máris a pad-
lón találta magát az ember. Ehhez később a 
cirkuszi világ még nagyobb erőt adott, mert 
az untermann a csapat tartóembere. Ha egy 
háznak erős az alapja, az sokáig állni fog, 
amennyiben viszont gyenge, akkor hamar 
összedől. Amikor 2-3 embert fogott a vál-
lán, ott szintén nem lehetett mellébeszélni. 
Aki ezen nőtt fel, az, az élet egyéb terü-
letein sem tud mást csinálni, így Zoltán a 
galambászatára is átvetítette ezt a szemléle-
tet. Nem kezdi el magyarázni a díjat, hogy 
honnan fújt a szél, hol esett az eső stb. Egy 
kicsit fájdalma, amiért a világban az utóbbi 
20 év nem erről szól, szokta mondani, hogy 
a tornából felmentett mikulások osztják az 
észt.

Annak idején, amikor először lement 
a cselgáncsedzésre a bukfencet tanítot-
ták meg, megmutatták hogyan kell esni. A 
galambászatban galambul kell megtanulni, 
értsem, a kedvencek mit akarnak tőlem, mert 
a galambunk a viselkedésével mondaná, ő 
mit szeretne, mit akar, csak egyszerűen nem 
mindig értjük.

Az alábbiakban szeretnék kiemelni néhány 
– a személyéhez erősen köthető – nagyobb 
horderejű eseményt, szervezést, amelyek 
nagyban hozzájárultak a magyar postaga-
lambsport fejlődéséhez, színvonalasabbá té-
teléhez.

1. egy hosszú távú klub létrehozatalának 
alapgondolata:

1985 nyarán a B-06 magdeburgi gyűjtésén 
egyesületi tagtársának, Dr. Hetényi Gábor-
nak felveti, létre kellene hozni Budapest és 
szűk környékén egy hosszú távú klubot. Csak 
szűk körben, és aznapos hosszú távban gon-
dolkozott (900 km-ig). A beszélgetés köz-
ben Dr. Hetényi rákérdez, hogyan képzeled 
el mindezt? Úgy, hogy menjünk el Ujházy 
Péterhez, és dugjuk össze a fejünket, de ne 
egy hónap múlva, hanem holnap. Így a be-
szélgetést követő nap már Ujházynál, Érden 
voltak, velük tartott Gácsi Pál és Turi Ferenc 
is. Ebben az időszakban Érden lakott egy 
másik kiváló galambász, Szappanos István, 
akit megkértek jöjjön át, hiszen ő és Ujházy 
jobban fel tudták mérni az akkori nemzetkö-

zi postagalambászatot, ami ott nagyon lénye-
ges volt. Zoltán felveti, csak öt galambbal 
játszunk, ne engedjünk egy csapatba tízet 
küldeni, azon volt, lehetőleg minél nagyobb 
esélyt teremteni a kisebb tenyésztők részére 
is. A beszélgetés végére oda jutottak, ehhez 
be kell vonni a Szövetséget, és országos 
színteret kell adni a cselekményeknek. Nem 
sokkal később a Thököly étteremmel szem-
ben, lezajlott egy közgyűlés, ahol ott ültek 
a Szövetség akkori vezetői is, és megalakult 
a Maraton klub, országos szinten 1000 km-
es versenyekkel. Igaz, nem az valósult meg, 
amit először elképzelt, de így is egy nagy-
szerű és 25 éve életképes szervezet jött létre, 
amely fennállása óta töretlen népszerűségnek 
örvend. Az idő igazolta, szükséges és jó dön-
tés volt a Maraton klub megalakítása. A klub 
alapvetően kettős igényből alakult:

- 1000 km-es versenyek hiánya
- aki a kerületi programba nem szólt 

bele, azok jó része elküldte a galambjait a 
maratonra. Ez a tendencia kb. az első 10 évre 
volt igaz, hiszen azóta már oda is külön ké-
szülnek és tenyésztenek a galambászok.

A műfajból adódó – és a többi távtól elté-
rő – rizikófaktorként jelentkezik, a galambok 
kint éjszakázása, illetve ha viharos hátszél 
van, Győrben és a főváros környékén már 
éjszaka bestoppolnak, amire a távolabb la-
kóknak nincsen esélyük. Többek között ezért 
is alakulhatott meg a Pannon Maraton klub 
(igaz ott némiképp megint más műfajjal).

2. B-IV. (Kolumbia) versenykerület 
megszületése:

 Talán 92-ben Guzsik Gábor és Márkus 
István elmentek hozzá és előálltak az ötlettel, 
váljanak le a B-III.-ról. A gondolatot hamar 
tett követte, másnap autóba ültek (Guzsik, 
Guzmics, Meixner), és elmentek megnézni 
Scheilyhez az akkor éppen meghirdetett ga-
lambszállító konténert. Gyors döntés születik, 
160 ezerért megveszik a felépítményt. Meg-
egyeznek, amint megvan a pénz, máris kifi-
zetik az összeget. A szükséges 160 ezer forint 
pillanatok alatt összegyűlt, 8-10 embert meg-
keresve, összeszedték azt. Példaként, Matejin 
Elemér szó nélkül 10 ezret adott a benzin-
kúton, de Arany Mihály, Horváth Károly, 
Szemző Péter és többen mások sem hagyták 
becsukva pénztárcájukat. Időközben Guzsik 
felhajtott egy öreg Aviát, amelyet a tagság 
jelentős részének támogatásával – társadalmi 
munkában – felújítottak. Megválasztják a ve-
zetőket és már útjának indulhatott a B-IV. ke-
rület. Hamar bevezetik – az országban elsők 
között – a sprint bajnokságot, amely náluk 
(sprint lévén) mindig 200 km-ről, az ország 
határain belülről zajlott. Azon galambászok-
nak, akiknek a neve nem szerepel a cikkben, 
de anyagilag és gyakorlatilag támogatták a 
B-IV. kerület megteremtésének feltételeit, 
azoknak külön köszönetét fejezi ki, kiemelten 
a B-06 egyesület akkori tagságának.

3. B-I. és B-IV. kerületek közös kiállítása:
Meixner gondolatából fakadóan a B-06 

egyesület úgy dönt megrendezi és megszer-
vezi a két kerület közös kiállítását. A helyszín 
XVII. kerület Péceli út, általános iskola, ahol 
két egyesületi tag, K. Nagy Sándor és Faze-
kas Tibor, mint gondnok dolgoztak. Meixner 
megkereste a B-I.-et, felajánlotta nekik, kap-
tok egy falat és a fél tornatermet, de a kiál-
lítás bevétele a B-06 egyesületé kell legyen. 
A belépő szabad alapon működött, de nagy 
pénz jött össze, és felejthetetlen hangulat ala-
kult ki a nagyszámú közönség tagjai között. 
Manapság nagyon ritkán láthat effajta magas 
nívót megütő kerületi kiállítást az ember.

4. Budapest Bajnokság 1993-96:
Az előző részben megírtam, egyesületi 

tagtársával, Guzmics Tiborral rendszeres 
hajnalig tartó beszélgetések zajlottak. A téma 
legtöbb esetben a galambok, a galambsport to-
vábbi javítása, színvonalasabbá tétele. Egyik 
alkalommal felvetik, valami nagy durranást 
kellene csinálni, szóba kerül a négy budapes-
ti kerület közös versenyzésének megteremté-
se, a Budapest Bajnokság új alapokon nyug-
vó megalkotása. Meixner meghív 16 főt a 
rákoskeresztúri kis Dózsa művelődési házba, 
akik között ott voltak az akkori prominens és 
vezető budapesti galambászok. Megalakítják 
a Budapest Bajnokság Szervező Bizottságát, 
elnöke Meixner Zoltán, menedzsere Guzmics 
Tibor lesz. Lefektetik a szabályzatot, a közös 
versenyzés feltételeit. Az esélyegyenlőség 
közelítése érdekében a csapatbajnokságba 
tenyésztőnként csak a mindenkori 1-es csa-
patok számítottak bele, 3-as befutó mellett. 
Emellett értékelték az 1-es, 5-ös, és 10-es be-
futó bajnokságait is. Kikötés volt, hogy mind 
a négy kerület kocsija egyszerre induljon el, 
és együtt érkezzenek meg a feleresztési hely-
re (bár ez utóbbi nem mindig sikerült). Végül 
93-ban elindul a Budapest Bajnokság, a sze-
zon után színvonalas évkönyvet adtak ki, a 
mostaniakhoz képest sokkal színvonalasabb 
díjkiosztó ünnepséggel egybekötve. Hajnal 
öt órakor úgy kellett hazazavarni az embere-
ket, többen elismerésükkel és köszönetükkel 
nyilatkoztak az évzáró ünnepségről.

Ahhoz, hogy maga a Budapest Bajnokság 
megszülethessen sok sporttárssal kellett be-
szélgetni, köztük számos tanult, tehetséges 
és lelkes galambász is akadt. Mégis – mint ez 
olvasható a 93-as BB évkönyv előszavában 
– az emberi gyengeség szülte akadályok sok-
kal nehezebbek, mint azt Zoltán elsőre gon-
dolta volna. Köszönhetően a kemény mun-
kának, a sportolói múltból áthozott meg nem 
hátrálásnak, életre tudták hívni a már sokat 
emlegetett bajnokságot. E kezdeményezés 
négy éven keresztül üzemelt, mégis – kissé 
meg nem érthető módon – szinte egyetlen 
cikk, riport sem jelent meg róla a szaklapban. 
A főváros ász galambjairól, utankénti győz-
teseiről, csapatbajnokairól vajmi keveset 

Egy áporkai tanya, mint a nyugalom szigete (3. rész)
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olvashattunk. Egyedül a BB évkönyvekben 
leírt gondolatok, bemutatkozások, fényképek 
pótolták mindazt az űrt, ami a szaklapban tá-
tongott.

Zoltán véleménye szerint, csak 500 km 
feletti közös versenyeket érdemes rendez-
ni, az útirány, illetve a feleresztési helyek 
kevésbé lényeges kérdést kell jelentsenek. 
Ehhez kívánkozik Guzmics Tibor 95-ös BB 
zárszóban megjelent kiváló megállapítása: 
„higgyük el a jó galamb célrepülő és nem 
irányrepülő, természetesen nincs olyan sok 
jó galamb, mint amennyire mi gondolunk és 
számítunk.”

A két főszervező – talán nem véletlenül – 
a BB versenyeken is elsőrangú teljesítményt 
nyújtott. Guzmics az első, míg Meixner a har-
madik helyet foglalja el a 4 év alapján kiszá-
molt örökranglistán. Kettejük közé egyedül 
csak Szabó Imre (Isaszeg) tudott beférkőzni.

Visszatérve Zoltán saját galambászatához, 
leírhatjuk, a rákoskerti évek alatt nagyon sok 
ismert és kevésbé ismert tenyésztő látogatott 
el az Irsa utcában található házhoz. Galamb-
jaiból többen profitáltak, más tenyésztők dú-
caiban is bizonyították jó képességeiket.

1993-ban egyszer csak váratlanul és isme-
retlenül egy Barkas típusú kisáruszállító állt 
meg a ház előtt. A kocsi vezetője bemutat-
kozik, Pintér Ferenc vagyok, és Halásztel-
ken galambászok, megkérdezi, bejöhetek-e? 
A megismerkedést további, rendszeres lá-
togatások követték, amikor már a két fiú 
is elkísérte az apjukat. Meixner az egyik 
látogatás alkalmával elmondja – mintegy 
a fiatalságot támogatva – Ferike, neked azt 
a fiatalt adom, mert te magasabb vagy, el-
éred a legfelső fészket is, ebből jó galamb 
lesz. A fiúkkal nagyon jól összebarátkoztak, 
és kaptak további, kb. 6-8 darab fiatalt, fő-
ként ajándékba. A hozzájuk került fiatalok 
közül több erősen serkentő hatással lesz a 
Pintér család galambászatára, minőségi ga-
lambokhoz juthattak hozzá. Példaként két 
galamb is a legjobb tenyészgalambjaik közé 
verekedi be magát. Az egyik – a Szuper Szá-
li – Pintérék honlapján mai napig a három 
bázis tenyész között szerepel. E galamb 
erősen Janssen vérvonalú, apja, a Gonosz 
a ’magyar Arendonkból’, Vecsésről, Szűcs 
Sándortól került a Meixner dúcba. Szűcsnél, 
egy látogatás alkalmával, fent a padláson va-
dul szaladgált egy vörös hím, Zoltán kérdezi 
milyen galamb ez? Sanyi elmondja, egyik a 
három közül a 353-as orig. arendonki vörös 
hímből, Nyitrainál kelt egy Hölscher gyűrűs 
Romein vörös tojóval párban. Végül elcse-
rélik a galambot, és a 8218-as vörös hím, 
Gonosz névre hallgatva fogalommá válik 
Meixnernél. Szuper Száli anyja a 1253-86-
181 kkt (több kerületi élhelyezést és díjat 
repült) a 381-es kk hímből (Császár-féle 
Anker pár közvetlen fia) és a Mimi kék to-
jóból született, amelyik erősen Janssen vér-
vonalú. A Szuper Száli egyik édes testvére, 

kiváló versenyző volt, pl. Straubingból Bu-
dapest Bajnokság 15. helyezést is elért. A 
másik galamb, amit Pintérék egyik legjobb 
tenyésztojóként emlegetnek a származási 
lapjukon, a 9699 kkcst (Fecske), született 
a 4666-os Kalóz hímtől (Császár-féle 381-
es kkh x orig. D. Matthijs rokontenyésztett 
Klare-Kapoen tojó) és a 8051-es kk tojóból 
(két eredeti Anker galamb gyereke, olyan 
nagyszülőktől, mint a Grote III - Meeuwske, 
Schone Kleine - Dikke Zwarte). Szuper 
Száli az első évben Pintéréknél a Fecské-
vel került párba, és kikeltették a Dinamit 
5823-as kk hímet, amelyik kitűnő verseny 
és tenyészgalambként funkcionált, értékét 
bizonyítja, még tíz éves korában (2004-ben) 
is 200 ezer forintért cserélt gazdát.

A Pintérékkel való kapcsolat erősségét 
nem is ebben látta, hanem a kapcsolatok to-
vábbépítésében, hiszen pl. közös kaposvári 
látogatásuk során, neki köszönhetik Dick van 
den Berg megismerését is. A Pintér gyerekek 
már akkor ambiciózus, céltudatos emberek 
voltak.

A fiatalok mellett az idősebb korosztályt 

is támogatta, kiváló példa erre egyesüle-
ti tagtársa, Csillag Ignác (Budapest) esete, 
akit szintén a 90-es évek folyamán ismert 
meg. Csillag élete legjobb galambja a Sztár 
szintén Meixner galambok alól kelt. Sztár 
1997-ben született, majd kétévesen minden 
útján helyezte magát, kerületi első hosz-
szú távú champion, sőt az utolsó versenyen 
Aschaffenburgból kerületi harmadik díjat 
repült. Szülei a 8030 kh (Eijerkamp-féle 
Matyira rokontenyésztett hím x Hercegnő) és 
a 6181 kkcst (szinte 100 %-ban Anker vérvo-
nalú, mindössze egy kis Haagmans található 
benne).

Visszatérve Zoltán saját galambászatához, 
a 2000-es évek elején már Áporkán engedi 
ki galambjait. A körülmények a korábbiaktól 
lényegesen kedvezőtlenebbek, sok galambja 
esik a ragadozó áldozatául. Igyekezete elle-
nére a közelben nem talál megfelelő szín-
vonalon működő közösséget, ezért önkéntes 
száműzetésben tartja magát.

Mindebből kifolyólag 2004-ben úgy dönt, 
nem tartja meg az akkori szálló fiataljait, ha-
nem felajánlással a kárpátaljai galambászok 
részére szánja őket. Szándékát jelzi Horváth 

Zoltán (Szombathely) felé, aki azt az állás-
pontot képviseli, hogy ezek a fiatalok marad-
janak inkább az ország határain belül, vagyis 
szóljon belföldre a nemes felajánlás. Az új-
ságban való megjelenés után busójárás kez-
dődik, a fiatalokat pillanatok alatt elkapkod-
ják, Kapuvártól Sátoraljaújhelyig az ország 
számos szegletéből jönnek értük.

A látogatók között találjuk a B-26 egye-
sület egyik kezdő sporttársát, aki az elnök, 
Takár Jenő (Budapest) kíséretével jön ki a 
tanyára. Takár ekkor úgy dönt, galambot 
szeretne vásárolni, megkérdezi Meixnert, 
van-e eladó galambja? Végül Zoltán javas-
latait figyelembe véve, Jenő két hímet vásá-
rol (Terminátor közvetlen gyerekeit), majd a 
következő évben újabbakat vesz, és kap köl-
csönbe melléjük. Döntése helyességét iga-
zolja, hogy 26 év galambászat után 2008-ban 
megnyeri élete első egyesületi bajnokságát, 
melyet 2010-ben megismétel, a kerületi he-
tedik hellyel egybekötve. A Terminátor gye-
rekei a saját galambjaival lepárosítva remek 
galambokat keltenek, közülük több champion 
címet nyer a B-I. kerületben. Példaként a 
Meixner-féle Terminátor x Piet de Weerd 
tojó párból származó hímtől megszületik a 
93929 kh, amelyik négy év alatt 38 helyezést 
szállított gazdájának, és az idén C kategóri-
ában első a tagszövetségben. Ennek egyik 
testvére nála kerületi hosszú távú champion, 
míg egy másik Ács Andrásnál, Dunakeszin 
6600 galambból zóna 14. helyezést ér el 
Magdeburgból. 2010-ben a Terminátor két 
egyéves unokája megszerzi Takár számára a 
tagszövetségi rövidtávú és sprint champion 
első címet is. 

(folytatása következik)

Angyalos Péter

Gonosz

06-50-48800 SKTaH
(Terminátor x 888-ra rokontenyésztett D. 

Matthijs Tagscherer KTaT)
E hím az apja a kerületi rövidtávú 

champion tojónak
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Január beköszöntével nyakunkon a vakcinázá-
si szezon! Cikksorozatomnak ebben a részében a 
vakcinázás gyakorlati tanácsait foglalom össze. 
Az előző részekben már szó volt arról, hogy 
mikor, mivel kell beoltani a galambokat, itt kizá-
rólag csak a gyakorlatban elkövethető hibákról 
és azok elkerüléséről lesz szó. A téma „lerágott 
csontnak” tűnhet, de a tapasztalatom, és a hoz-
zám érkezett kérdések nem ezt bizonyítják.

Bár a vakcinázás állatorvosi feladat, a tenyésztők 
nagy része saját maga oltja a galambjait. Szerencsé-
re egyre több galambász ismeri fel ezt a problémát 
és állatorvossal oltatja be a galambokat.

Mi kell a vakcinázáshoz?
Egészséges, vakcinázásra maximálisan felké-

szített madár, oltóanyag, az oltást végző személy 
és az oltás kivitelezéséhez szükséges eszköz.

Az oltás idejét célszerű az időjáráshoz igazí-
tani. Januárban, amikor nagyon nagy hideg van 
ne oltsuk a madarainkat. Érdemes, akkor oltani, 
ha kicsit enyhébb az idő. A nagyon nagy hideg 
sem a galamboknak, sem az oltóanyagnak, sem 
az oltást végző személynek nem tesz jót.

Az oltás helyét ajánlatos előre megbeszélni. 
Praktikus ezt a galambházban kivitelezni, más-
hol végzett oltás időt és energiát vesz el minden-
kitől. Fontos, hogy legyen megfelelő világítás. 
Sötétben, nem megfelelő fényviszonyok között 
balesetveszélyes a vakcinázás kivitelezése.

Érdemes a madarakat előre összegyűjteni, 
rettenetesen sok időt vesz el, ha a galambo-
kat akkor kell összefogdosni ,amikor oltunk. 
Hosszú percek telnek el a hidegben tétlenül, 
hűl a vakcina, csökken a koncentráció.

Oltás után javasolt a galambokat pár percig 
megfigyelni, a vakcinázás nem várt hatásainak el-
kerülése végett. Sajnos még a legkörültekintőbb 
esetekben is lehetnek fatális balesetek, nem várt 
allergiás reakciók. Biológiai szervezeteken vég-
zett állatorvosi beavatkozásokra nem várhatunk 
100 %-os hatást, ezt tudomásul kell vennünk!

Az oltóanyagot is fel kell készíteni a vakci-
názásra! A hűtőből kivett vakcinát az alkal-
mazás előtt szobahőmérsékletűre kell melegí-
teni! Nem jó megoldás, hogy pár másodpercre 
forró vízbe merítjük a vakcinát - időt kell szánni 
a felmelegedésre. Hideg vakcinánál gyakoribb a 
csomósodási hajlam. Használat előtt és felhasz-
nálás közben időnként alaposan fel kell rázni a 
vakcinát! Ha az oltóanyag és az oldószer külön 
üvegcsében van, hasznos elolvasni a használati 
utasítást. Gyakorlati tapasztalat, hogyha a kisebb 
térfogatú üvegcsébe több anyagot akarunk bele-
tenni, mint amennyit az elbír, a keletkező túlnyo-
más szétfröcskölheti a vakcinát, ami balesetve-
szélyes lehet pl. egy salmonella vakcinánál.

Az oltást végző személynek kellő tapaszta-
latokkal kell rendelkeznie! Italosan, nem kellő 
körültekintéssel nem lehet galambot vakcináz-
ni! Időt takaríthatunk meg és nem várt balese-
teket kerülhetünk el. A készítmények ásványi 
olajat tartalmaznak. Véletlen befecskendezése 
révén a készítmények csekély mennyisége is 
a szervezetbe jutva súlyos duzzanatot okozhat-
nak, amely akár szöveti elhaláshoz és az érintett 
ujj elvesztéséhez is vezethet. Azonnali szaksze-
rű sebészi beavatkozás szükséges ilyenkor!

A vakcinázásnál segédkező egyik embert, aki a ga-

lambokat rögzíti, ki kell tanítani, hogy fogja meg a ga-
lambokat, hogy az nekünk legideálisabban kezünkre 
essen. A másik segédkező a gyűrűszámokat írja, admi-
nisztrál és figyeli a galambokat a vakcinázás után.

A vakcinákat általában a nyak bőre alá, az alsó 
és középső harmad határánál, annak háti részébe 
kell adni. A tű a farok és ne a fej irányába nézzen.

A vakcinázáskor törekedjünk a higiénia 
maximális biztosítására!

Steril tűt és fecskendőt használjunk! A tű 
kiválasztásánál fontos annak vastagsága, mivel 
ha sűrű a vakcina anyaga, a túl vékony tűt a túl-
nyomás levetheti a fecskendőről, a szétfröccsenő 
vakcina balesetveszélyes lehet! Túl vastag tűvel 
pedig nem célszerű megszúrni a galambot!

A fecskendők beosztását nagyon alaposan fi-
gyeljük meg! Ha az előírt mennyiségnél kevesebbet 
adunk, nem fog kellő szintű védettség kialakulni, a 
túladagolt vakcina pedig károsíthatja madaraink 
egészségét, illetve növeli a költségeinket!

Vakcinázásra legalkalmasabbak az automa-
ta fecskendő pisztolyok. Kiválasztásuknál két 
szempontot kell figyelni: az adagolási tarto-
mányt és a könnyű, nem bonyolult szétszed-
hetőséget a fertőtlenítés végrehajtásához.

Remélem cikkem megjelenése sok galambásznak 
nyújt hasznos segítséget a közelgő vakcinázásokhoz.

A témával kapcsolatos kérdéseikkel várom 
kérdéseiket a www.galambpatika.hu webol-
dalon, vagy az ismert elérhetőségeken.

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánok a lap olvasóinak! 

Üdvözlettel:            dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász

Januári teendők a galambházban

Maratonos gondolatok
„Az ember csak akkor alkot a tenyésztésben, ha 

a galamb jobb és erősebb, mint a szülők és a nagy-
szülők.” Jules Ryckaert sorait olvasván, felmerül 
a kérdés, hogy hogyan hozzunk létre értéket. Ami 
még ennél is nehezebb: az érték megtartása. A 
tenyésztésben csak az tud a helyes úton maradni, 
akinek minden lépése tervezett és pontosan regiszt-
rált. A tervezetten nem feltétlenül azt értem, hogy 
az előre kigondolt kényszerpárosításokból születik 
a várva várt csoda. Mivel az életben sokszor a vé-
letlenszerűen párosodott egyedekből meglepetés-
szerűen kitűnik a bajnok. Persze a bajnok is csak 
akkor tud a legjobb genetikai háttérrel rendelkezni, 
ha a véletlenszerűen párosodott szülők ősei mind a 
két ágról bajnok génekkel rendelkeznek.

Ezt az információt a származási adatokból 
lehet meríteni. Dr. Dupont szerint: Származás 
nélkül a tenyésztéstalálgatás, csak idő és pénz-
pocsékolás:” A származási lapnak is csak akkor 
van értelme, ha nem csak gyűrűszámokat és fan-
tázia neveket tartalmaz. Legalább az egyik szülő 
közvetlen kimagasló eredményei nélkül csupán 
önámítás . Elméleteket alkotni, szarvashiba ada-
tok nélkül, akkor ugyan is a tényeket igazítjuk a 
teóriához, nem pedig a teóriát a tényekhez. A má-
sik nagyon fontos tény, hogy ha maga a galamb 
nem kiváló, kár is eljutni a származási adatokig. 

Maurice Delbar nem véletlenül fogalmazta meg 
a következő intését. „Csak olyan egyedeket építs 
be a törzsedbe, amelyikről kijelentheted, hogy az 
(hibátlan). Rendkívül veszélyes hibás egyedet 
tenyésztésbe állítani. A legkisebb hibát is nehéz 
korrigálni. 

Amint már előző soraimból kitűnt, én nagy 
szerepet tulajdonítok a véletlenszerű párválasz-
tásnak. Ami egyáltalán nem véletlen, csupán nem 
erőszakolt, megfigyeléseim során nyilvánvalóvá 
vált, hogy a galamb ugyanúgy, mint az ember, 
megérzi, kiválasztja a számára megfelelő párt. 
A tenyésztési elképzelésemet, a fiatalok röpteté-
sénél kezdeném. A nyugati maratonis körökben 
kialakult szokássá vált, hogy a fiatal hímeket 300 
km, a tojókat 600 km-ig röptetik. Az özvegysé-
gi rendszer végett a hímeket kímélik, a tojókat 
szelektálják, ami megfontolt stratégia is egyben, 
mert nem a nagy veszteség a cél. Számomra az 
sem elvetendő, amit Combba Miklós barátom 
képvisel, hogy a kerületi versenyzést végig tel-
jesítők első fele marad, a másik 50% pedig meg-
röpüli a meghívásos versenyt, ami többnyire 400 
km. Így ami oda kerül, vagy kibontakozik vagy, 
örökre elvész. Ezek után szeretnék rávilágítani, 
közölni valóm gerincére. A tenyésztésben az egy 
éves tojók tudják a legjobb formát nyújtani.

Indokaim: - Már a Janssen testvérek is el-
árulták, hogy az egy éves tojó első kettő pár 
tojása az arany, ezt saját példájukon tapasz-
talták a 019-essel kapcsolatban.

A tojók meghatározott számú petesejttel 
születnek, újak nem képződnek. A születés-
től fogva kell velük gazdálkodni. Ezért nem 
mindegy, hogy egy tojót egy évben hányszor 
és milyen hímmel párosítunk.

Legkevesebb a fertőzés és a károsodás a fi-
atal szervezetben, ha a röptetésben kipróbált 
tojó erős terhelhető képességet mutat.

A begytej képződés erős jelenléte.
A fiatal szervezetet nem érdemes hasonlít-

gatni az idősebb konkurenseihez.
A galamb fejlődése kettőéves korára alakul 

ki. Tehát az egy éves tojókat, amikor tenyésztés-
re fogom, hagyom fejlődni, miközben erősödik 
a fészekszeretete is. Kettő éves korától azután 
lehet röptetni élete végéig, vagy ha jól röpül, el 
is lehet adni. Aradi László mondta nekem.

Egy galambot, ha megkérnek és megfelelő az 
ár is, el kell adni. Az első edző út vagy akár a héja 
teljesíti be a végzetét, és akkor se pénz – se galamb, 
csak marad a fejvakarás. A tenyésztés másik alap 
tézise, ami nélkül csak a vakvágányon történő ér-
telmetlen utazás résztvevői lehetünk. A mérleg elv, 
ami annyit tesz, hogy a jobb kéz keresztez a balkéz 
rokon, tenyészt. Ezt én úgy képzelem el, hogy van 
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három bizonyított tenyészhím. Hogy miért pont 
három? Egy dúcon belül, ha van három extra örö-
kítő hím, az a galambász a szerencsések közé so-
rolhatja magát. Oláh Sándor mondta nekem, hogy 
hárompár galamb tenyésztésének kiaknázására 
szerinte egy komplett egyesület is kevés. Mivel, 
hogy folyamatosan három hím örökít, ezzel bizto-
sítom a rokontenyésztést. A minden évben új friss 
fiatal tojók, pedig a mérsékelt keresztezést biztosít-

ják. Ha kialakul egy vonal, mint pl.: Delbar eseté-
ben. Életútja csúcsán csupán ötévente hozott egy 
nagy teljesítményű egyedet frissítésnek. Anyagi 
helyzete révén hetente frissíthetett volna, mégsem 
tette, mert nem hígította a kialakult vonalat. Sok 
helyen leírták, hogy négy galambbal kezdte a ro-
kontenyésztést, csak a négy galambból egy az alap 
pár fia volt. Ezen írásomban többször hivatkoztam 
számomra nagy tenyésztők idézeteire.

A célom ezzel csupán az volt, hogy ne az legyen 
a kérdés, hogy ki, hanem, hogy mire szerette volna 
felhívni néhány tenyésztő figyelmét. Írásom szán-
dékosan csak a hal fogásáról szólt és nem az elké-
szítéséről, mert mindenkinek az a legjobb halászlé, 
amit saját ízlése szerint készít. Ehhez kívánok min-
den tenyésztőnek hasznos alkotást, mert a földön 
egyetlen ember sem kezd, mindenki folytat valamit!

rimoczi.robert@freemail.hu

Utánpótlás a Magyar postagalambsportban
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

egyik legfontosabb feladatai közé tartozik az 
utánpótlás biztosítása. Taglétszámunk évek óta 
közel azonos, de a korösszetételt vizsgálva meg-
állapíthatjuk, hogy egyre idősödik tagságunk. 
Kevés a fiatal, a galambászat költségei egyre 
emelkednek, nincs megfelelő propaganda, nincs 
sikerélmény ami vonzaná fiataljainkat.

Bár az utóbbi években tapasztalható némi 
mozgás az utánpótlás biztosítása érdekében, 
de az igazi áttörés akkor fog bekövetkezni, ha 
a már meglévő tagok, egyesületek, tagszövet-
ségek maguk is többet tesznek annak érdekébe, 
hogy legyen utánpótlás, legyenek új tagjaink, 
akikkel majd megszerettetjük a galambsportot.

Igaz, működik a szövetségen belül az Ifjúsági 
Bizottság. Úgy tudom az Elnökségen belül is van 
felelőse e munkaterületnek, de még is a legtöbbet 
az egyesületek tehetnének annak érdekében, hogy 
a fiatalok részt vegyenek a postagalambsportban.

Az utánpótlás folyamatos biztosításának 
okait kutatva két nagy csoportba oszthatóak 
az eredményes fejlődést befolyásolók.

1. Anyagi természetű okok: 
- Egyesületi tagdíj,
- Tagszövetségi tagdíj,
- Szövetségi tagdíj,
- Orvosi költségek (galambok vakcinázása 

és igazolás beszerzése) Versenyengedély 
megváltása

- Röptetési költségek (szállítás, díjalap szá-
molási díj, alapnevezés felvitelével kapcso-
latos díj stb.)

- Versenyóra – elektronikus rögzítő rendszer, 
csíp gyűrűk

- Dúc építésével kapcsolatos költségek
- Állomány beszerzése
- Állomány takarmányozása
- Vitaminok
- Emésztők
- Egészségügyi feladatokkal kapcsolatos költ-

ségek
- Még számos anyagi természetű okot lehet-

ne felsorolni, de az itt felvázoltak min-
denképpen szükségesek ahhoz, hogy a 
postagalambászatot el lehessen kezdeni.

2. Nem anyagi természetű okok:
- az adott közösség miként áll a fiatalok be-

fogadásához.
-Van e olyan személy, vagy személyek az idő-

sebb galambászok között, aki tud és hajlandó 
is foglakozni a fiatal, kezdő sporttársakkal.

- meg tudják-e szerettetni a kezdővel a 

postagalambászathoz elengedhetetlenül 
szükséges feladatokat.

- tudnak-e sikerélményt szerezni a kezdő, fia-
tal galambásztársuknak.

- mennyire tudják bevonni a közösségi mun-
kába stb.
Természetesen fontos a kezdő, a galambsport 

iránt érdeklődő fiatal személyiségét is figye-
lembe venni. Mennyire elkötelezett, mennyire 
szeretné e sportot megismerni, mik az elképze-
lései, milyen családi és anyagi háttérrel rendel-
kezik, milyen egyéb érdeklődési köre van stb.

 

Az alábbiakban saját tagszövetségünkben egy 
fiatal postagalambász eddigi életútját mutatnám 
be egyrészt annak bemutatása végett, hogy ho-
gyan lehet megszerettetni sportunkat illetve mi-
lyen módszerekkel segítjük fiataljainkat.

Papp Ferenc régi sporttársuk a G-04 egyesü-
let tagja jelezte, hogy van egy fiatal, még tanuló, 
akit érdekel a postagalamb és szeretne tag lenni.

Megbeszéltük, hogy a fiatallal elbeszél-
getünk. Így került hozzánk SZÉPVÖLGYI 
TAMÁS aki 3. éves szakközépiskolai tanuló 
és a szerszámkészítői szakmát tanulja.

Kikérdeztük családi körülményeire, tanulmá-
nyi eredményeire, a postagalambokhoz való vi-
szonyára stb. Egy szerény, de céltudatos fiatalt 
ismertünk meg, akit azután a G-04 tagságának 
ajánlottuk, hogy vegyék fel tagjaik közé.

Itt kell megjegyeznem, hogy jelen esetben 
komoly anyagi áldozatot a tagfelvétel és e 
postagalambászat elkezdése nem jelentett a 
család részére. Tamás az iskolában ösztöndíjat 
kap. Mivel tanulmányi eredménye nem rossz 

(4,8 átlag) közel 30.000.-Ft ösztöndíjban része-
sül, melyet havonta bankszámlájára utalnak és 
mivel hiányszakmát tanul és ott sem rosszak 
az eredményei plusz 10.000.- Ft – kap.

A munka és tanulás mellett sportol. Hivata-
losan igazolt játékos. Röplabdázik. A munka, 
a tanulás és a sport mellett havonta 4-6 alka-
lommal a TESCO áruházban „DIÁKMELÓ”-t 
vállal. E munkát este ill. éjjel kell végezni. 
Ilyenkor óránként 600 Ft körüli összeget kap 
számlájára (árufeltöltést végez társaival). Az 
így megszerzett pénzből gazdálkodik.

Galambjainak takarmányt, takarmány-ki-
egészítőket vásárol. Megvette a BRICON 
rendszert – igaz használtat, de jól működőt – 
és galambdúcát is megfelelően átalakította.

A galambok beszerzése volt számára a leg-
kedvezőbb. Nem kellett értük pénzt kiadni.

Kapott galambokat KUSTYÁN Tamástól, 
Angyalfi Józseftől, Papp Ferenctől, számos 
AARDEN fiatal került hozzá az esztergomi 
SOLVA dúcból. Galamblétszáma - öregek, fi-
atalok, tenyész galambok - összesen 40 db.

A 2010 év versenyprogramjait végig röptette. A 
tavaszit és őszit, és nem is rossz eredménnyel. Itt 
nálunk a megalakulásunk óta a lista 33 %-os, de 
galambjai rendszerint a 20 %-on belül találhatók.

2010. évben itt Esztergomban a központi 
gyűjtőhelyen gyűrűzte galambjait és rendsze-
resen részt vett az adminisztrációs feladatok 
végrehajtásában is.

Az idősebb galambászok szakmai tanácsok-
kal rendszeresen ellátják. Ha szükséges és kéri, 
részére szakkönyveket kölcsönöznek.

Nagyon precízen végzi munkáját. Galamb-
jairól mindent feljegyez. Feljegyzéseit írásait 
precízen külön dossziékban tartja.

Tanulmányi eredménye nem romlott, sőt 
javult 2 tizedet. Bizonyítványát az iskolai év 
befejezésekor bemutatta.

Terve, hogy tagja lesz a MARATON 
KLUB nak is.

Mivel a G-04 Egyesület létszáma jelentő-
sen lecsökkent, átlépet a G-02 egyesületbe. 
A tagság, mivel mindenki ismeri és nagyra 
értékelik szerénységét, galambok szeretetét a 
tudatos felkészülését a versenyekre, befogad-
ta és egyenrangú félnek tekintik.

Szépvölgyi Tamásból – eddigi tevékeny-
ségét értékelve – megállapíthatjuk, hogy a 
galambászat iránti lelkesedése nem csupán 
fellángolás, hanem belőle egy tudatos, ered-
ményekre törekvő postagalambász válik.

-r –ó.
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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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Halottaink

Fájdalommal tudatjuk, hogy Varró 
Nándor az F-01 egyesület tagja 76 éves 
korában hírtelen elhunyt. A kerületben 
42 éve versenyzett. Idős kora ellenére 
aktív és lelkes versenyző volt.
Temetésén a kegyelet koszorúival és ga-
lambok feleresztésével vettünk búcsút.
Nyugodjék békében.

F-01 egyesület tagsága.
Ábrahám János, Bekker Jenő, Varró Nán-

dor elhunytjainkra emlékezve, emlékversenyt rendezünk.

Az F-02 Postagalamb Sportegyesület mély megrendüléssel 
tudatja, hogy Csabai Mihály 59 éves korában, valamint 
Otoltics József 72 éves korában örökre megpihentek.
Otoltics Sporttárs 1948-tól alapító tagja volt az egyesületnek.
Mindkét sporttárstól galambok feleresztésével vettünk 
végső búcsút.
Emléküket megőrizzük

F-02 egyesület tagsága
Mély megrendüléssel tudatjuk azokkal 
akik ismerték és szerették, hogy Szabó 
Miklós sporttársunk a szombathelyi G09 
PSE egyesület tagja 69 éves korában 
(1941-2010) örökre eltávozott közülünk.
Halálával nagy veszteség érte az egyesü-
letét, sporttársait. Sírjánál a kegyelet virá-
gaival és galambok feleresztésével vettünk 
végső búcsút sporttársunktól. 

Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjék békében.
G09 PSE  tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ceglédi 
A-02 Egyesület tagja Nagy László, életé-
nek 61. évében rövid, de súlyos betegség 
után elhunyt.
Nagy sporttárs egész életét végig kísérte 
az állatok iránti szeretet. Munkaköréből 
adódóan (inszeminátor) több ezer szarvas-
marha és sertés köszönheti életét lelkiis-
meretes és hozzáértő munkájának.
Tavasszal boldogan újságolta, hogy nyug-

díjba vonult és ezután már csak családjának és galambjainak él. 
Sajnos a teremtő ebből nem sokat hagyott megvalósulni.
Éveken át vezette egyesületünk megsárgult jegyzőkönyvét, ahol 
most az utolsó soroknál végleg megállt a toll a kezében. Ezután 
fentről figyeli az egyesületünkben történteket és írja az égi jegy-
zőkönyvet. Mi pedig itt a földön ígérjük, hogy „éppen úgy, ahogy 
őrizzük és ápoljuk egyesületünk 90 éves múltját”, ugyanúgy az Ő 
emlékét is szívünkben megőrizzük.

A-2 PGE tagsága

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

Csak néhány név: Joop Koch, Horst Elis, Freddy Vandenbrande, Gaby Vandenabeele…
A galambászok és módszereik bemutatása közben fontos egészségügyi, és egyéb hasznos 

tanáccsal is ellátja a szerző az olvasót, mint például paratífusz, circovírus himlő stb. Ezen 
betegségekről tüneteikről, megelőzésükről nem lehet elégszer beszélni.

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

Kapható a Szövetség Székházában 1100.- Ft.

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Hell Péter
1945-2010

Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal 
akik ismerték és szerették, hogy Hell Péter 
sporttársunk az N-06 soltvadkerti postaga-
lamb sportegyesület tagja, életének 65. évé-
ben, rövid de súlyos betegségben elhunyt.
Péter 1972 óta, 38 évig volt egyesületünk 
megbecsült tagja. Galambszeretete példa-
értékű lehet sokunk számára.

Hamvait 2010. XI. 21-én helyeztük örök nyugalomba. Búcsúzta-
tásán szeretett galambjai feleresztésével búcsúztunk.
Emlékét örökké megőrizzük

N-06 PG Sportegyesület tagsága

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
Sándor László 2010. december 16-án 
78 éves korában elhunyt. Galambjai 
feleresztésével búcsúztunk tőle. A ké-
pen a kezében lévő galamb a „Rakéta” 
(3340-74-203 fa h) az 1978-as Orszá-
gos Kiállításon sport kategóriában I. 
díjat ért el. 
Laci bácsi a Senior klub tagja volt, 1953-
ban lépett be a Sajószentpéteri Egyesü-
letbe, majd 1958-ban egyesületi titkár-

ként alapító tagja volt a Z-21 Kazincbarcikai Egyesületnek. A 60-as 
évektől folyamatosan kiemelkedő eredményeket ért el országos és 
nemzetközi szinten egyaránt. Az évek során a tagszövetségben ver-
senybizottsági tagként segítette a postagalambsportot. A Z-21 Egye-
sület elnökhelyetteseként meghatározó szereplője volt az egyesület 
közösségi életének, tevékenységével elősegítette a galambászat tér-
ségi fennmaradását, népszerűsítését.
Emlékét megőrizzük emlékverseny rendezésével, VÁNDOR-
SERLEG alapításával.

Z-21 Kazincbarcikai Postagalambsport Egyesület tagsága
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Köszöntjük  
a január  

hónapban született 
sporttársainkat

P09 Molnár Imre 89
B03 Ujházy Péter 78
A07 Káposzta János 77
Z20 Onofer László 77
P02 Kitulják Pál 76
N08 Gyurász Pál 75
L08 Bencze József 74
H04 Vargyay István 74
R06 Csizmadia László 73
R09 Kálmán István 73
B03 Volek Győző 73
Y04 Balogh Imre 72
P05 dr. Bánki Gyula 72
H01 Berkes Lajos 72
K04 Ludván Zsolt 72
Z14 Nyulászi György 72
N14 Seres Gyula 72
Z14 Belányi István 71
R14 Hertelendy Csaba 71
B18 Jakab Károly 71
P08 Juhász Sándor 71
Z42 Kopcsó Ilona 71
F01 Matis Ernő 71
K01 Sümegi József 71
A40 Kiss András 70
U04 Lantos József 70
A40 Palotai Gábor 70
C06 Tóth Ignác 70
P17 Benedek József 65
N19 Csizmadia Géza 65
A04 Hegyi László 65

Y10 Karácsony Lajos 65
A23 Kollár György 65
G14 Korcsog Károly 65
A23 Marton István 65
A34 Mocsáry József 65
V10 Pál Antal 65
G01 Peller József 65
K02 Rácz Tibor 65
Y10 Rohonczi László 65
A40 Tóth Sándor 65
Z24 Varsányi Sándor 65
B07 Csönge Béla 60
R06 Dorka János 60
A44 Hegyesi Attila 60
R05 Kása István 60
B26 Kertész István 60
K04 Kovács József 60
A40 Mácsár Lajos 60
U16 Magyar Imre 60
R25 Mazug János 60
Z39 Orosz Ágoston 60
A16 Püspöki János 60
D01 Reichardt Balázs 60
U05 Sóki János 60
Z22 Solymosi István 60
A47 Stupek Dezső 60
F16 Szabó Gábor 60
R01 Tarjáni László 60
E11 Terman Ferenc 60
T08 Timák Nándor 60
D06 Tóth István 60

R01 Váradi József 60
U18 Varga Ferenc 60
N01 Virág Mihályné 60
A25 Zsíros Miklós 60
C25 Ötvösi László 60
K03 Ács Zoltán 55
H04 Albert György 55
C01 Bánóczky Zoltán 55
A56 Baráth Gyula 55
R16 Bozsó Ferenc 55
Y04 Csipszer János 55
S08 Csörsz Ferenc 55
P09 Horváth György 55
Z43 Jáger József 55
G11 Kádár Antal 55
R23 Kállai Miklós 55
V18 Kovács József 55
S06 Nagy István 55
D19 Pálfy József 55
F03 Szabó István 55
A63 Varró János 55
Z37 Zsigus János 55
Z24 Bárány János 50
A05 Csáki István 50
B03 Katona Tibor 50
A42 Lovas Béla 50
F26 Makai Sándor 50
B10 Szabó Hornos János 50
D01 Szabó Tibor 50
S02 Vas György 50
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Lakossági Hírdetés
Hírös Tagszövetségben többszörös dobogós 
helyezést elért rövidtávú állományom felszá-
molom. Vérvonalak: Janssen, Van de Pool, 
Horemans. 21 pár tenyész, 60 db verseny, 80 
db fiatal. Berta András, Tiszakécske 6060 
Kiss Bálint u. 11. Tel: 06-30/243-1715

***
Eladom 30 lyukas, fa dobozos Benzing órámat 
melyre garanciát vállalok, 25000 Ft-ért. Érdek-
lődni a 06-30/855-9624-es telefonszámon és a 
papamaci1226@freemail.hu email címen lehet.

***
Bükköny eladó! Ugyanitt komplex BENZING 
egyesületi egység és Express óra eladó! Ér-
deklődni a 06/70-309-5883 számon lehet.

***

16-os tagszövetség hosszú távú, illetve általános 
csapatbajnokságát nyert versenygalambjaim ta-
vaszi tojásai korlátlanul olcsón elvihetők. Vér-
vonal: Desmet Matthijs, Devriendt. Vajas Laci 
Magyar Mesterversenyző Tel: 06-30/217-2914

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

***
Keresem a 08-01-17632 Sali csapos hím ga-
lambot. Tel: 30/318-7740

***

Maraton Klub Országos Csa-
patbajnokságot, 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. (Mind-
három galamb az én tojóm-
ból). 2010. év Maraton Klub 
champion hím I hely (fölénye-
sen) Szabó A. Enese-i 08-11-
38773 H - apját én tenyésztet-
tem. Ezen galambok közvetlen 
rokonságából madarak eladók. 

Szauervein József 
1151 Budapest, 

Harsányi K. u. 53. 
Tel: 06-70/273-1886, 

06-1/233-1037

Tauris rögzítő eladó, vagy Tipes rendszer-
re cserélném. Érdeklődni: 0620-595-58-53, 
vagy 0620-370-76-26 számokon lehet.

***


