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55. Országos Postagalamb Kiállítás
2011. január. 7-8. jelentős dátum a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség, a magyar postaga-
lambászok számára. E napokon tartották az 55. 
Országos Kiállítást. Ez alkalommal új helyen, 
új környezetben, új elvek szerint egy olyan ki-
állítást szerveztek, tartottak meg, mely sokáig 
emlékezetükben lesz a szervezők, a kiállításon 
résztvevők, a kiállítást meglátogatók körében.

A Gödöllőn lévő sportcsarnok évek során 
adott helyet sportunk e seregszemléjének. Jó 
hely volt, de a postagalambászok „kinőtték” a 
helyet és az ottani körülményeket, ezért váltani 
kellett. Sportszövetségünk Vezetőinek jó döntése 
volt az, hogy az 55. Országos Postagalamb Ki-
állítását Budapesten a SYMA Sport- és ren-
dezvényközpontban tartották. E hely jól meg-
közelíthető, akár vonattal, autóval, autóbusszal. 
A parkolás nem jelentett gondot. A kiállítás az 
egyik csarnok elkerített részén volt megrendez-
ve, ahová gépkocsival – teher – lehetett behajta-
ni, behozni a kereskedelmi árukat, de a bemutató 
konténerek és szállító - autók is bent parkoltak.

Mindenkinek és mindenre bőséges hely állt 
rendelkezésre. A ketrecsorok közötti járórész 
tágas volt. Nem volt egyik nap sem tolongás, 
holott a nézőtéren legalább annyian voltak, 
mint korábban a Gödöllőn megrendezésre 
került kiállításokon. A lelátókon, melyek kö-
zül nem mindegyik volt megnyitva több mint 
2000 személynek állt rendelkezésre ülőhely, 
ahonnan a kiállítás minden része látható volt.

Az árusok pavilonjai egyvonalban helyez-
kedtek el ízlésesen elkészítve és berendezve. 
A Sportszövetség pavilonja is tágas, mére-
teiben lényegesen nagyobb, mint a korábbi 
években. Itt lehetett megvásárolni a kiállítás-
sal kapcsolatos anyagokat. (Évkönyv, kataló-
gus, nyomtatványok, óraszalagok stb.)

Külön pavilon létesült a fotózás számára. Az 
első napon délelőtt, amikor a bírálat tartott a külön-
böző sportkategóriákba nevezett galambok 1, 2, 3 
helyezettjei fotói elkészültek, majd a bírálat befe-
jeztével a STANDARD kategóriák helyezettjei is.

A fotók egy része a KIÁLLÍTÁSI 
KATALÓGUS-ban láthatóak voltak. Az összes 
galambfotó a www.maratonklub.apoth.hu, a 
www.királyivárosok.hu, a www.a-postagalamb.
hu honlapok, valamint a Szövetség honlapjának 
képtárában megjelent, ahol megtekinthetőek.

Az 55. Országos Postagalamb Kiállítás 
eseményeinek történése:

A Kiállítás berendezése 2011. január 6-án 
történt. E munkában az A-24, A-40, B-09 a B-12 
egyesületek tagjai derekasan vették ki részüket, 
más budapesti egyesülettől is voltak sporttár-
sak, akik aktívan működtek közre abban, hogy 
a berendezés gyorsan, gördülékenyen történjen. 
A kiállításra nevezett a bemutatóra felhozott ga-
lambok időben a helyükre kerültek.

Az árusítók is időben elfoglalták, beren-
dezték standjaikat.

A bírálat: A bírálatot 2 x 5 főből álló bírá-
ló csoport végezte.

A hímeknél FEHÉR ATTILA, KOVÁCS 
MIHÁLY. CSIDEI JÓZSEF, KURUCZ 
IMRE és Dr. JILLY BERTALAN végezték.

A tojóknál a bírálók SZABÓ JÁNOS, KÁLAZY 
LÁSZLÓ, KLOCZ ATTILA, GARACZI JÁNOS 
és KISS JÓZSEF bírálók voltak.

A bírálói pontok egy számítógépes program-
mal kerültek feldolgozás alá. Pontosan és gyorsan 
történt minden így időben elkészült a rangsor.

A győzteseket a SPORT kategóriákba és 
a STANDARD kategóriákban egy külön 
ketrecsorban helyezték el. Az ide helyezett 
galambok vettek részt az OLIMPIÁN. (A 
MAGYAR CSAPAT a nemzetek közötti 
rangsorban a 4. helyet szerezte meg!)

Péntek délután nyílt meg a kiállítás az érdek-
lődők számára. Kb. 5-600 fő vett részt e délutáni 
napon. Szombaton volt a nagy létszám, mivel a 
pénteki nap több helyen még délután is munka-
napnak számított így csak a közelben lakók, akik-
nek 14 óráig volt a munkaidejük, tudtak eljönni.

Szombaton azonban folyamatosan érkez-
tek a postagalambászok, azok ismerősei, csa-
ládtagjai stb.

Külföldi látogatók:
Őszintén el kell mondani: a Magyar Pos-

tagalamb Kiállításra még ennyi neves kül-
földi postagalambász, híres versenyző és 
tenyésztő még nem jött el mint a mostani-
ra. A Sportszövetségünk vezetése valamint 
Hegedüs Miklós Hollandiában élő erdélyi 
postagalambász jó szervező munkát végez-
tek. Eljött BERTIE CAMPHUIS és felesége, 
HERMAN BRINKMAN és felesége, HARM 
VREDEVELD, JAN LOTTERMAN, 
ANDREI MARIUS, PIET MANDERS, LUIS 
VAMGRAMBEREB, MÁTYUS MIHÁLY, 
HORVÁTH JÁNOS a SZLOVÁK Delegá-
ció, de sokan voltak egyénileg is Romániából, 
Szerbiából, de még Ukrajnából, Ausztriából is.

Esti vacsora és a díjak átadása:
A SYMA Rendezvénycsarnok éttermében 

került sor az esti vacsorára és ünnepségre, 
mely alkalommal kitehettük volna a „telt ház” 
táblát. A meghívottak elegánsan felöltözve je-
lentek meg, gyorsan elfoglalták helyeiket. Ez 
alkalommal kerültek átadásra a tagszövetsé-
gek győzteseinek a Szövetség által adományo-
zott elismerések. Köszöntötték a bajnokokat, 
a Nemzeti Bajnokság győzteseit, az élver-
senyzőket, a mester versenyzőket, a Budapest 
Bajnokság győzteseit stb. A győztesek jutalma 
díszes oklevél és elegáns serlegek, kupák va-
lamint a jelenlévők nagy tapsa.

A díjkiosztó után ez alkalommal a TOM 
CAT BAND zenekar lépett fel, szolgáltatta a 
zenét, melyre a jelenlévők táncolhattak is. A 
zenekar hölgytagjai - Claudia és Judit – azon 
kívül, hogy többféle hangszeren is játszanak, 
nívósan énekelnek is és igen jó hangulatot te-
remtettek. A svédasztalos vacsora igen ízletes 
és nagyon bőséges volt. Viszonylag mindenki 
időben jutott a vacsorájához és kedvére repe-
tázhatott.

A jelenlévők hangulata kiváló volt. Összegezve 
megállapítható, hogy az utóbbi évek egyik legjob-
ban sikerült rendezvénye volt ez az esti díjkiosztó.

A szombati – 8-ai – események:
A kiállítást Bárdos István úr - sportszö-

vetségünk elnöke - nyitotta meg.
Köszöntötte a megjelenteket, a külföldi 

küldötteket és vendégeket, a kiállításra ne-
vezett galambok tulajdonosait. Gratulált az 
elismeréseket begyűjtő sporttársaknak és jó 
szórakozást kívánt a megjelenteknek.

A kiállító helyiségben egy külön színpad került 
felállításra, ahol a díjátadási ceremóniák folytak.

E színpadon a GRAPEVINE tánccsoport 
adta elő műsorát. Fiatal fiúk és lányok külön-
böző táncokat mutattak be nagy sikerrel.

E színpadon köszöntötték a külföldi vendége-
ket. A tolmács szerepét Hegedűs Miklós töltötte 
be. A vendégek a Sportszövetség emblémájával 
díszített palackban TOKAJI bort vehettek át Balá-
zsi József pincészetéből. Itt köszöntötték a SPORT 
kategóriák 1, 2, 3 helyezettjeit, akik oklevelet és 
serleget vehettek át. Ugyanitt kapták meg díjaikat 
a STANDARD kategóriák 1-5. helyezettjei is.

A díjátadásnak viszonylag kevés nézője 
akad és amit én szomorúnak tartok, hogy a 
győzteseket sok esetben gyér taps fogadta. 
(úgy látszik e tapshiány „magyar betegség” 
mert a korábbi években történt kiállítások be-
számolójában is le kellett írni e negatívumot, 
de most több elektromos újságban is mások 
leírták e jelenséget.)

A tombolán sok galambot sorsoltak ki és 
gazdára talált a GERALDY cég utánfutója is.

Nagy sikere és nagyszámú látogatója volt a 
GERALDY cég által bemutatott galambszállító 
autónak. Egy igazán modern és jól megszerkesz-
tett felépítményt csodálhattunk meg, de az is igaz, 
hogy az ára hallatára csaknem elállt a lélegzetünk.

Az 55. Országos Postagalamb Kiállítás 
legjobb bírálója KOVÁCS MIHÁLY lett. A 
tagszövetségek közötti rangsorban a kiállítá-
son nyert díjakat figyelembe véve:

1. a 11. számú GYŐRI Tagszövetség. 
2. a Budapesti B. III. Tagszövetség
3. a 29. számú Postagalamb Klubok Tag-

szövetsége.
E tagszövetségek egy-egy oklevelet vehet-

tek át ez alkalommal.
A kiállításon 636 galamb vett részt! Ezen 

kívül a bemutatóra felhozott galambok, a 
tombolára felhozott galambok, valamint az 
árvízkárosultak részére felajánlott galambok.

A különböző elárusító helyeken lévő ga-
lambok mennyiségét nem is számolva volt 
mit nézni a látogatóknak.

Összességében egy jól sikerült kiállítást 
szervezett a Szövetség. Jó munkát végeztek 
a rendezők a Sportügyekért felelős Alelnök 
és irányításával a Verseny- és Bíráló Testületi 
Bizottságok, és valamennyi felelős személy a 
végzett munkáért elismerést érdemel.

Remélem, jövőre ugyanitt találkozunk!
-r –ó.
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2011. január 20. 
(csütörtök) ellopták 
a galambjaimat.
Aki bármilyen infor-
mációt tud adni az 
alábbi gyűrűszámok-
ról, galambokról na-
gyon magas pénzju-
talomban részesítem, 
és 3 éven keresztül 
fiatal galambokkal 
és szaktanácsadással 
viszonozom.

09-D-211765 Fak H
09-D-211716 VK H
09-D-211683 VK H
09-D-211753 KK H
09-09-96554 Fakt H
09-50-10988 KK H
07-09-79514 Fek H
09-10-53121 KK H
08-09-88041 SKcs H
08-D-176257 KK H
01-27-8296 Fak H
03-D-5124041 KK H

03-D-5124059 KK H
02-09-38568 Fekcs H
99-09-16642 VK H
04-D-132902 VK H
08-17-97048 Fek H
02-D-8147 Fek H
07-14-8756 Fak H
07-17-86648 K H
98-09-12237 KK H
06-09-71410 VK H
05-D-132874 VKt H
08-09-87508 SKt H

99-50-18262 SK H
10-09-1356 K H
10-D-259302 VK H
10-D-259332 KK H
10-D-259355 Fekcs H
10-D-258997 K H
10-D-259391 VK H
10-D-259371 KK H
10-D-259347 SKcs H
10-D-259350 VK H
06-09-71404 KK T
06-09-71492 KKt T

Lótos János

Többszörös
Kerületi Bajnok,

Országos
Zóna Bajnok,

Nemzeti Bajnok

2760 Nagykáta,
Virág u. 77.

Tel:
06-30/519-6791

Közlemény

XXXII. Olimpia, Poznan
Standard hím
1. SG Rhode DV 08650-06-677 93.50

4. Hajdú István HU-09-03-88050 93.42
11. Takács Gábor HU 07-11-22310 93.25
22. Juhász Mihály HU 06-50-21032 93.00
31. Viglidán László HU 08-11-36108 92.92
36. Klein Lajos HU 07-50-46164 92.83

Standard tojó
1. Heinrich Freise DV 01212-07-340 93.33

9. Mauchner Ferenc HU 08-02-73833 92.50
17. Horváth Károly HU 06-02-43240 92.42
20. Juhász Ernő HU 03-D-5122279 92.33
28. Grosspaul dúc HU 08-D-177349 92.17
55. Magyari Zsolt HU 08-11-31814 91.58

„A” sportkategória
1. Ladislav Skovran CZ 05-0202-365 1000,000

12. Erdélyi Gyula HU 06-09-70034 991,025
25. Juhász Gyula HU 06-26-82603 984,958
28. Grampsch István HU 08-02-66153 983,249

„B” sportkategória
1. Andreas u. Walter Drapa DV 01769-08-27 799,198

22. Takács Gábor HU 06-11-11477 786,536
28. Valent János HU 07-22-99695 784,161
32. Albert István HU 06-05-17350 777,577

„C” sportkategória
1. Andrzej Chojak PL 0353-08-2950 7,396

15. Péntek József és apja HU 08-11-37942 59,977
23. Grizner Sándor HU 06-07-90414 95,564
24. Barna Miklós és Ákos HU 07-05-36607 95,619

„D” sportkategória
1. Andrzej Chojak PL 0353-06-10132 9,921

16. Diósi-Diósi HU 07-D-161731 56,416
22. Tóth Imre HU 07-13-97768 75,166
26. Rigó Gáspár HU 07-26-95957 83,012

„E” sportkategória
1. W. van de Hoek NL 07-1430910 5,279

7. Tóth Gábor HU 05-19-21882 16,073
19. Gáspár István HU 06-26-85427 52,185
22. Kemenczei János HU 07-17-81109 69,964

„F” fiatal galambok
1. Kostorz-Zolkiewicz BELG 10-3101880 1,023

7. Árkosi Zoltán HU 10-M-122650 1,984
11. Polgár János HU 10-09-04573 2,544
20. Erdélyi Gyula HU 10-D-260097 3,839

„G” éves galambok
1. Dirk de Beer DV 07107-09-147 3,004

20. Kiss Gy. Sándor HU 09-01-27929 13,423
30. Pintér Zsolt HU 09-02-80006 19,959
31. Mihaleczkó László HU 09-17-15009 22,163

„H” öreg galambok
1.Werner Kozubek PL 0254-08-1767 2,341

13. Elekes István HU 08-11-38217 20,917
19. Grosspaul dúc HU 08-D-177342 36,814
20. Tóth Imre HU 07-13-97748 38,410

Sport kategóriák nemzeti sorrendje:
1. Lengyelország 20,00
2. Hollandia 10,00
3. Németország 9,00

A Standard bíráló Magyarország képviseletében Garaczi János 
volt, aki kitűnő teljesítményt nyújtott.

Ezúton gratulálunk valamennyi, Magyar postagalamb olimpiai ered-
ményéhez és jó felkészülést kívánunk valamennyi postagalambásznak 
a 2011. évi versenyeken, a 2012-ik évi I. Európa Kupa kiállításra.

A XXXII. Postagalamb Olimpia kongresszusának elfogadott 
határozatai:

- Alapdokumentum - Nemzetközi versenyszabályzat.
- Alapdokumentum - elektromos rögzítő rendszerek és chippek sza-

bályzata
- Lábgyűrű szabályzat
- Valamennyi sportkategória egységes koeficiens szerinti értékelése
- Fiatal galambok világbajnoki szabályzata

Nemzetek értékelése:
1. Németország 928,50
2. Szlovénia 927,26
3. Lengyelország 926,93
4. Magyarország 926,42
5. Anglia 925,08
6. Olaszország 925,00
7. Csehország 924,75
8. Hollandia 923,34
9. Ausztria 922,74

10. Románia 922,00
11. Portugália 921,25
12. Belgium 919,84
13. Oroszország 919,25
14 Horvátország 919,18
15. Szerbia 918,84
16. Svájc 918,43
17. Franciaország 916,66
18. Spanyolország 915,58
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A Képen nagyapám, Papp István (Z31 Miskolc) és párja 
Valika szerepelnek, a 18-as Miskolc tagszövetség díjkiosztó 
ünnepségén.

Én köszöntöm őt abból az apropóból, hogy 2010-ben 60 éve 
tagja országos szövetségünknek, valamint ebben az évben töl-
tötte be 81. életévét.

Bemutatkozásunk az országos évkönyvben már többször 
megtörtént (2001.2008.2009.).

Tisztelettel:
Csabán Zsolt Z31 Miskolc

Az évkönyvből kimaradt
13-as Tagszövetség általános fiatal 

csapatbajnkoság
Ondrusek István K-07
86600 Tab, 
Rudnay Gy. u. 5.
Tel: 06-30/410-9225

4-1 út alapján
Értékelés 5 befutóval I. helyezett

Köszöntök 
minden sportgalambászt!

1948-ban születtem. Nős vagyok, két fiúgyermekem van.
A galambtartást gyerekkoromban, a postagalambtartást 1989-ben 

kezdtem a K-02-ben.
2000-ben felszámoltam az egész állományt, majd 2005-ben új-

rakezdtem. Geiger Tibor barátomtól megvettem a kiröptetett ösz-
szes fiatalt és 4-5 pár tenyészgalambot, ezek mellé került még 3 
balatonfőkajári teszttelepi galamb. 2006-ban átmentem a K-07-be és 
ott folytattam tovább a versenyzést. Timár László barátom megaján-
dékozott 6 darab úgynevezett 100-as vérű galambbal. A 4-5 db (koc-
ka) Tóth Imre galamb sem rontja az állományt.

Sok jó tanácsot kaptam Horváth László barátomtól is.
Ezt az eredményt fiataljaim jó egészségben tartásával tudtam el-

érni.
Minden galambász sporttársamnak sok sikert kívánok!
Tisztelettel:    Ondrusek István

Köszöntő

január 1. Gyűrűkiosztás 
január 6-8. 55. Országos Postagalamb kiállítás
január 26-30. XXXII. Olimpia Postagalamb kiállítás – Poznan 
március 1. Magyar Kupa versenyutak leadása

A tagszövetség hivatalos versenyprogramjának 
leadása
Zóna Díjkiosztók, a 2010-es év versenyeinek díjazása

március 31. Küldöttközgyűlés
Tagszövetségi gyűrűnyilvántartás leadása 
(internetre)

április 15. Alapnevezés leadása az eredményszámolókhoz
Versenyengedélyek befizetése (az alapnevezés 
szerint 1. csapat 2000 Ft. többi nevezett 50.-/db)
Orvosi igazolások leadása

április 30. Gumigyűrűk elvitele és befizetése
Dúcbemérések leadási határideje (új dúcoknál 
csak műholdas bemérést fogadunk el)
Tenyésztői adatok pontosítása, egyeztetése
Eredményszámolóktól az adatbázis átküldése a 
Szövetségbe, versenyengedélyek regisztrálása
Feleresztési helyek engedélyeztetése az Állat-
egészségügyi Hatóságnál és az Európai Nemzeti 
Szövetségeknél
Versenyórák ellenőrzési jegyzőkönyvét a Szö-
vetségbe leadni

május, június, július Versenyidőszak
Versenyeredmények elküldése az eredményszá-
molóktól a programrendszeren keresztül folyama-
tosan, versenyutanként a Szövetség szerverére.

június 30. A 2012. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés
július 30. A fiatal galambok versenyprogramjának leadása

augusztus 15. Fiatalok versenyére dúcbemérési beadási határidő
Fiatal galambok alapnevezésének leadási határideje
Fiatalok versenyengedély váltása, befizetése - 
aki a főversenyen nem versenyzett
Eredményszámolóktól a fiatalok alapnevezésé-
nek átküldése a Szövetségbe
Nemzeti Versenyek előzetes listája
Magyar Kupa előzetes listája
Magyarország Nemzeti Bajnoksága előzetes listája

szeptember FCI Grand Prix versenyek
Fiatal galamb versenyek
GPS versenyellenőrzési adatok leadása a Szö-
vetségbe

október 1. – október 31.
Átigazolási időszak (egyesületi és tagonkénti)

október 31. Évkönyv anyag leadási határidő a Szövetségbe

november 30. Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez.
Kitüntetések felterjesztési határideje az Elnökséghez
Átigazolási kérelmek leadása a Szövetségbe
Bajnokok kiállítása, egyesületi, tagszövetségi 
kiállítások, díjkiosztók
Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a tagszövetségekbe
Tagsági díjak befizetése

december 1-10. Tagsági díjak befizetése a szövetségbe
Tagszövetségek, tagegyesületek létszám össze-
sítőjének leadási határideje
Országos Kiállítási hozzájárulások befizetése

december 20. Országos Kiállítás dokumentumainak leadási 
határideje

Határidők 2011.
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Fertetics Gyula „Tyuki” Emlékverseny…

2009 évben első ízben került sor a Győ-
ri 11. számú Tagszövetség rendezésében a 
FERTETICS GYULA emlékversenyre.

E versenyről sajnos nem jelent meg sem ri-
port, sem összefoglaló, holott egy igen jól si-
került versenyt rendeztek a győri sporttársak.

E kezdeményezés folytatását vártuk 2010 
évben. A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség HONLAPján meg is jelent az emlékver-
seny kiírása és nagy lendülettel készültek 
azon sporttársak, akik részt kívántak venni e 
versenyen. Az elmúlt évi induló létszámnál 
kevesebb galambot neveztek. A Budapest és 
környéki postagalambászok nem indultak 
olyan létszámmal, mint 2009 évben. Ennek 
oka, hogy ugyan e napra külön versenyt írtak 
ki és rendeztek. Talán jobban kellett volna 
egyeztetni a versenyek kiírását, mert a győri 
11-es Tagszövetség kiírása már hagyomány-
nak is felfogható és nem utolsó sorban egy a 
galambászatért sok áldozatot hozó sporttár-
sunk emlékére lett kiírva e verseny. Most is 
NÜRBERG-JURA starthely volt megjelöl-
ve, de az időjárás kedvezőtlenül alakult és a 
starthelyet – szerintem nagyon helyesen és 
körültekintően – megváltoztatták. Így is, mint 
utólag kiderült nehéz, galambot és galambászt 
megpróbáltató versenyt sikerült rendezni.

A központi gyűjtőhely Győrszentivánra volt 
kijelölve. E gyűjtőhelyet majd minden galambász 
ismeri, mivel itt történtek a maratonversenyekre 
küldött galambok gyűrűzése is.

A versenyre indított galambok két zónában 
versenyeztek. Az 1. zónába 4 tagszövetség 
990 galambja indult, míg a 2-es zónában 6 
tagszövetség 343 galambja indult. Ez utóbbi 
zónánál a legrövidebb táv 430 km, míg a leg-
hosszabb 600 km körüli volt.

A galambokat a győri kocsi vitte SÜVE-
GES ANDRÁS irányításával. Már az Ő sze-
mélye biztosíték volt arra, hogy galambjaink 
rendben fognak a starthelyre érni és időben, 
megfelelő körülmények között fog megtör-

ténni a start. A gyűjtésnél a magyar galam-
bászokon kívül Németországból érkezett 
postagalambászok is voltak, sőt segítettek a 
galambok bepakolásánál. Csupa ismerőssel 
találkoztunk, többségük aktív maratonos ver-
senyző is. A gyűjtés végeztével egy csoport-
képet is készítettünk.

Esztergomból sajnos csak ketten küldtünk 
összesen 80 db galambot. A mi fiataljaink 
KUTY-BRÜN-JIHLAVA-HUMPOLEC-
RICHÁNY és PRÁGA versenyutakat teljesí-
tették és csaknem 90 fokot fordulva neveztük 
galambjainkat az eredetileg NÜRNBERG-
JURA starthelyre, mely galambjaiknak 600 
km feletti út megrepülését jelentette.

2010. október 2-án azután kiderült, hogy 
a galambok REGENSBURG starthelyről in-
dultak hazafelé, mert NÜRNBERG-ben esett 
az eső. A start 08 órakor REGENSBURG-
ból történt. Gyengén felhős hűvös, de nem 
hideg időben, de sajnos erősödő KELETI-
DÉLKELETI szél fújt. Süveges András el-
mondta, ahogy érkezett Magyarország felé a 
szél egyre erősebbé vált. Megjegyezte, hogy 
amelyik galamb e versenyről hazaérkezett, az 
megérdemeli a különleges bánásmódot.

Végül is galambjainknak 501 km-t ill. 
499.982 km-t kellett teljesíteniük.

Az első galambot 17 óra 08 perc és 49 mp-
kor rögzítettük. A második galamb 17 óra 09 
per, 48 mp-kor került rögzítésre. Az első-
nek rögzített galamb Pintér László esztergo-
mi, míg a másodiknak rögzített Juhász Ernő 
Esztergom-Kertvárosi sporttársé volt.

Ezt követően azért kis időközökkel érkez-
tek még galambok.

A győri sporttársaknak távbeszélőn jelen-
tettük az érkezett galambokat.

Az 1. zónában a versenyt ÁRKOSI ZOL-
TÁN sporttárs nyerte. E galamb kb. 20 perccel 
érkezett a második előtt, de e galamb a fiatalok 
versenyén is két élhelyezést repült. Remélem 
módom lesz a galambról fotót készíteni.

A 2-es zónában a versenyt JUHÁSZ ERNŐ 
sporttárs nyerte, mivel az Ő távolsága 1.018 
km-rel hosszabb. A 2 zóna első húsz galamb-
jai közé csak LÉCZ János sporttárs – M-12 
PGSE – két galambja tudott bekerülni. Sajnos 
a galambok érkezésekor már kezdett sötétedni 
és egyre hűvösebbé vált az idő. Másnap kora 
reggel és délelőtt még érkeztek haza galambok.

12-es, 16-os és 29-s tagszövetségi verseny-
zők Komáromban a C-08 egyesület gyűjtőhe-
lyén bontották az órákat. Itt tudtuk meg, hogy 
galambjaink viszonylag jól érkeztek, számít-
hatunk elismerésre. Juhász Ernő sporttársnál 
a galambok érkezése napján nagy vendégfor-
galom volt. Galambász barátai az egész or-
szág területéről érkeztek családostól. Ő min-
den évben az utolsó versenyen vendégül látja 
barátait. Itt volt KOVÁCS MIHÁLY és csa-
ládja Hódmezővásárhelyről, aki ajándékba 
galambokat is hozott. Ez alkalommal mond-
tam neki, hogy az elsőnek érkező AARDEN 
vérvonalú galambomat Neki ajándékozom. 
Így is lett a HU 2010-29-33338-s KK tojó 
galambomat közvetlenül a megérkezése után 
kézhez kapta. Mint utólag kiderült e galamb a 
2. zóna 2. helyezettje és a 2. helyezett csapat-
nak is tagja. E galamb 100 %-os J. AARDEN 
vérvonalú. Hans Eijerkamp és Martha van 
Geel galambjainak leszármazottja.

A versenyjegyzőkönyveket a nevezésit és 
a bontásit elküldtük a megjelölt helyre, de 
lista nem készült. Később a jegyzökönyveket 
visszakaptuk azzal, hogy a saját eredmény-
számolónkkal számíttassuk ki és az ered-
ményeket küldjük be. Szerencsére az ered-
ményszámolónk e-mailben elküldte a listákat 
a megfelelő helyekre. Ezt követően a Győri 
kerület honlapján, majd a Szövetségi honla-
pon is megjelentek a listák, így már biztosan 
tudjuk, hogy ki hogy szerepelt.

Az emlékverseny szerintem remekül sike-
rült. Igen jó kezdeményezésnek tartom, mert 
a fiatalok megmutatták, – mind két évben – 
hogy képesek komoly eredményeket teljesí-
teni. Igaz ilyen távolságú versenyekre csak 
egészséges, jó vedlési és fizikai állapotban 
lévő galambot lehet és szabad küldeni. Az 
a véleményem, hogy a fiatalok kellő felkészí-
tés után – és ha az időjárás sem kedvezőtlen 
– képesek 600 km-s távot eredményesen tel-
jesíteni. E galambok azután éves és idősebb 
korukban is megbízható versenyzők lesznek.

Csak azt tudom tanácsolni a postagalamb-
versenyek kedvelőinek, hogy bátrabban, me-
részebben vegyenek részt az ilyen távolságú 
versenyeken, mert így tudják lemérni állomá-
nyuk állóképességét.

Amit viszont a győri a sporttársak figyel-
mébe ajánlok, hogy a verseny megszerve-
zésével, különösen az eredmények számo-
lásánál jobb, hatékonyabb szervezőmunkát 
kell kifejteni. Itt csak egy versenyről van 
szó. Részemről nem elfogadható az a kifo-
gás, hogy azért nincs időben lista, mert az 
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eredményszámoló nem fér hozzá a központi adatbázishoz. A verseny 
gyűjtésekor már tudják, hogy ki honnan versenyez. Mindegyik sport-
társnak van versenyengedélye. A központi adattárból le kell kérni a 
versenyzők dúctávolságait és már készülhet is a lista. Igaz, kicsit több 
munkát kell végezni.

Kíváncsian várjuk a verseny díjkiosztóját, mivel az elmúlt - a leg-
első - emlékversenyen résztvevő 2-es zóna győztesei nem részesültek 
elismerésben.

Bízom abban, hogy a FERTETICS GYULA emlékverseny min-
den évben megrendezésre kerül és a verseny napjára más ver-
senyt a többi Tagszövetségek nem írnak ki.

Az alábbiakban tekintsék meg a versenyről készített listákat. A tel-
jes anyag a Magyar Postagalamb Spotszövetség HONLAPJÁN meg-
található.

Regensburg 2010.10.02. 08:00
Feldolgozott adatok:
11. tagszövetség  40 tenyésztő 681 galambbal
13. tagszövetség  8 tenyésztő 135 galambbal
14. tagszövetség  2 tenyésztő 15 galambbal
25. tagszövetség  8 tenyésztő 159 galambbal
Összesen részt vett 58 tenyésztő 990 galambbal

Feldolgozott adatok:
04. tagszövetség  1 tenyésztő 15 galambbal
12. tagszövetség  4 tenyésztő 43 galambbal
16. tagszövetség  3 tenyésztő 23 galambbal
20. tagszövetség  8 tenyésztő 109 galambbal 
21. tagszövetség  9 tenyésztő 73 galambbal
29. tagszövetség  2 tenyésztő 80 galambbal
Összesen részt vett 27 tenyésztő 343 galambbal

Regensburg, 1. zóna egyéni díjlista
1. Árkosi Zoltán 1.cs. F01  HU-10- M-122650 F 1113,28
2. Hardt Ádám 1.cs. F16  HU-10- 11-56973 F 980,46
3. Vámosi István 2.cs. F18  HU-10- 25-02258 F 972,63
4. Szórádi Imre 2.cs. F19  HU-10- D-267112 F 970,38
5. Mitring Imre 1.cs. F16  HU-10- 11-56864 F 969,68
6. Takács Gábor 1.cs. F16  HU-10- 11-56378 F 969,64
7. Csepi Bence 1.cs. F16  HU-10- 11-57060 F 963,04
8. Szórádi Imre 1.cs. F19  HU-10- D-267114 F 962,28
9. Csidey József 3.cs. F30  HU-10- D-265789 F 960,47

10. Balázs László 2.cs. F02  HU-10- D-319135 F 956,83
11. Balázs László 1.cs. F02  HU-10- D-319126 F 956,72
12. Nádas Pál 1.cs. F18  HU-10- D-288926 F 947,60

13. Hardt Ádám 1.cs. F16  HU-10- 11-56190 F 940,16
14. Csidey József 1.cs. F30  HU-10- M-122849 F 939,63
15. Árkosi Zoltán 2.cs. F01  HU-10- M-122642 F 937,52

Regensburg, 1. zóna csapat díjlista
1. Viglidán Péter 1.cs. F13 429878 m 5 h 317,1716 ko
2. Németh József 1.cs. F05 402656 m 5 h 334,3434 ko
3. Kustyán Tamás 1.cs. F02 432305 m 5 h 420,2019 ko
4. Takács Gábor 1.cs. F16 406439 m 5 h 445,4545 ko
5. Csidey József 2.cs. F30 428880 m 5 h 477,7778 ko
6. Földing József 1.cs. F19 430716 m 5 h 506,0606 ko
7. Páva Zoltán 6.cs. F02 433897 m 5 h 724,2425 ko
8. Páva Zoltán 5.cs. F02 433897 m 5 h 726,2627 ko
9. Mitring Imre 1.cs. F16 407338 m 4 h 217,1717 ko

10. Balázs László 1.cs. F02 434662 m 4 h 302,0202 ko

Regensburg, 2. zóna egyéni díjlista
1 Juhász Ernő 2.cs.  G02 HU-10- 29-30962 F 912,60
2 Pintér László 2.cs.  G02 HU-10- 29-33338 F 910,96
3 Kovács Gábor 2.cs.  C08 HU-10- 12-12580 F 892,72
4 Kovács Gábor 1.cs.  C08 HU-10- D-268300 F 887,48
5 Pusztai László 1.cs.  C08 HU-10- 12-12993 F 886,26
6 Juhász Ernő 4.cs.  G02 SK-10-1802-1635 F 881,50
7 Juhász Ernő 2.cs.  G02 HU-10- 29-34576 F 871,90
8 Juhász Ernő 3.cs.  G02 HU-10- 29-34594 F 865,58
9 Rády Gyula 1.cs.  C08 HU-10- 12-12732 F 845,15

10 Kovács Gábor 1.cs.  C08 HU-10- 12-12536 F 844,07
11 Lécz János 0.cs.  M12 HU 10-D-309083 F 768,54
12 Juhász Ernő 1.cs.  G02 HU-10- 29-34541 F 768,31
13 Lécz János 2.cs.  M12 10-D-309080 F 714,42
14 Kaldenekker Norbert 1.cs  N01  HU-10-04-25448 F 702,83
15 Juhász Ernő 3.cs.  G02 HU-10- 29-34501 F 682,91

Regensburg, 2. zóna csapat díjlista
1. Juhász Ernő 2.cs. G02  501747 m 5h 209,912 ko
2. Pintér László 1.cs. G02  499982 m 5h 446,064 ko
3. Juhász Ernő 4.cs. G02  501747 m 5h 466,472 ko
4. Juhász Ernő 3.cs. G02  501747 m 5h 472,303 ko
5. Rády Gyula 1.cs. C08  458642 m 4h 422,741 ko
6. Galaczi Sándor  1.cs. L07  581794 m 4h 530,612 ko
7. Juhász Ernő 1.cs. G02  501747 m 3h 148,688 ko
8. Pintér László 3.cs. G02  499982 m 3h 326,531 ko
9. SpanbergerJózse 1.cs. A49  517620 m 3h 405,248 ko

10. Kovács Gábor 1.cs. C08  460511 m 2h 40,816 ko
11. Lécz János 2.cs. M12  530312 m 2h 137,026 ko

-r  -ó.

A galamb tulajdonosa ÁRKOSI Zol-
tán 9029 Győr, Kultúrház  u 28/A. sz 
alatti lakos.

A galamb közepesnél kissé nagyobb 
testű, rendkívül lágy, de kötegelt izom-
zattal, jól fejlett szárnytollakkal rendel-
kezik. Mint eredményeiből is látszik, 
élrepülő típus. A Richrány-ból rendezett 
versenyről is elsőnek érkezett egy társá-
val, de későbben ugrott be a bejárón, így 
csak második helyezést érte el.

Apja CSIDEI galamb, egy fakó 
hím, míg anyja egy kékkovácsolt tojó 
MARKÓ Dezső dúcában kelt egy origi-
nál Peller tojóból és egy kék hímből.

A HU 2010-M122650-s galamb test-
vérét szlovák postagalambászok vitték 
el.

-r –ó.
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Jack Barkel: Tenyésztési módszerem
Az előző cikkemet azzal kezdtem, hogy 

amennyiben a tenyésztésről szeretnék írni, 
akkor először az erre a célra kiválasztott 
galambok megfelelő előkészítése érdekében 
az etetésükről kell írnom. Ha valaki valóban 
elgondolkozik ezen, akkor egyet fog velem 
érteni abban, hogy a tenyésztésre, a verseny-
zésre, a vedlésre és a kiállításokra való fel-
készítés is ugyanezzel kell, hogy kezdődjön. 
Nincs kétségem afelől, hogy egy tenyész-
tésre szánt pár előkészítése a párosításra 
ugyanolyan fontos, mint a versenygalambok 
felkészítése a Nagy Nemzeti Versenyre.

Megismertetve a tisztelt olvasót a felkészí-
tésről alkotott álláspontomról kezdjünk azzal, 
hogy én mit tartok a legfontosabbaknak.

Amennyiben olvastad a korábbi cikke-
imet, akkor ismered a tisztító keveréket, 
amelyet búzából, árpából és a citrom levéből 
kell összekeverni és hozzá egy új „Energia” 
kiegészítőt javaslok még tenni. Elég négy 
héttel a tenyésztés kezdete előtt a nemeket 
szétválasztani és erre a diétás keverékre fog-
ni, ez csökkenteni fogja a testükben a zsír 
mennyiségét és kitisztítja a galambok emész-
tőrendszerét. Ezután egy magasabb fehérje 
tartalmú keveréket adok nekik, amelyet még 
kiegészítek az előbb javasolt „Energia” ke-
verékkel, amely alapvetően szója alapú – ez 
képes megemelni a galamboknak szánt ta-
karmány fehérje tartalmát – és ezen kívül 
kalciumot, vitaminokat és egyéb ásványi 
anyagokat tartalmaz. Folyamatosan két fajta 
ásványi gritet is tartok a galambok előtt, az 
egyik egy kagyló alapú, a másik pedig egy 
gránit alapú grit.

A tenyésztésnél az egyedi zárható fülke 
alapvető, hogy csökkenteni tudjuk annak a 
lehetőségét, hogy a hímek megakadályozzák 
a tojókat abban, hogy elegendő mennyiségű 
ásványi anyaghoz jussanak a letojás előtt. 
Amennyiben ezt nem tudjuk biztosítani, 
akkor a tojó számára a fészekben könnyen 
elérhetővé kell tenni az ásványi anyagokat. 

A párokat megelőző kezelésben kell ré-
szesíteni Kokcidiózis, Trichomonas, és 
Mycoplasmosis betegségekkel szemben kb. 
egy hónappal a párosítás előtt, 5 napon ke-
resztül. A kúra után pedig legalább három-
napos bélflóra helyreállítást kell végezni.

Az összes dúcot és azok berendezéseit 
fertőtleníteni kell elsősorban az E-coli fer-
tőzés megelőzésére. A megítélésem szerint 
manapság túl kevés időt fordítunk a posta-
galambsportban a megelőzésre, és túl so-
kat költünk a gyógyításra. A galambászok 
gyógyszeres szekrénye nevetségessé válna, 
ha az nem lenne eléggé tele. Én személy 
szerint abban hiszek, hogy a tenyészpárjaim 
hordozzanak egy kicsit az ismert és gyakori 
galambbetegségekből, és így a fiatalok ter-
mészetes védelmet kapnak a begytejen ke-

resztül. Meg vagyok győződve arról, hogy 
az én galambjaim sokkal kevesebbet szen-
vednek a különböző betegségektől, mint 
azok a paranoiás vagy hipohonder galambá-
szok galambjai, akik állandóan gyógykeze-
lik azokat. 

Válogatási módszerem a tenyésztésre:
Először is a galambokat a felső karcsont-

juk alapján szelektálom, ennek közel kell 
esni a testhez, itt maximum 6 mm-es hézagot 
tudok elfogadni. Ez lehetővé teszi a kitartó 
repülést számukra anélkül, hogy veszélybe 
kerülne a felkar testhez csatlakozó támasz-
kodási pontja miközben a test fel-le mozog, 
ez képes a szárnyat ideális helyzetben tar-
tani és a legjobb teljesítményt biztosítani a 
repülés közben a galamb számára.

Azután szelektálom a galambokat a leg-
jobb szárny kontúr alapján. Számomra az 
a kedvező, amikor az elsődleges evezők és 
a másodrendű evezők között nincs kiugrás. 
Nem szeretem a kiugrást az elsődleges eve-
zőknél, ez gyorsabb szárnymozgást és ezzel 
nagyobb sebességet eredményez, ez előnyös 
a rövidtávnál, de nem helyénvaló a hosszú 
távú, kitartó repülést igénylő galamboknál. 
Az 1. és 2. kép azt mutatja be, hogy melyik 
az a szárnykontúr, amelyet előnyben része-
sítek és melyik az, amelyet elutasítok.

A 3. és a 4. kép a „Sun City Boy” nevű 
galamb szárnyát mutatja be, ez a galamb 
1998-ban 19. volt a „Million Dollar Race” 
versenyen Dél Afrikában. Figyeljük meg, 
hogy nincs lépcső (kiugrás), az elsődleges és 
a másodlagos evezők között. Az látszik még, 
hogy eldobta a harmadik főevezőjét, a máso-
dik pedig 75%-ban már kinőtt. Ez a szárny 
egy potenciális champion szárnya, amely 
5.000 US dollárt nyert a versenyeken.

A harmadik kép a szárny görbületét mutat-
ja be, ez az a forma, amely jellemző és meg-
található a saját tenyészgalambjaimnál is. 

Egyéb jellemzők, mint például a rés az el-
sődleges evezők végénél. Ebben a kérdésben 
olyan sokféle megjelenési forma és változó 
eredményesség tapasztalható, hogy ezt nem 
veszem figyelembe a válogatásnál.

A kiválasztásnál előnyben részesítem a 
hosszú, mélyebb mellcsontú galambokat és 
nem azokat, amelyeknek rövid a mellcsont-
juk és a test felépítésük az almához hasonlít. 
Az a tapasztalatom, hogy a rövid mellcsontú 
galambok hamarabb elveszítik a súlyukat, 
míg a hosszú, mélyebb mellcsontúak termé-
szetes úton is könnyebben – tréningezés nél-
kül – visszanyerik a megfelelő állapotukat.

A légcső záródásának a torok hátsó részén 
tökéletesnek kell lennie és az alakja egye-
nes legyen, elhelyezkedésre pedig pontosan 
a légcső középére essen. Azt tapasztaltam, 
hogy a tökéletes légcső mindig megtalálható 
azokon a galambokon, amelyeken a jó szem, 

és egyéb – korábban már említett – jellem-
zők is megtalálhatóak.

Nem értek egyet vele, és maximálisan el-
utasítom a gyenge hátról szóló történeteket. 
Ismerek nagyon sok olyan galambot, ame-
lyek eredményesebbek lehetettek volna, ha a 
tulajdonosaik – a gyenge hátuk miatt – nem 
fosztja meg őket attól, hogy induljanak a ver-
senyeken. Öreg barátom és Mentorom még 
gyerekkoromban megtanította nekem, hogy 
vannak emberek, akik állítanak valamit, 
tényként kezelik azt, de soha nem mondják 
meg az állításuk okát. Amennyiben valaki a 
galamb egyik vagy másik jellemzőjét fon-
tosnak ítéli, tegye, de mondja meg, hogy 
azt miért gondolja úgy, és indokolja is meg, 
hasonlóan, mint ahogy én is megindokolom 
azokat. Halálom napjáig követni fogom öreg 
tanítóm útmutatásait, aki azon kevesek köz-
zé tartozott a postagalambsportban, akik a 
megfigyeléseiket képesek voltak megérteni 

1. kép Szárnyforma, amelyet előnyben 
részesítek

2. kép Szárnyforma, amelyet elutasítok

3. kép Sun City Boy szárnyának görbü-
lete

4. kép Sun City Boy
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és az állításaikat pedig megindokolni. Azo-
kat az írásokat, amelyek elmulasztják ezt 
megtenni pedig a szemétbe dobom, ahová 
azok valójában tartoznak is. 

Ismerek nagyon sok kiváló versenyga-
lambot, amelyek soha nem adtak egyetlen 
jó utódot sem, de a rokonaik igen. Ismerek 
sok gyenge versenyzőt is, amelyek viszont 
kiváló tenyészgalambok lettek és ontották a 
kitűnő versenyzőket. Nagyon sok galambot 
ismerek különböző TENYÉSZ DÚCOK-
ban, amelyek azonban nem voltak sem jó 
versenyzők és soha nem is tudtak ilyet pro-
dukálni.

Van egy nagyon jó barátom, aki a ga-
lambász összejöveteleken azon szokott 
viccelődni, hogy neki van három testvére, 
de egyik sem olyan jó, mint ő. Ezt viccből 
mondja, de ez tény, amennyiben belenézel a 
testvérek szemébe, akkor óriási különbséget 
fogsz látni az ő és a testvérei szemei között.

Amikor manapság valakivel beszélek, el-
kerülöm, hogy mélyen a szemébe nézzek, 
inkábba a száját, vagy az orrát figyelem. 
Évekkel ezelőtt észrevettem, hogy az em-
bereket nagyon zavarja és a magánszférá-
jukba való behatolásnak tekintik, és így is 
élik meg, ha mélyen a szemükbe néztem és 
analizáltam őket. Az emberek szeme sokkal 
nagyobb, mint a galamboké, nagyító nélkül 
is könnyen lehet elemezni azt. 

Mindannyian különböző tulajdonságokkal 
rendelkezünk, ezek segítenek bennünket eliga-
zodni az életben, és ezek visszatükröződnek a 
szemünkben is, ezeket a jegyeket kerestem.

Az előadásaim során gyakran előfordult, 
hogy a hallgatóság tesztelt azzal, hogy hat 
olyan galambot mutattak meg, amelyek 
között volt egy igazi harcos, nyerő, import 
galamb is, amelyet tenyésztési céllal vásá-
roltak. Én még soha nem fogtam korábban 
ezeket a galambot a kezembe, de tökéletesen 
kiemeltem a többiek közül azt az egyet, csu-
pán azzal a tudással és ismerettel, amivel a 
galambok szemébe néztem.

Beszéljünk most akkor az általam az egyik 
legfontosabbnak tartott jellemzőről, a szem-
ről, ami a tenyésztés szempontjából meg-
ítélésem szerint meghatározó. Nincs olyan 
kosár, vagy versenyteljesítmény, amely 
többet mondana el egy galambról, mint a 
szeme. Ez a véleményem, és ez az, ami hi-
bátlanul vezetett engem majdnem ötven éve 
a tenyészgalambok válogatásában.

Ennek megfelelően az én utolsó kiválasz-
tási szempontom a szem, amelyről, ha azt 
mondjuk, hogy briliáns, akkor a korábban 
felsoroltakkal együtt számomra a galambnak 
a tenyésztésre való alkalmasságát igazolja. 
Nem ez az egyetlen módja a tenyészgalamb 
kiválasztásának, de engem egy kiváló tulaj-
donságokkal rendelkező galamb, amelynek 
ráadásul a szeme is meggyőz arról, hogy te-
nyésztésre alkalmas még akkor is kiválasz-
tom, ha a farka felfelé áll!!!!

Ennek a cikknek nem célja, hogy a szem 
alapján való szelekciót bemutassa, ez a kér-
déskör annál sokkal bonyolultabb.

A tenyésztésben kifejezetten törekszem 
arra, hogy egy jó hímemet reprodukáljak. 
Ez az, aminek a hiányát gyakran tapasztal-
tam a látgatásaim során. A legtöbb tenyésztő 
azt gondolja, hogy amennyiben egy jó hím-
jének van egy jó fia, akkor már reprodukálta 
azt. Ez nincs messze a valóságtól, de ahhoz, 
hogy ez teljes legyen vonaltenyésztésre van 
szükségünk, és így klónként reprodukálni 
tudjuk a galambot.

Először is meg kell értenünk azt, hogy 
egy tojó nem tudja átadni a nemére jellem-
ző génjeit a lányainak, még akkor sem, ha 
ezt sokan nem fogadják el és ezért a kije-
lentésemért erősen kritizálnak. A tojók a 
nemükre jellemző génjeiket az apjuktól 
öröklik, és ezek azok a gének, amelyet mi 
szeretnénk, ha tovább adnának majd, ami-
kor reprodukálni szeretnénk egy kiváló 
tenyészhímet. Más szavakkal a lányukra 
örökítik a színüket, az állóképességüket, 
az intelligenciájukat és a vitalitásukat, és 
ez az, amit mi végső soron keresünk és te-
nyészteni akarunk.  

A saját módszerem a következő: kiválasz-
tok három kiváló tenyészhímet, amelyek 
azonos vonalból származnak, de különbö-
ző családokból. Vonaltenyésztést folytatok 
velük apa lánya párosítással. Még egyszer 
ismétlem, teljesen mindegy hogy hányszor 
párosítom vissza a vonalba az így kapott to-
jókat, az utódok nem fogják a vonaltenyész-
tésben a további tojó utódokat átalakítani, 
nem fogják a tojó utódaikat genetikailag 
megváltoztatni. Azt állítom és ennek az el-
lenkezőjéről senki nem tud meggyőzni, ha te 
azt mondod, hogy tenyésztesz egy tojóval, 
akkor valójában egy hímmel tenyésztesz, 
amely átkeresztezte ezt a tojót és abban az 
esetben, ha te egy ilyen idegen tojót bevonsz 
a vonaltenyésztésedbe, akkor azt jelentősen 
megváltoztatod, átkeresztezed az idegen 
hímmel. Azok, akik saját magukat képezték 
a genetikában, de nem elég magas szintre 
jutottak, azt fogják erre mondai, hogy még 
a gyerek is tudja, hogy amit én tanítok az 
rossz. Amennyiben te nem fogadod el ezeket 
a tényeket, akkor jobb, ha keresel magad-
nak a tenyésztéshez segítséget, vagy távol 
maradsz a vonaltenyésztéstől. Amennyiben 
meg akarod tisztán tartani a vonaltenyészté-
sedet, akkor soha, de soha nem párosíts be 
másik hímet, még úgy sem, hogy idegen to-
jót vonsz be a tenyésztésbe.

Most hagyjuk ezt, és nézzük meg, hogy 
mit javaslok az apa lánya párosításnál. 
Amennyiben a tenyészhím szemében a szem 
alapvetően sárga bázisú és az értékgyűrűje 
is sárga, akkor a tenyésztésre kiválasztott 
lánya gyöngyszemű legyen. Természetesen 
a tenyészdúcomban minden galamb rendel-
kezik a korábban már leírt egyéb karakteres 

jellemzőkkel. Minden hím, amely ebből a 
párosításból kel, megy versenyzésre, a tojók 
közül pedig a legjobb gyöngyszemű vissza-
párosításra kerül a tenyészhímhez. Soha ne 
párosíts vissza a hímeket a tenyészvonalba, 
ha ezt megteszed, akkor ezzel egy új 
tenyészvonalat fogsz elindítani. 

Mivel minden újabb generáció egyre job-
ban stabilizálja a tenyészvonaladat egyre 
ritkábban fognak gyöngyszemű tojók kel-
ni, mivel a tenyészhím egyre dominánsabb 
lesz, de végül is ezt szerettük volna elérni. 
A tenyésztés során mindig a tenyészhímre 
leginkább hasonlító egyedeket kell kivá-
lasztani és azt tovább tenyészteni, ilyen 
módon elérheted azt, hogy mind a hímek és 
mind a tojók is egyre inkább hasonlítanak 
a tenyészhímre, és ha ezt elérted, de csak 
ebben az esetben lehet két azonos szemű 
galambbal rokontenyésztést végezni, két 
testvér párosításával. Ebből a testvérpáro-
sításból már olyan utódokat kaphatsz, ame-
lyek mint a klónok tökéletesen azonosak a 
kiinduló tenyészhímmel.

Jogosan megkérdezheted, hogy termé-
szetesen ez jó lehet a tenyésztésre, de mi 
a helyzet a versenygalambokkal? Nos, 
nagyon sok ilyen vonaltenyésztett, majd 
beltenyésztett család tud jól versenyezni, 
de a rokontenyésztés mellékhatásaként az 
utódokban lassan csökken a vitalitás, az 
életerő. Azt javasoltam, hogy három ilyen 
vonalat kell tenyészteni a kiválasztott há-
rom tenyészhímre, amelyek nem túl közeli 
rokonai egymásnak, de azonos családból 
származnak és karakterükben is hasonlíta-
nak egymásra. A végén ezeket a vonalte-
nyésztett, majd beltenyésztett egyedeket ke-
resztezni kell egymással. Az első generáció 
ezekből a keresztezésekből jobb vitalitást, 
és a hibridekre jellemző nagyobb életerőt 
fogják számodra biztosítani, ez gyakran al-
kalmazott módszer a hozzáértő, intelligens 
tenyészetekben. 

Ezek után a legfontosabb az lehet, hogy 
soha, de soha ne tedd vissza ezeket a keresz-
tezett egyedeket a tenyésztésbe, függetlenül 
attól, hogy azok milyen kiváló teljesítményt 
nyújtottak a versenyzésben. 

A vonaltenyésztett hímeket ne vond be a 
tenyésztésbe, ha megteszed. akkor véglege-
sen átkeresztezik a vonaltenyésztésedet és 
ezzel egy új vonalat kezdesz el létrehozni. 
Ez a hím kiváló tenyészhím lehet valaki 
másnál, akinek eladod és így csinálsz egy 
kis zsebpénzt magadnak. A jól teljesítő to-
jókat, visszapárosíthatod az azonos vonalba, 
ezek nem fogják az eredeti vonaladat átala-
kítani.

(Remélem nem volt haszontalan ez a né-
hány Jack Barkel cikk. Mindenkit arra báto-
rítok, hogy böngéssze az internetet további 
érdekességeket kutatva, tisztelettel a fordító: 
Simon Béla, Dunaújváros.)
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Helyreigazítás
A Postagalambsport 2010. októberi számában
Unikum 2010. Hosszú távú versenyen cím-

mel jelent meg egy cikk, amely eredetileg 
a H09-06-90436 skh kitűnő eredményeit 
lett volna hivatott bemutatni. Berke József 
sporttárs – mint a galamb tulajdonosa és 
versenyeztetője – szerint is a riport nagyon 
félresikerült. A kitűnő galambról és ered-
ményeiről, származásáról, felkészüléséről 
méltatlanul kevés információ jelent meg, s a 
cikkben sajnálatos módon megemlítésre ke-
rült Kerepestarcsa, valamint a Natural telep-
ről behozott fiatal galambok.

A cikkben megjelentek nem tükrözték a va-
lóságot. hiszen Berke József – nyilatkozata 
szerint – önként, önálló döntéssel vásárolt ga-
lambokat, amelyekkel semmilyen egészség-

ügyi probléma nem volt. A Natural telepről 
származó galambokat az egész világon ismerik 
és elismerik a postagalambászok, tiszta vérben 
tenyésztenek világhírű törzseket, nagy szak-
mai hozzáértéssel és gondosan, pedigrével. A 
vásárolt Natural galambok többsége jelenleg is 
Berke József sporttárs tulajdonában vannak.

A Natural telep csak egy része a Natural 
termékcsaládot az egész világon forgalma-
zó vállalatnak és ezért is sajnálatos a fenti 
cikkben megjelent, nem a valós információ-
kat tartalmazó utalások, megállapítások me-
lyekért ezúton is elnézést kérünk. Figyelni 
fogunk arra, hogy a jövőben elkerüljük az 
ilyen és hasonló eseteket.

Kakas Tímea 
főszerkesztő
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Hogyan tenyésszünk egészséges galambokat?
Manapság az emberiség egyik fő problémá-

ja az egészség megőrzése, megtartása esetleg 
visszaszerzése. Mindenki felteszi a kérdést: 
hogyan lehet testileg és lelkileg egészséges-
nek maradni a jelenlegi rohanó, stresszes 
világban? Ugyanezt a kérdést, másképp fo-
galmazva feltehetik a tenyésztők az állatál-
lományukra vonatkozóan, gondolok most 
a galambtenyésztőkre: hogyan nevelhetnek 
egészséges galambokat, amikor a betegségek 
sokasága mindenütt fenyeget, egyes fajták 
túlzottan beltenyésztetté váltak és immun-
rendszerük gyenge, a kiállítások és a börzék 
gyakorisága egyre nagyobb, stb. Mindenki 
folytathatná a felsorolást magában.

Paradoxális módon minél több gyógy-
szerkészítmény áll rendelkezésünkre, annál 
több betegséggel szembesülnek galambja-
ink. Régebb évek teltek el kezelés nélkül, 
ritkán kezelték a tenyésztők galambjaikat, 
amelyek egészségesebbek voltak, mint ma.

Nézzük meg a parlagi galambokat, milyen 
vitalitással rendelkeznek, és milyen életerő 
rejlik bennük. A fő probléma ott van, hogy 
mindenki kezel, mindenki gyógyszerszak-
értő. Láttam olyan galambállományt, ahol a 
tenyésztő több száz galambbal rendelkezett, 
de közelebbről tekintve több tíz galamb has-
menésben, légzőszervi megbetegedésben 
szenvedett és alig volt néhány fióka. Az 
ilyen hely minden csak nem galambtenyé-
szet. Mindez annak ellenére, hogy az oltások 
napirenden voltak és a kezelések is rendsze-
resek, viszont az állomány mindig beteg.

Jegyezzük meg, amíg a higiéniai és takar-
mányozási szempontok nem elsődlegesek, 
addig minden kezelés hiába való. Általáno-
san elfogadott elv, hogy egy makkegészsé-
ges szervezetet (amelyet, amint említettem 
higiéniával, helyes etetéssel, kijáratással 
érünk el) nem tudnak megtámadni a kór-
okozók, de ha mégis a betegség könnyebb 
lefolyású. Azok a galambok, amelyek nem 
járnak ki gyengébb immunrendszernek és 
ilyen esetben a védőoltások és kezelések 
is csak részlegesen eredményesek. Mindig 
egészségesebb az a galamb, amelyik 3-4 
féle magvat kap csupán de szabadságot él-
vez, mint az a fajtársa, amely 10-12 félét 
plusz táplálék kiegészítőket ehet és preven-
tív gyógyszerkezelésben is részesül, de be 
van zárva. „Az élet mozgás, a mozgás az 
élet” szólás mondás érvényes a galambra 
is. Ne értsenek félre, nem a gyógyszerke-
zelés ellen szólok, csupán az okszerűtlen, 
megalapozatlan medikációk ellen. Ami-
képp magunkat nem saját elképzelések sze-
rint kezeljük, hanem orvoshoz fordulunk, 
aképp a madarainkat is bízzuk állatorvosra. 
Sok esetben indokolatlan a kezelés vagy 
csupán natúr készítmények (fokhagyma, 

almaecet stb.) is megoldják a problémát, 
éppen ezért ne tömjük rendszerességgel ga-
lambjainkat egyre erősebb gyógyszerekkel. 
Ellenkező esetben bizonyos kórokozókkal 
szemben kialakul a rezisztencia, és amikor 
igazán szükség lenne egy adott készítmény-
re az már hatástalannak bizonyul. Nem be-
szélve arról, hogy a krónikus betegségek 
esetén egyes szintetikus gyógyszerek csak 
elnyomják a betegséget, ami időközönként 
kiújul. Ha valaki nem ismeri a kórokozó-
kat, nem tud egy diagnózist felállítani, nem 
ismeri a gyógyszerek hatóanyagát és mel-
lékhatását, az hogyan képes kezelni?

Láttam okoskodó embereket, akik meg-
mondják a tanárnak hogyan oktasson, a 
papnak hogyan prédikáljon és persze az 
állatorvosnak hogyan kezeljen. Az ilyen 
személyek nem tesznek mást, mint ered-
ménytelenül kezelnek, a gyógyszerek mel-
lékhatásait és nem a hatásait érvényesítik és 
a szó szoros értelmében kínozzák állataikat. 
Na persze, szájhagyomány útján továbbad-
ják „tudományukat” más tenyésztőknek is. 
Ne felejtsük el a galamb egyike a legszívó-
sabb, legellenállóbb háziállatoknak és csak 
nagyon indokolt esetben szorul kezelésre! 
A változatos takarmányozást, azaz teljes 
takarmányozást kijáratással érjük el, a ga-
lamb kedve szerint tud szedegetni ásványi 
pótlókat, magvakat, zöldet stb. Bármit is 
megadhatunk, ha nem jár ki úgyis hiányoz-
ni fog valami szervezetének.

A beltenyésztést ne vigyük túlzásba (la-
pozzunk át egy genetika könyvet). A bel-
tenyésztés nélkülözhetetlen a fajtajellegek 
rögzítéséhez és újabb fajták létrehozásá-
hoz, de amikor már életképtelen fiókák kel-
nek vagy nem kelnek egyáltalán, rendsze-
rességgel pusztulnak, túlzottan érzékenyek 
vagy rendellenességekkel jönnek világra, 
akkor okunk van a beltenyésztésre, pon-
tosabban annak negatív következményeire 
gondolnunk. Nem szégyen ilyenkor kikérni 
egy állattenyésztési mérnök vagy állator-
vos véleményét.

Egy másik fontos szempont a mikro-
organizmusok közötti egyensúly. Vagyis 
minden egyed külön-külön rendelkezik 
egy mikroba készlettel, amely jótékony 
hatást fejt ki, de létezik egy olyan cso-
port mikroba is, amely csak stressz hatá-
sok közepette fejti ki patogén hatását és 
vált ki betegséget. Egyensúly van viszont 
nemcsak egyedenként, hanem egy állomá-
nyon belül is, úgymond összeszoknak a 
mikroorganizmusok. Ezért van, hogy nem 
szabad állandóan egy új egyedet behozni 
az állományba, mert ezáltal új mikrobák 
kerülnek be és felbonthatják az egyedi, de 
közösségi baktériumvírus-gomba-véglény 

egyensúlyt. Ugyanez a szempont érvényes 
a kiállításokon való gyakori részvételkor is, 
elegendő lenne egy galambot évente 2 ki-
állításra elvinni, ha viszont jelentős távol-
ságok megtételéről van szó szinte egy ki-
állítás is elegendő, mert a hosszas szállítás 
plusz kiállítás hatványozott stresszet jelent. 
Mindazok az ismerőseim, akik állandóan 
adnak-vesznek sohasem mentesülnek a 
betegségektől. Ilyenkor újból azt történik, 
hogy teletömjük a galambokat gyógysze-
rekkel, főleg antibiotikumokkal, egyebet 
nem érve el csak azt, hogy elpusztítjuk a 
jótékony baktériumflórát, megerőltetjük a 
májat, tönkretesszük az emésztést és a be-
tegség előbb-utóbb kiújul és egy idő után 
az orvosság sem hat, jóllehet az antibioti-
kumok nagy részére rezisztencia alakul ki 
és már nem lesz mihez nyúlni. A kezelés 
mindig csak részleges akkor, ha nem kí-
séri a galambház rendszeres fertőtlenítése 
és tisztán tartása. Nem ritka az a látvány, 
amikor a galambházban vastag ürülékréteg 
van felhalmozva, sőt a tenyésztő kezeli a 
galambokat légúti megbetegedések ellen. 
Pedig csak a trágyát kellene eltávolítani.

Említésre méltó a klimatikus viszonyok 
jelentősége: egy adott fajtát bizonyos kör-
nyezeti tényezők közepette tenyésztettek 
ki, bizonyos takarmányozási feltételek 
mellett. Ha egy fajtát kimozdítanak, és ha 
az illető helytől minél távolabb kerül, annál 
nagyobb alkalmazkodási stressznek van ki-
téve és az életképessége, szaporasága, eset-
leg teljesítőképessége megromlik. Mindezt 
soká vagy soha sem nyeri vissza. Nem egy 
állatfajnál, fajtánál fordult már elő, hogy a 
honosítás meghiúsult.

Azok a galambok, amelyek állandóan 
betegeskednek, a betegség minden keze-
lés ellenére recidivál, föltétlenül selejtezni 
kell, mert fertőző gócnak számít és társai-
nak, fiókáinak átadja a betegséget. Az ilyen 
galambokban van a legnagyobb fertőző 
erő. Tudatosan nem térek ki a takarmányo-
zási és tisztasági alapfogalmakra. Jóllehet a 
tapasztalat azt mutatja, hogy a tenyésztők 
ezen a téren jelentős ismeretekkel bírnak. 
Csupán annyit, sohasem kell túlzsúfolni 
egy galambházat, legtöbb tenyésztőnél a 
galambház alul méretezett, a galambok 
gyorsan szaporodnak és mindez stressz és 
zaklató tényezőként hat.

Legyünk büszkék nemcsak a galambja-
ink kinézetére, a galambházra, a díjainkra, 
hanem egészségi állapotukra is. Nem is 
olyan nehéz ezt elérni.

Dr. prof. Constantinescu Herman 
Kézdivásárhely

megjelent az MGKSZ 
2010. novemberi számában
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Időközben, 2008-ban egy merően új ki-
írás jelenik meg a magyar postagalamb-
sport palettáján, Nagypál László meghirdeti 
pénzdíjas versenysorozatát, a Royal Derbyt. 
E kezdeményezés Magyarországon még vi-
szonylag újnak számított, szakítani próbált a 
korábbi évtizedek bevett versenyzési szoká-
saival. Jelentős erőforrások megmozgatása 
mellett, minden hazai galambász olvashatta: 
a jövő elkezdődött. Igaz, e jövő már 1994-
ben Rostockkal kezdődni látszott, és 99-ben 
is rendeztek pénzdíjas versenyeket (Herz-
kupa), de ezeknek később nem lett folytatá-
sa. Utólag visszanézve a 2008-as versenyso-
rozatot, az több szempontból is újat hozott. 
Szervezett módon, rugalmas időkeret mel-
lett, igényes és kulturált körülmények között 
biztosította a galambok központi helyen tör-
ténő bepakolását, és a versenyeredmények 
gyors kiértékelését. Zoltán az első pillanat-
ban úgy dönt, minden kétség nélkül ezeken 
a versenyeken kíván megmérkőzni. A Derby 
versenyei a szakmai szempontokat maximá-
lisan figyelembe véve, 500 km felett lettek 
kijelölve, előre és egyértelműen meghirde-
tett kiírásokkal, feltételekkel. Zoltán saját 
versenyzőit hamar bedobja a mélyvízbe, az 
első straubingi verseny előtt mindössze há-
rom Rákoskertről történő tréningen vesznek 
részt. A tréningezés ekkora szintű hiánya 
jól megmutatkozik, Straubingból egy órás 
hátránnyal stoppol a díjazott mezőnyhöz ké-
pest. De a régi idők rockzenéje már az első 
versenyen jelzi, számolni kell vele, hiszen 
Váradi Lajos (Budapest) – aki az első díjat is 
elvitte – második helyezést elért galambjá-
ban egyik oldalról Meixner vér csörgedezett. 
A „régi” galambok főlényét mutatta, díjazott 
galambjai másik oldalról, a Gyerkó-törzsből 
származtak. Zoltán ekkor még természete-
sen annak örült, amiért galambjai egyáltalán 
hazajöttek. A második versenyen (Nürnberg-
ből) a hátrány mintegy 20 percre apadt, de 
egy gyömrői fiatalember, Tóth Attila kel-
lemes hírt közöl vele: második díjat elért 
galambja a Zsivány fiából származik. Azt 
hiszem, nincs szebb annál egy galambász 
számára, amikor a tőle elszármazott galam-
bok utódai máshol is remekül szerepelnek. A 
harmadik, gyors úton Zoltán saját verseny-
zői már alig maradnak le a pénzdíjakról. Ne-
gyedik verseny, 700 km Aurach, a gyűjtésen 
Berkiék figyelmeztetik: nagymester rövid a 
szalag, ne sokat stoppoljon! Válaszként ér-
kezik: gyerekek, ha lejön két galamb, elég 
nekem az első és második díj. Ami a pako-
láskor még vicc volt, az a versenyen való-
sággá válik. A 65201 gyűrűszámú kék hím-
jével – öt perces tiszta előnnyel – megnyeri 
az aurachi versenyt, sőt a másodiknak érkező 
galambja, a 96121 (Regina) kktat 8. díjat ér 
el. Az eredmény méltán mutatta, a vér nem 
válik vízzé, az első díjat pedig biztosan nem 
kell megmagyarázni, főleg egy olyan válo-

gatott mezőnyből, ahová nagyrészt nem a 
bizonytalan képességű versenyzőiket fizet-
ték be a gazdáik. A 65201-es apja, a 10455 
kh anyáról féltestvére a Terminátornak, 
apáról a pilisvörösvári Kovács Mihály által 
Eijerkamptól behozott 888-asra rokonte-
nyésztett hímet találjuk. Vagyis a 10455-ös 
100 %-ban D. Matthijs vérvonalú.

Az aurachi győztes anyja, a 35014 kcst 
erősen a Meulemans és Janssen vérvonalat 
hordozza magában.

A nyolcadik díjat szerzett Regina a 6191 
kék hímtől származik (kerületi első díjat 
szállt 200 km-ről, nagyszülei olyan galam-
bok, mint a Kalóz, a Zsivány rokontenyész-
tett lánya, a Petrocelli, és a Királynő anyja). 
Regina anyai oldalát vizsgálva több eredeti 
D. Matthijs mellett, a Pöritieskét 3x is fellel-
hetjük, de a Kalóz 4661 kkcsh (Császár-féle 
Anker pár unokája) szintén megtalálható a 
felmenői között.

Okulva abból, amiért korábban a legjob-
ban szálló madarait elvitte a ragadozó, a két 
pénzdíjas galambját tenyészbe teszi, az utolsó 
aschaffenburgi útra már nem kosarazza őket. 
A záróverseny erős keleti szél mellett igen 
nehézre sikeredett, aznap este nagyon kevés 
galamb érkezik. Zoltán egyike azoknak, akik 
galambot jelenthettek este, mert a 65373 kkt 
galambja kitűnik 1300 társa közül, és meg-
szerzi a 11. díjat. E tojó apja erősen Janssen 
vérvonalú (5174-es fia x Eijerkamp Janssen), 
míg anyja a 12131 a régi, Anker által beho-
zott Verstraete vérvonalat képviseli, olyan 
ősökkel, mint a Filiszter, Madam, Miniszter, 
Chanel, Bolond stb.

A szezon után Zoltán és sokan mások úgy 
érzik végre megjelent Magyarországon az a 
versenyzési forma, ahol szívesen megmé-
rettetik az ember, ahová örömmel és teljes 
lelkesedéssel járnak gyűjtésre, bontásra. Va-
jon miből fakadt e pozitív hozzáállás oly sok 
sporttárs részéről?

Szakmailag megközelítve a Royal Derby 
versenyeit, elmondhatjuk, itt leginkább az 
esélyegyenlőségről szólt a galambászat. 
Megszűntek dominálni a nagyok és nagyüze-
mi galambászok, egy tenyésztő részéről sem 
láthattunk sorozatot (élgalambok tömegét). 
Olyan nevek, és emberek állhattak a dobo-
góra, kerültek a díjazottak körébe, akikkel 
korábban kevésbé találkozhattunk a kerületi 
versenyeken. A távokat tekintve (500 km fe-
letti utak) a kiválasztás a legmegfelelőbben 
történt, hiszen ilyen távolság esetén már ke-
vésbé befolyásol egy esetleges szélsőséges 
széljárás. A versenyutak számát maximum 6 
darabra lehetett volna növelni, 900 km-ig be-
zárólag, hiszen az aznapos hosszú távú verse-
nyeknél nincsen csodálatosabb (Zoltán saját, 
szubjektív véleménye). A fejlődést, a tenyész-
tést szintén ez támogatná, a távok lecsök-
kentése az visszafejlődés, és csak egy szűk 
csoport érdekeit tartja szem előtt. A Nagypál 
által 2008-ban meghirdetett program és kiírás 
a fejlődést segítette volna elő, azt a fejlődést, 
hogy kis létszámú, minőségi állományok 
jöjjenek létre. A szakma itt kicsúcsosodott 
volna, hogy valaki ért a galambjához, kevés 
galambbal gazdálkodik, mert nyugdíjas, kis-
pénzű, kevés a szabadideje, vagy egyszerűen 
csak ehhez van kedve, de van 25 galambja 

Egy áporkai tanya, mint a nyugalom szigete 4. rész

Regina

az aurachi győztes apja 10455 kh

az aurachi győztes

65373 kkt
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és játszik. Véleménye szerint a mai napig ez 
lenne a magyar postagalambász társadalom 
megmentője. Tegyük hozzá, a belgák és hol-
landok már egy évszázada ugyanezt a szisz-
témát gyakorolják. Nagypál jelentős energia 
és propaganda ráfordítással beharangozta 
versenyeit, az elején Meixner mindössze any-
nyit kért, Lacika legyen 3 év kitartásod, és 
akkor minden erőmet latba vetve támogatlak. 
A lezajlott szezon utáni télen a Galamb Hun-
gária vezetője (videofelvételen keresztül) azt 
nyilatkozta – Furucz internetes portálján – 
hogy nem állnak le, sőt terjeszkedni fognak, 
még több versennyel, az ország egyes vidéki 
helyszíneit is bekapcsolva. Mindezek után 
még több ember üdvözölte, és bíztatta a cég-
vezetőt a felvételen elhangzottakban. Végül 
váratlanul, és hirtelen a 2009-es szezon kez-
dete előtt Nagypál mégis megtorpan, megsza-
kítja, illetve nem folytatja tovább a pénzdíjas 
versenyeket. Zoltán meglátása szerint Laci 
hibát követett el, amiért beadta a derekát és 
abbahagyta a kezdeményezést. Pedig sokan 
hegyezték rá a fogukat, egyszerűen ki voltak 
éhezve a galambászok. A télen előzetesen 
felvázolt tervek egyike sem valósult meg, az 
emberek egyszerűen nem értették, miért ma-
radt abba a versenysorozat.

Meixner az azóta eltelt kettő évben hiva-
talosan nem versenyzett, 2010-ben fiataljai 
nagy részét – jelképes áron – barátai, isme-
rősei részére gyűrűzte. Két tenyésztő dúcá-
ba került jelentős létszámú fiatal az áporkai 
dúcból.

1. Lécz János (Dombóvár)
Kettejük kapcsolata mintegy két évtizedre 

nyúlik vissza, amely a galambászaton túllép-
ve családias, baráti viszonnyá alakult.

Lécz röviden az alábbiakban foglalta össze 
Meixner személyiségét: „Zoli olyan ember, 
akiről elmondhatom, szoros értelemben véve 
maximalista, legyen az szó galambászatról, 
versenyzésről, vagy magáról az életről. Te-

szi ezt úgy, hogy közben mindent elkövet a 
mások támogatásában, persze amennyiben 
hagyják. Mindig keresi a lehetőséget a segí-
tésre, de esetenként ez az ő lendülete miatt 
nem talál megfelelő fogadtatásra. A mai, nem 
könnyű világunkban, nekünk, galambászok-
nak szükségünk van az ilyen emberekre, és 
a magunk módján támogatnunk kell őket, 
ha csak úgy is, hogy alkalmat adunk nekik 
a munkára.”

1995-től kezdődően folyamatosan érkez-
nek Zoltántól a galambok barátjához, Dombó- 
várra, és a kis szárnyasok már sok örömet 
szereztek új gazdájuknak. A korábbi kiváló 
hosszú távú, és maratonos eredmények után, 
2010-ben megszerzik a Pannon maraton csa-
pat összesítésének harmadik helyét. Eköz-
ben, ugyanebben az évben 29 darab fiatal ke-
rül Áporkáról a dombóvári dúcba, amelyek 
Zoltán szálló galambjai alól keltek. Lécz a 
fiatalokat erősen megröptette, több mint 2000 
díjkilométert kellett teljesíteniük úgy, hogy 6 
nap alatt három 350 km-es útra kerültek be-
kosarazásra, majd a végén minden fiatalját 
elküldte az 550 km-es Fertetics emlékver-
senyre, Regensburgba, amelyik verseny a 
távolabb lakóknak igen keményre sikeredett. 
Az első öt hazaérkezett galambja közül négy 
Zoltán dúcában lett felgyűrűzve, amelyek a 
listán a 10%-on belül foglalnak helyet.

2. Kustyán Tamás (Győrszentiván)
Néhány évvel ezelőtt ismerték meg egy-

mást, majd Tamás első látogatása néhai egye-
sületi tagtársa, Fertetics Gyula társaságában 
történt. Később, 2009-ben Fertetics elhunyta 
után – amikor Meixner Győrszentivánon tar-
tózkodott – Kustyán felveti, versenyezzenek 
közös néven az ő dúcából. Zoltán elmondja, 
őt ez annyira nem érdekli, viszont – szinte 
ajándékba – legyűrűzött Tamás részére 39 
darab fiatalt a tenyészgalambjai első kelté-
séből, melyek remek eredménnyel repülték a 
programot.

„Hajnali gondolatok”
Zoltán a magyar postagalambászat jele-

nét és jövőjét nem túl derűsen látja, mert 
azt tapasztalja, az emberek egyre kevésbé 
becsülik és tisztelik egymást. Általános ten-
dencia, globalizálódó világunkban egyre in-
kább az individualista értékek kerülnek elő-
térbe a közösségiekkel szemben. Mindezek 
jelentkeznek a postagalambsport területén 
is. Példaként, a vezető tisztségek betölté-
se kapcsán az önös érdekek dominálnak, 
semmilyen szakmai tudás, iskolai végzett-
ség nem nyom a latba. A kerületi vezetők 
képtelenek leszállni a képzeletbeli trónról, 
és egymás felé közeledni. Nincsen meg a 
kultúránk ahhoz, hogy kerekasztal mellett 
megvitassuk, melyik a legcélravezetőbb 
megoldás ahhoz, hogy a kecske is jól lakjon 
és a káposzta is megmaradjon.

A legnagyobb problémát abban látja, nincs 
utánpótlás a vezetőségben. Egy társadalom 
attól erős – legyen bármiről szó – ha kinevel 
egy szakmailag és erkölcsileg magas szintű 
fiatalemberekből álló csapatot, akik majd szin-
tén önzetlenül továbbadják mindezt az utánuk 
következő generációnak. Akiben megvan az 
adottság, a tudás, hogy elnöknek szólítsák, az 
érezze, ez egy megtiszteltetés a néptől, és pró-
bálja a szerint szolgálni a közösséget, amiért 
azok felnézzenek rá. 

Zoltánnak számos további ragyogó öt-
let van a tarsolyában, de állítása szerint 
az utolsó 15 év megtanította arra, ne nyil-
vánítsa ki a véleményét, mert inkább csak 
ellenségeket szerzett azzal, hogy próbálta 
szakmai és erkölcsi tudását latba vetve, az 
általa helyesnek vélt irányba terelni a kö-
zösséget.

Saját részéről köszönetét fejezi ki azoknak 
az embereknek, akik átvették az általa fel-
ajánlott galambokat, és ez által esetleg mo-
solyt tudott szerezni az arcukra. 

Angyalos Péter

89-7165 ktah (öreg gyűrűs, 1997-ben kelt)
Apa: a Szili Péter féle Petrocelli, olyan nagyszülőktől, 

mint a Filiszter x Jenke és a Piet x Lucrese-73
Anya: Királynő

Öreg gyűrűs 2009-es születésű őszi fiatal kkt
Apa: Terminátor
Anya: 65373-as aschaffenburgi 11-ik díjas kkt

Néhány mostani tenyészgalamb a Meixner dúcból
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02-50-13288 skcsh, a Terminátor féltestvére
Apa: 2735 Meteor III. kkcsh
Anya: 01-03-35020 (Kacsa) kkt: apjában 3x szerepel a Pöritieske,

míg anyja egy orig. Eijerkamp D. Matthijs

00-03-27455 kkt
Apa: NL 91-1563880 orig. Eijerkemp D. Matthijs a 888-as vonalból, 

pilisvörösvári Kovács Mihály hozta be
Anya: Huncutka

97-03-02612 kh
Apa: Szöcske III.
Anya: a Rézi jugoszláv gyűrűs kt, amelyik Dudás Róbert törzsalapítójának 

(Bolond-87) közvetlen lánya. A Bolond beltenyésztett az
Anker által behozott Verstraete vérvonalú galambokra

07-50-07781 fat
Apa: 9667 vkh (második részben fotóval szerepel) szülei: Pille fakó 

(Pöritieske x saját fia) és a Dagi tojó 
(Anker D. Matthijs x De Bulte lánya orig. DM tojó)

Anya: Dagi tojó unokája

Tornádó névgyűrűs kh
Apa: a 2735-ös Meteor III-ra született nagybácsi - unokahúg 

párosítással, egyben a Terminátor fia
Anya: a Gonosz lánya, és emellett a 353-as orig. Janssen vkh-ra 

született nagybácsi - unokahúg párosítással

03-02-96510 kktat, a Regina anyja

Apa: 6171-es kkh (Kalóz x Pöri)
Anya: 35020 (Kacsa) kkt
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Szeptember első hétvégéjén, 5-én vasárnap került 
megrendezésre a Bács-Kiskun megyei Tiszakécskén 
a Tauben-Gold Nemzetközi Postagalamb Teszttelepé-
nek záró versenye – a feleresztési helyszín ezúttal is a 
már megszokott Sopron volt.

Előző nap kellemetlen időjárás volt és akik szom-
baton versenyeztek alapos veszteséggel zárták a hét-
végét – viszont vasárnapra változott az idő, bár a korai 
feleresztéstől el kellett tekinteni mindazoknak akik 
ezen a napon rendeztek fiatalok versenyét – elsősor-
ban a párás idő miatt.

A kécskei teszttelepre érkezők közül Molnár Mi-
hály a szövetség sportügyi alelnöke az előző napi 
Balatonfőkajári teszt telepi versenyen látottakról és 
tapasztaltakról számolt be a már ott lévő és érkező 
sportbarátoknak – akik a telepre érve már hagyomá-
nyos – „Seres féle Rettenes” után a finom tepertős 
pogácsát kóstolgatva múlatták az időt.

A vendégvárás 08.00 órától folyamatos volt a te-
lepen és ezúttal is a telep vezetője Seres Kálmán és 
a rendezvény háziasszonya Ilona asszony fogadta 
az érkezőket – akiket már a finom bogrács illatok 
fogadtak – két bográcsba – nem galambok – hanem 
marha- és birkahúsok kerültek. Közben befutott a 
Balatonboglári Katona Borház küldeménye – a tulaj 
– aki egyben postagalambász – Katona Ferenc ezúttal 
igazoltan maradt távol – feleségének jeles születésnapi 
családi összejövetele miatt, de galambjai itt voltak ez 
évben is, sőt 2., díjat is nyert a tulajnak a HU 10 14 
61109 –es Bicskéről.

A várakozás első perceiben már az érkezőket Misi 
az ismert „billentyűs” zenéje fogadott, és volt ott büfé, 
tombola lehetőség, meg árverési kínálat, no meg ezúttal 
is lehetett a befutó galambra fogadni – fődíj egy 7 sebes-
séges kerékpár – többen meg is jegyezték – ezzel csak 
egy baj van, hogy hajtani kell – nem megy magától…

Seres Kálmánt a telep vezetőjét egy kis összegzésre 
kértük – mivel időnk volt, hisz mint megtudtuk a telep 
záró versenyén Sopronban 09.00 órakor volt a feleresz-
tés és mivel ÉNY-i szél volt prognosztizálva – így nagy 
valószínűséggel 12.00 óra előtt nem lesz galamb.

- Mi az idei év felhozatala? – tettük fel elsőként a 
költői kíváncsiskodó kérdésünket.

- 2010-ben 39 tenyésztő 205 fiatal galambot kül-
dött a telepre – ebből a mai záró versenyre 159 került 
kosárba – eddig a jubileumi 5. évben 2007-ben volt 
legtöbb galamb a telepen – akkor 75 tenyésztő 402 
galambot küldött és a záró versenyre 390 galambot 
kosaraztunk be.

- Volt-e arányeltolódás hazai és külföldi tenyész-
tők között?

- Valójában annyi, hogy kevesebb külföldi te-
nyésztő ezúttal több galambot küldött, főleg a német 
sportbarátaink körében népszerű telepünk. Magyar 
tenyésztők közül szinte a korábbi évek törzstagjai a 
„beszállítók” – azért akadt jó néhány új sporttárs is aki 
első alkalommal küldött.

- Idén változott-e feleresztési állomás a korábbi 
évekhez képest?

- Nem változtattunk – Budapest – Bicske – Győr – 
Sopron - voltak az egyes feleresztési helyek.

- Milyen volt a veszteség?
- Volt jobb is és volt rosszabb is az elmúlt 8 évben 

– legjobb arány kétség kívül a már említett jubileumi 
év – ekkor 3% volt a veszteség. A legnagyobb veszte-
ségi % a 2009 –es évi volt 54.3 % a veszett el az első 
három úton a telepre érkezett galamboknak – itt főleg 
az időjárási tényezők voltak a meghatározók – mert a 
galambok egészségi állapota szinte azonos szintű volt 
és a menet közbeni veszteségek általában elenyésző 
számú volt – betegség miatt és a tréning utakon.

- Kik voltak a felvezető utak díjazottjai?
- Vegyük akkor sorba - Budapestről – 2010 au-

gusztus 20 –án volt első versenyünk – 1. Ihász Zoltán 
HU –10 – 02 – 92536 számú galambja, 2., a német 
Muhl Reinhard DV – 04213 – 10 – 344 es számú ga-
lambja, míg 3., Bárdos István HU – 10 – D 322862-
ese. - Bicskéről – 2010 augusztus 23.-án rendeztük 
a második versenyünket – 1., Hening Tume DV – 
09821 – 10 – 1084 –es galambja, 2., Katona Ferenc 
HU – 10- 14 – 61109-ese, 3., Ábrahám Lajos HU – 10 
– D 278856-osa. - Győrből – 2010. augusztus 26.-án 
volt a telep idei harmadik versenye - 1., Erdei György 
HU – 10 – 21 – 000681-ese, 2., Jürgen Klein DV – 
4213 – 10 –337-ese, 3., Kovács Mihály HU – 10 – D 
– 317265-öse.

- Elérkeztünk a mai záró versenyhez - mit vár 
a telepvezető?

- Remélem jó lesz az idő, de nem lesz könnyű a 
verseny, most beszéltem az elmúlt évi győztessel a 
vásárhelyi Marton Péterrel – náluk már vége a mai 
versenyüknek – nem volt könnyű út – ők Pannonhal-
mát röptették – közelebbről és nem falkásan jöttek 
galambjaik – 12.00 és 13.00 között ha a szél nem vál-
tozik meg lesz élgalambunk.

- Hogy állunk champion jelöltekkel?
- Érdekes, most nincs 3 út – 3 helyezéses galamb, 

de van 24 galamb 3 út – 2 –2 helyezéssel, ki fog derül-
ni a végén kinek lesz champion győztese…

Közben érkeztek folyamatosan az ország minden 
részéből érdeklődők és mire ebéd idő lett azaz meg-
szólalt a Tiszakécskei nagytemplom harangja – teltház 
lett és elkészültek a finom pörköltek – jóllakott ember-
rel könnyebb boldogulni – szóval indult a jó ebédhez 
szól a nóta és fogyott a finom kaja és a galamb váró 
bor, sör. A hangulat a várakozással fokozódott, volt aki 
már túl volt az ebéden és az eget szemlélte – 12.33-
mat mutatott az óra amikor csendre intették Misit a 
„billentyűst” – ugyanis megjelentek az első galambok 
a légtérben – előbb három ült le, majd érkezett még 
egy és az egyből a bejáróra „landolt” – indultak a tetőn 
tartózkodók is – no a négy közül melyik? kié? lesz az 
idei első helyezett – erre sem kellett sokáig várni, hisz 
a HU 2010 – D 317261-es 12:33:11 kor került rögzí-
tésre – egy biztos magyar galamb – de kié? – Kovács 
Mihály – Hódmezővásárhely – jött az azonosítás után 
a közlés – és Molnár Mihály sportügyi alelnök már 
hívta is a győztes vásárhelyi sporttársunkat – aki ép-
pen úton volt Tiszakécskére – azaz útközben kapta a 
hírt – de vissza a további érkezőkhöz – 2., és 3., lett két 
német galamb a DV – 04192 – 10 – 1191 – Mathaa 
Helene und Helmut -  valamint a DV – 02250 – 10 
– 254-es - a Németországban élő Kovács Lászlóé – 
előbbi – 12:33:12 –kor , az utóbbi 12:33:14 kor került 
rögzítésre – és ez a galamb lett a befutó győztes – azaz 
a német Kovács László a 254-essel nyert egy III. díjat 

és egy már említett kerékpárt – nem volt rossz nap-
ja! - 4., lett Gonda Tibor HU – 2010-01-36262-ese 
12:33:17 –kor, 5., a német Thomas Münzberg DV 
01811 – 10 – 2740-ese 12:33:17-kor, 6., lett Erdei 
György HU – 2010 – 21 – 000676-osa 12:33:51.

Nagy kérdés volt a 24 champion várományosból – 
11 magyar és 13 német galambból melyik érkezik el-
sőként a telepre – ezek mind 3 út 2 helyezéses galam-
bok voltak – nos nem kellett sokáig várni – egy ideig 
a 8., és 9., -nek érkezett két német galamb a 255-ös 
és a 2302-es volt a jelölt, de 17-ként érkező HU 2010 
– 02 – 92536-os galamb 13:21:56 –kor „überelte” 
mindkettőt – ez Ihász Zoltán galambja – aki érthetően 
boldog volt és éppen az érkező Kovács Mihálynak és 
fiának Andrásnak gratulált – amikor érkezett a jelzés, 
hogy neki is lehet gratulálni, mert az 92536-osa lett az 
idei év champion első helyezettje a tiszakécskei teszt 
telepen – csak a teljesség kedvéért jegyezzük meg – az 
Ihász galamb - Budapestről 1. Bicskéről 6., Győrből 
36., (%-on kívüli) Sopronból 17., lett.

31 galamb volt a záró versenyen a % 15:41:59-kor 
zárult a lista – végig kisebb nagyobb szünetekkel ér-
keztek a galambok – egyesével – alig-alig fordult elő, 
hogy 2-3 galamb jött volna egyszerre – ne volt könnyű 
verseny, de szép versenynap volt.

Következett az ünnepélyes eredményhirdetés – 
melynek keretében Molnár Mihály a szövetség sport-
ügyi alelnöke köszöntötte a jelenlévőket és tolmácsol-
ta az elnök Bárdos István jókívánságait – gratulált a 
győztes és helyezett sporttársaknak és Seres Kálmán-
nal együtt átnyújtották a megérdemelt díjakat – majd 
aki nem nyert a záró versenyen – volt még egy esélye 
a nyerésre, ugyanis volt tombola – ahol sok nyere-
mény talált gazdára – szóval aki nyert az jól járt – aki 
nem nyert – az egy tapasztalattal és egy élménnyel lett 
gazdagabb.

Ők mondták:
- Kovács Mihály a győztes galamb tulajdonosa 

– örömmel fogadta a gratulációkat és mint említet-
te – ami elmúlt évben nem jött össze, most távollét-
ében sikerült – mert menetközben ért a hír, hogy a mi 
galambunk nyert – vissza is vásároltuk az árverésen 
– mert ez a galamb már nyert… és lesz helye otthon 
dúcunkban…

- Ihász Zoltán – a champion győztes galamb tulaj-
donosa – elégedett vagyok – érdekes itt jobban jönnek 
a galambjaim mint otthon – nekem jó emlékeim van-
nak kécskéről minden évben.

- Kovács László aki Németországban él – harma-
dik díjat nyert és a befutó galamb is az övé – kerék-
párral nem megyek haza – mert nagyon messze lenne 
– de azért hazaviszem a biciklit, mert ez egy jó bicikli 
és nyereménynek otthon a helye.

- Erdei György – nem vagyok elégedetlen – 10 ga-
lambom maradt a záró versenyre és mindössze 40 század 
mp-cel maradtunk le a győztestől, ez itt és most a 6., he-
lyezéshez volt elegendő, no de majd jövőre – ne legyen 
az ember elégedetlen – mi már nyertünk 2006-ban és ér-
dekes, hogy a 8 év alatt még senki sem tudott duplázni.

A díjkiosztó után az első 10 helyezett galamb került 
kalapács alá és a champion győztes – mindössze kettő 
maradt a ketrecben a 6., és a 10., helyezett. A jó han-
gulatú záró verseny végén a résztvevők azzal búcsúz-
tak Seres Kálmántól és a rendezvény háziasszonyától 
Ilonától, hogy jövőre, újra ugyanitt találkoznak a IX. 
Teszttelepi záró versenyen.

baraa-press sport

8. alkalommal is sikeres volt… 
2009. után ez évben is vásárhelyi galambsiker
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Az 54. Országos Kiállítás (2010.) szen-
zációját Takács István sporttárs eredménye 
okozta, aki a 04-50-22892 Kkta hímjével a 
standard kategória 1. helyét szerezte meg.

Bírálóink elismerését növelte – ez a ga-
lamb Lengyelországban a II. Közép Európai 
Kiállítás (8 ország részvételével) standard 
hím kategória 1. helyét nyerte meg!

Szenzációs eredmények!
Takács István sporttárs 37 éves, Kartalon ver-

senyzik, ahol két egyesület van – az A-04 és A-26.
Takács sporttárs 5 éve kezdett versenyez-

ni, s munkájából adódóan – temetőgondnok 
– átlag postagalambásztól több időt tud a ga-
lambjaival foglalkozni. Persze ez a szerelem 
nem 5 éves, hiszen gyermekkora óta voltak 
galambjai, s szinte minden hétvégén a Hegyi 
sporttársnál nézte a versenyeket, gyűjtögette 
a postagalambtartás – tenyésztés – verseny-
zés, az egészségügy, a fiatalokkal való foglal-
kozások információit.

Úgy véli az eredményességhez fontos a 
biztos anyagi háttér, a család segítsége, tá-
mogatása. Takács István szerencsés ember, 
Kartalon saját háza, szerető családja, 4 gyer-
meke van – 2 fiú – 2 leány, akik közül a 14 
éves Katalin már tag akar lenni, önálló dúcot 
is kell építeni neki – főleg a tojóknak.

Az elmúlt évek eredményei:
2008. 12. hely a 07. tagszövben
2009. 15. hely a 07-es tagszövben
 Hosszú táv 6. hely
2010. 6. hely a 07-es tagszövben
 Rövidtáv 5. hely
 Középtáv 4. hely
 Hosszú táv 20. hely

„Mindig elbaltázok valamit – legtöbbször 
túletetem!”

Galambjai 2010-ben 7x repültek tagszö-
vetségi díjat. Az országos standard 1 he-
lyezett hím kitűnő galamb (D. Matthijs x 
Janssen) – már sajáttenyésztés.

Rokonai – testvére, lánya, megbízható ver-
senyzők minden távon.

Tudatosan készült az országos kiállításra 
és a Közép Európai kiállításra, bízott a ga-
lambjában – eredményesen!

Lakása teli van serleggel – már a szom-
szédjai is megcsodálják! Többször szurkol-
nak neki a versenyeken.

Szívesen foglalkozik de Baere, D. Matthijs, 
Solamb „Szafaládé” vonalú galambokkal.

Özvegyen versenyzik, de a saját felkészü-
lése mellett fontosnak tartja:

- legyen egy jó szállító autó
- legyen kényelmes az utaztatás
- a Szövetség írja ki az országos ver-

senyeket
37 db özvegy hímje van, valamennyien 

hétről hétre versenyeznek.

Úgy véli az eredményes galambászathoz 
kell a különleges érzék, a jó kéz és látni kell 
a galambokat!

2011-re 7 csapatnyi galambot tervez röp-
tetni, Ő maga 4-et Kati lánya 3-at.

Szereti a sok galambot, de elsősorban a jó 
galambokat.

Tenyészállománya 25 pár galambból áll - 
zárt tenyészállomány.

Legfontosabbnak tartja
- az egészséget
- a galambok ismeretét
- a várható időjárást
- a jó felkészítést, ahol különösen figyel – 

a túlsúlyra, a pehelytollakra, a mellizomra, 
formapontokra, a kézben tartott galamb vi-
selkedésére

- nézi, hogyan repülnek reggel-este átlag-
ban 70 percet

- napközben erős félhomályban van a dúca
- napközben sem víz, sem táplálék nincs a 

galambok előtt
- kifejezetten „vékonyan” etet
Van u. n. Vadóc galambja, mert Ő sem 

egyformán szereti őket. A kedvencek főleg 
az öreg galambok, akik „hozzánőttek” az 
emberhez. A standard 1. helyezett kézen ült, 
vállon ült, az első számú kedvence volt.

Natural Classic-al versenyez, főleg légútra 
kezeli galambjait.

Elszánt ember, aki nagyobb sikerekre, 
eredményekre is vágyik. Próbál új gondolato-
kat pl. decemberi párosítás, sok fiatalt hagyni, 
a fiatalokkal is özvegyen versenyezni, hiszen 
szinte kivedlettek. Nem ad el galambokat, de 
szívesen segíti a fiatalokat, az időseket.

Úgy véli a legtöbb magyar postagalamb-
ásznál a szakmai hozzáértés és igény hiány-
zik.

Eltökélt, járja a maga útját! Gratulálok és 
sok sikert kívánunk a jövőben!

Takács István sporttárs a 07. tagszövetség 
tagja, a legendás Észak I. utódközössége. 
2010. évben 8 egyesület 133 fő taglétszám-
mal rendelkeztek. A 07. tagszövetség elnöke 
Dulai László, aki maga is többszörös baj-
nok, vezetőtársai: VB elnök: Kucsera-Tóth 
Károly; alelnök és gazdasági vezető: Zámbó 
János; ellenőrző B. elnöke: Szendrei András; 
bíráló B. elnöke: Bodonyi Ferenc; elnökégi 
tag: Bajnóczi István (Zsámbók).

A 110 versenyzője Magyarország leg-
kisebb földrajzi elhelyezkedésű közössé-
ge, amely 9 km sugarú körben található.

Saját felépítményük van, amelyben 2700 ga-
lambot is el tudnak szállítani, fontos, hogy saját 
maguknak szállítanak – Kővágó Gábor élver-
senyző Zsámbókról, aki lassan már 10 éve szállít-
ja a galambokat. Ebben benne is van a maximális 
elismerés, megbecsülés és bizalom. Kővágó spt. 
németül is beszél, megbízható sportgalambász.

A 07. tagszövetség programja 4 rövid, 4 
közép, 4 hosszú távú verseny állandóan egy 
feleresztési helyre küldik a galambokat – túl-
zottnak tartják az állandó feleresztési hely-
változtatásokat – nem jó az a tenyésztőknek 
sem, a versenyző postagalamboknak sem.

A gépkocsivezető mellett az egyesületek-
ből mindig megy kísérő a galambokkal, ahol 
4 óránként etetnek – itatnak.

Büszkék élversenyzőikre – Urbán Károly 
A-26, Pethő László A-12, Dulai László A-26, 
Kálai Ákos A-04, Takács István A-04, Lázár Ti-
bor A-50, Kiss József V-04, Szűcs István A-16, 
Kővágó Gábor A-50, Dorner György A-12.

Úgy vélik, hogy baráti közösségben verse-
nyeznek, s jövőt illetően az együtt verseny-
ző nagy létszámú régiós – zóna versenye-
ket szeretnének. Szívesen versenyeznének 
a Budapest Bajnokságban is. Hiányolják a 
tagszövetségek együttműködését, a kommu-
nikációikat, a közös rendezvényeket, véle-
ménycserélési lehetőségeket, a szakmai fóru-
mokat, EÜ tanácsokat. Ezeken a területeken 
lehetne előbbre lépni.

Sok sikert kívánunk az Észak I. 07. Tag-
szövetség vezetőinek 2011-ben.

Üstökös a standard tenyésztésben
Takács István A-04 Kartal
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A 07-es Tagszövetség december 4-én tartotta 
díjkiosztó ünnepségét Kartalon a Kastélykert pan-
zióban. Délelőtt folyamán rendezték meg a kiállí-
tásukat is a Kartali művelődési házban, melynek 
díjait is este adták át. Az étteremben közel 100 em-
ber gyűlt össze együtt örülve a tagszövetség győz-
teseivel rokonok, ismerősök, barátok ünnepeltek. 

A hölgyek egy szál szegfűt kaptak a tag-
szövetség elnökségétől, majd a díjkiosztó 
végén Dulai László és Kucsera-Tóth Károly 
felesége a rengeteg munkáért, türelemért és 
segítségért egy-egy ajándék kosarat kapott.

Természetesen a tombola sem maradhatott 
el a vacsora után.

Végül pedig a díjazottak:

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
1. Urbán Károly A26 58 h.
2. Pethő László A12 55 h.
3. Szendrei Mihály V05 60 h.
4. Dulai László A26 57 h.
5. Kállai Ákos A04 54 h.

Tagszövetségi totálbefutós bajnokság
1. Urbán Károly A26 84 h.
2. Pethő László A12 64 h.
3. Szendrei Mihály V05 71 h.
4. Dulai László A26 69 h.
5. Lakatos-Koós A26 68 h.

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
1. Urbán Károly A26 25 h.
2. Lakatos-Koós A26 22 h.
3. Szendrei Mihály V05 25 h.
4. Dulai László A26 23 h.
5. Takács István A04 24 h.

Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
1. Pethő László A12 25 h.
2. Urbán Károly A26 25 h.
3. Kállai Ákos A04 25 h.
4. Takács István A04 25 h.
5. Csányi Sándor A12 22 h.

Tagszövetségi Hosszú távú csapatbajnokság
1. Pethő László A12 19 h.
2. Dulai László A26 20 h.
3. Urbán Károly A26 18 h.
4. Dulai László A26 18 h.
5. Szendrei Mihály V05 20 h.

Tagszövetségi leggyorsabb dúca 1 befutóval
1. Pethő László A12 12 h.
2. Urbán Károly A26 12 h.
3. Lados-Horváth A26 12 h.
4. Szőllősi Zoltán A26 12 h.
5. Csányi Sándor  A12 12 h.

Aradi László Emlékverseny: a három 
leghosszabb út ötbefutós csapatversenye

1. Pethő László A12 14 h.
2. Szendrei Mihály V05 15 h.
3. Fehér László A12 14 h.
4. Dulai László A26 14 h.
5. Dulai László A26 15 h.

Rövid távú tagszövetségi champion-
bajnokság, hímek
1. Csányi Sándor A12    HU 07-07-99659 5h
2. Szőllősi Zoltán A26  HU-07- 07-99810 5h
3. Horváth János A04    HU 07-50-20126 5h

Rövid távú tagszövetségi champion-
bajnokság, tojók
1. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 5h
2. Horváth János A04    HU 09-07-19588 5h
3. Czakó József A04      HU 07-07-98346 5h

Közép távú tagszövetségi champion-
bajnokság, hímek
1. Urbán Károly A26    HU-07- 07-08430 5h
2. Takács István A04      HU 08-07-12689 5h
3. Fogarassy László A12 HU 08-07-14914 5h

Közép távú tagszövetségi champion-
bajnokság, tojók
1. Horváth János A04     HU 09-07-19588 5h
2. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 5h
3. Szendrei Mihály V05 HU 06-07-96007 4h

Hosszú távú tagszövetségi champion-
bajnokság, hímek
1. Pethő László A12       HU 06-07-85778 4h
2. Gulyás Gábor V04    HU 09-D-207070 4h
3. Pethő László A12       HU 08-07-13837 4h

Hosszú távú tagszövetségi champion-
bajnokság, tojók
1. Szendrei Mihály V05 HU 06-07-96007 4h
2. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 4h
3. Tóth Béla A12            HU 09-07-20216 3h

Általános távú tagszövetségi champion-
bajnokság, hímek
1. Bolla Róbert V05     HU 06-07-94847 12h
2. Urbán Károly A26  HU-07- 07-08405 11h
3. Dulai László A26    HU-07- 50-58039 11h

Általános távú tagszövetségi champion-
bajnokság, tojók
1. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 12h
2. Szendrei Mihály V05 HU 06-07-96007 10h
3. Horváth János A04     HU 09-07-19588 9h

Általános távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Gulyás Gábor V04    HU 09-D-207070 9h
2. Dulai László A26      HU-09- 07-20943 9h
3. Hartman István V04   HU 09-07-22667 9h

Általános távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 12h
2. Horváth János A04     HU 09-07-19588 9h
3. Szendrei Mihály V05 HU 09-D-233875 7h

Rövid távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Dorner György A12  HU 09-D-206894 5h
2. Tóth Béla A12           HU 09-D-213188 5h
3. Csányi Sándor A12    HU 09-07-20179 4h

Rövid távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 5h
2. Horváth János A04     HU 09-07-19588 5h
3. Szendrei András V05 HU 09-07-23923 4h

Közép távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Csányi Sándor A12     HU 09-07-20179 5h
2. Fehér László A12       HU 09-07-19980 5h
3. Gulyás Gábor V04    HU 09-D-207070 5h

Közép távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Horváth János A04     HU 09-07-19588 5h
2. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 5h
3. Szendrei Mihály V05 HU 09-D-233875 4h

Hosszú távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Gulyás Gábor V04    HU 09-D-207070 4h
2. Fogarassy László A12 HU 09-D-206809 4h
3. Dulai László A26      HU-09- 07-20943 4h

Hosszú távú tagszövetségi champion-
bajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 4h
2. Tóth Béla A12            HU 09-07-20216 3h
3. Szendrei Mihály V05 HU 09-D-233882 2h

Tolmácsi József Emlékverseny,  a tagszö-
vetség leghosszabb versenyének győztese:
Medveczki Zsolt A16 HU-09-07-20586 H 1203 m/p.

Hartman István Emlékverseny, a tagszövet-
ség leghosszabb versenyének csapatgyőztese:
Langó István V04 238 p.

Sprintverseny összesített csapat eredmények
1. Urbán Károly A26 24 h.
2. Pethő László  A12 24 h.
3. Takács István  A04 24 h. 
4. Szendrei Mihály  V05 24 h.
5. Lakatos-Koós  A26 23 h.

Sprint championbajnokság, hímek
1. Urbán Károly A26 HU-07- 07-08413 8h
2. Urbán Károly A26 HU-07- 07-08405 8h
3. Takács István A04 HU 08-07-12694 8h

Sprint championbajnokság, tojók
1. Horváth János A04 HU 09-07-19588 8h
2. Szendrei Mihály V05 HU 09-07-24019 8h
3. Szendrei András V05 HU 08-D-181510 7h

Fiatalok versenye
Tagszövetségi fiatalok csapatbajnoksága
1. Kancsár József A12 20 h.
2. Takács István A04 19 h.
3. Zsigri Tamás A04 19 h.
4. Kővágó Gábor A50 20 h.
5. Csányi Sándor A12 20 h.

Fiatalok championbajnoksága
1. Bajnóczi István A50 HU-10-  D255450 4h
2. Vincze István V05     HU 10-D-255822 4h
3. Kancsár József A12   HU 10-07-25760 4h

Kakas Tímea

A 07-es tagszövetség díjkiosztója
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20 éve alakult a C-11 Kocs községi  
postagalamb sportegyesület

2010. december 11-én ünnepelték a 
KOCS községben élő postagalambászok 
egyesületük, a C-11 megalakulásának 
20 éves évfordulóját. Az itt élő posta-
galambászok korábban a Tatán működő 
C-03 Egyesületben galambásztak, de 
1990-ben úgy határoztak, hogy önállóan 
fogják tevékenységüket folytatni.

Tata és Kocs között nem nagy a távol-
ság, de azért költséges és időigényes volt 
mindíg a versenyek gyűjtésekor és óra-
bontáskor beutazni.

Az eltelt idő sok változását hozott. A 
tatai postagalambászokkal a személyes 
kapcsolatuk azonban megmaradt. Tatán is 
a C-03 egyesület megszűnt, az ottani ga-
lambászok a C-22-ben tevékenykednek.

A C-11 egyesület a 12. sz Tagszövetség 
tagjaként vesz részt a versenyekben. Je-
lenlegi taglétszámuk 16 fő. Egyesületük-
ben Császár, Kömlőd, Mocsa községek-
ben élő postagalambászok is tagok.

Alapító tagok: Horváth Lajos, Simon 
Miklós, Szajkó Miklós, Balogh Miklós, 
Vass Henrik, Nagy Norbert, Györke Győ-
ző, Juhász Róbert, Hatvani Károly, Far-
kas Imre, Nagy Gergely, Sváb István és 
Szakály János.

Az alapító tagok közül heten a jubi-
leumi ünnepségen is jelen voltak. Az 
időjárás nem kedvezett az összejövetel-
nek, esett a hó, csúszósak voltak az utak. 
Talán ezzel magyarázható, hogy a távo-
labbi községekből nem jöttek el a galam-
bászok.

Az ünnepség a község iskolájában volt 
megtartva. A tatai C-22 egyesületből ér-
kezett Volm János, Komlósi György, 
Szalai Imre, Szabó Pál, Bozóki József 
sporttársak, Komáromból Kovács Gábor 
sporttárs, Dorogról Balázs Gábor sport-
társak jöttek el és vettek részt az ünnep-
ségen, ahol a KOCS Község Polgármes-
terasszonya BÓDIS JÁNOSNÉ és az 
iskola Igazgatója BEKE FERENC is 
részt vettek.

Az ünnepi megemlékezés szónoka és 
„ceremónia mestere” VOLLEIN JÁNOS 
volt, aki feleségével együtt vett részt az 
ünnepségen, mely alkalommal a 2010. évi 
tavaszi és őszi versenyeken elért eredmé-
nyek díjait és átadták a boldog nyertesek-
nek. A helyi TV riportere is felvételeket 
készített.

Vollein János köszöntötte a megjelent 
sporttársakat, a vendégeket, a község Pol-
gármester asszonyát, az iskola igazgató-
ját, majd az egyesület megalakulásának 
körülményeiről az itt folyó egyesületi 
életről beszélt. A tagok szinte baráti kö-
zösséget alkotnak, és egyre jobb eredmé-
nyeket érnek el a versenyekben egyesüle-
ti, kerületi, de országos szinten is.

Beszédét követően felesége Csík Mara 
elszavalta a saját maga írt „Vöri a ked-
venc” című versét.

Vöri a kedvenc

Száll a kéklő égen, szívemnek galambja
Mint feszülő vitorla, csodás tollazatja.
Meglátja a magasból féltve őrzött dúcát,
Zuhanó sas madárként zárja össze szárnyát.

Itt vagy hát, megjöttél, üdvözlöm a kedvest,
Szomjasan s fáradtan, körbe-körbe repdes.
Ihatnám, ehetném a fülembe búgja,
Tökmagot, mogyorót dicséretként kapja.

Reá száll kezemre csepp formájú teste,
Éles tiszta szeme értelmét tükrözve.
Szürke szemgyűrűi nem rapcsosak,
csőre sem karvalyé, zártat alkotnak.

Matt vörös színe, fejének lágy íve,
hófehér orrdudora a nemét tükrözve.
Nyaka enyhén hajlott, sima, fodor mentes,
Szárnya testhez simuló, melle látón széles.

Púderezett tolla, nem ecsettel festve,
Tisztán ragyogóan, dúsan vázát fedve.
Fejlett csüdös lába, piroslón villanó,
Testének tömege arányos, s hódító.

Szép vagy és kecses gyönyörű madárkám,
Hűséges kitartó a versenyek útján.
Köszönöm néked s el ne hagyj,
A dúcom szépséges gyémántja vagy.

Csík Mara

A vers elhangzását követően a jelenlévő 
hölgy tagok egy-egy szál rózsát vehettek 
át férjeiktől, illetve az egyesület elnöké-
től.

Ezt követően a versenyek díjai kerültek 
átadásra. A rövidtávú csapatbajnokság 
1., 2. helyezettje VOLLEIN JÁNOS, a 
Középtávú bajnokságot HORVÁTH LA-
JOS, a hosszú távú bajnokságot KIRÁLY 

LAJOS, míg az Általános bajnokságot 
VOLLEIN JÁNOS sporttársak nyerték.

A CHAMPION bajnokságban a legtöbb 
díjat VOLLEIN JÁNOS galambjai nyer-
ték. Különösen a TOJÓ galambok verse-
nyében volt igen eredményes.

A győzteseket a díjak átadásakor mindig 
nagy taps fogadta. A díjkiosztó végén az 
egyik kupát megtöltötték pezsgővel és a 
jelenlévők jóízűen kortyoltak a kupából.

A jelenlévők jóízűen fogyasztották a 
vacsorát és ki–ki igényének megfelelően 
a bort vagy üdítő italokat.

Vollein János 2010. évi versenyek álta-
lános bajnokával beszélgetve megtudtam, 
hogy 2000. évben lépett be az egyesületbe 
és kezdett versenyszerűen galambászni. 
Galambjai többsége Balázs Gábor dorogi 
lakostól származnak. Az Ő hatására lépett 
be a MARATON KLUB tagjai közé, de 
galambjai között Kovács József dorogi és 
Mihály Pál szigetmonostori galambászok 
egyedei is megtalálhatók. E galambokkal 
vesz részt az egyesületi, kerületi verseny-
programokban, de a Maraton klub verse-
nyein is. Eredményei egyre jobbá válnak.

Az utóbbi években Pusztai László ko-
máromi sporttárssal is eredményes mun-
kakapcsolatot alakított ki.

A Maraton versenyeken is mutatkoznak 
az eredmények. Pl. az összetett csapat-
versenyben 2010. évben csapata a 16. he-
lyezést érte el, míg AACHEN versenyen 
egyéniben az II. zóna 10. helyét csapatban 
a 7. helyezést érte el.

A galambok ellátásában a dúcok taka-
rításában sokat segít felesége, aki nagyon 
szereti a galambokat.

Az egyesületi kollektívát jónak tartja. 
Néha vannak viták, de a felmerülő prob-
lémákat mindig megfelelően tudják meg-
oldani.

Befejezésül a kocsi C-11 egyesület kol-
lektívájának sok sikert kívánok, Vollein 
Jánosnak, hogy legyenek még jobb ered-
ményei.

(KOCS község honlapja: http://www.
kocs.hu/. Érdemes elolvasni., igen sok 
információ birtokába juthatnak. A Társ-
szervek - rovatban a C-11 Egyesületről is 
olvashatnak.)

-r -ó.
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A hímek és a lerakott tojások terméketlenségének az okai
Február a párba állítás időszaka. Sok galambász keres meg ebben 

az időszakban, azzal a kérdéssel, hogy mit lehet tenni azokkal a je-
lentős tenyészértéket képviselő galambokkal, amelyektől eddig nem 
tudtak egyetlen egy utódot sem „fogni”.

Egyszerű a válasz: az ilyen madarakat selejtezni kell. Mi van akkor, 
ha mégsem akarjuk selejtezni őket?

Ebben a cikkben a hím galambok és a lerakott tojások terméket-
lenségének összefüggéseiről lesz szó.

A lerakott tojások terméketlenségének az okai többfélék lehetnek 
a hímek részéről.

A hímek ivarsejtjeit a herék termelik, hasonlóan az emlősállatokhoz.

A here megbetegedése a meddőség gyakori oka.
Heresorvadást okozhat az A-vitamin, E-vitamin, szelén hiánya, 

mérgezések pl. gombatoxinnal szennyezett takarmány.
Elhalásos jellegű heregyulladást leggyakrabban Salmonella bak-

tériumok idéznek elő.
Az ilyen hímek a szaporodási időszakban nem mutatják jellegzetes 

szaporodási viselkedésüket, ami már felkelheti a gyanút a tapasztalt 
galambászban, hogy a lerakott tojások terméketlenek lesznek.

w	Ép működésű here esetén is felléphet terméketlenség, hiányos 
tápanyagellátás miatt. Hiányos aminosav-, vitamin-, mikro-
elem ellátás során nem képződik megfelelő minőségű ondó.

w	Sterilitáshoz vezethet, ha a hímek párzószerve betegszik meg.
w	Gyakori nehézség és meddőséghez vezet, ha a hím nem tud 

megkapaszkodni a tojó hátán, mert pl. ízületgyulladása vagy 
pl. egy régi keletű szárny vagy lábtörése van.

w	Hímek esetén a kloáka megbetegedése pl. daganatos elváltozá-
sok, papillomák a kloákán termékenységi zavarokat eredményez.

w	Abban az esetben is romlik a termékenység, ha túl nagy az 
állománysűrűség és a hímek egymást zavarják a párzásban.

A terméketlenség okának a felderítéséhez több körülményt is meg kell 
vizsgálni. Figyelemmel kell lenni a tartás, táplálás körülményeire. Ki kell 
deríteni a takarmányok gombatoxin szennyezettségének mértékét.

Meg kell vizsgálni a hím madarat, annak ivarszerveit. Ha lehetsé-
ges, ondómintavételt kell végezni.

A levett ondót frissen kell megvizsgálni, értékelni kell az ondósej-
tek alakját, mozgási aktivitását, az eltorzult alakok arányát.

Lehetőség van a herék endoszkópos vizsgálatára is.

Mit tudunk tenni az ilyen hímekkel?
Az első lehetőség, ha egy másik tojóval tesszük össze a terméket-

lennek hitt hímet. Ha a másik tojóval sem tudunk utódot fogni, bizto-
san a hím a meddő.

Különböző táplálék kiegészítőkkel támogathatjuk a herék működését.
Néhány készítmény a teljesség igénye nélkül: E vitamin koncent-

rátum, Taubenfit E 50 oldat (Röhnfried), Multi EB12 por és kapszula 
(Chevita), Genita Columba (Hema).

Ezeket a készítményeket a pároztatást megelőző 1-2 héttel már érde-
mes elkezdeni adagolni, jó hatással lesz az egészséges galambjainkra is.

Természetes hatóanyagok közül a homoktövisnek, ginsengnek 
van termékenységet fokozó hatása.

Remélem cikkem megjelenése sok galambásznak nyújt hasznos se-
gítséget, bár nem törekedtem a teljességre. Ha csak egy postagalamb-
ász is felhív tanácsot kérni, már megérte cikkem megírása!

Keressék honlapunkat a www.galambpatika.hu címen.
Üdvözlettel: 

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász
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Megjelent!!!
Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent az összeállítás leve-
leiből. Címe: 

„Anker Alfonz a zseniális 
postagalamb tenyésztő levelei tükrében”

Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz magánéletébe enged 
bepillantást. A levelekben megismerhetjük Anker Alfonz életét, emberi-
ségét. Közel kerülhetünk hozzá. 

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

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 számo-
zott. Megvásárolható vagy megrendelhető a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségben.

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

Tel: 05-1/3424-522

A számozott példány ára:   3500.-
A nem számozott ára:    3000.-

Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Karacs István  az S-04 Hajdúszobosz-
lói Egyesület tagja 60 éves korában rö-
vid szenvedés után elhunyt. Temetésén 
a kegyelet virágaival és galambok fel-
eresztésével búcsúztunk tőle.

Emlékét megőrizzük: 
Hajdú Tagszövetség tagsága

Valentin József
1924.05.21 – 2011.12.19.

62 évvel ezelőtt az A-03 alapító tagja, 
a 60-as évek végéig elnöke. A Szö-
vetség 10-es bizottságának tagja, és 
gondnoka. Az 1970-es évek közepéig 
postagalambokkal, azt követően kínai 
királygalambokkal foglalkozott. 1985-
től a B-15 díszgalamb egyesület tagja, 
ahol galambjaival számtalan díjat nyert 
és aranykoszorús mestertenyésztő lett.
Emlékét megőrzi az A-03 egyesület tagsága.

Szövetségünk 2010. decemberében 25 évre megváltotta Kállay 
Ferenc sírhelyét a Fővárosi Köztemetőben.

Az 1984-ben elhunyt Feri bácsi 12 évig , 1961-1973 között volt 
Szövetségünk főtitkára. 

1931-től aktív postagalambász, aki önzetlenségével, kiváló 
szervező készségével kiemelkedett kortársai közül. 1948-ban ala-
pítója volt a B6 jogelődjének. 

Egyetlen unokája, aki a fizetési felszólítást Mindenszentekkor 
találta a síron, segítséget kért a galambászoktól a nem kis összeg 
előteremtéséhez. Márkus Józsi bácsi kereste meg elnökünket a 
kéréssel, aki készséggel segített a probléma megoldásában. 

Mindazok nevében, akik szerették, tisztelték hajdani főtitká-
runkat, köszönet a sporttársi cselekedetért. 

Tamás István

Kegyelettel….

    MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK      

Meteor mix 
Az emészthető emésztő!
 

Galamboknak kifejlesztett nyomelemekben és ásványi 
anyagokban gazdag takarmány kiegészítő Pékagyagos és 

kaolinos valamint 
+ Faszenes változatban is kapható.

Kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
Ács András

               Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094                     
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

Otoltics József
1938-2010

F-02 Egyesület tagsága

Csabai Mihály
1951-2010

F-02 Egyesület tagsága
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Köszöntjük  
a február  

hónapban született 
sporttársainkat

A25 Molnár Károly 80
Z22 B.Varga Gábor 79
C01 Kisuczki József 78
A66 Lődy Ede 78
G09 id. Horváth Károly 77
R05 Csorja József 75
R01 Juhász Imre 75
A06 Kajli József 75
R08 Balogh Tamás 74
L03 Bartos Antal 74
R30 Czakó Lajos 74
Z03 Horváth Albert 74
Z13 Kádas Imre 74
A07 Skribek István 74
P01 Zdolik Mihály 74
E01 Cseh István 73
U02 Gyánti István 73
B03 Kováts János 73
A57 Lassu Béla 73
U21 Miklós József 73
B12 Szabó Ferenc 73
R14 Török István 73
R36 Károlyi Lajos 72
R15 Takács József 72
F03 Zügn Samu 72
B09 Juhász Tibor 71
T02 Bokrosi István 70

L08 Erős Jenő 70
A40 Fazekas József 70
F10 Hodossy Ernő 70
D01 Johanek József 70
B12 Laczkovits Károlyné 70
Y05 Rosta Gyula 70
U16 Rozgonyi László 70
Z22 Almási Tibor 65
A41 Bányai József 65
A31 Boja Mihály 65
F30 Cenkvári Attila 65
R04 Fábián János 65
U05 Forrai Sándor 65
N06 Hegyi Lajosné 65
Y16 Kiss Attila 65
T12 Macz István 65
A08 Seres Imre 65
A66 Dékány Károly 60
T02 Horváth József 60
B03 Katona Miklós 60
U16 Keserű László 60
U18 Kiss János 2. 60
Z21 Lányi László 60
Z01 Mészáros László 60
R16 Pataki László 60
P18 Róbert László 60
R29 Szalai Péter 60

U02 Szalkai Sándor 60
A33 Tóth István 60
Z14 Balázs Miklós 55
R16 Füle András 55
Z03 Gáspár István 55
Y14 Molnár Sándor 55
D09 Molnár Sándor 55
F10 Páli István 55
T01 Papp János 55
Z21 Pogány Ferenc 55
N11 Rácskai Géza 55
Z10 Ruszó Béla 55
Y05 Tóth Ferenc 55
P01 Zahorán Pál Zoltánné 55
V04 Burst Attila 50
D07 Csoknyai Mihály 50
R10 Gyurcsek Tibor 50
Z34 Horváth Dezső 50
T20 Juhos Árpád 50
N01 Kaldenekker Sándor 50
B25 Kruss Ágoston 50
T02 Lakatos Tibor 50
Z28 Papp Ferenc 50
R19 Plesóczky Sándor 50
C22 Szabó Pál 50
V35 Tiba József 50
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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

***
Fiatal postagalambok gyűrűzését vállalom: Nagypál 
Lászlótól Gödöllő Sczecini országos 1. díjas galamb 
vérvonalából, Eijerkamp-Janssen, Wonderboy 05 
vérvonalakból. Pest megye 20/473-9275

***
„SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és Jelzőgyűrűre saját telefonszám-
mal ellátott öntapadós matrica rendelhető rövid 
határidőre! Időjárásálló, vízálló, uv szűrős fóli-
ával bevont öntapadós matrica. Postai úton.
Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514
www.fodordekor.com

***
Néhány tojó galamb eladó. Legszebb eredmé-
nyem, minden útra ugyanazt a 10 galambot küld-
tem; hálából „kilenc” kerületi champion címet 
nyertek. Molnár Sándor 5200 Törökszentmiklós 
(Surjány) Tel: +36-30/2332-305

***
„Keressük együtt a legjobbakat” 2011-ben is 
vállalok fiatalok gyűrűzését, H. Wieden, G. 
Vandenabeele, Vanbruaene, N. Siereus, J van 
de Weggen, R. Willequet keresztezésűeket  
2500.- Ft/db, 10 db rendelése után 2 db aján-
dékba. Érd: 96/261-748

***

Lakossági Hírdetés

Ujházy Péter
Özvegy versenyzési módszerek II.

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

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

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

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

Kapható a Szövetség Székházában        1100.-.


