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A Magyar Derby versenyeket Magyarországon szeretnénk a legran-
gosabb postagalamb versenyek közé emelni.

A lovas világból ismert Derby versenyekhez hasonlóan a fiatalok, 
egy éves - kettő és több éves galambok részére szeretnénk a jövőben 
Derby versenyeket kiírni derbygyűrűs galambok részére.

A nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elismerést, rangot kívánunk biz-
tosítani. A Derby gyűrűk mellett az Olimpiai nemzeti színű gyűrűk rész-
vételi és versenyzési lehetőségét a Derby versenyeken engedélyezzük.

Újszerű versenyeket kívánunk elindítani postagalambászoknak a 
postagalambsportért.

A Derby versenyek egyéni versenyek, de csapat értékelést is hirde-
tünk versenyenként és összesítésben is.

A Derby versenyeknek legyen hagyománya postagalambjaink 
gyorsasága, a versenyek különlegessége kiemelt státusza. A Derby 
versenyek egyszeri megmérettetésre szolgálnak a három különböző 
évjáratokban.

A Derby versenyekkel olyan sorozatot szeretnénk elindítani, mint 
a legjobb fiatal, a legjobb egyéves, a legjobb kétéves, vagy több 
éves versenygalambok, a három kiírású Derby versenyen évente a 
legjobb egyéni eredményeket elérő postagalambtenyésztő az úgyne-
vezett „HÁRMAS KORONA” díjat nyeri el a koefficiensek alap-
ján – bruttó 100.000 Ft díjazással. A Derby versenyek csak egynapos 
versenyek lehetnek.

Fiatal galambok Derby versenye
- Az adott évi Derby - Olimpiai lábgyűrűvel gyűrűzött fiatal galambok 

részére rendezett verseny a Szövetségi zóna besorolás szerint, ahol a leg-
rövidebb versenyző dúc távolsága minimum 300 km lehet, 50 versenyző, 
1000 fiatal galamb részvételével minden év szeptemberének 4. hétvégé-
jén. Az induló létszámba valamennyi versenyző galamb beleszámít. A 
díjakat csak a fenti induló létszám feletti versenyeken adjuk ki.

Díjazás bruttó: 1.000.000.- Ft.
- A versenylista sebesség alapján készül, de az egyéni és a csapat 

értékelés koefficiens összehasonlítással történik. 
- Az egyéni Tagszövetségi értékelés, a Derby csapatot a versenyző 

csapat első két derbygyűrűs galambja alkotja.
- Derby gyűrűs galambok részére a Tagszövetségek 2011-ik évi 

Derby gyűrű vásárlásának arányában kapják meg a díjazásra fordít-
ható bruttó 1.000.000.- Ft díjat, amelyből minimum az 1-10 helyezett 
galambokat, illetve a első csapatot díjazni kell.

Egyéves Derby verseny
Minden év június utolsó hétvégéjén rendezett Középtávú verseny, amely az éves 

versenyprogram része. Az induló létszámba valamennyi versenyző galamb bele-
számít, értékelés minimum 100 fő versenyző 2000 induló galambja után történik. 
Csak egyéves Derby – Olimpiai gyűrűs galambot értékelünk ezen a versenyen.

Az értékelést a zónák alapján végezzük. A díjakat csak a fenti 
induló létszám feletti versenyeken adjuk ki.

Díjazás bruttó:
- A versenylista sebesség alapján készül.
- Az egyéni zóna helyezés, valamint a csapat értékelés koefficiens 

összehasonlítással történik.
- A 7 Zóna legjobb    7x   I. helyezett galambja 25 000 Ft
    II. helyezett galambja 20 000 Ft
    III. helyezett galambja 10 000 Ft
- A 7 Zóna legjobb csapata: 7x   I. helyezett galambja 25 000 Ft

Derby versenyek Zónák - Tagszövetségek besorolása területi, illetve 
létszámok alapján.

1. Zóna: 11 – 12 - 16- 25 - 29  919 tag
2. Zóna: 13 – 14 - 20    705 tag
3. Zóna: 01 - 02 – 03 - 06 - 17   949 tag
4. Zóna: 07 - 23 - 26 - 28    595 tag
5. Zóna: 08 - 10 - 18 - 22 - 24 - 27   812 tag
6. Zóna: 04 - 09 - 21    572 tag
7. Zóna: 05 - 19     672 tag
Egy-egy Zónán belül a Tagszövetségek, Tagegyesületek önállóan is, 

de társulva is több versenyt rendezhetnek. Ezen versenyek zónán belüli 
összehasonlított eredményei adják a Zóna illetve az országos díjasokat. 

Kállay Ferenc Emlékverseny -
Kettő és többéves galambok Derby versenye

- A részvétel feltétele, hogy az egy vagy többéves galambok derby 
gyűrűvel rendelkezzenek.

- A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak, a nemzeti 
hosszútávú versenyekből számolhatók.

- Az induló létszámba a nem derby gyűrűs galambok is beszámíta-
nak, minimum 100 fő 2000 galamb részvétele szükséges.

- A Derby csapat kiszámítása: a két első derbygyűrűs galamb ko-
efficiensének összegzéséből történik, a csapatpont összeadása adja a 
nemzeti értékelést.

Időpont:
A július első hétvégéjén rendezett Nemzeti Hosszú távú versenyek
Díjazás:
Egyéni és csapat serleg díjazás – minimum 1-2-3 helyezés, de leg-

alább 1000 darab induló létszámonként 10-10 darab serleg. A díjakat 
csak az induló létszám feletti versenyeken adjuk ki.

Országos egyéni     csapat
1. hely: 30.000.-       5. hely: 20.000.- 1. hely: 50.000.-
2. hely: 25.000.-   6-10.hely: 15.000.- 2. hely: 30.000.-
3. hely: 25.000.- 11-20 hely. 10.000.- 3. hely: 30.000.-
4. hely: 20.000.-    4. hely: 20.000.-

     5. hely: 20.000.-
                6-20. hely: 10.000.-
A 7 zónában az elmúlt 2 év derbygyűrű eladási darabszáma után 

százalékos arányban még 300.000. Ft-ot osztunk szét.

A jövő egy formája - Pénzdíjas Derby versenyek

A Magyar galambászok hétvégéje - Országos Versenyek
A Magyar Postagalamb Sportszövetség július negyedik hétvé-

géjére egynapos Országos hosszú távú versenyt hirdet Magyaror-
szágon két régióban, két feleresztési hellyel. Az összesített lista mel-
lett külön értékeljük a Derbygyűrűs galambokat.

I. Régió - Magdeburg (a régi I. zóna, II zóna, III. zóna)
II. Régió - Lipcse (a régi IV. zóna illetve V. zóna)
A versenyben részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja 

a nemzeti szövetségnek. A versenyen Tagszövetségi szervezésben is 
részt vehetnek a szövetség tagjai. Csak egyéni eredményeket hirde-
tünk, a lista 20%-os.

Nevezési díj: 500.- Ft/darab Szövetségi szállítással, és 100.- Ft/da-
rab Tagszövetségi szállítással. Fizetés a bepakolásnál.

Díjazás: 
Egyéni listák alapján minimális induló 2000 galamb esetén a két 

régióban külön-külön díjazva.
Egyéni bruttó díj a két régióban: Derby díjazás: 
1. hely  50.000.-  1. hely 25.000.-
2. hely  30.000.-  2. hely: 20.000.-
3. hely  20.000.-  3. hely: 15.000.-
4-20. hely 10.000.-  4. hely: 10.000.-
    5. hely: 10.000.-
Kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken. 
Minden versenyző az érkezett galambot 30 percen belül a tagszövetségi 

VB-nek jelenteni köteles, aki tovább jelenti Belák Ottónak és Molnár Mihály-
nak. A fentieknek be nem jelentett élgalambot töröljük a listákból.
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Olimpiai gyűrűs versenyek – 2012. (tervezet)
A Magyar Postagalamb Sportszövetség megalakulásának 130. évfordulója és 

a Londoni XXX. Nyári Olimpiai játékok tiszteletére olimpiai – nemzeti színű 
gyűrűvel felgyűrűzött postagalamb versenyeket hirdetünk az alábbi formában:

1., Kétéves galambok versenye, 2012. július 21. (szombat) Nem-
zeti bajnokság hosszú távú versenye

A nemzeti versenyt Berlin feleresztési helyről rendezzük, 2 zónában:
 1. zóna: 740 km alatti postagalambdúcok
 2. zóna: 740 km feletti postagalambdúcok
Résztvevők: – valamennyi versenyengedéllyel rendelkező 

postagalambász részt vehet a versenyen, 
– a nemzeti színű gyűrűs galambok pénzdíjas versenyen vesznek részt.
Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a zónánkénti létszám alapján 

kettéosztott 5 millió forint
 I. zóna:  II.zóna:
 1. hely 500.000,- 1. hely 500.000,-
 2. hely 200.000,- 2. hely 200.000,-
 3. hely 100.000,- 3. hely 100.000,-
 4-20. hely 50.000,- 4-20. hely 50.000,-
 21-40. hely 30.000,- 21-40. hely 30.000,-
 41-70. hely 10.000,- 41-70. hely 10.000,-
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!

2., Egyéves olimpiai gyűrűs galambok versenye, 
2012. július 22. (vasárnap) – Poznan – 2 zónában:
 1. zóna: 613 km alatti postagalambdúcok
 2. zóna: 613 km feletti postagalambdúcok
Résztvevők: – valamennyi versenyengedéllyel rendelkező 

postagalambász részt vehet a versenyen, 
– a nemzeti színű gyűrűs galambok pénzdíjas versenyen vesznek részt.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a zónánkénti létszám alapján 

kettéosztott 5 millió forint
I. zóna:   II.zóna:
 1. hely 500.000,- 1. hely 500.000,-
 2. hely 200.000,- 2. hely 200.000,-
 3. hely 100.000,- 3. hely 100.000,-
 4-20. hely  50.000,- 4-20. hely  50.000,-
 21-40. hely  30.000,- 21-40. hely  30.000,-
 41-70. hely  10.000,- 41-70. hely  10.000,-
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!

3., Fiatal olimpiai gyűrűs galambok versenye, 2012. szeptember 
22., vagy szeptember 29. időpontokban rendezett Tagszövetségi fiatal 
galambok versenye.

A legrövidebb versenyzői dúc távolsága minimum 300 km kell 
hogy legyen. 

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van.
Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a Tagszövetségek a 2012-ik 

évi olimpiai gyűrűk vásárlásának arányában kapják meg a díjazásra 
fordítható 5.000.000.- Ft díjat amelyből minimum az első 1-10 helye-
zett galambokat díjazni kell.

A Berlini és Poznani verseny gyűjtése és szállítása kijelölt központi 
gyűjtőhelyeken a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében 
történik. Startfelelőst a szövetség biztosít.

A fiatal olimpiai gyűrűs galambok versenyeit a tagszövetségek 
szervezik.

Taubengold Német-Magyar Teszttelep
Versenyfeltételek:
-  Tenyésztőnként tetszőleges számú galamb nevezhető, galam-

bonként 9.000 Ft nevezési díjért, mely a tartás, gondozás, takar-
mányozás, egészségügyi ellátás, tréningezési-szállítási költsége-
ket és a díjalap fedezését szolgálja.

-  Minden tenyésztő, aki 5 db galamb részvételi díját befizeti, az 
még plusz egy galambot küldhet.

- 25 napos körüli fiókákat április 1. és május 31. között fogadjuk el.
-  A telepre küldött galambok átvétele csak igazoló és származási 

lapok ellenében történik.
- A telepre kerülő galambok a Taubengold tulajdonába kerülnek.
- Záróverseny szeptember 4. vasárnap.

Versenyutak: Budapest (100 Km), Bicske(150 km), Győr (190 
km), Sopron (300 Km).
Díjazás: Minden verseny első 3 helyezettje serlegdíjazásban ré-
szesül. A négy verseny alapján ász bajnokságot hirdetünk, mely-
nek első helyezettjét díjazzuk. A záróversenyt külön díjazzuk. A 
díjalap 500 nevezett galambra számított, kevesebb galamb neve-
zésénél a díjazás arányosan alakul.

1.hely: 450.000.-Ft  4. hely: 90.000.-Ft
2.hely: 225.000.-Ft  5. hely: 45.000.-Ft
3.hely: 135.000,.Ft  6. hely: 23.000.-Ft

A Záróverseny főnyereménye egy kerékpár. 
Fogadási díj: 1.000.-Ft galambonként.

Bajnokok Figyelem!!!!
Ha 3 galamb küldését vállalja, 2 galambot díjtalanul fogadunk
Tel: 06-76/442-696, 06-20/4714-999 Seres Kálmán
  Tiszakécske Rákóczi tp.1.

Helyreigazítás

Elnézést
kérünk a nyom-
dai hibáért.

Szerkesztőség
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Díjkiosztó a Hírösben, 2010-ben

Hűvös idő ellenére kezdtek gyülekezni a Hírös Tagszövetség 
díjkiosztójára.

Kecskeméti régi úttörőház volt a helyszín. Az elnökség a ver-
seny serlegeit rendezte, mikor megérkezett Jeskó Sándor unokája 
Vinczellér Zsolt. Ugyanis az idei évben lehetőséget adott a Tagszö-
vetség versenybizottsága, és az elnöksége, hogy az első két röp-
tetési utat Jeskó Sándor emlékére versenyt rendezzen. Ezt a két 
utat Sándor bácsi lánya, Jeskó Zsuzsanna és családja úgy tette em-
lékezetesebbé, hogy egy örökös vándorserleget ajánlott a csapat-
győztesnek. Ezek után a Hírös Tagszövetség minden évben, ebben 
az időpontban meg fogja rendezni az emlékversenyt. 

Jeskó Sanyi bácsiról csak röviden, hogy nagy galambász, szer-
vező, és újságíró volt. Élete folyamán számtalan egyesületet ala-
pított, illetve segített megalapítani. Többek között a Lajosmizse 
N-18 egyesületet 1966. szeptember 10-én. Mint kinevezett 
Sportszövetségi vezető jó kedélyű, szeretetre méltó ember volt, 
nagyon kedvelték humoráért, és a segítő szándékáért. Az R-04 
Kunhegyes egyesületben galambászott, ahol a jelenlegi elnök 
Szirmai József sporttárs még a mai napig is galambászik, sőt 
ebben az évben is, mint kerületi titkárt újraválasztották. Szirmai 
József sporttárs Lajosmizsén kezdte a galambászatot valamikor a 
hatvanas években. 

Kunhegyes egyesület ebben az évben nyáron rendezett egy ga-
lambröptetést Kecskeméten a Lajosmizse N-18 egyesülettel közö-
sen Jeskó Sándor születésnapja tiszteletére. Ekkor határozta el a 
megemlékezést Bagaméri László N-18 tagja, mint a Tagszövetség 
versenybizottsági elnöke, hogy a következő években megrendezik 
a Jeskó Sándor emlékversenyt. Az első emlékversenyt Rajkából és 
Gönyüből rendezték. Részvett 2010. évben 117 tag 1694 galamb-
bal utanként. Mint csapatversenyt Seres Kálmán Tiszakécske N-09 
sporttárs nyerte. Egyébként az utankénti elsők is serleget kaptak, 
Fábián Bálint A-41, és Seres Kálmán N-09. 

Bagaméri László

Nyertesek balról jobbra:
Kovács Imre, Hornacsek Antal, Albert István, Bagaméri László, Gábor Mihály, Iványosi Sz. Zoltán, Vizi János, Kecskés Bertalan, Molnár 

Mihály, Kohajda Ferenc, Forcek János, Seres Kálmán, Józsa János, Tarkó Péter

A képeken látható a Jeskó család képviseletében az átadó 
Vinczellér Zsolt a serleggel, és aki nyerte: Seres Kálmán, aki 

galambjaival lett csapatgyőztes.
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Tisztelt
Elnök Urak!

Kérem küldjék meg a Szaklap részére:
- az egyesületi bajnokaikról egy fotót,
- győztes galambokról egy fotót,
- az egyesületi bajnokságokról információt,
- illetve eredményeket a 2010-es évből.
Ezekből az anyagokból a szaklapban sze-
retnénk megjelentetni.

Köszönjük az eddig beérkezett anyago-
kat, a Szaklapban folyamatosan, érkezési 
sorrendben fogjuk megjelentetni őket.

Kakas Tímea
főszerkesztő

Szob A-54 PGSE  
2010. évi versenyévad Díjkiosztója

A 75/2010. (IX.23.) KOISB határozat alap-
ján egyesületünk támogatást nyert a „Fiatal 
galambok versenyeztetése” címen beadott 
pályázatra a Közösségeket Támogató Alapból, 
melyet ezúton is megköszönünk.

Ezzel a támogatással (kiadásaink kom-
penzálódtak) lehetőségünk nyílt arra, hogy 
a 2010. évi versenyévad legeredményesebb 
GALAMBJAIT, illetve „gazdáikat” (önerő-
ből) serlegekkel értékeljük hagyományaink-
nak megfelelően.

Huszák György és felesége (Éva) a 2010-
es versenyévadtól felajánlotta Kolozsi Gábor 
emlékére (elhunyt sporttárs) az örökös ván-
dorserleget az Egyesületi hosszú távú baj-
noknak.

Pazsitka Gábor tagtársunk idén is megvette 
a legeredményesebb egy éves galambnak az 
általa felajánlott kupát. 

Az Egyesületi (Kliment Gyula), és Ver-
senybizottsági (Pásztor István) elnök által 
meghívott vendégeink közül jelenlétével 
megtisztelte az egyesületünket a 16-os tag-
szövetség C-06 Egyesülettől Tóth Ignác el-
nök és Vajas László mesterversenyző.

Az egyesületi elnöki bevezető, illetve 
köszöntő után Kliment Gyula a férfiak ne-
vében 1-1 szál virágot adott át a jelen lévő 
feleségeknek. Szalai Krisztinának párja vitte 
el a fehér rózsát a váci kórház szülészetére. 
(Kislányuk Pazsitka Amira Hanna azóta már 
otthon növöget. Reméljük, örökli szülei ga-
lambszeretetét.)

Ezt követően került sor a versenyeredmé-
nyek szerinti díjátadásra. Az elért eredmé-
nyek alapján az alábbi sorrend szerint leltek 
gazdára a serlegek, melyeket Pásztor István 
Versenybizottsági elnök adott át:

Kliment Gyula
Fidler József
Huszák György
Pásztor István
Pásztor Istvánné

A Kolozsi Gábor vándorserleget az alapítás 
évében FIDLER JÓZSEF vehette át Huszák 
Györgytől.

Idén is KLIMENT GYULA kapta a leg-
jobb egyéves galambnak járó kupát Pazsitka 
Gábortól.

Ez idő alatt elkészült a szintén hagyomány 
szerinti saját készítésű bográcsos étel. Itt is 
köszönetet kell mondanunk Bánár Zsoltnak 
és Holler Károlynak, akik főzőtudományuk-
kal igencsak kitettek magukért.

Az igen jól sikerült összejövetel nagy 
meglepetését Vajas László (mesterverseny-

ző) okozta, aki felajánlott 1-1 fiatal galambot 
(tenyészállományából), melyeket a sorsolás-
sal Huszák György és Mucska János sporttár-
sak nyertek meg. 

A remek hangulatú versenyszezon-záró ta-
lálkozónk azzal ért véget, hogy mindenkiben 
megfogalmazódott, hogy a nehézségek (új 
szabályok, dráguló fenntartási és versenykölt-
ségek stb.) ellenére is működik az 1979-ben 
megalakult kis civil közösség. Töretlenül sze-
retnénk Szobi Egyesület maradni.

Ha bárki érdeklődését felkeltette, vagy fel-
kelti a postagalambászkodás, annak szívesen 
állunk rendelkezésre, mind részletes tájé-
koztatással, mind esetleges galambállomány 
létrehozásának segítésével. Örömmel fogad-
nánk új tagtársakat.

A-54 PGSE Kliment Gyula elnök

Az adományozó (baloldal) és a nyertesek!
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Környe C-24 PGSE

Molnár László vagyok, 53 éves, nős. Két 
gyermekem van, egy 21 éves lány és egy 17 
éves fiú. Környén lakom. 13 éves korom óta 
vannak galambjaim, 1985 óta versenyzek.  

Állományalapító galambomat Stamler 
Dezső barátomtól kaptam. Ehhez később 

Pintér Imrétől Zempléni 
x Gyerkó-vérű galambok 
jöttek. A barátaimtól ka-
pott galambokat ehhez a 
három vonalhoz keresz-
tezem. Főleg a Madar 
Gábortól (Gyerkó) és a 
Lovasi Tamástól szár-
mazottak között voltak 
eredményesek. A Pintér 
Józseftől (Szákszend) ka-
pott fiatalok utódai idén 
mutatták meg igazán, mit 
tudnak: egy 3 éves ga-
lamb 3 egyesületi 1. díjat, 
egy 2 éves röpcsoport 1. 
díjat ért el.

Legjobb eredményeim: 2001-ben és 2002-
ben megnyertem a Tagszövetségi Sprint 
Bajnokságot, az Általános Bajnokságban a 
6. helyig jutottam. 

Egyesületem a C-24. Remek társaság!

A C-24 egyesület 2010 évi eredményei:
Általános távú csapatbajnokság: 

1. Molnár László  1. cs.
2. Tasi Béla  1. cs.
3. Varga István – Zéró dúc  1. cs.
4. Molnár László  2. cs.
5. Mátics István dr. 1. cs.

Rövid távú csapatbajnokság
1. Molnár László  1. cs.
2. Molnár László  2. cs.
3. Varga István – Zéró dúc 2. cs.

Középtávú csapatbajnokság
1. Tasi Béla  1. cs.
2. Molnár László  1. cs.
3. Vona Sándor  1. cs.
4. Molnár László  2. cs.

Hosszú távú csapatbajnokság
1. Molnár László   1. cs.
2. Tasi Béla  1. cs.
3. Varga István – Zéró dúc 1. cs.

Dunakeszi A-57 PGSE

Egyesületi csoportkép díjkiosztóról
Balról jobbra: Járosi András kerületi 8-ik, egyesületi első, má-
jus 16 Brno, Somodi Árpád egyesületi első középtávon, Pobori  

László egyesületi bajnok 2009, 2010-es évben, Vida Szűcs József 
Magdeburg egyesületi második. Ő alapította az egyesületet!

A 2009. év és a 2010-es év egyesületi általános bajnoka 
Pobori László!
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Szécsény E-05 PGSE
Köszönettel vettem felkérését egyesületünk életének bemutatására.
Az E-05 Szécsényi Postagalamb egyesület 1957-ben alakult. Ala-

pító tagjaik közül 2007-ben, az 50 éves fennálásunk alkalmából még 
szerencsére sok tagunkat tudtunk megjutalmazni, akik döntő részben 
még ma is aktív tagok.

Az elmúlt 15 év az eredmények szempontjából az egyesület leg-
sikeresebb időszaka: Mészáros és fiai 6 tagszövetségi általános baj-
nokságot, Nemzeti Középtávú Bajnokságot, számtalan champion dí-
jat (143 kcsh Nemzeti I. rövidtávú ÁSZ) és országos győzelmet értek 
el. Geczkó László 2006-ban a Maraton Klub bajnoka, Velenczei Béla 
kétszeres tagszövetségi általános bajnok, a 88320-as galambja olim-
pikon. 

Az E-05 Szécsény a Karancs tagszövetség meghatározó egyesülete, 
de az ország egyik legerősebb egyesülete is egyben, nem ritka a 6-700 
galambbal megrendezett egyesületi versenyünk sem! Emellett tagja-
ink minden nemzeti, vagy tagszövetségi értékelésben az élmezőnyhöz 
tartoznak.

Az alábbiakban a 2010. évi egyesületi eredmények kivonata tekint-
hető meg.

E-05 egyesületi Általános távú csapatbajnokság 5 befutóval 11-1 úttal
1. Velenczei Béla 1.cs. 47 h.  1544,61 p
2. Geczkó László 1.cs. 48 h.  1543,70 p
3. Mészáros és fiai 1.cs. 48 h.  1514,22 p

E-05 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság 5 befutóval 6 útból
1. Velenczei Béla 1.cs. 30 h. 924,65 p
2. Mészáros és fiai 1.cs. 30 h. 853,99 p
3. Jászberényi Zsolt 1.cs. 27 h. 766,84 p

E-05 egyesületi Középtávú csapatbajnokság 5 befutóval 6 útból
1. Velenczei Béla 1.cs. 26 h. 879,17 p
2. Mészáros és fiai 1.cs. 27 h. 862,28 p
3. Geczkó László 1.cs. 28 h. 857,21 p

E-05 egyesületi Hosszú távú csapatbajnokság 5 befutóval 4 útból
1. Geczkó László 1.cs. 19 h. 743,76 p
2. Mészáros és fiai 1.cs. 16 h. 600,56 p
3. Bagi István 1.cs. 16 h. 552,14 p

Általános távú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Velenczei Béla E05  HU-08- 23-20577 H 9h  277,85p
2. Máté Csaba E05  HU-07- 23-10672 H 7h  206,02p
3. Velenczei Béla E05  HU-09- 23-29121 H 7h  202,51p

Általános távú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Geczkó László E05  HU 08-23- 19886 T  10h  326,59p
2. Mészáros és fiai E05  HU-07- 23-10243 T 8h  253,93p
3. Bagi István E05  HU-09- 23-28302 T 8h  244,40p

Rövid távú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Velenczei Béla E05  HU-08- 23-19633 H 6h  136,70p
2. Jászberényi Zsolt E05  HU-07- 23-10021 H  6h  134,21p
3. Jászberényi Zsolt E05  HU-06- 23-99825 H   5h  162,40p

Rövid távú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Geczkó László E05  HU 08-23- 19886 T 6h  156,99p
2. Mészáros és fiai E05  HU-08- 23-20121 T 5h  148,28p
3. Mészáros és fiai E05  HU-09- 23-28241 T 5h  146,18p

Közép távú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Velenczei Béla E05  HU-08- 23-20577 H 6h  187,41p
2. Velenczei Béla E05  HU-09- 23-29121 H 5h  163,53p
3. Király Sándor E05  HU 06-23-000780 H 5h  149,30p

Közép távú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Geczkó László E05  HU 08-23- 19886 T 5h  171,94p
2. Mészáros és fiai E05  HU-07- 23-10243 T 4h  136,97p
3. Bagi István E05  HU-09- 23-28302 T 4h  136,17p

Hosszú távú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Bagi István E05  HU-08- 23-19402 H 4h  119,99p
2. Mészáros és fiai E05  HU-09- 23-28227 H 3h  124,62p
3. Jászberényi Zsolt E05  HU-06- 23-99817 H 3h  119,40p

Hosszú távú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10243 T 4h  166,61p
2. Geczkó László E05 HU 07-50-004325 T 4h  162,78p
3. Geczkó László E05 HU 07-M -115402 T 4h  157,83p

E05 egyesületi Sprint csapatbajnokság 5 befutóval 10-1 úttal
1. Velenczei Béla 1.cs. 45 h. 1294,93 p
2. Mészáros és fiai 1.cs. 44 h. 1208,77 p
3. Jászberényi Zsolt 1.cs. 40 h. 1103,78 p

Sprint championbajnokság, hímek
1. Velenczei Béla E05  HU-09- 23-29164 H 9h  242,02p
2. Velenczei Béla E05  HU-08- 23-19633 H 9h  206,86p
3. Jászberényi Zsolt E05  HU-06- 23-99825 H 8h  254,12p

Sprint championbajnokság, tojók
1. Mészáros és fiai E05  HU-08- 23-20121 T 7h  196,06p
2. Mészáros és fiai E05  HU-09- 23-28267 T 7h  139,02p
3. Mészáros és fiai E05  HU-09- 23-28241 T 6h  163,77p

E-05 egyesületi fiatalok csapatbajnoksága 10 befutóval 5 útból
1. Velenczei Béla 1.cs. 43 h. 942,76 p
2. Mészáros és fiai 1.cs. 36 h. 896,12 p
3. Gyetvai István 1.cs. 30 h   683,68 p

Fiatalok versenye champion eredmények
1. Mészáros és fiai E05 HU-10- 23-36448 5h  124,95p
2. Velenczei Béla E05 HU-10- 23-36371 5h  122,23p
3. Gyetvai István E05 HU-10- 23-35719 4h  108,53p

Mészáros Péter

Geczkó 
László 
és fele-

sége
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Sopron F-03 PGSE
Szeretettel köszöntöm az olvasókat.
Szigethi Sándor vagyok, 35 éves. Nős, egy fiúgyermek édes-

apja. Sopronban élek.
Gyerekkorom óta tartok galambokat, 2005-ben léptem be a 

Soproni F-03 egyesületbe. 4 évig feleségem szüleinél tartottam 
galambokat.

2009. tavaszán saját házamnál új dúcot építettem, és az új 
környezetből sikerült megnyernem a bajnokságot. Özvegyen 
röptetek 44 hímet.

Galambok származása:
Velencei Béla – Szécsény
Boronyák András- Zalaegerszeg
Endrei Szabolcs – Fertőszéplak
Ezúton is köszönöm a jó galambokat és segítségüket. Galamb-

jaim egészségét Vétek János segítette Gigantel termékekkel.
Legjobb galambjaim 2009-14-36445 KH 9 hely champion
2008-25-78454 KKH 8 hely champion
2010. évi eredményeim F-03 
rövidtáv  1, 3  középtáv  1, 2
hosszú táv   4  sprint  2
fiatal baj  3  általános baj  1
A Soproni Galambász Egyesületet 1948-ban alapították, je-

lenlegi tagja 47 fő, aktív versenyző 45 fő. Versenyeken induló 
galambok száma 1000 db is meghaladja. F03 Elnöke –Keresz-
tes Gábor.

Sporttársaim ezúton is sok sikert kívánok.
Tisztelettel      Szigethi Sándor

06-20-2909529

Pécs L-01 PGSE

Rövidtáv:
1., Farkas Sándor  17H
2., Rónai Ferenc    13H
3., Várnagy Tibor  10H

Középtáv:
1., Farkas Sándor  25H
2., Rónai Ferenc    24H
3., Várnagy Tibor  21H

Hosszú táv:
1., Rónai Ferenc
2., Molnár Ferenc
3., Lovas Zoltán

Általános:
1., Rónai Ferenc
2., Farkas Sándor
3., Várnagy Tibor

Fiatalok:
1., Ulmer Antal
2., Várnagy Tibor
3., Rónai Ferenc

Champion I. helyezett 
08-20-17917 KCSH 8 helyezéssel

Farkas Sándor látható a championnalRónai Ferenc általános bajnok

L-01 Pécs 2010. éves egyesületi eredménye
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Kisújszállás R-05 PGSE
Az R-05 egyesület Kelet-Magyarország 

egyik legrégebbi postagalamb egyesülete.
Megalakításában az akkori szövetségi vezetés 

megbízásából Jeskó Sándor lapszerkesztőnek el-
évülhetetlen munkája volt. A szervező munkáját 
is minősíti, hogy az egyesület megalakulásától 
(1935-36) napjainkig folyamatosan működik.

Mai tagjaiból többen is az alapítók leszár-
mazottai, akik mindmáig tisztelettel emlé-
keznek az elődökre.

Az egyesület taglétszáma 18-20 fő aktív ver-
senyző megbecsültségük a városban is kitűnő, 
rendezvényeiken a település elöljárói rendszere-
sen részt vesznek. Népszerűségüket mi sem bi-
zonyítja jobban, mint az hogy ma is több tagjuk 
20-30 km-es távolságból is aktívan versenyez.

Az egyesület elnöke a köztiszteletben álló 
Csorja József, aki nem csak kiváló szervező a ver-
senyszabály betartásának leghívebb őre, de kitűnő 
versenyző is, galambjai a Blackpooli Olimpián is 
eredményesen képviselték nemzeti csapatunkat.

Az egyesület ez évi díjkiosztóját is hagyo-
mányaihoz híven a helyi „Kisúj” étteremben 
tartotta, ahol a szomszéd egyesületek kép-
viselői is igen szép számmal megjelentek 
természetesen a versenyzők családtagjaival 
együtt, a városi önkormányzat képviseleté-
ben a sportbizottság elnöke vett részt.

A csodálatos serlegek átadásában Csorja 
József elnöknek Kása István és Erdős Sán-

dor, a vacsora fő szervezője segédkezett.
A teljesség igénye nélkül a győztesek:

Sprintverseny champion hím  Bencze Sándor
Sprintverseny csapatbajok Erdős Sándor
Fiatalok championja, általános champion 

tojó, hosszútávú csapatbajnok Kása István, 
aki ezzel a Gönczi Sándor által alapított ván-
dorserleg győztese
Rövidtávú champion tojó  Süveges Vendel
Fiatal galambok csapatbajnoka  Katona János
Rövidtávú, középtávú és általános távú csa-

patbajnok   Piller Károly
Hosszú távú champion hím és champion tojó 

gazdája    Csorja József
Losánszki József az összes versenyforma 

alapján a legtöbb pontot elért versenyző, egy 

rendkívül impozáns vándorserleg nyertese.
A kissé hosszúra nyúlt díjkiosztó után tá-

lalták az elmaradhatatlan kitűnő birkapör-
költet, a bőséges vegyes tálat kellemes zene 
kíséretében.

A bőséges vacsorát a hölgyek nagy örömé-
re tánc követte.

A nagyszerűen sikerült díjkiosztó zárása-
ként az egyesület fő támogatói által bizto-
sított tombolák kisorsolása követte, melyek 
nagy részét a városban működő Szatmári 
könyvterjesztő biztosította, mely a hosszú 
téli estékre színvonalas kikapcsolódást nyújt-
hat a szerencsés nyerteseknek.

Szirmai József

Kása István, Losánszki József, Csorja József (elnök), Bencze Sándor, Katona János
és a háttérben Piller Károly

Kunhegyes R-04 PGSE
Az egyesület díjkiosztóját hagyományosan a 

családtagok, a városi önkormányzat képviselői 
az egyesület támogatói és a szomszédos postaga-
lamb egyesületek képviselőinek körében rendez-
te. A díjkiosztó elmaradhatatlan kelléke a helyi 
specialitás – kunsági birkapörkölt. A desszertet a 
tagok feleségei által sütött finomságok adták.

Az egyesület 1934-ben alakult, az alapítás-
ban oroszlánrészt vállaló Jeskó Sándor szer-
vező munkájának köszönhetően.

Jeskó Sándor, akire az idősebb postaga-
lambászok még ma is szeretettel, tisztelettel 
emlékeznek, nem csak szűkebb hazájában, a 
Nagykunságban, hanem szinte egész Kelet-
Magyarországon majd minden postagalamb 
egyesület szervezésében közreműködött, de 
tudomásom szerint az ország más végein is 
vannak általa támogatott szervezetek is.

Díjkiosztónkat a helyi szakmunkásképző 
reprezentatív ebédlőjében tartottuk, és nálunk 
már hagyományosan a vacsora tálalásával 
kezdtük. Mottónk: „a birkapörköltet akkor 
kell elfogyasztani, amikor elkészült”.

Ezzel két legyet ütünk egy csapásra, a jól-
lakott ember türelmesebb és a birka nem hűl 
el, nem fő szét.

A vacsora végeztével egyesületi elnökünk 
üdvözölte a megjelent vendégeket, szponzo-
rainkat nem feledkezve meg a versenyzők 
hozzátartozóiról, a feleségekről, akik egész 
évben türelmesen eltűrték időigényes spor-

tunk gyakorlását, a hölgyeket külön egy-egy 
szál virággal köszöntötte.

A szebbnél-szebb díjak mind gazdára ta-
láltak.

Következzenek legeredményesebb ver-
senyzőink: 
Fiatal csb:   Ollári Róbert
Fiatal champion:   Novák József 
Sprint csb.:  Somogyi András Zoltán 
Sprint champion Hím:  Ollári Róbert 
Sprint champion Tojó:  Somogyi András Zoltán 
Rövidtáv csb:   Ollári Róbert 
Rövidtáv champion Hím:  Bibók József 
Rövidtáv champion Tojó:  Ollári Róbert 
Középtáv csb:   Juhász Mihály  
Középtáv champion Hím:  Bibók József 
Középtáv champion Tojó:  Ollári Róbert 
Hosszú táv csb:   Juhász Mihály 
Hosszú táv champion Hím:  Fábián János 
Hosszú táv champion Tojó:  Ollári Róbert 

Juhász Lajos úr az East-Craft Kft. vezetője 
által felajánlott három előre nevezett galamb 

győztesének járó nagy értékű serleget Fábián 
János sporttársunk nyerte el.

A hivatalos ceremóniát követően hossza-
san beszélgettünk 
a postagalambászat 
jövőjéről, a mind 
költségesebb ver-
senyzésről, de a 
gondok szaporodá-
sa ellenére bizakod-
va várjuk a követ-
kező versenyszezon 
kezdetét. Új év, új 
remények.

Szirmai József

EAST-CRAFT kupát veszi át Fábián János.
Az adományozó Juhász Lajos vállalati vezetőtől.

Faragó András és kisfia
Juhász Mihály

az egyesület általános bajnoka
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Rövid távú bajnokság végeredménye:
1. Bródi Gábor sp. 18 helyezés,  196,03 pont
2. Kovács József sp. 18 helyezés,  183,54 pont
3. Dr. Vecsey István sp. 16 helyezés,  163,99 pont

Közép távú bajnokság végeredménye:
1. Tatár Mihály sp. 7 helyezés,  90,37 pont
2. Dr. Vecsey István sp. 7 helyezés,  88,70 pont
3. Bródi Gábor sp. 6 helyezés,  63,71 pont

Hosszú távú bajnokság végeredménye:
1. Szűcs Zoltán sp. 3 helyezés,  46,73 pont
2. Dr. Vecsey István sp. 3 helyezés,  39,77 pont
3. Szabó Zsolt sp. 2 helyezés,  21,44 pont
Általános bajnokság végeredménye:
1. Dr. Vecsey István sp. 26 helyezés,  292,46 pont
2. Bródi Gábor sp. 24 helyezés,  259,74 pont
3. Tatár Mihály sp. 19 helyezés,  210,49 pont
Sprint bajnokság végeredménye:
1. Dr. Vecsey István sp. 18 helyezés.  191,00 pont
2. Dr. Papp-Ménes sp. 5 helyezés,  66,45 pont
3. Tatár Mihály sp. 3 helyezés,  52,17 pont

Dr. Vecsey István elnök

Ócsa A-27 PGSE
Faul Henrik vagyok 

1957.11.22 születtem, 
címem: 2364 Ócsa 
Halászi Károly utca 
28. Tel: 20/490-3372

Ócsán az A-27 
egyesület tagja va-
gyok.

Egyesületi eredményeim:
2008-csapat I. 43 h 936,60 p 
2009-csapat I. 42h 880,27 p 
2010 csapat I. 36h 778,02 p
2010. évben a kerületi általános bajnok-

ságban 47. lett a csapatom
2010. évi egyesületi eredményeim:

- 04.25. Győr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19,20

- 05.02. Rajka:2,3,11,12,14
- 05.09. Sopron: 1,2,3,5,6,7,9,10,11,12,14, 

15,17,19
- 05.23. Melk I.: 1,2,4,5,6,7,8,9,1,16,20,21
- 05.29. Regensburg I.: 1,7,10,14
- 06.06. Haag I.: 1,3,4,6,8,9,10,11,12,13,16, 

17,20
- 06.12. Regensburg II.: 16,22
- 06.19. Sopron II.
- 06.27. Haag II.: l,2,3,6,8,9,10,11,14,15,17
- 07.03. Aurach l.: 6,7,8,9,15,18
- 07.11. Melk II.: l,2,3,4,5,6,8,10,11,15,16,18, 

19,20
- 07.17. Aurach II.: 17.-

Egyesületi championok:
hímek: 
I. HU 07-17-82643 H 6h. 126,33p
II. HU 09-17-11924 H 6h. 88,52p

tojók: 
II. HU 07-17-91013 T 6h 127,79p
III. HU 08-17-98033 T 5h. 111.54p

2010-ben 17 db egyesületi cham-
pionom lett.

Fiatal galambok versenyén Győrt és Raj-
kát reptettem. Egészségügyi problémák miatt 
leálltam.

- Győrből Egy.: 1,3 + kerületi 3 díj 
 10-17-26142-es galambom
- Rajka Egy.: 1,4-

Úgy érzem, hogy én is az ország több ezer 
galambászához tartozok. Gyerekkorom óta 
galambászkodok. Eredményeim: hát olyanok, 
vegetálok. Barkóczi Boldizsártól (A-27 egye-
sület tagja) a galamb iránti elkötelezettségről 
hát lehet tanulni. Vajon mi hajtja? És a sok-sok 
galambász? Ez megfejthetetlen. Versenyzésben 
Makkos Tamástól kaptam útmutatást. A ver-
senyzésről csak annyit: most kezd fogalmam 
lenni arról, hogy a kerületi és az országos szinten 
eredményes versenyzőknek mennyi anyagi és 
egyéni munkájuk van az eredmények mögött. 
Minden tiszteletem az Övék! Minden kedves 
sporttársamnak jó egészséget és örömökben gaz-
dag évet kívánok!

Faul Henrik

Máté János
Fiatalok egyesületi csapat I.

15 h 214,76 p
4. hely 64.99 p
Champion 1.

3 hely 39,30 p
Champion 3.

Debrecen S-16 PGSE
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Zónabajnokok

Öt észak-magyarországi tagszövetség 
fogott össze – talán példát mutatva – a 
postagalambászoknak és rendezett zóna-
bajnokságot. A zónabajnokság díjátadó 
ünnepségére Mályiban került sor a Borsod 
Agroker Zrt. ebédlőjében. A rendezvényen 
részt vett Bárdos István elnök, Horváth 
Károly szakreferens, és Kakas Tímea fő-
szerkesztő is. Az elnök úr méltatta az öt 
tagszövetség törekvését, és a díjakat is 
átadta. Ezt követően a délutáni órákban 
Horváth Károly tartott fórumot és foly-
tattak kötetlen beszélgetést a sporttársak. 
Különösen a fiatalok felkészítéséről szóló 
gondolatai váltottak ki nagy érdeklődést.

A győzteseknek mindenki gratulált, s 
itt ragadtam meg az alkalmat, hogy az 
első helyezett Burka József – Takács 
Róbert versenyzőpárossal készítsek egy 
rövid riportot.

- Mikor kezdtetek el együtt galambász-
ni, hol galambásztok?

Takács: - Közös pályafutásunk 2004 
őszén kezdődött, de hivatalosan 2005-
ben indultunk Burka-Takács formáció-
ban. Miskolcon galambászunk a Ruzsini 
út 14 szám alatt – ez Burka sporttársam 
lakhelye is egyben. 

- Tagszövetségben van-e valamilyen 
betöltött szerepetek?

Burka: - A 18-as tagszövetség alelnö-
keként dolgozom a tagszövetségért. Na-
gyon sok dolgot, ami a tagszövetséggel 
kapcsolatos intézek, szervezek, próbá-
lom összefogni a közösséget. 

Takács: - Jómagam a versenybizott-
ság munkáját segítem, valamint a szál-
lító járművünk tisztán tartása, takarítása, 
fertőtlenítése a feladatom.

- Milyen eredményeket értetek el 2010-
évben?

Burka: - 2010-ben is eredményesek 
voltunk. Eredményeink:

- rövidtávú csapatbajnok  2.
- középtávú csapatbajnok  1,2.
- hosszú távú csapatbajnok  1.
- általános csapatbajnok   1.
- Avas Kupa    1.
- első befutó galambok bajnoksága 1.
Ezen felül sikerült megnyerni az öt tag-

szövetség által rendezett Zónabajnoksá-
got is. A Nemzeti Bajnokságban, Általá-
nos csapatbajnok 7. valamint az ANKER 
ALFONZ bajnokságban elért 4. helyünk 
is említésre méltó. Itt jegyezném meg, 
hogy az idén megszereztük 3. közös Or-
szágos Mesterversenyzői címünket.

- Mi változott a korábbiakhoz képest 
milyen technológiának köszönhetitek a 
sikereiteket?

Takács: - A technológiánk a totális öz-
vegység, évek óta ezt csináljuk. Nálunk 
a hímek és a tojók egyformán utaznak, 
galamb nem marad itthon csak kivételes 
esetben. A korábbi évekhez képest annyit 
változtattunk, hogy verseny időszakban 
áttértünk a VERSELE-LAGA takarmá-
nyaira. Ezáltal galambjainkat sokkal cél-
irányosabban készítjük fel.

- Hogyan készítitek fel galambjaitokat 
a hétvégi versenyekre?

Burka: - Reggel és este a galambok – 
hímek és tojók egyaránt – egy-egy órás 
tréninget kapnak. Az 1 óra mindenkinek 
kötelező, kivétel nélkül. Ez van a beko-
sarazás napjáig. Nálunk a versenydúc 
napközben zárva van.

- Mutassátok be a legjobb galambjaitokat!
Takács: - Állományunk Burka sporttárs 

egy régi klasszisára, az 5991 skh-re, illet-
ve ennek közvetlen gyerekeire épül. Na-
gyon jó galambot adott még Halász Róbert 
sporttárs a 04342 sktat, ami Gyerkó vérű 
madár. Kiemelkedő tenyészértékű galam-
bunk lett a 69258 kkh, ami 2005-ben a Ma-
gyar Kupa Középtávú Ász 1. volt. Zsiga 
Gábor sporttárstól is kaptunk egy rokonte-
nyésztett A. Rodthoff tojót, amelynek apja 
az Olimpián képviselte hazánkat. Ezeknek 
a galamboknak a gyerekeik sok díjat re-
pültek magas induló létszámnál, nemcsak 
tagszövetségi, hanem Zónaszinten is.

- Milyen célokat szeretnétek még elérni?
Burka: - Szeretnénk továbbra is ilyen 

kiváló szinten versenyezni. De mivel 
nagyon erős a mezőny, a legkisebb hiba 
is sokba kerülhet. Mindenesetre minden 
tőlünk telhetőt megteszünk, hogy ered-
ményeink lehetőleg ilyen szinten marad-
janak. Célunk egy még erősebb és még 
gyorsabb állomány kialakítása.

- Milyen tanácsokat tudnátok adni 
azoknak a sporttársaknak, akik szeretné-
nek hasonló eredményeket elérni?

Takács: - Nagyon fontos a jó minő-
ségű tenyészgalambok beszerzése, ez az 
alap. Egész évben a galambok egészség-
ügyi karbantartása is nagyon lényeges. A 
versenygalambokat is szigorúan szelek-
táljuk, amelyik nem ér el egy adott szin-
tet azt kiselejtezzük. Ahhoz, hogy egy 
tenyésztő sikeres legyen, nagyon felké-
szültnek kell lennie minden téren. 

Epilógusként azért megjegyzem, és 
tájékoztatom a tisztelt olvasót, hogy ez 
a páros mindent elkövetett a tavalyi év-
ben is, hogy ilyen kiváló eredményeik 
születhettek. Burka sporttárs szó sze-
rint térden állva napi másfél-két órát 
takarít, esetenként többször is. Nagyon 
odafigyelnek galambjaik minden rezdü-
lésére, és remekül kiegészítik egymást. 
Fontosnak tartom elmondani azt is, hogy 
sikereik ellenére is szerény embereknek 
szeretnének megmaradni, azt mondják a 
galambok sikerei beszélnek helyettük.

Kakas Tímea
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Közlemény
A 2010. évben postagalambsportunk 

morális problémákkal is küzdött. Vélt, 
vagy valós sérelmek, cselekedetek, vá-
laszreakciók borzolták kisebb-nagyobb 
közösségek tagjainak hangulatát. A fi-
gyelem nemcsak a postagalambokra 
irányult, emberi kapcsolatok sérültek, 
közösségek bomlottak.

Egyik ilyen probléma – amely 
sporttársak tettlegességéig fajult vi-
tája során keletkezett – bíróságon 
folytatódik, akárcsak egy másik eset – 
szabálytalan versenyzés miatt hozott 
elmarasztalt döntés fellebbezése.

Nem akarom sorolni a rossz pél-
dákat, de az a véleményem, hogy a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Alapszabályának és Szabályzatainak 
betartása minden postagalambász szá-
mára kötelező. A mindenkori vezetés 
kötelessége a szabályok betartása 
és betartatása, ezek alól felmentést 
senki nem kaphat! Tagjaink – a Szö-
vetségbe való belépéssel elfogadták 
szabályainkat, bár közösségi életük, 
versenyzésünk során szerzett sérel-

meikre bírósági úton eltérő határoza-
tott kaphatnak. Társadalmi szerveze-
tünk feladata – többek között tagjaink 
érdekképviselete, érdekvédelme is. 
Ezt kötelessége a vezetésnek figye-
lembe venni!

A 2010. évben országos szintű 
problémáink egyike a 23. Karancs 
tagszövetségben zajlott. A tagszö-
vetség több mint 15 éve működik, 
vezetése szinte 15 éve változatlan. 
Rosszindulatú híresztelések terjedtek 
el a versenyzésükkel kapcsolatosan, 
amelyeket kérésükre a Szövetség 
részéről kivizsgáltunk. Több alka-
lommal ellenőriztünk versenygyűj-
tést, versenyérkezést, a Tagszövetség 
több egyesületében melyek során a 
versenyzéssel kapcsolatos szabály-
talanságot nem tapasztaltunk. Az 
észrevételeinket az érintett egyesü-
letekben, a tagszövetség vezetésével 
átbeszéltük kiértékeltük.

A Karancs tagszövetség valamennyi 
tagegyesülete földrajzi helyzetét meg-
értve próbálja versenyeiket, kiállításai-

kat nehézségeik ellenére is megoldani.
Közösségük a versenyzési lehető-

ségük!
Ebből a közösségből önként távo-

zott az E-03 Balassagyarmati egye-
sület, amely az év során több szakmai 
kritikával élt a vezetéssel szemben, 
ám ezeket közösen, kompromisszu-
mokkal megoldani nem tudták.

Postagalambsportunk és postaga-
lambászaink érdekében úgy látom 
mindenki számára jó döntés született.

A békességet választva járultak 
hozzá az E-03 egyesület távozásá-
hoz, rendezték az egyesülettel szem-
beni követelésüket. Ha nem is bará-
tok, de sporttársak maradtak.

Az év során felgyülemlett vélt-va-
lós problémákat nem oldották meg.

Mindezen gondolatokat több fél-
reértés tisztázása végett írtunk le, 
adjuk közre mindkét fél kölcsönös 
beleegyezésével.

Tanulság ebből az esetből is levon-
ható!

Bárdos István

Tudomány
Sportunkban sok összetevőnek kell passzolnia ahhoz, hogy 

eredményesen versenyezhessünk, nem nélkülözhetők külön-
böző tudományos ismeretek sem. Ma könyv, újság, videó, 
számítógép, internet szolgálja a postagalambsportot, ahogy azt 
a novemberi szaklap elnöki szózatának statisztikájában olvas-
hattuk. S ez valóban így van. Azonban nem sok támpont lelhe-
tő fel ahhoz, hogyan is viszonyuljunk egymáshoz a siker érde-
kében mi, postagalambászok. Bár jobbnál jobb alapszabályok, 
sportszabályok születtek az utóbbi években, úgy istenigazából 
ezek sem kovácsoltak egységbe bennünket.

Ilyenkor is segíthet a tudomány. Az 1990-es évek közepén a 
Semmelweis Egyetem leköszönő rektora egy szervezeti kérdése-
ket taglaló írása végén a kanadai vadlibák szokásait ismertette.

1. megfigyelés: A vadlibák csoportosan, V-alakban szállnak. 
Repülés közben szárnycsapásaikkal mozgásban tartják a leve-
gőt, s annak felhajtó ereje segíti a soron következő libát a repü-
lésben, így lehetséges az, hogy csoportosan 71 %-kal hosszabb 
utat tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár liba repülne.

1. tanulság: Ha egymást segítve dolgozunk, s közösségként 
végezzük a munkát, sokkal gyorsabban és könnyebben érjük 
el a közös célt.

2. megfigyelés: Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül 
próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a 
levegő emelőhatása, amelyet a többi liba szárnycsapásai bizto-
sítanának számára.

2. tanulság: Ha van annyi eszünk, mint egy kanadai vadli-
bának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel a közös cél ér-
dekében.

3. megfigyelés: Amikor a vezető vadliba elfárad, egy másik 
veszi át a helyét az élen.

3. tanulság: A közösségben el kell fogadnunk egymásra 
utaltságunkat, s a megfelelő pillanatban át kell adni vagy át 
kell venni a munkát, éppúgy, mint a vezetést.

4. megfigyelés: Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan 
gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseikben biztassák.

4. tanulság: A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és 
fontos, hogy a „gágogás” biztató legyen.

Ha figyelmesen összegezzük a tanulságokat, rájöhetünk, 
hogy ez a lényege annak, hogy egy közösség eredményes le-
gyen. Minden szabályzatnál, könyvnél, internetnél jobban mu-
tatja a sikerhez vezető utat.

Nyugodtan mondhatom, mindez sportunkban is megvalósít-
ható. Ha hétköznapjainkban, forró hangulatú egyesületi, kerü-
leti, szövetségi közgyűléseinken néha eszünkbe jutna, hogy a 
vadlibák V alakban szállnak, előbb vagy utóbb mi is felmutat-
hatnánk a jól ismert V betűt, azaz a győzelem jelét.

Ehhez a győzelemhez hozzájárulhat és abban osztozhat min-
den magyar postagalambász.

Gulyás József Velence
2002. január Postagalambsport
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Történt egyszer, hogy a nyúl fűnek-fának 
dicsekedett, hogy ő a leggyorsabb az erdő-
ben. A teknős sokáig hallgatta, majd felaján-
lotta, hogy fussanak versenyt. A nyúl, bízva 
magában, a teknősre hagyta a szabályok al-
kotását. A teknős rendelkezett is: startbíró a 
róka. Cél az öreg eperfa…. Az nyer, aki első-
ként érinti meg. Nagy műgonddal meghúzta 
a startvonalat, majd letérdelt. A nyúl mellé. 
Nézte-nézte a teknős az előttük tornyosuló 
eperfát, majd átlépett a vonalon, s letérdelt 
a másik oldalon. Szemben a nyúllal. A nyúl 
nem értette, de mivel abszolút biztos volt győ-
zelmében, másolta a teknős mozdulatsorát. A 
róka a fejét vakarta, s azon töprengett, hogy 
mi lesz ebből? Kis idő múlva a teknős bólin-
tott, s a róka számolni kezdett: négy, három… 
egy után feje fölött összecsapta a tenyerét. A 
nyúl rohanni kezdett, s pillanatok alatt eltűnt 
a szemük elől. A teknős leült, s fuldoklott a 
kacagástól. Elképedve állt a róka: Min ne-
vetsz? A nyúl már árkon-bokron túl jár! Az 
lehet, de én a jó irányba indulok. – válaszolt 
a nevetéstől el-elcsukló hangon a teknős. 

Sokszor úgy érzem, a hazai galambászat-
nak is valahol az iránnyal akadnak problé-
mái. Aztán, hogy mennyit és hogyan dolgo-
zunk, az a lényegen már nem igazán képes 

változtatni. Valahol, valami 
- mint tanmesénkben a 
nyulat – mintha bennün-
ket is megvezetett vol-
na. A versenyt – több-
nyire – azok nyerik, akik 

készek fejlődni, akik 
készek revidiálni 

nézeteiket, akik 
a lehető leg-
gyorsabban 
képesek kor-
rigálni – akár 

a helyes irány-
ba indulva is 

– kisebb-nagyobb 
tévedéseiket. Meg-
fi gyelésem szerint 
jelentős szemléletbe-
li előnyben vannak 
azok, akiknek egy 
másik, miénknél fej-
lettebb galambász-

kultúrát is volt sze-
rencséjük látni. Akik 
galambokon túl egy 
másfajta szemléletet 
is hoztak magukkal, 
gyorsan távolodnak 
a hazai átlagtól. Az 
átlagtól markánsan 
eltérő szemlélettel 

Mesék felnôtteknek: A TEKNÔS ÉS A NYÚL VERSENYFUTÁSA, 
AVAGY KÖZEL SEM RENDHAGYÓ RIPORT 

GRAMPSCH ISTVÁNNAL*

dolgozó maroknyi hazai éltenyésztő egyike 
Grampsch István. Nappalijukban irányokról, 
célokról, lehetőségekről beszélgettünk. Be-
szélgetésünk önkéntelenül is a miértekről, a 
hogyanokat gyakorlatilag mellőzve zajlott. 
Ettől írásom sokkal inkább vált az ország 
egyik legeredményesebb galambászának ars 
poétikájává, szemléletének bemutatásává, 
mintsem a szó szoros értelmében vett leíró 
riporttá. Mivel beszélgetésünk számtalan, 
a hazai galambászatot súlyosan érintő ano-
máliát tárgyal, bízom benne, hogy az általa 
elmondottak sokaknak segíthetnek egy ered-
ményesebb, sikerorientáltabb út kijelölésé-
ben. Mert, amennyiben – példamesém nyulá-
hoz hasonlóan – a kezdetekkor rossz irányba 
indulunk, valószínűleg nem az ér előbb az 
eperfához, aki a legtöbbet dolgozik, hanem 
aki szemléletét többé-kevésbé átértékelve, a 
legkorábban fordul a helyes irányba.

Egy tenyésztői riportot az elért eredmé-
nyek bemutatásával illik kezdeni. Grampsch 
István listával segít. A listán - sokak számára 
valószínűleg meglepő módon - nem szerepel-
nek bajnokságok. Nincsenek csapateredmé-
nyek. Még csak utankénti csapatsikerekről 
sem tesz említést. Nem említ sem totál-, sem 
ötös-, sem nevezett plusz két befutós kiírás-
ban elért tagszövetségi, vagy országos győ-
zelmeket sem. Holott kétségkívül hosszasan 
sorolhatná őket. Egyéni sikerekről, egyszá-
zalékos helyezésekről beszél. Magam elé 
idézem a 2010. Évi évkönyvben olvasott be-
mutatkozójának markáns gondolatát: „Min-
denféle bajnoksági forma hidegen hagy, igazi 
örömet csak az élhelyezések megszerzése je-
lenti számomra.” Megnyugszom: Grampsch 
Istvánnál járok. Ő pedig a száraz adatokat 
kezd sorolni: 2008 és 2010 között - azaz az 
utóbbi, nem több mint három év alatt - 17 
első, 18 második, 16 harmadik és 19 negye-
dik, összesen 340 egy százalékos helyezést 
repültek galambjai.

Rutintalan riportíróként próbálok a kály-
hától indulni. Az állattenyésztés első lépcső-
je a tenyészállat kiválasztás. Milyen elvek 
szerint szerzed be galambjaidat?

Sok élhelyezést szálló galambok és ezek 
közvetlen utódai érdekelnek. Jó nevű belga 
és holland tenyésztők is hasonló utat járnak, 
mi mégis sokszor örülünk, ha „Valakitől” 
hozunk galambot. Az ilyen elvek szerint vá-
logatott galambok utódai közt nagyobb való-
színűséggel találhatunk hasonló képességű 
galambokat. Természetesen előfordulhatnak 
kivételek, de ezekre alapozni nem érdemes. 
Esélyekről, lehetőségről beszélek, hisz elő-
fordul, hogy a legjobb származású galambok 
utódai sem teljesítenek megfelelően. Ilyen 
esetben mit sem ér a csodás származás. Ter-
mészetesen örömmel állítom tenyésztésbe 
saját, élhelyezéseket repülő galambjaimat.

Zömmel egy-kétéves galambokkal ver-
senyzel. 

Főleg rövid és középtávon versenyzek. 
Meglátásom szerint, ezeken a távokon a har-
madik évét elérő, két éve csodálatosan telje-
sítő kedvencünk hajlamos lesz a bumlizásra.

Gyakran kicsúsznak a 10%-ból. Valószí-
nű, hogy megunták a hétről hétre kötelező 
teljesítést. Ezért ajánlatos a nagyszálló egy-
évesekből teszt párokat alakítani, hogy a har-
madik év kezdetén tisztább képet alkothas-
sunk jövőjükről.

Vonalak, törzsek? 
A legtöbb vonal egy-egy kiemelkedő ver-

seny-, majd tenyészértéket mutató galamb 
utódaira épül, ezek utódaiból áll. Anker is le-
írta, legfeljebb megfeledkezünk róla, hogy a 
testvérek sokszor markánsan különböznek. E 
miatt a szelekciónak óriási jelentősége van. 
A legjobb tenyésztőknek is vannak klasszis 
verseny – és tenyészgalambjai, s gyengébb 
madarai egyaránt. A nagy teljesítményű ga-
lambok gyerekei, testvérei érdekelnek. 

Championok?
Teljesítmény alatt élhelyezéseket értek. 

Nem érdekel, a tíz útból nyolcszor tíz száza-
lék utáni helyezést repülő galamb. Repüljön 
hármat-négyet élben! A postagalambászat 
a gyorsaságról szól. A postagalamb verseny 
gyorsasági verseny. A hollandok és a belgák 
fogadásos rendszerben galambásznak. Szá-
mukra értéktelenek a szorgos iparosok. A 
hazai értékelési szisztéma sokszor szorgos 
iparosokra épül. Nem érdekelnek a champion 
címek. Mint mondtam, az élhelyezéseket 
gyűjtő galambokra koncentrálok. Ezeket be-
csülöm. Kedvezőtlen időjárás esetén fel sem 
merülhet galambjaim kockáztatása. GRAMPSCH ISTVÁN

A LÁNYOKNÁL
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Egy dúc egy vonal?
Aki erőteljesen teljesítményre szelek-

tál, annál előbb utóbb ez alakul ki, hisz ha 
kizárólag a legjobbak és azok szülei szapo-
rodhatnak, nagyon gyorsan egységesedik az 
állomány. Eredmény nélküli galambokból 
vonalakat „tenyészteni” értelmetlen időpo-
csékolás. 

Az időről jut eszembe: Igyekszel egy-egy 
tenyész pártól 6-8 fi atalt fogni évente.

Egy-egy tenyészgalamb, vagy tenyészpár 
tenyészértékének felmérésére egyre kevésbé 
állnak rendelkezésünkre évek. Ezen a terüle-
ten is minél gyorsabb eredményre van szük-
ségünk. Ezért inkább engedek ki egy-egy 
pártól 6-8 fi atal évenként, mint ugyanennyit 
2-3 pártól. Évi 6-8 fi atalból lehet realitása, 
hogy egy év alatt véleményt formáljunk a te-
nyészpárról. Ha elaprózzuk, az előre haladást 
aprózzuk el.

Fiatal galambok?
Fiatal galambok esetében rendkívül fon-

tos kritérium a selymes tollazat, a megfelelő 
egyensúly, a szilárd csontozat, a zárt tojó-
csont, a közepes testnagyság, s nem utolsó 
sorban az utazókosár. Az izomzatot azért 
nem említem, mert ez jól öröklődő tulajdon-
ság, s mivel tenyészgalambjaimnál kritérium 
a jó minőségű, „lágy” izomzat, fi atal galamb-
jaimat is ez jellemzi. Természetesen 
a fészekben nem kellőképpen 
fejlődő fi atalt azonnal eltávo-
lítom. 

Vannak, akik már 
a leválasztott fi atalo-
kat is minősítik.

Korábban a leválasztott fi atalokat én is 
mindig osztályoztam, kettőtől az ötös ská-
láig. Hihetetlen, mekkora melléfogásokban 
volt részem. Véleményem szerint a magán 
illetve a fi atalok versenyein részt vett fi atalok 
eredményei halvány sejtést adhatnak csak az 
első éves teljesítményükről. Képesek lehe-
tünk arra, hogy a saját magunknak felállított 
mércén belül, selejtezzük a már megröptetett 
fi atalokat, de hogy megmondjuk, hogy me-
lyik lesz a nyerő a következő évben, ahhoz 
látnoki képességre kellene szert tennünk. 

Úgy tudom, nem veszel részt a tagszövet-
ségi fi atal röptetésen.

Valóban nem. Az idős galambok intenzív 
versenyeztetése nagyon sokat kivesz az em-

berből. Egyrészt nem hiányzik ugyanez a fi a-
taloknál, másrészt kerülni próbálom az emlí-
tett anomáliákat.

Nem hiányzik a tömegből szerzett rutin?
Úgy tűnik nem, hisz az első egy-két verse-

nyen nem egyszer saját egyéveseim tréfálnak 
meg azzal, hogy előbb érkeznek, mint ruti-
nosabb galambjaim. Az egyéveseknek aztán 
már feltétlen teljesíteniük kell!

Egyéves korukban látnak először kosarat 
galambjaid?

Nem. Fiataljaim két-két és fél hét le-
forgása alatt cirka tíz magán tréningen 
vesznek részt. Ebből az utolsó három 
Hegyeshalomról történik. Egyszerre 
engedem őket.

A létszám miatt engedsz egy-
szerre, vagy ennek is oka van?

Több sporttársamtól hallom, 
hogy egyenként engedik a fi ata-
lokat. Én nem teszem, és nem 
is tartom ésszerű módszernek 
a selejtezéshez. Hisz kedven-
ceink falkarepülők, 
érthető okokból. A 
fészektányér-
ból levá-
lasz-

tandó fi atalnak kézből mutassuk meg először 
környezetét. Első reakciója a ragadozó kere-
sése, amit feje oldalra fordításával jelez. Lé-
nyegesnek tartom, hogy a tökéletes egészség-
nek örvendő fi atal minél stressz mentesebben 
vehesse az első akadályokat. Hisz nagyon 
sok lehetőség van arra még. Igaz, így költ-
ségesebb, hogy képet kapjunk fi ataljaink mi-
nőségéről.

Értem. Tehát a fi atalok tréningszerűn 
kóstolgatják a jövő feladatait, majd egy-
évesen rálépnek a startkőre, s kezdődnek a 
versenyek. Néhány gondolat az eredményes 
versenyzés feltételeiről?

1. Mindenek előtt jó galambra van 
szükségünk. Olyan galambra, amelyik meg-
találja a lehető legrövidebb utat hazafelé. Ez 
a tulajdonság a bajnok galambok jellemzője.

2. Egészségesnek kell lennie. A dú-
cok 80%-ában nincs egészség. Nem kimon-
dottan a paratífuszra gondolok. Számtalan 
más kórokozó is eredménytelenségre kárhoz-
tathat. A gyanútlan tenyésztő sokszor nem 
is szerez tudomást a jelenlétükről. Ilyenek 
lehetnek a trichomonászok, vagy számtalan 

légúti, ritkábban emésztőszervi problémákat 
előidéző kórokozó… A fi atal galamboknál 
számolnunk kell az adeno-coli-val is, amely-
nek kialakulásában jelentős szerepe lehet a 
nagyvedlés során történő versenyzésnek is.

E mellett sajnos, teljes tudatlansággal ta-
láljuk szembe magunkat a gyógyszerek hasz-
nálata során. Nagyon fontos lenne tisztában 
lennünk a mikor, miért, mire, miből mennyit 
és meddig kérdéssorral. Tudatlanságunk-
kal sokszor sokkal több kárt okozunk, mint 
amennyi hasznot.  Mitől teljesítenének a sok 

esetben mellékhatásokkal, esetleg 
szövődményekkel sújtott galamb-
jaink?

3. Motiváció. Az egész-
séges galamb az év minden 
napján jól kell, hogy érezze 
magát a dúcában. Zsúfolt 

dúcból képtelenség eredményt 
elérni. A tenyésztő feladatai közé 
tartozik, a különböző féltékenysé-
get serkentő módszerek kitalálása 
és megfelelő alkalmazása, a ga-
lambok fészkükhöz való ragasz-
kodásának fokozása érdekében! 
A galambbal, ugyanúgy mint a 
versenylóval, vagy a versenyaga-
rakkal egyedileg kell foglalkoz-
nunk! A megfelelő motiváció 
aranyat érhet. Soha ne feled-
jük, hogy nem mi vagyunk a 
versenyzők!

4. A jó tenyésztő. 
Mint karmester a zenekar-

ban – olvastam valahol. 

Ennél találóbbat nem mondhatok. A jó te-
nyésztő egészséges, huzatmentes, jó fekvésű 
dúcot épít, ahol kis kedvenceit maximálisan 
egészségesen tudja tartani. Szinte csak ko-
sárban szerzett fertőzésre kell fi gyelnie. Az 
év minden napján tudja, hogy mit miért kell 
tennie, hogy a lehetőségekhez képest a ver-
senyszezonban a lehető legkevesebb antibio-
tikumot kelljen használnia! Megfelelő etetési 
és edzési tervvel rendelkezik, és kőkeményen 
tud selejtezni.

Ez a négy pont, ha összeáll, megteremtőd-
nek az eredményes versenyzés feltételei.

Eredményeidet látva sokan titkokat ke-
resnek. 

A hitetlenkedőknek mondom, a titok nem 
más, mint díjnyerő galambok tenyésztése 
megfelelő eredmény centrikus szelektálással. 
Eredmény centrikus selejtezésről pedig csak 
megfelelő állapotban, reális körülmények 
között versenyeztetett galambok esetében be-
szélhetünk. Ott, ahol jelentős arányban saját, 
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fejlődését, hisz ha a gyors galambokat he-
lyeznénk előtérbe, s egy-egy gyors galamb, 
illetve ezek szülei gyorsan szaporodni kez-
denének egy-egy állományban, gyors elő-
rehaladásnak lehetnénk tanúi. Mi lenne a 
megoldás?

Valahol az értékrendeket kéne végre hely-
re tenni. Talán nem lenne szabad elfelejteni, 
hogy galambjaink hétről-hétre gyorsasági 
versenyen vesznek részt. A gyors galambokat 
és nem a ponthozókat kellene előtérbe he-
lyezni. A szövetség részéről dicséretes kez-
deményezés, csak sikerüljön is kivitelezni, 

az utankénti egységes 100 pontos 
pontszámítás elvét! Ezek az 

első lépések lehetnének az 
általános bajnokság meg-
szűnése felé, s egyúttal a 
valódi szakosodás, vagy 

nevezzük specializáció 
kezdetét jelenthetnék. Ami egyút-
tal, ebben a nehéz gazdasági hely-
zetben az olcsóbb galambászat le-
hetőségét is kínálná.

Jól értelek? Egyre romló gaz-
dasági helyzetünkből, egyre csök-
kenő galambászsűrűségünkből 
eredő problémáink begyűrűzési 
ütemének csökkentésére tett kény-

szerű lépések következményeként (is) 
várhatjuk a specializáció előretörését? 

Magyarul: Abba a morbid helyzetbe ke-
rültünk, hogy egyre inkább elhatalmasodó 

nyomorunktól remélhetjük galambá-
szatunk minőségi fejlődésének egyik 
legreálisabb esélyét?

Valahogy így. Tény, hogy a tagság a 
folyamatos elöregedésből és a romló gazda-
sági helyzetből következően, az egyre kevés-
bé rendelkezésére álló anyagiakból, egyre 
nagyobb áldozatokat kénytelen hozni a ga-
lambászatért. Fel kell ismernünk, hogy ez is 
a taglétszám csökkenésének egyik, egyálta-
lán nem elhanyagolható oka. Ezért a röptető 
tagság csökkenésének mérséklését célzó pró-
bálkozások egyik kézenfekvő eszköze lehet a 
galambászatra fordítandó éves költség csök-

kiemelkedően teljesítő galambokra alapozó-
dik a tenyésztés, véleményem szerint ostoba-
ság tiltott eszközöket feltételezni. 

Mégis sokakat, sokan kimondva – kimon-
dottan dopping használatával vádolnak.

Ez is egy olyan kérdés, amit már régen 
rendezni kellett volna. Ez az egész dopping-
kérdés megmételyez minden olyan galam-
bász társadalmat, ahol nincs megfelelő el-
lenőrzés. A tiltott eszközöket használóknak 
nem lehet helyük a galambászok között, ez 
kétségtelen, de ugyanúgy nem normális do-
log, hogy minden kiemelkedő versenyzőt a 
legcsekélyebb szankció nélkül - már-már au-
tomatikusan - doppinghasználattal gyanú-
sítgathatnak. Ellenőrzések kellenek! Le-
gitim, átgondolt, korrekt ellenőrzések. 
Ezt sem kell kitalálnunk. Nyugaton 
működik. „Csak” adaptálnunk kel-
lene. Mégpedig nagyon gyorsan! A 
jelenlegi hazai állapot nem lehet 
megfelelő sem a kétkedőknek, 
sem a tisztességes eszkö-
zökkel galambászóknak.

Már-már közhely, hogy a 
magyar galambásznak sem-
mi nem tetszik. Bajok vannak a verseny-
programok összeállításával, bajok vannak 
a versenyértékeléssel… Amikor azonban a 
megvalósítandó reformokról kellene nyilat-
kozni, az amúgy nagyhangú, s többségben 
lévő kritikusok többnyire mély hallgatásba 
burkolóznak, majd az aktuális fórumokon 
megszavaznak mindent, amit addig hango-
san bíráltak. Kevesen vannak, akik konkrét 
reformelképzelésekkel bírnak, s még keve-
sebben, akik nyíltan, szemléletüket, néze-
teiket vállalva beszélnek is ezekről. Kétség-
kívül a nagyon kevesek egyike vagy. Elég, 
ha a 2010. Évi évkönyből már idézett fél-
mondatodra utalok: „Mindenféle bajnoksá-
gi forma hidegen hagy…” Néhány gondolat 
a témáról?

A bajnoksági formák tekintetében is azaz 
érzésem, mintha fordítva ülnénk a lovon. A 
jelenlegi bajnoksági formánál, az aktuális 
hazai értékrendet alapul véve, a többség szá-
mára a favorit az Általános Bajnok. Így van 
ez akkor is, ha galambjai egyetlen díjat sem 
nyertek, csak stabilan utankénti öt helyezést 
repülve gyűjtögették a pontokat. Ezzel szem-
ben, ha valaki minden alkalommal az első 
három helyet szerezné meg, a futottak még 
kategóriában végezne.

Állításod számtanilag is nehezen cáfol-
ható. A jelenlegi versenyértékelés szerin-
tem sem szolgálja az állományok minőségi 

kentése. A tartási-takarmányozási költsé-
gek csökkentésével elérhető megtakarítások 
jelentősen meghaladják az egy galamb röp-
tetési költségének emelkedése miatti plusz 
kiadásokat. Ezt a problémát is fel kellene is-
merni, meg kell értetni, és el kell fogadtatni a 
tagság széles rétegeivel. Ennek lekommuni-
kálásának egyik kézenfekvő eszköze lehetne 
az újság. 

Az értékelési formák mellett a verseny-
programok kialakítása a galambászatot 
alapjaiban meghatározó másik „felülről ka-
pott” oldal.

A szövetségen belül 28 tagszövetség mű-
ködik. Évente tagszövetségenként átlago-
san 6000-7000 galambot alapneveznek. Ez 
közel 150 000 -170 000 galamb. Hihetetlen 
szám. Viszont, ha év végén az internet segít-
ségével a sampion listákat böngészem, nem 
találok 7-8 darab 100%-ot teljesítő galam-
bot. A sokak által kritizált, csökkentett távú, 
„modern” egynapos hosszútávú versenyeken 
elért, a szövetség honlapján látható eredmé-
nyek alapján kevesebb, mint ötszáz galamb 
volt képes teljesíteni a kiállíthatóság minimu-
mát jelentő, 2 év alatti 6 bármilyen helyezé-
ses szintet. 

Úgy néz ki a dolog, mintha megint fordít-
va ülnénk a lovon, és a programhoz keres-

HU 08-02-66224 KT  
21 HELYEZÉS

AD SCHAERLAECKENS ÉS KAREL MEULEMANS



 152011. március

fejlődését, hisz ha a gyors galambokat he-
lyeznénk előtérbe, s egy-egy gyors galamb, 
illetve ezek szülei gyorsan szaporodni kez-
denének egy-egy állományban, gyors elő-
rehaladásnak lehetnénk tanúi. Mi lenne a 
megoldás?

Valahol az értékrendeket kéne végre hely-
re tenni. Talán nem lenne szabad elfelejteni, 
hogy galambjaink hétről-hétre gyorsasági 
versenyen vesznek részt. A gyors galambokat 
és nem a ponthozókat kellene előtérbe he-
lyezni. A szövetség részéről dicséretes kez-
deményezés, csak sikerüljön is kivitelezni, 

az utankénti egységes 100 pontos 
pontszámítás elvét! Ezek az 

első lépések lehetnének az 
általános bajnokság meg-
szűnése felé, s egyúttal a 
valódi szakosodás, vagy 

nevezzük specializáció 
kezdetét jelenthetnék. Ami egyút-
tal, ebben a nehéz gazdasági hely-
zetben az olcsóbb galambászat le-
hetőségét is kínálná.

Jól értelek? Egyre romló gaz-
dasági helyzetünkből, egyre csök-
kenő galambászsűrűségünkből 
eredő problémáink begyűrűzési 
ütemének csökkentésére tett kény-

szerű lépések következményeként (is) 
várhatjuk a specializáció előretörését? 

Magyarul: Abba a morbid helyzetbe ke-
rültünk, hogy egyre inkább elhatalmasodó 

nyomorunktól remélhetjük galambá-
szatunk minőségi fejlődésének egyik 
legreálisabb esélyét?

Valahogy így. Tény, hogy a tagság a 
folyamatos elöregedésből és a romló gazda-
sági helyzetből következően, az egyre kevés-
bé rendelkezésére álló anyagiakból, egyre 
nagyobb áldozatokat kénytelen hozni a ga-
lambászatért. Fel kell ismernünk, hogy ez is 
a taglétszám csökkenésének egyik, egyálta-
lán nem elhanyagolható oka. Ezért a röptető 
tagság csökkenésének mérséklését célzó pró-
bálkozások egyik kézenfekvő eszköze lehet a 
galambászatra fordítandó éves költség csök-

kiemelkedően teljesítő galambokra alapozó-
dik a tenyésztés, véleményem szerint ostoba-
ság tiltott eszközöket feltételezni. 

Mégis sokakat, sokan kimondva – kimon-
dottan dopping használatával vádolnak.

Ez is egy olyan kérdés, amit már régen 
rendezni kellett volna. Ez az egész dopping-
kérdés megmételyez minden olyan galam-
bász társadalmat, ahol nincs megfelelő el-
lenőrzés. A tiltott eszközöket használóknak 
nem lehet helyük a galambászok között, ez 
kétségtelen, de ugyanúgy nem normális do-
log, hogy minden kiemelkedő versenyzőt a 
legcsekélyebb szankció nélkül - már-már au-
tomatikusan - doppinghasználattal gyanú-
sítgathatnak. Ellenőrzések kellenek! Le-
gitim, átgondolt, korrekt ellenőrzések. 
Ezt sem kell kitalálnunk. Nyugaton 
működik. „Csak” adaptálnunk kel-
lene. Mégpedig nagyon gyorsan! A 
jelenlegi hazai állapot nem lehet 
megfelelő sem a kétkedőknek, 
sem a tisztességes eszkö-
zökkel galambászóknak.

Már-már közhely, hogy a 
magyar galambásznak sem-
mi nem tetszik. Bajok vannak a verseny-
programok összeállításával, bajok vannak 
a versenyértékeléssel… Amikor azonban a 
megvalósítandó reformokról kellene nyilat-
kozni, az amúgy nagyhangú, s többségben 
lévő kritikusok többnyire mély hallgatásba 
burkolóznak, majd az aktuális fórumokon 
megszavaznak mindent, amit addig hango-
san bíráltak. Kevesen vannak, akik konkrét 
reformelképzelésekkel bírnak, s még keve-
sebben, akik nyíltan, szemléletüket, néze-
teiket vállalva beszélnek is ezekről. Kétség-
kívül a nagyon kevesek egyike vagy. Elég, 
ha a 2010. Évi évkönyből már idézett fél-
mondatodra utalok: „Mindenféle bajnoksá-
gi forma hidegen hagy…” Néhány gondolat 
a témáról?

A bajnoksági formák tekintetében is azaz 
érzésem, mintha fordítva ülnénk a lovon. A 
jelenlegi bajnoksági formánál, az aktuális 
hazai értékrendet alapul véve, a többség szá-
mára a favorit az Általános Bajnok. Így van 
ez akkor is, ha galambjai egyetlen díjat sem 
nyertek, csak stabilan utankénti öt helyezést 
repülve gyűjtögették a pontokat. Ezzel szem-
ben, ha valaki minden alkalommal az első 
három helyet szerezné meg, a futottak még 
kategóriában végezne.

Állításod számtanilag is nehezen cáfol-
ható. A jelenlegi versenyértékelés szerin-
tem sem szolgálja az állományok minőségi 

kentése. A tartási-takarmányozási költsé-
gek csökkentésével elérhető megtakarítások 
jelentősen meghaladják az egy galamb röp-
tetési költségének emelkedése miatti plusz 
kiadásokat. Ezt a problémát is fel kellene is-
merni, meg kell értetni, és el kell fogadtatni a 
tagság széles rétegeivel. Ennek lekommuni-
kálásának egyik kézenfekvő eszköze lehetne 
az újság. 

Az értékelési formák mellett a verseny-
programok kialakítása a galambászatot 
alapjaiban meghatározó másik „felülről ka-
pott” oldal.

A szövetségen belül 28 tagszövetség mű-
ködik. Évente tagszövetségenként átlago-
san 6000-7000 galambot alapneveznek. Ez 
közel 150 000 -170 000 galamb. Hihetetlen 
szám. Viszont, ha év végén az internet segít-
ségével a sampion listákat böngészem, nem 
találok 7-8 darab 100%-ot teljesítő galam-
bot. A sokak által kritizált, csökkentett távú, 
„modern” egynapos hosszútávú versenyeken 
elért, a szövetség honlapján látható eredmé-
nyek alapján kevesebb, mint ötszáz galamb 
volt képes teljesíteni a kiállíthatóság minimu-
mát jelentő, 2 év alatti 6 bármilyen helyezé-
ses szintet. 

Úgy néz ki a dolog, mintha megint fordít-
va ülnénk a lovon, és a programhoz keres-
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fordulhat elő, hogy évekig semmit, vagy csak 
az egyébként lehetségesnél sokkal kisebbet 
léphetünk előre a tenyésztés területén.

A szemléletkülönbségek következő csa-
taterei a Magyar Kupa kilométer limitjei. 
Ezt a kérdést hogy látod?

2010-be már nagy nehezen sikerült elérni, 
hogy 1000 km -re levigyék a középtáv köte-
lező kilométerét.  Erre most 2011-ben megint 
1200km-ről beszélünk. Ne feledkezzünk meg 
azokról a tagszövetségekről, akiknek az átre-
pülés 100 km, vagy még hosszabb. Tagszö-
vetség végén lévők kötelezően 500 km-t kell, 
hogy reptessenek. Ehhez még hozzájön a 32 
fokos meleg, a velejáró pofaszéllel és már le 
is mondhatnak egy- egy kiváló galambjuk 
olimpiai szerepléséről.

A hazai átlagtól markánsan eltérő szem-
lélettel galambászol. 

Hosszú éveken keresztül kapkodtam én 
is. A 80-as években már nagynevű holland és 
belga tenyésztők dúcából hozhattam galam-
bokat. A 90-es években aztán egyre kevésbé 
elégített ki addigi gyakorlatom. Valami más-
ra, valami többre vágytam. Már nem csak ga-
lambokért utaztam. Tanulni is szerettem vol-
na. Kinyílt a világ. Elsősorban Schaerlenkens 
Úrnak köszönhetően sokat változott a szem-
léletem. Beszerzéseim is egyre tudatosabbá 
váltak. Nem értem be azzal, hogy nevektől 
hozok galambokat. A legjobb galambjaikból 
akartam fi atalt. Nyugdíjba vonulásomat kö-
vetően végre az eredményes galambászat-
hoz elegendő időhöz jutottam. Sokáig abban 
a jóleső érzésben ringattam magam, hogy 
számtalan jó tenyészgalambbal rendelkezem. 
Emiatt egészen az utóbbi évekig, sokszor leg-

nénk a galambokat. Jó lenne, ha lovas nem-
zet lévén valaki megmutatná már a helyes 
irányt. Elsősorban a kerületi vezetőkre és a 
versenybizottsági tagokra gondolok. Bár ők a 
demokráciára hivatkoznak. A másképp gon-
dolkodók nevében mondhatom, nem kérünk 
ennyi demokráciát. Inkább egy olyan progra-
mot, amit jó galambjaink eredményesen tel-
jesíteni is tudnak.

Kitaláltak már nagyon sokféle bajnoksá-
gi formát, de az igazi erős dúcok nagysága 
akkor mutatkozna meg, ha 1%-os megméret-
tetésben vehetnének részt. Nagyobb rangja 
lenne, mint bármelyik nemzeti, vagy szuper 
kupa kiírásnak. Nem beszélve arról, hogy egy 
ilyen értékelésben szereplő galambokra már 
a határainkon túl is kíváncsiak lennének.

2011-ben 33%-os listát számolunk. 
A 33%-os lista nem tudom, hogy kinek 

jó. Az élversenyzőnek biztosan nem, hisz az 
már 10%-tól selejtez. A 33%-os lista a minő-
ség rovására megy. Ugyanakkor a megnöve-
kedett számítási költségek csak fokozzák a 
tagságra nehezedő anyagi terheket.

A harmadik „felülről meghatározott”, 
tehát tenyésztőtől többé-kevésbé függet-
len tényező a versenyprogram kivitelezési 
módja. Véleményem szerint ezen a terüle-
ten is találhatunk előrelépési lehetőséget.

No igen. A tagszövetségi listákat bön-
gészve, a kezdetekkor indított galambok 
akár harmada is lehet az utolsó hétvégén kül-
dött létszám. El kellene jutnunk addig, hogy 
a galambot próbáljuk meg kiszolgálni. Amíg 
két éjszakát kénytelen a galamb kosárban töl-
teni, holott eggyel is kivitelezhető lehetne a 
szállítás, amíg a galambok ellátása – tisztelet 
a kivételnek – olyan amilyen, addig nagyon 
nehéz lesz előrelépésről beszélnünk. 

Katasztrófa utak?
Kétségkívül szeretünk megfeledkezni 

az évenkénti egy-két katasztrófa út hatásá-
ról is. Nem szívesen beszélünk arról sem, 
hogy ezekkel gond nélkül, hosszú időre visz-
szavethetünk állományokat. Semmissé te-
hetjük évek munkáját. Amennyiben pénzre 
játszanánk, vagy bármilyen más módon az 
élgalambokra hegyeznénk ki az értékelést, 
egy-két katasztrófa út után változna a star-
ter személye. A jelenlegi rendszerben a tag-
ság nagy része eleve kalkulál a katasztrófa 
utakkal. Így, annak van nagyobb esélye a 
győzelemre, aki sok galambot tart. Aki húsz 
galambbal minőségi munkát próbál végezni, 
azt egy ilyen út gyakorlatilag évekre esély-
telenné teheti. Ezért a tagság nagy része az 
alapvetően szükséges létszámon túl, tart még 
vagy plusz húsz iparost, mert úgy gondolja, 
hogy a végén is tizet kell tenni a csapatba. 

Sokan erre azt mondják: Tarts több ga-
lambot! 

Tévedés azt hinni, hogy csak a kevés ga-
lambosok veszítenek. Veszít a sokgalambos 
is, hisz semmit nem tud meg az ilyen, értel-
metlen módon eltékozolt versenyzőiről, s 
így tenyészgalambjai tenyészértékéről sem 
juthat információhoz. Így válhatunk sokszor 
évről-évre újrakezdővé, helyben járóvá. Így 
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eredményesebb versenyzőimtől is megvál-
tam. Sokáig nekem sem tűnt fel a nyilvánvaló 
ellentmondás. Míg végre néhány megtartott 
nagyteljesítményű galambom tenyészértéke 
megértette velem, hogy ezen az úton is elő-
re kell lépnem. Ma már saját galambjaimat 
helyezem előtérbe. Az utóbbi néhány évben 
saját nagyteljesítményű galambjaim favori-
zálásának köszönhetően, az eredményesség 
folyamatos javulása mellett, megjelenés te-
kintetében is sokat egységesedett az állomá-
nyom. A jövőben erős szelekció mellett, még 
kevesebb idegen galambot szeretnék állomá-
nyomba hozni.

Az Anker-centenáriumi ünnepségen el-
érzékenyültél.

Anker Alfonz a hazai galambászat egyik 
legnagyobb egyénisége volt. Emberi nagysá-
ga és szemlélete a mai napig nagy hatással 
van rám. 

Szinte minden csapatbajnoksági kiírást 
nyertél már. Nem egyet nem is egyszer. Jó-
néhány galambod található a különböző 
szintű sampionlisták, ászgalamblisták ele-
jén. Ennek töredékét is sokan könnyedén 
állítanák marketing céljaik szolgálatába. 

Mindenki az aktuális értékelési formák-
ban kényszerül versenyezni. Ez alól én sem 
lehetek kivétel. Ha már belekényszerülök, 
odafi gyelek a csapatösszeállításokra, de ettől 
függetlenül nem érdekel a csapatbajnokság 
egyetlen formája sem. A postagalambászat a 
gyors galambokról, a díjakról szól. Ezt lát-
hatjuk a tőlünk fejlettebb postagalambász 
kultúrákban is. Egyedül ez lehet képes elő-
re vinni tenyésztői munkánkat. Számomra a 
postagalambászat egyedül erről szól. Engem 
egyedül ez érdekel. Hazánkban a többség, a 
jelenleginél sokkal kisebb terhet vállalva is 
képes lehetne minőségibb, sikerekben és örö-
mökben gazdagabb galambászatot folytatni. 
Ehhez azonban nem csak a versenyző tagság, 
de sok esetben a különböző szintű vezetők 
szemléletváltozására is szükség lenne.

Köszönöm a beszélgetést!
Köszönöm, hogy mindezt elmondhattam!

Vétek János

* 2009 Országos Sport A 4, 20, 24, Sport 
G 4, 9, 10, 14, 16, 17, 20, Nemzeti Bajnokság 
Rövidtáv csapat 1, Rövidtáv Sampion 2, 16, 
21, 24, Magyar Kupa csapat 1, 2, 11, 16.  

2010 Nemzeti Bajnokság Rövidtáv csapat 
9, Középtáv 2, Hosszútáv 6, Általános 2, Rö-
vidtáv sampion 4, Középtáv sampion 3, 7, 14, 
Országos Sport A 3, 8, 9, 12, Sport H 6, 10, 
13, Sport  T  3, 4, 6, 9. 

2010 Tagszövetségi Bajnokság Rövidtáv 
csapat 4, Középtáv  csapat 1, Hosszútáv csa-
pat 2, Általános csapat 2, Rövidtáv Sampion 
hímek 3, Rövidtáv Sampion tojók 2, 3, 4, 5, 
9, 12, 13, 14, Középtáv Sampion hímek 1, 2, 
3, 4, 6, 8, 10, Középtáv Sampion tojók  1, 2, 
3, 4, 6, 14, 15, 1 éves hímek 1, 1 éves tojók 1, 
Hosszútávú Sampion hím 1, Sport A  1, 3, 4, 
5, 6, ,9, 10, 11, Sport D 1, 11, 12, Sport H 1, 
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13.
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Beszélgetések, kérdések, válaszok
A Meteor Mix gyártása kapcsán több tele-

font kapok sokszor számomra ismeretlenek-
től is mivel ugyanaz a hobbink így nagyon 
gyorsan megtaláljuk egymással a különböző 
vagy azonos témákat és hosszabb érdekes be-
szélgetések is kialakulnak.

Megpróbálom a sokféle gondolatokat egysé-
ges mederbe terelni kiszélesíteni és átdolgozni 
bízom benne Önöknek is hasznára válik.

3-as célt szeretnék elérni, tapasztalatomat 
megosztani, és termékeimre az Önök ér-
deklődését felkelteni, valamint galambjaink 
egészségéhez ily módon is hozzájárulni.

- Tudom elkötelezett híve vagy a termé-
szetes anyagok alkalmazásának a galam-
boknál erről szeretnék Veled beszélgetni 
mivel én is ezt vallom.

- Csak szeretném a sporttársak szíves fi-
gyelmét felhívni ha nem az első gondolat 
a kemikáliák széles skáláját a szekrényből 
elővenni akkor már sokat tettek a galambok 
életformájának megóvásáért.

Egyáltalán nem azt akarom sugallni hogy 
gyógyszerekre elektrolitokra vitaminokra nincs 
szükségünk természetesen hála a tudósoknak 
igen sok ember és állat életét mentették meg 
a találmányukkal és fogják is szerencsére. Én 
csupán azt gondolom az utóbbi évek tapaszta-
lata alapján ha nem várjuk meg míg a galam-
bok megbetegszenek a szervezetükre nehezedő 
hatalmas nyomástól versenyek időszakában és 
utána addig kellene segíteni nekik

- Mondanál néhány gondolatot?
- Megpróbálom bár semmire nincs egyet-

len megoldás szerencsére galambászok zöme 
maga is tudja csak sajnos nem mindig tartja 
be velem együtt.

Maradjunk az én tapasztalatomnál! Többek 
közt minden élőlénynek szüksége van a lét-
fenntartásához kalciumra, vasra, magnézium-
ra, mangánra, rézre, aranytól a cinkig, lehetne 
még sorolni a sok-sok ásványt és nyomelemet 
és ezek egymásra gyakorolt hatását.

Újházy Péter könyve mindenkinek kiadós 
választ ad. Én amit kifogásolok csupán az 
hogy a kereskedelmi forgalomba levő sok 
emésztő közül talán soha nem vizsgálták meg 
az adott állatfaj miből mit és hogyan tudja a 
szervezetében ezeket beépíteni. Tapasztalatból 
mondom az engedélyeztetéshez csak a labora-
tóriumi bevizsgálás és ennek  %-os feltüntetése 
technológia betartása és egyéb ilyenek kötele-
zőek. Javaslom a sporttársaknak azért nézzék 
ezeket is meg mert sokmindent elárul így is ha 
figyelmesen tanulmányozzák. Van olyan ame-
lyik 98,5 %-ban úgynevezett követ tartalmaz. 
Kérdem én, mi fér bele a többi 1,5%-ba. És 
hasonló érdekes elgondolkodtatót lehet felfe-
dezni. Tudom mindenki a maga lovát dicséri a 
vevőnek kell eligazodni a választékból.

- Most is érzékelem a vesszőparipádat az 
„Emészthető emésztőt” 

- Igen mert sajnos tökéleteset még senki-
nek nem sikerült összeállítania akármilyen 

óriás világcég valami mindig hiányzik az 
egyikből a másikból pedig több van.

Arról nem is beszélve hogy a szervezetnek 
nem egyformán van szüksége, ezt galambja vá-
logatja. A természet sokkal bölcsebb mindenki-
nél és mindennél ő úgy alkotott meg bennünket 
hogy sokmindent kibírjunk és alkalmazkod-
junk. Probléma ott van ha olyasmit adunk a ga-
lamboknak jó szándékkal amit ők nem tudnak 
hasznosítani mert olyan kemény vagy egyálta-
lán nem tartalmazza azokat amire szüksége van 
és még másokat is kiüt a szervezetből. Én úgy 
gondolom a jó emésztőt már a sima víznek is 
oldania kell minél nagyobb mértékben annál 
jobb mert így fel tudnak azok az ásványok és 
nyomelemek szabadulni amik egyébként kötött 
kristályos állapotban vannak és kevesebb ener-
giát von el a hasznosításuk a szervezetből.

Ami a legfontosabb ebből a képlékeny 
anyagból a KIVÁLASZTÓDÁS sokkal job-
ban megtörténik és a többi amire nincs szük-
ség távozik. Próbálják bátran ki Önök is víz 
van mindenkinél!

Legalább ilyen fontos a só ne legyen 1%-
nál több és az emésztő kb. 200 C fokon 
hőkezelve legyen.

Itt térnék vissza a bevezetőre így tudunk a 
galambokon segíteni ha pótoljuk az elhasz-
nált ásványokat és nyomelemeket mert nem 
alakul vagy nehezebben alakul ki hiány be-
tegség és jobb az immunválasz a külső vagy 
belső nyomásra ha csak egy ilyet sikerül a sok 
megoldandó összetett funkcióból már jobb.

Természetes aki bajnok az több feladatot 
teljesített és kevesebbet ártott a versenyek 
során kedvenceinknek mert észrevett olyat 
amit mások nem.

- Milyen tervek vannak a jövőre, mert ahogy 
ismerlek bízom benne nem adtad még fel?!

- Mindig hálát adok a sorsnak mert találko-
zok olyan segítőkész okos emberekkel akik 
közös gondolatot ébresztenek és így nagyon 
szerencsés vagyok.

Szeretném bővíteni a galambászok vá-
lasztási lehetőségét egy újabb termékkel, 
méghozzá a kékszőlő magjának a csodálatos 
hatásaival amit a szervezetre gyakorol.

Dr. Szentgyörgyi professzor 1936-ban meg-
állapította a kékszőlő magja tartalmazza a leg-
több antioxidánst. 60 év múlva a többi tudós 
is bebizonyította hogy a föld összes növénye 
közül ő a nyerő. 1000-nél több természetes ve-
gyületet szénhidrátot, fehérjét, telítetlen zsírsa-
vat, cukrot, olajat, sok ásványi nyomelemet, és 
még lehetne sorolni jótékony hatását. Minden-
kinek a szíves figyelmébe ajánlom az internet 
szőlőmaggal foglalkozó írásait adatait és sokan 
fogják osztani Dr. Baráthossy Előd úr azon vé-
leményét mely a  XXI-dik század magyar cso-
dájának nevezi a kékszőlőmag mikroőrleményt. 
Ez a mikroőrlemény egy magyar találmány, 
egyedülálló a világon, emberi fogyasztásra ké-
szül, találkozhatnak vele bioboltokban, gyógy-
szertárakban és kiemelt üzletláncokban.

Az emberi szervezet csak bizonyos része-
it tudja a szőlőmagnak hasznosítani, azt is 
mikroőrlemény formájában, ami annyit je-
lent, hogy a 0-ás liszt még 4 felé van vágva.

Szerencsére a galambjaink és minden szár-
nyas aki zúzó gyomorral rendelkezik élet-
funkciójánál fogva tudja hasznosítani az így 
keletkezett nem mikroőrleményt. Mondha-
tom nekik lett kitalálva és részesülhetnek ők 
is a XXI.-dik század csodájából.

- Jól hangzik, remélem nagy sikerrel 
fogják a galambászok fogadni, mert ez is 
a természet ajándéka.

- Saját tapasztalatomat és barátaim tapasz-
talatait felhasználva, tudom ajánlani min-
denkinek normál tartási körülmények között 
mindenki csak jót mond.

Pl. hófehér orr, sok pehelytoll, kítűnő szék-
let, púderezettség. Ezeket nem kell külön ma-
gyarázni egy galambásznak sem, mert biztos 
jelei az egészségnek.

- Említetted, ezek a Meteor-Mix termék-
család részei. Lesz több is?

- A hagyományosnak mondható emésztők 
mellett mely két termékből áll egyenlőre, 
egy pékagyagos és egy faszenes kivitelből,. 
Igen bővíteni szeretném. A szőlőmag is kettő 
változatban kerül egyenlőre forgalomba, egy 
natúr, és egy Salmonella és Coli elleni szin-
tén természetes alapú termékkel ún. mannán-
oligoszacharid-al lesz dúsítva.

Ez egy természetes gombából nyert termék, 
mely az antibiotikumos kezelést váltja ki a fejlett 
világban főleg a baromfiállománynál. Rendkí-
vüli tulajdonságai vannak, nincs várakozási idő, 
és nem alakul ki rezisztencia, nincs túladagolás, 
több mint 30 éves tapasztalat áll mögötte.

Gondolják el, milyen óriási jelentősége van a 
verseny- és tenyészidőszakban ennek mert bár-
mikor adható megelőzés céljából, versenynek, 
fiatalnak, és tenyésznek egyformán. Kettős ha-
tást lehet így elérni, a szőlőmag kifejti rendkívüli 
antioxidáns hatását, és regenerálja, védi a szerve-
zetet , másfelől antibiotikum káros mellékhatása 
nélkül védekezhetünk folyamatosan a galamb-
jaink életét veszélyeztető Salmonella és Coli 
ellen. Röviden megpróbálok rávilágítani a hatás 
mechanizmusra bár több oldalnyi irodalma van. 
Lényege egy cukor molekula a mannóz mely 
specifikus lektinnel rendelkezik, ez csapdába ejti 
a kórokozókat a beviteltől számítva 30 perc múl-
va kimutatható volt és mivel az emésztő enzimek 
nem tudják feloldani, így a csapdába ejtett kór-
okozókkal együtt távozik a szervezetből. 

Ugye milyen csodálatos mindez! Sajnos 
egyszerű galambász lévén mindenre nem tud-
tam választ adni, marad még nyitott kérdés 
bőven ha sikerül megoldani remélem Önökkel 
együtt akkor tájékoztatom a sporttársakat. 

Témaválasztónak ajánlanám az antioxidáns, 
szabadgyök, molekula sejt és hasonló szavakat 
közérthetően leírni, folyamatukat kidolgozni.

Sporttársi üdvözlettel: Ács András 
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A tojásrakással kapcsolatos állategészségügyi problémák
A múlt havi cikkben a hím galambok és a 

lerakott tojások terméketlenségének össze-
függéseiről volt szó. A cikksorozatomnak ez 
a része a tojásrakás és a tojók terméketlensé-
gének a problémáit foglalja össze.

A madarak petefészke ciklusosan műkö-
dik. Az aktív időszakban a fejlődő tüszőkben 
egyes baktériumok pl. Salmonellák megte-
lepedhetnek és petetüsző elfajulást okoz-
hatnak. Előfordulhat, hogy az elfajult tüsző 
fala megrepedhet, ezáltal a baktériumok és a 
tüsző gyulladásos tartalma szabadon kerül a 
testüregbe, ami komoly veszélyt jelent a tojó 
életére nézve. Az ilyen madarak a kialakuló 
sokkos állapot miatt órákon belül elpusztul-
nak. Ha a tüsző fala nem reped meg, a gyul-
ladásos tartalom egy része felszívódik, más 
része pedig kötőszövet által hegesedik. Ez a 
folyamat terméketlenséghez vezethet.

Ritkán a madárgümőkór is hasonló, gü-
mők képződésével járó petefészek gyulladást 
okoz, ami szintén terméketlenséghez okoz.

Idősebb tojókban petefészekből kiindu-
ló daganatok is előfordulhatnak. Ezek az 
állatok is meddővé válnak. A daganatos el-
változás vérkeringési és légzési nehézséget 
eredményez, gyakori a testüregbe történő el-
vérzés is, ha a daganatszövet megreped.

A madarak tojócsövében a szaporodási 
időszakban igen élénk az anyagcsere, emi-
att rendkívül érzékeny a különböző fertőzé-

sekkel szemben. A tojócső gyulladását élő 
madarakban nehéz pontosan diagnosztizálni, 
gondolni kell rá, ha vércsíkok figyelhetők 
meg a tojók által lerakott tojások mészhéján.

A tojásrakás zavarai közül a leggyakrab-
ban előforduló kórkép, a tojás-visszatartás, 
amikor is a madár valamilyen oknál fogva 
nem tudja megtojni a meszes héjú tojást. En-
nek oka lehet egy mechanikai akadály: pl. 
daganat, ciszta, vérömleny szűkíti a kloáka 
üregét. Takarmányozási hiba miatt nem meg-
felelő méretű vagy alakú tojás is képződhet, 
ezt szintén nem tudja lerakni a tojó.

Hirtelen ijesztő tünetek alakulhatnak ki. 
Az ilyen madár gubbaszt, erőlködik, nehe-
zített légzése lehet. Segítség nélkül órákon 
belül elpusztulhat. Mit tudunk tenni?

Azonnal vigyük a madarat állatorvoshoz! 
A bennragadt tojás finoman kitapintható, 
röntgenvizsgálattal kimutatható. Ha nincs 
mechanikai akadálya tojásrakásnak oxitocin 
és kalcium beadásával segíthetjük a folyama-
tot. Ha 1 órán belül nincs a kezelésnek ered-
ménye, a tojót el kell altatni, és a kloáka felől 
síkosító anyag bejuttatásával felkereshető a 
tojás. Vastag injekciós tűvel és fecskendő se-
gítségével le kell szívni a tojás tartalmát és az 
összeroppanó tojáshéjat óvatosan ki kell sze-
degetni. Végső esetben a hasüreg felől kell 
műtéti úton eltávolítani a tojást.

A tojásrakáshoz csatlakozó másik gyakori 

kórkép a tojásrakási tetánia. Ez azt jelen-
ti, hogy a tojó miután lerakta tojását hirtelen 
rosszul lesz: tollait borzolja, szárnyát, nyakát 
lógatja, rövid idő alatt elfekszik és elpusztul. 
A betegség hátterében kalcium anyagforgalmi 
zavar áll. A hirtelen lecsökkenő kalciumszint 
okozza az izmok bénulását és a bódult állapo-
tot. Ilyenkor érdemes mielőbb szőlőcukros és 
kalciumot is tartalmazó (Calcimusc injekció) 
vizet a tojó szájába csepegtetni, ezzel segít-
hetünk a problémán.

Célszerűbb azonban megelőzni ezt a súlyos 
állapotot a következő módon. Ha kalciumot 
és D- vitamint adagolunk a madarainknak a 
tojásrakás előtt, közvetlenül a tojásrakás előtt 
egy héttel, csökkentjük min. a felére a kalci-
um és a D- vitamin adagját, ezzel segítünk 
a szervezetnek felkészülni a tojás termelésre.

Remélem cikkem megjelenése sok galam-
básznak nyújt hasznos segítséget, bár nem tö-
rekedtem a teljességre. Ha csak egy postaga-
lambász is felhív tanácsot kérni, már megérte 
cikkem megírása!

Keressék honlapunkat a www.galambpati-
ka.hu címen.

Üdvözlettel: 
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa, 

galambász
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Hírös Tagszövetségben többszörös dobogós he-
lyezést elért rövidtávú állományom felszámolom. 
Vérvonalak: Janssen, Van de Pool, Horemans. 21 
pár tenyész, 60 db verseny, 80 db fiatal. 
Fiatalok gyűrűzését vállalom.
Tauris elektromos óra eladó 4 db egybejáró an-
tenna és 25 m kábel, szünetmentes akku. 100 db 
chippgyűrű is eladó áron alul.

Berta András
Tiszakécske 6060 Kiss Bálint u. 11. 

Tel: 06-30/243-1715

Figyelem! Figyelem! Figyelem!
Tisztelt Galambászok!

Rendkívüli Akciónkra hívjuk fel figyelmüket:
Látogasson el Áruházunkba, vásároljon galambjai számára takarmányokat illetve takarmány-kiegészítőket és éljen ki-
emelt ajánlatunkkal!

Milyen akciókkal várjuk Önöket? 
Belgiumból származó, többek között a már ismert Plus I. C. keverékeinkre 15% kedvezményt biztosítunk!
Magyarországon a magyar tenyésztői igények szerint összeállított és gyártott Olimpia termékcsaládunkra 15% kedvez-
ményt biztosítunk!
Az egyre népszerűbb Oropharma és a már évek óta elismert Colombine takarmány-kiegészítő termékcsaládjainkból 15% 
kedvezményt biztosítunk!
Hogyan élhet Akciónkkal?
Látogasson el áruházunkba és vásároljon nálunk!

Hol?   2220 Vecsés Fő u.1.
Mikor?   2011. április 1-30. között  
Áruházunk nyitva tartása:  H - P 8-16:30 
Info.: Mihalik András  20/573-98-08

HUNAnidis Kft.
2220 VECSÉS FŐ U. 1
Tel./Fax.: 06-29/356-465
E-mail: info@anidis.hu

Aljas konkurencia!
2010. január 7-én 
éjszaka egy em-
berszabású ra-
gadozó barbár 
módon feltörte 
egy budapesti él-
versenyzőnk ver-
senydúcát, és eltulajdonította annak 7 db kiváló 
versenygalambját.
A madarak gyűrűit levágta, majd a követke-
ző napon szabadon engedte őket.
Bejelentésre a rendőrség helyszínelt, nyomo-
kat rögzített és eljárást indított.
Őszintén reméljük, hamarosan az elkövető sze-
mélyét is közzé tehetjük!

    MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK      

Meteor mix termékcsalád
Az emészthető emésztő!

Galamboknak kifejlesztett ásványi anyagokban gazdag takarmány 
kiegészítő PÉKAGYAGOS és FASZENES változatban.
ÚJ! ÚJ !   Kék szőlőmag és szőlőhéj őrlemény  ÚJ! Új!
A legtöbb BIO antioxidánssal rendelkező növény a földön! Sok-
sok hasznos vegyületet olajat, sejtvédőt, vitamint, vérképzőt, stb. 
tartalmaz. Kapható: NATUR és mannán-oligoszacharid-al dúsítva, 
TERMÉSZETES védelmet biztosít a Coli és a Salmonella fertőzés 
ellen. A kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
          Ács András        Tel.: 06-27/347-052 , 06-20/542-6094                   
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

Maraton Közgyűlés
A Klub évi küldött közgyűlését 2011. április 9-én szombaton de. 9 
órakor tartja Budapesten a Rákóczi úti Európa moziban.

Belák Ottó 
Maraton Klub elnöke
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Megjelent!!!
Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent az összeállí-
tás leveleiből. Címe: 

„Anker Alfonz a zseniális 
postagalamb tenyésztő levelei tükrében”

Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz magánéletébe en-
ged bepillantást. A levelekben megismerhetjük Anker Alfonz éle-
tét, emberségét. Közel kerülhetünk hozzá. 

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

A könyv 1000 példányban ké-
szült, ebből 500 számozott. Meg-
vásárolható vagy megrendelhető a 
Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségben.

Cím: 1076 Budapest,
Verseny u. 14.

E-mail: info@postagalamb.hu
Tel: 05-1/3424-522

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

Halottaink

Az A-63 Nagykáta és Környéke Postagalamb 
Sport Egyesület mély fájdalommal tudatja, 
hogy Ledacs Kiss István életének 65-ik 
évében tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Sírjánál a kegyelet virágaival és galambjai 
feleresztésével vettünk végső búcsút.
Nyugodj békében Pista bácsi! Emlékedet 
örökre megőrizzük! A-63 Egyesület tagsága

A Komáromi C-08 PGS Egyesület megren-
düléssel tudatja mindazokkal akik ismerték 
és tisztelték, hogy Simon Attila sporttársunk 
türelemmel viselt súlyos betegsége folytán, 66 
éves korában elhalálozott.
Attila, 22 éve volt tagja közösségünknek. Ezen időn 
belül öt évig volt az egyesület elnöke. Segítőkész-
sége, nagy űrt hagy maga után. Sírjánál a kegyelet 
virágaival, valamint kedvencei felröptetésével bú-
csúztunk tőle. Emlékét mindörökre megőrizzük.

A C-08 PGS Egyesület tagsága

Valentin József
1924.05.21 – 2010.12.19.

62 évvel ezelőtt az A-03 alapító tagja, a 60-as évek 
végéig elnöke. A Szövetség 10-es bizottságának 
tagja, és gondnoka. Az 1970-es évek közepéig 
postagalambokkal, azt követően kínai sirályga-
lambokkal foglalkozott. 1985-től a B-15 díszga-
lamb egyesület tagja, ahol galambjaival számtalan 
díjat nyert és aranykoszorús mestertenyésztő lett.

Emlékét megőrzi az A-03 egyesület tagsága.

Ujházy Péter
Özvegy versenyzési módszerek II.

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

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

A galambászok és módsze-
reik bemutatása közben fon-
tos egészségügyi, és egyéb 
hasznos tanáccsal is ellátja a 
szerző az olvasót, mint példá-
ul paratífusz, circovírus himlő stb. Ezen betegségekről tüneteikről, 
megelőzésükről nem lehet elégszer beszélni.

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

Kapható a Szövetség Székházában        1100.- Ft

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Németh Ta-
más sporttársunk, az A-58 Pomázi Postagalamb 
Sportegyesület tagja, 2011. január 7-én, 26 éves 
korában tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Rövid galambász pályafutása ellenére komoly 
sikereket ért el egyesületi és tagszövetségi szin-
ten egyaránt. 
Egyesületünk munkájából mindig  aktívan 
kivette részét. Emlékét minden évben em-
lékverseny rendezésével megőrizzük.

Temetésén a kegyelet koszorúival és galambjai feleresztésével 
vettünk búcsút.              A58 PSE tagsága

Megrendüléssel tudatjuk, hogy az S-01 Debrecen Postagalambsport 
Egyesület volt tagja, Pintér László hosszú türelemmel viselt súlyos 
betegségben 2010. december 15.-én életének 69. évében elhalálozott.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.    Az S-01 egyesület vezetősége.

Mély megrendüléssel tudatjuk az ország galambászaival és isme-
rőseivel , hogy Zwonitschek János A mi „Cwanánk” az egyesü-
let alapító tagja és elnöke 63. évében váratlanul elhunyt. Szemé-
lyében az egyesületünk szívét, motorját veszítettük el.
Egy példás családfőt ki szívén viselte az egyesület életét. Minden 
erejével a kis közösségünk fejlődéséért tevékenykedett.
Munkásságát a Magyar Postagalambsport Szövetség 125. éves jubileuma al-
kalmából 2007-ben a Postagalambsportért érem ezüst fokozatával tüntette ki.
Temetésén sokan búcsúztattuk, rokonok, barátok, közeli és távoli sport-
barátok helyezték el kegyeletük és tiszteletük koszorúit, virágait. Sírjá-
nál az egyesület felengedett galambjai kisérték a lelkét a fellegekbe.
Emlékét megőrizzük, tiszteletére minden évben versenyt rendezünk.

„Gyertyákat gyújtunk és mécseseket
Ezek a fények világítsanak Neked
Örök világosságban, békességben nyugodj
Soha el nem feledünk, biztosan Tudod! „

A hegyeshalmi F-21 egyesület tagjai, sportbarátok.
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Lakossági Hirdetés
„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

***
Egészségi, anyagi és költözés miatt, galamb 
állományom nagy részét kiadni kénysze-
rülök. Véralap: Flor Vermont, Stichelbaut, 
Vanbruaene, Van Roy, Symons, Devrient, Né-
meth Gyuri féle és ezek keresztezései. 2010-
ben Kielből 1 éves galambokkal 10-ből 7-et 
helyeztem az országos listán! Gulyás Gábor 
Somlyó-dúc Győrszentiván-Kertváros 9011 
Fenyő út 138. Tel: 06-30/734-8882

***

„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

***

Eladó 3 éves Bricon rendszer: Little óra, 2x50 
cm, 1x28 cm antenna, erősítő, kábelek, akku 
csatlakozó. Meulemans és Gyerkó galambok 
eladók! Tóth András 06 20/42 77 648

***

Többszörös kerületi bajnokságot nyert állo-
mányomból 2011. évi fiatalok kiadók, elője-
gyezhetők. Varga Károly 2612 Kosd, Agárdi 
u. 45. Tel.:06-20/350-3760

***

Verseny-és tenyészállományomat egészségi 
okok miatt teljes egészében kiadom. Ga-
lambjaim neves belga, német és hazai tenyé-
szetekből származnak.
Panyik Béla 5000 Szolnok, Kassai út 13. 
Érdeklődni: 56/422-597, vagy 30/596-8577 
telefonszámon lehet.

***
Tenyészállományomból ezévi fiatalok és 
öreggalambok kiadók. Vérvonalak: Szabó 
Imre (Tournier, Norman), Gyerkó, Symons, 
Matthijs (Achtje, Cromme, stb.), és régi Hor-
váth Károly (Lisztes, Kék Verstraete leszár-
mazottak). Galambjaim az elmúlt hét évben 
a Dunakanyarban 42 díjat szálltak a főverse-
nyeken. Ár: 10.000.- Ft-tól/db
Angyalos Péter 20/493-2264

***
Állományom Belgiumból Felix Ons-tól szár-
mazik. Galambjaim tizennégy alkalommal 
nyertek egyesületi Bajnokságot! Húsz darab el-
adó. 2011. évi fiatalok előjegyezhetők. Érdek-
lődni: Mauchner Ferenc Tel: 06-20/334-1258

***
1 db TAURIS óra 2 db 60-as antennával el-
adó. Telefonszám: 06-20/532-9571


