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Küldöttgyűlés 2011.
Ellenőrző Bizottság jelentése:
2011. január 1. Taglétszám: 5252 Fő

- Meghívott küldött: 118 fő (40 fő után 1 küldött)
- Megjelent küldött: 100 fő
- Határozatképesség: 84%-os
A Küldöttgyűlés határozatképes, munkáját 
elkezdheti.

Bárdos István köszönti a megjelenteket, az 
érdemi munka megkezdése előtt közösségi 
munkájuk elismeréséért kitüntetéseket adunk át 
tagjainknak a 2010. évi előterjesztések alapján.

Postagalamb Sportért Érdemérem:
Czékus János U-03 Gulyás József D-16
Mészáros János A-07 Nagy Gábor F-02
Vincze Zoltán F-18

Arany fokozat:
Bartoli Rudolf B-08 Burucs József Y-04
Fehér Gábor B-03 Gombos Lajos S-06
Hunyadvári Árpád P-17 Palotai Gábor A-40
id. Péntek József C-05 Puss József A-30
Süveges András F-02 Szuhányi József B-09
Tóth Gábor R-13 Vincz István D-01

Ezüst fokozat:
Brúder István A-31 Fehér György B-27
Fetter István B-19 Horváth István V-33
Kisztner György L-03 Matejin Elemér A-07
Mátyás László S-05 Mihalik Csaba P-02
Nagy Gyula V-05 Dr. Riesz István Garuda
Rosta Gyula Y-05 Sándor Lászlóné N-14
Szabó Mihály B-12 Tasi Pál B-05
Víg Zoltán V-35 Zámbó János A-04
Zergi Dezső Y-16

Bronz fokozat:
Dr. Ádám Sándor V-07 Erdős László T-12
Fabók Mihály A-18 Gecse József A-63
Konczili Károly T-17 Lovas István S-12
Mucska János A-54 Oláh István P-17
Orbán Lázár M-02 Pásztor Róbert R-01
Peák József L-08 Petromárkó Zsigmond A-58
Dr. Simon Emil N-03 Széphegyi Márton A-60
Szűcs Károlyné B-09 Tóbisz Lajos Z-10
Tóth József L-06 Trázsi Imre R-17
Turi László U-01

Posztumusz emlékérem:
Bergendi József  Szigetszentmiklós
Czinege János Sződ
Dr. Vercseg János Budapest
Mészáros József Tura
Molnár József Tata
Papp Tibor Hatvan
Pásztor János Budapest
Serfőző István Sződ
Szedlák József Szolnok
Szendrei Mihály Lőrinci
Zalaegerszegi Ferenc Sződ

Elnöki Emlékérem:
Mede József E-01

Bárdos István javaslatot tesz a jegyző-
könyvvezető személyére: Pethő Attila + 
hangrögzítés

Szavazás: igen: 100, nem: 0, tartózkodás: 0
Hitelesítők:
Erdélyi Gyula 09. Tagszövetség

Szavazás: igen: 100, nem: 0, tartózkodás: 0
Szalai Károly 04 Tagszövetség

Szavazás: igen: 100, nem: 0, tartózkodás: 0

Bárdos István javaslatot tesz a meghívóban 
küldött napirend elfogadására.
1. Elnöki beszámoló a 2010. évben végzett 

munkáról.
  Előadó: Bárdos István
2. 2010. évi zárszámadás beterjesztése és a 

2011. évi költségvetési terv beterjesztése
  Előadó: Bárdos István

3. Ellenőrző Bizottság Beszámolója
  Előadó: Dr. Rózsa Ernő
4. Fegyelmi bizottság beszámolója:
  Előadó: Gyulai József
5. 1., 2., 3., 4. napirendi pontok megvitatása, 

határozathozatal
6. Alapszabály módosítási javaslatok
  Előadó: Bárdos István
7. Egyebek
Napirendi pontokról való szavazás

Szavazás: igen: 100, nem: 0, tartózkodás: 0

Tisztelt Küldöttgyűlés
Az ünnepi pillanatok és a napirendi pon-

tok elfogadása után a XXXII. Postagalamb 
Olimpia poznani magyar eredményeit szeret-
ném ismertetni, amelyre valamennyien büsz-
kék lehetünk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetek értékelése:
4. Magyarország 926,42 pont

Magyarország képviseletében kitűnően 
bírált Garaczi János (N-08) sporttárs, akinek 
ezúton gratulálunk és gratulálunk valameny-
nyi olimpiára kijutott magyar postagalam-
básznak az elért szép eredményekért.

Az FCI világbajnokságát Lengyelország-
ban rendezték ahová mi is küldtünk 25 db 
fiatal galambot. A záróversenyre 12 galam-
bunk megmaradt és a katasztrófára sikere-
dett záróverseny nagy magyar sikert hozott, 
hiszen a két nap után hazaérkező galambok 
között második helyezést ért el Farkas János 

(Y-05) 2010-14-61930 galambja; harmadik 
helyezett pedig TH-HFT-10-88110 számú 
fiatal galamb amelyet Kócsó János gyűrűzött. 
Ehhez a fantasztikus nemzetközi eredmény-
hez külön gratulálunk mind a két sporttársnak.

1. Elnök beszámoló – 2010.
Tisztelt Küldöttgyűlés! Tisztelt sporttársak! 

Köszöntöm a mai tanácskozás résztvevőit, 
valamennyi küldöttet, meghívottat, vendéget. 
Köszöntöm és bemutatom a 19-es tagszövet-
ség új elnökét Hertelendi Csaba sporttársat.

Statisztikai számadatok szövetségünkből:
Taglétszámunk:              5252 fő
18 év alatti tagunk:   138 fő
60-70 év közötti tagunk:  1288 fő
70 év feletti tagunk:   426 fő
Rokkantsági kedvezményes:  39 fő
Összes kedvezményezett:  1891 fő

        taglétszámunk 36%-a
18-40 év közötti tagjaink:  1001 fő
40-50 év közötti tagjaink:  1014 fő
50-60 év közötti tagjaink:  1346 fő
Összesen:   3361 fő

        taglétszámunk 64%-a
A világ élvonalához tartozó országokat te-

kintve pusztán érdekességként említem meg: 
1951-ben Belgiumban 237965 postagalamb 
tenyésztő volt regisztrálva; 30 évvel később 
már csak 102324 postagalamb tenyésztő. A 
belga szövetség megrendelést adott le egy ta-
nulmányra, amely elemzi a postagalambsport 
jelenét és jövőjét. Ez a tanulmány 1982-ben 
jelent meg és 28 évvel a tanulmány megjele-
nését követően a belga szövetség 35694 tagot 
számlál 65%-os visszaesést könyvelhet el. 
Más nagy postagalambász országban sem sok-
kal jobb a helyzet Németország 51400 tagot, 
amelynek 52%-a 60 év feletti; Hollandiában 
25430 tenyésztő él amelynek 46%-a több mint 
60 éves. Belgiumban a 40 év alatti postaga-
lamb tenyésztők száma a taglétszám 10%-a; 
Hollandia, Németországban ez 16-17 %.

Meggyőződésem, a postagalambsport 
jövője szerte a világon a fiatalok hatékony 
támogatása és az 50 év felettiek iránti ki-
tüntetett figyelmen alapszik. A Postagalamb 
kultúrkincs. Érték az ősidők óta. Ennek meg-
felelően kezeljük, becsüljük meg.

2010-ben új tagként belépet a szövetsé-
günkbe: 155 fő

A Szaklapban megjelent elhunyt tagunk: 43 fő
Ilyenkor sajnálom a csoportos életbiztosí-

tási lehetőség kihagyását, amely anyagilag 
segítette volna a családokat.

A taglétszámunk alakulása:
 1999 év – 4473 fő
 2004 év – 5146 fő
 2011 év – 5252 fő
Tagszövetségeink száma: 28.

100 fő alatti tagszövetség: 22, 24.
101-150 fő közötti: 07, 26, 27.
151-200 fő közötti: 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 

16, 18, 20, 23, 25, 28, 29.
201-300 fő közötti: 01, 02, 11, 13, 14, 17, 21.
301 fő fölötti: 05, 19.

A szövetség alapszabálya szerint önállóan 
hivatalos versenyt nem rendezhető tagszövet-
ségek: 22 (6 egyesület, 85 fő), 24 (7 egyesület, 
80 fő), 26 (6 egyesület, 114 fő). Ezen tagszö-
vetségek hivatalos versenyeiket csak a verseny 
felügyeletet ellátó más tagszövetségekkel bo-
nyolíthatják le. A felügyeletről megállapodást 
kell kötni az érintett tagszövetségeknek. Az 
egyeztetést a szövetség elnöksége végzi.

Tagegyesületeink létszáma: 315, valamennyi 
bírósági bejegyzéssel rendelkezik, ellenben jelezni 
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kívánom, hogy az egyesülési törvény szerint a 
jelenleg 10 fő alatt működő egyesületek, az év 
folyamán létszámukat ki kell hogy egészítsék.

10 fő alatti egyesületeink: B-17 (4 fő), 
N-03 (9 fő), R-37 (7 fő), P-13 (9 fő), C-20 
(5 fő), K-04 (9 fő), H-07 (9 fő), Z-17 (8 fő), 
Z-43 (9 fő), N-15 (9 fő), T-06 (9 fő), V-02 (9 
fő), R-38 (4 fő), U-04 (2 fő), G-01 (4 fő)

Választott és több-kevesebb sikerrel mű-
ködő szakbizottságaink:

Verseny Bizottság, Bíráló Bizottság, Ellenőr-
ző Bizottság, Fegyelmi Bizottság, Egészségügyi 
és Tudományos Bizottság, Etikai Bizottság, Ju-
nior Bizottság, Senior Bizottság, Történeti Bi-
zottság. Önállóan működik a Szaklap Kft.

Az elnökségen belül a szakbizottságok és a 
szakmai területek felügyeletét elnökségi tagjaink 
instruktori tevékenységgel segítik az előző év-
ben elfogadottak szerint. Szövetségünk szakmai 
munkájához a legtöbb segítséget a Bíráló Bizott-
ság és a Verseny Bizottság kell, hogy nyújtsa. 

A Bíráló Bizottság országos bíráló testületi 
hálózatot kiépítve jól felkészült szakember gár-
dával rendelkezik, folyamatosak a képzései és 
továbbképzései, szakmailag segíti a tagszövetsé-
gi kiállításokat és az 55. Országos Postagalamb 
Kiállítást új helyszínen a SYMA csarnokban 
rendezte meg, ezzel is nagy közönségsikert arat-
va. Az új kiállítási helyszín méltó helyszíne lesz 
a 2012. évi I. Európa Postagalamb Kiállításnak. 
A Bíráló Bizottság Garaczi János személyében 
magyar bírálót delegált a Postagalamb Olimpia 
bírálói közé, mint ezt az utóbbi 10 évben tettük. 

A Verseny Bizottság elmúlt évi legnagyobb 
munkája az új versenyszabályzat megalkotása 
volt. Mai tanácskozáson még pontosítva né-
hány dolgot, a 2011-es évben az új Versenysza-
bályzat szerint kell versenyeinket lebonyolítani. 
Valamennyi szinten az előző évektől pontosabb 
versenykiírásokkal egy új eredményszámoló 
programmal, egy új szemléletet elindító Derby 
versenysorozattal és nem utolsó sorban az idei 
évben is készülve a Londoni Olimpiához kötő-
dő Londoni és Berlini FCI versenyre, valamint 
az Olimpiai gyűrűs galambok versenyére. Ja-
vaslom, valamennyi tagszövetség versenyprog-
ramja kerüljön föl a szövetség honlapjára. És itt 
említeném meg, hogy a honlapon a legfonto-
sabb információkat angol nyelven is közre kell 
adnunk, ismerje meg a világ, hogyan élünk, 
hogyan versenyzünk, milyen eredményeink 
vannak Magyarországon.

Eme két szakbizottság munkáját is segíti 
a tavaly megválasztott szakelőadó (Horváth 
Károly sporttárs) és az elmúlt évi tapasztala-
tok alapján úgy vélem, nem éltünk a lehető-
séggel az elnökség által felajánlott szakmai 
konzultációkkal. Ezt 2011. évben is változat-
lanul ajánljuk tagszövetségeinknek, tagegye-
sületeinknek, postagalambász rendezvényekre 
szívesen elmegyünk beszélgetni a sportunk je-
lenéről, jövőjéről és a Postagalambászat ered-
ményességét érintő kérdésekről.

A szaklapunk szakmai cikkekkel (15); ma-
gyarországi portrékkal (36); amelyek közül na-
gyon kiemelkedőnek tartjuk az olimpikonjaink 
sorozatot, külföldi portrékkal (10); állategész-
ségügyi tanácsokkal (16), itt köszönjük meg 
külön Dr. Berta Krisztián értékes munkáját; 
Szakbizottságok (4), tagszövetségek (6), tag-
egyesületek (6) bemutatásával; díjkiosztókról, 
rendezvényekről szóló híradással (17); szövet-
ségi tájékoztatással informálta tagjainkat.

A Küldöttgyűlés elé az Állategészségügyi 
és Tudományos Bizottság doppingszabály-
zatot terjeszt elő – írásban kiadtuk – kérem, 
mondják el véleményeiket. Megjegyzem a 
szaklapba rendszeressé kell tenni az állat-
egészségügyi cikkek megjelenését, az állat-
egészségügyi szaktanácsadást.

A folyamatban lévő fegyelmi ügyekről a 
fegyelmi bizottság fog beszámolni, de nem 
sportszerű postagalamb versenyzéssel kapcso-
latos kérdéseket bírósági úton rendezni. Vala-
mennyi versenyző közösségnek a Postagalamb 
Szövetség alapszabálya és versenyszabályzata 
szerint kell működnie, versenyeznie és ezek 
megsértése esetén sincs helye jogi vitáknak.

Új Nemzeti Bajnokság kiírását készítettük 
el 2009-2010-2011. évben. Az előző évek 
tapasztalatainak figyelembevételével. Az új 
kiírás megjelenése mellett kiemelném a ko-
ordinátákkal megadott külföldi feleresztési 
helyek betartását – Németországban, Cseh-
országban, Szlovákiában – csak a megadott 
feleresztési helyekről lehet startolni.

Kötelező a versenyeink rendezéséhez: 
GPS igazolás – szakképzett kísérő – start 
előtti etetés, itatás – a pihenő idő betartása 
– az állategészségügyi dokumentumok és a 
versenyjegyzőkönyvek 4. példányának gép-
kocsival való küldése – meteorológiai előre-
jelzés – élgalambok ellenőrzése – versenyző 
galambok tulajdonjoga – versenyórák ellen-
őrzése – egyesületek versenyzői létszáma – a 
gyűjtések, bontások szabályszerűsége.

Valamennyi tagszövetség az elkészült új 
központi eredményszámoló programmal 
számolhat csak eredményt. 2010. évben ver-
senyző tagunk 4314 fő, versenyző galambunk 
kb. 143000 db. Mind a két számadat jelentős 
csökkenést mutat az előző évekhez képest.

Az előző évek tapasztalata alapján a 2011. 
évben az a javaslatom, hogy a kettős tagság-
gal nem kell két versenyengedélyt váltani, 
csak egyet, a kettőstag a két tagszövetségben 
egy-egy csapattal versenyezhet, de a nemzeti 
bajnokságban csak az ú.n. anyaegyesületé-
ben megjelölt egy csapattal vehet részt.

Jelezni kívánom 2012. évre a Nemzeti Baj-
nokság kiírásánál a hosszú távú versenyeket 
is 100 versenyző 2000 galamb részvételével 
önállóan is megrendezhesse a Tagszövetség 
nem kell társulnia!

A 2010. évi versenyeink díjazását tagszö-
vetségeink, tagegyesületeink önállóan szer-
vezték az általunk látottakról az a vélemé-
nyünk, hogy színvonalasak, jól szervezettek 
és ünnepélyesek voltak. A Nemzeti Bajnok-
ság, Magyar Kupa, Szuper Kupa, Nemzeti 
Versenyek díjazása az Országos Kiállítás esti 
díjkiosztóján, és a Zóna díjkiosztókon zajlott. 
Itt köszönném meg a rendezők színvonalas 
munkáját a helyszínek biztosításával és a 
díjkiosztók megszervezésével: Vincz István, 
Mészáros János, Kármán Gábor, Zsiga Gábor 
és Czékus János sporttársaknak. 

2011. évre újra felajánlom az 1% után be-
folyt pénzek Zóna díjazásokra való felhasz-
nálását. A Zóna versenyeket előre kell beje-
lenteni.

A 2010-es évben jól szervezett versenyeket 
bonyolítottunk le, kevés veszteséget köny-
velhettek el sporttársaink. Ebben valószínű 
közrejátszott az időjárási előrejelzés és az 
internetes start programok szervezése.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség társa-
dalmi szervezet, a civil társadalom szerves része, 
társult tagjai vagyunk a Nemzeti Sportszövet-
ségnek. Egyesületeink falvakban, városokban, 
önkormányzatokban, iskolákban, családokban 
népszerűsíthetik a postagalamb sportot, szerez-
hetnek támogatókat, szimpatizánsokat, akár új 
tagokat is. Mindenképpen foglalkoznunk kell 
ismeretterjesztő tevékenységgel, melynek során 
szakkörökben előadás során – amilyet például 
Hunyadvári Árpád, Blahó Ferenc, Horváth Zol-
tán, vagy Gyulai József sporttársak végeznek, – 
valamint filmekkel, akár mozgó dúcok készítésé-
vel tudjuk népszerűsíteni a postagalambsportot.

Megyei szinten a Diáksport Szövetségek-
kel tudunk közös versenykiírásokat, progra-
mokat szervezni. 

Az árvíz és a vörösiszap károsultjait anyagi-
lag (850.000 Ft készpénz), valamint több mint 
100 postagalamb ajándékozással segítettük, kü-
lön köszönöm a 14-es, 17-es, 18-as Tagszövet-
ségek által nyújtott anyagi támogatást.

Bevétel 2010. tény
értéke eFt

2011. terv
értéke eFt

1. Tagsági díj előző évben befizetett tárgyévi:
Teljes: 3 667 fő 14 668 3 391 fő 13 564
Kedvezményes: 1 362 fő 2 724 1 402 fő 2 804
Rkt. Kedvezményes: 0 fő 0 39 fő 78
Pártoló: 0 fő 0 1 fő 4
Mentes: 374 fő 0 419 fő 0
Összesen: 5 403 fő 17 392 5 252 fő 16 450
Év közben: 155 200
2. Versenyengedély váltás: 4 314 fő 13 646 12 000
3.  Lábgyűrű rendelés következő évre: 

Szabványos:
18 402 18 000

4. Gumi versenygyűrű értékesítés: 3 012 3 000
    Nyomtatvány értékesítés: 286 500
5. 1% adófelajánlásból: 423
6. Pályázaton nyert támogatás: 738
7. Kiállítások bevétele:
    a: Bajnokok Kiállítás: 1 086 1 000

    b: Országos kiállítás 6 872 10 000
8. Egyéb bevételek (jogcím szerint)
FCI, Országos versenyek 2 959 4 000
Bevétel összesen: 65 016 64 950
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Közhasznúsági jelentés a 2010. évről
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 

NCA-tól kapott 738000.- Ft támogatási 
összeggel a pályázatnak megfelelően sza-
bályosan elszámoltunk, az ellenőrző bi-
zottság leellenőrizte.

- A nemzeti sportszövetséggel, tartalmas, 
szakmailag jó a kapcsolatunk.

- Az FCI-vel folyamatos, rendszeres a kap-
csolat, tevékenyen részt veszünk a nemzet-
közi sportirányításban
s  a sporthoz kötődő szabályalkotásokban (elektro-

mos rögzítők, chippek, lábgyűrűk, sportszabály)
s  kezdeményeztük az olimpiai sportkate-

góriák egységes értékelését (A, B)
s  A dopping szabályozás nemzetközi szin-

tű egységes értelmezése, világbajnok-
ságok, grand prix versenyek rendezése, 

Emlékversenyek (Katowice), Olimpiai 
verseny (London, Berlin) és új Európa Kupa-
kiállítás elindítása.

Az FCI Sportbizottságában, Standard Bi-
zottságában, Junior, Senior, Grand Prix Bi-
zottságában képviseljük Magyarország Pos-
tagalambsportját.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség a 
választott tisztségviselői munkájukért sem-
miféle juttatásban nem részesülnek.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
fizetett alkalmazottainak száma 3 fő, munka-
bérük a közterhekkel együtt 6435 e Ft.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség a 
törvényben meghatározott kötelezettségeinek 
maradéktalanul és időben eleget tett.

- A közhasznú jelentés számszerű adatait a 
2010. évi közhasznú egyszerűsített beszámoló 
a mérleg és az eredmény kimutatás tartalmazza.

2. 2010. évi zárszámadás és a 2011. évi 
költségvetés beterjesztése

- Tagságunk 36%-kedvezményezett
- Az előző évihez képest 167 fővel keve-

sebb versenyengedélyt váltottunk
- 10%-al kevesebb galambot neveztünk
- Csökkent a gumigyűrű igény, kevesebb 

nyomtatványra van szükségünk
- Taglétszámunkhoz képest nagyon kevés 

az 1%-ból befolyt összeg
- 20%-al kevesebb lábgyűrűt rendeltünk
- Jelentősen megnöveltük versenyeink dí-

jazását
- Új számítógépeket, szoftvert, szervert 

vásároltunk (valamennyi szövetségi progra-
munk hivatalos program)

- A 4000 forintos tagdíjból kb. 2400 forint/
fő kell a Szaklapra

- Nem volt a dolgozóinknak béremelés
- Készleten lévő értékeink (lábgyűrű, gumi-

gyűrű, nyomtatványok, könyvek 19343 e Ft)
- Leltár szerinti szövetségi vagyon (szék-

ház, számítógépek, bútorok, fénymásoló, te-
lefon, fényképező apparátus, szoftver, szerver, 
monitor, nyomtató, időmérő 19513 e Ft)

- Kifizetett ÁFA 4279 e Ft
2011. január elsején a számlán, 13358 e Ft 

elkülönítve 5558 e Ft volt.
Kérem a küldöttgyűlést a 2010. évi köz-

hasznú jelentést és a 2010. évi beszámoló 
mérleget hagyja jóvá.

2011. évi terveink:
- Alapszabályunk szellemében végzett munka
- Tagszövetségeink tagegyesületeink sza-

bályos működése, versenyzése
- A Magyar Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa, 

Szuper Kupa, Emlékversenyek megrendezése
- Szaklapunk szakmai jellegének erősítése, 

Tagegyesületeink, Tagszövetségeink bemuta-
tása, róluk szóló híradás

„Hősök nélkül, mit sem ér a sport!” nekünk 
is, a Magyar Postagalamb sportnak is szüksé-
ge van példaképekre, olyanokra, akik révén 
új tagokat toborozhatunk, akik révén fiatalo-
kat, időseket tudhatunk közösségeinkbe.

- Magyar Diáksport Szövetséggel megyei 
szintű versenyeket hirdetünk

- Állattenyésztéssel foglalkozó iskolákat, 
oktatási intézményeket felkeresünk megis-
mertetjük a postagalambsporttal.

- Anivet Mogyoródon illetve, Vasváron Ma-
gyarország állatait bemutató parkokba posta-
galamb dúcokat telepítünk és a látogatóknak 
bemutatjuk a postagalamb versenyzés alapjait.

- Derby versenyek új kiírásával pénzdíjas 
versenyek alapjait kívánjuk megteremteni, 
ehhez csatlakoztatjuk az olimpiai nemzeti 
színű gyűrűk versenyeit is.

- Dopping szabályzatot terjesztünk elő szö-
vetségünkbe

- Az átigazolási szabályok tagra, tagegye-
sületre egyformán kötelezően vonatkoznak

- Tagsági igazolványt és új szövetségi jel-
vényt készítünk

- Morális javulást szeretnénk közössége-
inkben a 2011. évben, 

- Felkészülést hirdetünk az I. Európa Kupa 
kiállításra 2012. január 27-28 Budapest

A sportot az emberek szórakoztatására ta-
lálták ki, a sportolóknak pedig nagy erőt ad a 
siker az elismerés – a szeretet! Ezt kívánom 
minden magyar postagalambásznak.

3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
A Szövetség Ellenőrző Bizottsága 2010. év 

folyamán 4 esetben tartott – munkatervében 
meghatározott feladata teljesítése érdekében 
– helyszíni ellenőrzést a szövetség irodájában.

A megállapítások összegzése:
1. A 2009. évet lezáró küldöttközgyűlés 

teljes anyaga a szaklapban megjelent, így azt 
a tagság megismerhette.

2. A Szövetség éves munkatervében elő-
irányzott elnökségi ülések megtartásra ke-
rültek. Az előre kitűzött napirendi pontok 
megtárgyalásra kerültek és több esetben 
került az elnökség elé évközben felmerült 
aktuális téma is. Az ülések minden esetben 
határozatképesek voltak és a megbeszélése-
ket jó aktivitás jellemezte. Az ülésekről és 
az ott hozott döntésekről a szaklap megfe-
lelő tájékoztatást adott. Megtartásra került a 
tárgy év időszakos értékelését és a következő 
évre vonatkozó elképzeléseket ismertető és 
azokat megvitató elnökségi - tagszövetségi 
vezetői közös értekezletet. Anyagát a szak-
lap ismertette.

3. A Bizottság áttekintette és vizsgálta:
• Az egyesületi tagnévsorokból készített 

szövetségi nyilvántartásokat. Észrevételként 
kellett megállapítani, hogy az egyesületi 
adatlapok több esetben aláírás és bélyegző 
nélkül lettek felterjesztve.

Kiadás 2010.tény
értéke eFt

2011.terv
értéke eFt

1. Személyi jellegű:
a. Alkalmazottak (2+1 fő):

munkabére: 4 560 5 472
munkabér közterhei: 1 875 2 250
Költségtérítése összesen: 1 074 1 289

b. Tisztségviselők (elnökség+szakbizottságok)
Tiszteletdíja: 0 0
Költségtérítése összesen: 3 794 3 000

Összesen (a+b): 11 303 12 011
2. Szaklap Kft. Szaklap, évkönyv, katalógus: 10 080 10 500
3. Székház fenntartása:

Közüzemi díjak(ELMŰ, Gáz, Tel, ADSL, ISDN...: 2 157
biztosítások, közös költség 565
javítás, karbantartás: 232
Összesen: 2 954 3 000

4. Működési költségek: 
szállítás, posta: 3 025
Számítógép, másológép vásárlás: 707
Nyomtatv., irodasz., jogsztár, programok, weblap: 2 008
Összesen 5 740 5 000

5. Lábgyűrű rendelés költségei: szabványos: 9 334 9 000
6. Gumi versenygyűrű gyártatás: 3 181 3 000
7.  Rendezvények: kiállítások, bBiz., elnökségi ülések, árvíz, 

Közgyűlés, FCI, versenyek, gyüjtések, fordítások: 
10 010 10 000

8. Nemzeti versenyek: szállítási költsége, díjak, pénzdíjak: 8 277 8 000
9. Megbízási díjak:

Könyvelői iroda, meteorológia, jogtanácsos: 2 480 2 000
Értékcsökkenés: 989 1 000

Kiadás összesen: 64 348 63 511
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• A versenyengedélyek nyilvántartását és a 
befizetések teljesítését.

• A különféle lábgyűrűk rendeléséről ké-
szített összesítéseket. Ismét fel kell hívni a 
figyelmet a határidők betartására.

• A pénztárbizonylatok alaki és tartalmi 
megfelelőségét.

• Foglalkozott a bizottság a szövetségi alap-
szabály és a versenyszabályzat tervezett mó-
dosításával és mindkettőhöz tett javaslatokat, 
amelyek a tervezeten átvezetésre kerültek.

• Megállapításra került, hogy a szövetség 
iktatási- iratkezelési rendszere javult, köny-
nyebben áttekinthetővé vált.

4. Az egyesületi – tagszövetségi alapsza-
bályok – nem teljes körű – áttekintése alapján 
ismételten fel kell hívni a figyelmet arra, hogy 
az önállóság maximális tiszteletben tartása mel-
lett is nagyobb figyelmet kellene fordítani azok 
aktualizálására, a módosuló szövetségi alapsza-
bállyal való összhangjának biztosítására.

5. A szövetség a tagság adójának 1%-os 
felajánlásából 423 eFt támogatást kapott.

6. A bizottság támogatta a Szövetség Nem-
zeti Civil Alap felé benyújtandó pályázati 
tervét. Ennek eredményeképpen a szövetség 
működési költségeinek fedezéséhez 738 eFt 
támogatás került folyósításra.

7. Az előző évi jelentésünkben tervünknek 
megfelelően a szövetség könyvelését végző 
könyvelői iroda elkészítette a tevékenysé-
günk sajátosságait jobban figyelembe vevő 
számviteli rendet. Az éves mérleg elkészíté-
sét megelőző könyvviteli zárlat főbb adatait, 
valamint a 2011. évre vonatkozó tervszámok 
a meghívó mellékleteként kiadásra kerültek.

A fentiek alapján a bizottság a 2011. év gaz-
dálkodásáról elhangzott elnöki beszámoló és 
a közreadott részletező anyag összegzésekép-
pen a sportszövetség 2010. évi gazdálkodását  
65016 Ft bevétellel és 64348 Ft kiadással a 
küldöttközgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A sportszövetség eszközeinek értéke 2010. 
december 31-én 19513 Ft, míg a készletek 
értéke 19343 Ft a számlán 13358 eFt, elkü-
lönítve 5558 eFt.

8. A 2011. évi költségvetés tervezéséhez 
javasolja a bizottság, hogy a 2012. évre ter-
vezett „Összeurópai Postagalambsport Kiál-
lítás” budapesti megrendezéséhez már az idei 
költségvetésben képezzen a szövetség külön 
alapot. Fedezetéül a lábgyűrűkhöz kapcsolt 
hozzájárulás szolgálhatna.

9. A fentiek szerinti összesített adatok, va-
lamint a részletes elszámolás a sportszövet-
ség, mint közhasznú testület közhasznúsági 
jelentésének alapját is képezik, számadatai 
azzal megegyeznek.

A jelentést kiegészíti még:
• A Sportszövetség 2010. évben 738 eFt 

támogatást nyert pályázati úton,
• Tisztségviselői munkájukért díjazásban 

nem részesültek,
• Fizetett alkalmazottainak száma 3 fő volt, 

amelyekkel kapcsolatban a kötelezettségek 
teljesítésre kerültek.

10. Több évközben felmerült kérdésben 
ismertettünk bizottsági véleményt az Elnök-
séggel, amelyek figyelembevételre kerültek. 
(Pl. a versenyszabályzati előírások helyi szi-
gorításának tilalma; a szállítási kötelezettség 
fennállása akkor is, ha egy egyesület egy-egy 
esetben létszámhiány miatt csak egyesületi 
versenyt kíván rendezni; a díjlista 33%-os 
mértékűre történő bővítésének indokoltsága)

11. Sajnálattal állapította meg a bizottság, 
hogy az előző évi beszámolóban tett azon ja-
vaslata, hogy a küldöttközgyűlés előtt be nem 
számoló bizottságok az év eleji szaklapokban 
ismertessék tevékenységüket – anyagok hiá-

nyában – nem vezetett eredményre. Javasol-
juk a küldöttközgyűlésnek a javaslat közgyű-
lési határozattá emelését.

Kérjük javaslatunk megvitatását és elfogadását! 
4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
A tárgyévben megnövekedett a Fegyelmi 

Bizottság munkája. Alapvető problémákról 
szeretnék szólni, mint például az úgynevezett 
„Lendvai ügy”. Problémaként látom, hogy az 
egyesületek nincsenek tisztában a fegyelmi eljá-
rások lebonyolításával. Úgy gondolom az egye-
sületi, illetve Tagszövetségi Fegyelmi Bizottsá-
gok tagjai részére továbbképzést kellene tartani, 
hogy elkerülhetők legyenek a bírósági ügyek.

Az esetek többsége a csalások gyanújával 
kapcsolatosak. Alapvető probléma, hogy első 
fokon az egyesület nem a fegyelmi szabályzat-
nak megfelelően idézi meg az érintetteket. Jegy-
zőkönyveket nem vesznek fel, nem megfelelően 
dokumentálják a tárgyaláson elhangzottakat. Eb-
ből kifolyólag a határidők csúsznak és ez is oka: 
a hibásan jogerőre emelkedő határozatoknak.

Nem találgatni, gyanúsítgatni kell, hanem 
olyan szabályszerű ellenőrzést kell tartani, 
ami megállja a helyét akár a bíróságon is.

Azoknak a galambászoknak akiket indo-
kolatlanul történt meghurcolás miatt kár ért, 
akiknek a nevét indokolatlanul befeketítették, 
jóvátételt kell biztosítani.

5. 1., 2., 3., 4., napirendi pontok vitája, 
hozzászólások, határozathozatal

Varga Antal 23. tagszövetség – Tíz éves a 
mai vezetés, megköszöni az eddig végzett mun-
kát. Az eredményes magyar versenyek érdeké-
be Németországi példát említ, ahol sok kisebb 
röpcsoportra osztva versenyeznek a német pos-
tagalambászok. A versenyszabályzattal kapcso-
latosan úgy véli, nagy az anyag és a szabályaink-
kal mindig a valós eredményt kell védelmezni. A 
versenyszabályzat nem tartalmazza a vezetők fe-
lelősségét. Javasolja külföldi meghívások esetén 
tagszövetségi elnökök felkérését delegációkba. 
Doppinggal kapcsolatos véleménye: 30 éve Né-
metországban nincs bizonyított doppingvétség.

Juhász Ernő 16. tagszövetség – Az a ja-
vaslata, hogy berepült galambként az olimpi-
ai gyűrűs galamb versenyzéséhez a szövetség 
ne járuljon hozzá.

Dr. Jilly Bertalan – Kéri tanulmányozzák 
át a kiadott dopping szabályzatot. Fontos vele 
foglalkozni, felajánlja a dopping ellenőrzése-
ket a Magyar Postagalambsportban.

Kajli István 17. Tagszövetség – Ma az első 
gondolata az volt, hogy el kell halasztani a kül-
döttgyűlést, mert több anyagot a jelenléti ív alá-
írásakor kapott kézhez. A küldöttgyűlés kezde-
téig Ő ezt nem tudta áttanulmányozni. Olimpiai 
gyűrűvel csak a tulajdonos versenyezhessen. 
A szövetségnek nincs gyűrűkereső programja, 
nem találja a berepült galambokat. Részlete-
sebb pénzügyi beszámolót szeretne. Vélemé-
nye szerint túl nagy a színházterem, már 10 
éve idejárunk, kisebb helyen, máshol legyen a 
Küldöttgyűlés.

Gulyás József 13. tagszövetség – Londoni 
szervezőknek díjat ajánl fel a verseny meg-
rendezéséért. 

Bárdos István válasza:
- A versenyszabályzatot mindjárt végig-

nézzük, és közösen értelmezzük, illetve javí-
tunk a szövegben.

- Jó javaslat a Tagszövetségi elnökök dele-
gátusokba való meghívása.

- A dopping kérdéssel a világ minden or-
szágának foglalkoznia kell, felajánljuk a dop-
ping vizsgálatok lehetőségét Magyarországon 
is minden versenyző postagalambásznak.

- A meghívó kiküldésének a legfőbb aka-
dálya, hogy 4 Tagszövetség adta le a kül-
dötteinek névsorát, a többit a tagszövetségi 

elnökökhöz kellett kiküldeni, de elfogadva a 
kritikát a jövőben változtatunk ezen.

- Az ellenőrző bizottságtól kérjük, adjon 
javaslatot a pénzügyi beszámoló formátumá-
ra és terjedelmére.

- A szövetségnek igenis van gyűrűkereső prog-
ramja, használni is lehet, minden kiadott gyűrűt 
regisztrálunk a Tagszövetségekben nyilvántart-
juk. A további dokumentálást ott kell folytatni.

- A Küldöttgyűlés helyszíne jó, nem vál-
toztatunk, hiszen kulturált, kényelmes és el-
férünk kényelmesen a színházteremben. Nem 
kell örökké mindent megváltoztatni!

- A 2012. évre London mellett Berlinből is 
szervezünk olimpiai versenyt, javaslom min-
denkinek a részvételét.

1.2.3.4. napirend elfogadása: 
Szavazás: igen: 100, nem: 0, tartózkodás: 0

Versenyszabályzat módosítása. 
Közel másfél éve foglalkozunk az új verseny-

szabályzattal, ennek mára széles társadalmi vitát 
követően összeállt anyaga van. A kiadott anyag-
ban néhány módosítási javaslatot teszünk:

- Tagegyesület, tagszövetségi versenyszabályzat 
nem lehet ellentétes az országos versenyszabályzattal.

- A központi gyűjtőhelyeken minimum 3 fő 
végezheti a gyűjtési, bontási munkálatokat.

- Aki két tagszövetségben versenyez, an-
nak a tagnak is csak egy versenyengedélyt 
kell váltani. A Nemzeti Bajnokságban csak 
egy csapattal vehet részt, azt előre kell meg-
nevezni – lehetőleg az anyaegyesületében. A 
Tagszövetségi versenyeken mind a két helyen 
részt vehet a tagszövetségi bajnokságban.

- Versenyellenőrzést minimum két fő végezzen, 
akik megbízólevéllel ellenőrizhetnek saját tag-
szövetségen belül, illetve országos versenyeken. 
Az élgalambokat 30 percen belül kell jelenteni az 
egyesületi versenybizottságnak. Magyarországon, 
a hivatalos versenyeken 20%-os díjlista készül.

- A Versenyszabályzat létrehozásának, ki-
egészítésének és módosításának javaslattételi 
joga az SVB-t illeti meg, ennek elfogadása az 
elnökség feladata.

- A Közgyűlésnek javasoljuk a Magyar Kupa 
középtávjának min. 1000 km-es össztávját.

- Az országos vagy nemzetközi kiállításokon 
elért eredmények alapján Standard Tenyésztés 
Országos Mestere cím érhető el. A cím eléré-
séhez legalább 1500 pontot kell gyűjteni.

- Pontszámítási eljárások: 1. helyezésarányos 
pontosztás; 2. hagyományos pontszámítás; 3. 
ászpont számítás; 4. koefficiens számítás (A 
2005-ös versenyszabályzatban leírtak szerint)

- Az új versenyszabályzatot kövesse új ki-
állítási és bírálói szabályzat elfogadása.

Hozzászólás:
Velenczei Béla – Az ország egyes részein 

nagy gondot okoz a sprintversenyek gyűjtésén 
a 7 versenyző tag biztosítása. Ezért a Karancs 
tagszövetség javaslata, hogy nem versenyző tag 
is rakhasson galambokat a szállító autóba. Ver-
senyellenőrzést egyedül senki sem végezhessen.

Szavazások:
Ki véli úgy, hogy NE lehessen idegen ga-

lambot a szállító autóba pakolni.
Szavazás: igen: 90, nem: 10, tartózkodás: 0
Hivatalos versenyellenőrzést minimum 2 fő 

végezhessen, akiknek rendelkezniük kell szö-
vetségi, vagy tagszövetségi megbízólevéllel.

Szavazás: igen: 98, nem: 2, tartózkodás: 0
Az élgalambokat 30 percen belül kötelező 

jelenteni. Holtidő alkalmazása esetén a holtidő 
végeztével kezdődjék a 30 perc számolása.

Szavazás: igen:93, nem:7, tartózkodás: 0
Standard Tenyésztés Országos Mestere cím 

eléréséhez legalább 1500 pontszükséges.
Szavazás: igen:100, nem:0, tartózkodás: 0
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A Nemzeti versenyek során a listák hány 
százalékban kerüljenek kiértékelésre.
Szavazás: 20%: 82, 33%: 11 , megengedhető: 7

A Magyar Kupa középtávú értékelésének 
minimum összkilométer határa mennyi legyen.

Szavazás: 1000 km: 47 fő, 1200 km: 38 fő
Hozzászólás:
Mihalik Csaba 05. Tagszövetség – A 

versenyszabályzatban írható chipgyűrűről 
beszélünk, ezt ma még lehetetlen teljesíteni. 
Kéri, hogy a nemzetközi versenyek eredmé-
nyeit a kiállításokon fogadjuk el. 

Katona József – Egységes eredményszá-
molás mellett, egységes pontszámítás legyen.

Krajnyák Imre 24. tagszövetség – A Ma-
gyar Kupa versenyeire 30 fő 300 versenyző 
galambot javasol.

Pintér Ferenc – 3 kérdést vet fel: 1. Fel-
eresztési helyeknél a megadott koordinátáról 
kelljen engedni, ne a két kilométeres körze-
téből. 2. Ellentmondásos a versenyszabály-
zatban, hogy kinek van joga a szabályzat 
módosítására, az Elnökségnek, vagy az SVB-
nek. 3. Az új versenyszabályzat csak olyan 
chipgyűrűvel engedi a versenyeken való 
részvételt, amelyekben szerepel a tenyésztő 
négyjegyű azonosítója. Ez alapján ettől az 
évtől kizárható-e az a tenyésztő, aki nem csak 
ilyen típusú gyűrűvel versenyez?

Juhász Gyula – Nem tudja és magyarázatot 
vár – most, milyen pontozást fogunk használni?

Mészáros János – Az eredményszámoló 
program nem jelenthet korlátot a különböző 
pontszámítások alkalmazásában a program 
annyi féle listát képes számítani amennyire 
azt beállítják. Az u.n. 100 pontos rendszer 
teljes mértékben elfogadhatatlan, hiszen sem-
miféle különbséget nem tesz rövid-, közép- és 
hosszú távú utakon elért eredmények között.

Az elnök válaszai:
- A megadott koordináták megközelítésé-

vel előfordulhatnak problémák, ezért meg 
kell hagyni a két kilométeres mozgáshatárt.

- Magyarországon a chipgyűrűket köz-
pontilag nem tervezzük lecserélni, csak a 
régi típusú gyűrűk árusítását tiltjuk meg a 
forgalmazóknak az új versenszezonban. Új 
chipgyűrűk vásárlásakor már csak az írható 
chipgyűrűket lehet eladni, ellenkező esetben 
a versenyeredményt megsemmisíthetjük. 
Nemzetközi versenyek esetében az időben 
leadott versenyprogramokat a versenybizott-
ság és a bíráló bizottság figyelembe veszi a 
kiállítási rendezvényeinken.

- A versenyszabályzat módosítását az SVB 
javaslatára az elnökség végzi el. Ezt adott 
esetben a szövetség küldöttgyűlése megerő-
sítheti vagy változtathatja.

- Az eredményszámolásunk egységes, köz-
pontilag a szövetségben történik, a verseny-
szabályzatban lévő pontszámítási javaslatunk 
pedig az értékeléshez is egységes útmutatást 
ad. Magyar Kupába nem javasoljuk sem a ver-
senyzői sem a galamblétszám csökkenését. 

Szavazások:
A pontszámítás egységes módon (100 pon-

tos számítás) vagy többféle lehetőségből vá-
lasztva történjen.

Szavazás: egységes: 26 fő, többféle: 74 fő
Így az előző versenyszezonban elfogadott pont-

számításokat alkalmazhatják a Tagszövetségek.

Alapszabály változások: 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség el-

kötelezett a postagalambsport hagyományainak 
ápolásában, művelőinek segítésében. A Magyar 
Postagalamb Sportszövetség megismerteti és 
népszerűsíti a postagalambsportot a gyermekek 
és fiatalok körében, kiemelten figyel nyugdíjas 
idős tagjainkra, versenyeket szervez annak ér-

dekében, hogy a postagalambsport magas szín-
vonalú szerethető sportág legyen.

A Sportszövetség tagjai a Fővárosi Bíróság által 
1989. november 7. napján az 515-ös sorszám alatt 
nyilvántartásba vett, és a 13. Pk. 60.499/89/11-es 
ügyszámmal ellátott szervezetük Alapszabályát 
2011. március 12. az alábbiak szerint módosítja.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
elkötelezett a Fair Play szellemét mindenkor 
betartó versenyek szervezése mellett.

1. szakasz
1. … Magyar Postagalamb Sportszövet-

ségbe (a továbbiakban: Sportszövetség) tö-
mörülnek. A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség országos sportági szakszövetség.

3.  Az országos sportági szakszövetség…
9. A Sportszövetség kizárólag a postagalamb ver-

senyzéssel és tenyésztéssel összefüggő… származó 
hibák (vis maior) és káresemények kockázatát …

10. c/ ...és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt, azoktól támogatást nem fogad el.

2. szakasz
1. g/ az általa szervezett vagy rendezett...
h/ A Fair Play szellemének ápolása és nép-

szerűsítése.
2. b/ meghatározza a tagszövetségek létre-

hozásának, működésének és átalakulásának 
szabályait és felügyeli azok megvalósulását

c/ gondoskodik a versenyvezetők és…
d/ a központi nyilvántartás vezetése, gon-

doskodik a tagok nyilvántartásáról, …
5. d/ Elfogadja az FCI szabályait, gondos-

kodik arról, hogy azt tagjai is megismerjék.
7. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

hivatali szervezete és szervezeti egységei
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

sportszakmai, ügyviteli, gazdálkodói és ad-
minisztrációs feladatai ellátása érdekében 
hivatali szervezetet működtet.

- a hivatali szervezet a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség Központi irodájából 
és a területi feladatokat ellátó tagszövetségi 
szervezeti egységekből áll.

- a Központi hivatal dolgozói
- az adminisztrációt, gazdálkodást vala-
mint a versenyrendszer működtetését fel-
ügyelő főtitkár
- az adminisztrációt, gazdasági ügyeket in-
téző irodavezető
- a Magyar Postagalamb Sportszövetség a 

postagalambsport versenyrendszere szerve-
zése és irányítása érdekében tagszövetségi 
szervezeti egységeket (megyéken belül) szer-
vezeti egységeket hoz létre

- a tagszövetségek jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egységek; feladataikat 
az Alapszabály 25. szakasza tartalmazza

3. szakasz
1. b/ Magyarország megyéiben, megyei 

szinten illetve Budapesten működő Tagszö-
vetség, amelyet jelen Alapszabály…

c/ a Magyar Postagalamb Sportszövetség-
be való belépés és kilépés önkéntes

3. b) ...A pártoló tagot tagegyesület, vagy a 
Szövetség veszi fel tagjai sorába.

Népszerűsíti a postagalambsportot Szövet-
ségi taggal együtt közös néven versenyezhet.

4. a/ tagszövetség tagja olyan megyén be-
lüli, megyei szintű sportszövetségi…

5. Tagszövetséget Magyarország Közigaz-
gatási rendje alapján megyénként, illetve Bu-
dapesten kívánunk működtetni.

4. szakasz
1. b/ A tagegyesületek Magyarország me-

gyéiben, illetve Budapesten kialakított …
2. h/ … engedett teljesítményfokozó sze-

rek (dopping) használata…
10. szakasz

5. utolsó bekezdését töröljük, mert kétszer 
jelent meg az alapszabályban.

11. szakasz
1. a/ az Alapszabály elfogadása és módosítá-

sa; csak írásos előterjesztés alapján, amelyet a 
közgyűlés időpontját legalább 15 nappal meg-
előzően írásban kell benyújtani a főtitkárnak.

x/ a Szövetség feloszlásának kimondása 
kérdésében való döntés; feloszlás esetén ren-
delkezés a fennmaradó vagyonról.

y/ a tagdíj mértékének meghatározása és 
módosítása

14. szakasz
1. A Sportszövetség legfőbb képviseleti és 

ügyintéző szerve a küldöttközgyűlés által 5 évre 
megválasztott sportszövetségi Elnökség (továb-
biakban: Elnökség), amely az évenként ülésező 
küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel.

Az elnökség tagjai tisztségüket társadalmi 
megbízatásként látják el.

2. e/ Az elnökségi ülések nyilvánosak. 
Indokolt esetben az elnökség – különösen 
személyiségi, jogvédelmi vagy adatvédelmi 
okból – jelenlévő tagjai legalább 2/3-os több-
ségével zárt ülést is elrendelhet.

21. szakasz
1. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

versenyei:
a) bajnokságok: hobby, egyesületi, tag-

szövetségi, nemzeti (országos), felnőtt, 
gyermek, amelyek működtetését a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség illetve a területi 
szervezeti egységek végzik.

b) kupák: Magyar Kupa, Szuper Kupa
c) emlékversenyek

23. szakasz
2. d/ magán vagy jogi személyek, illetve az 

állam hozzájárulásaiból;
e/ a közhasznú tevékenység folytatásából szár-

mazó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
f/ a tagszervezetek által befizetett – jogsza-

bályban vagy a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség szabályzatában illetve határozatá-
ban megállapított – díj;

g/ egyéb bevétel;
25. szakasz

1. A Sportszövetség tagegyesületei Magyar-
ország közigazgatási egységein belül – Buda-
pesten és a megyékben – hozhatók létre, mű-
ködtethetnek és megszűntethetnek társadalmi 
szervezetként működő, saját alapszabállyal és 
vagyonnal rendelkező, önálló jogi személyisé-
gű szövetséget, amely a bírósági nyilvántartásba 
vétellel jön létre. A szövetség célja a jövő érde-
kében egy megyében lehetőleg 1 tagszövetség 
működjön. Nem zárható ki azonban, hogy több 
megyében is működhet 1 tagszövetség, illetve 
egy megyében is működhet több tagszövetség. 
Ez a szövetség azonban nem hozható létre a 2. 
szakasz 1-4. bekezdésben felsorolt feladatok-
kal, mert azokat az ország területén a Sportszö-
vetség kizárólagos jogkörben gyakorolja.

26. szakasz
1. … A főtitkár felett a munkáltatói jogokat 

az elnök gyakorolja. A főtitkárt az elnökség 
határozatlan időtartamra nevezi ki.

Hozzászólások:
Hegyi György – Nem ért egyet a megyésítés 

gondolatával. Saját Tiszafüredi egyesülete szá-
mára rendkívül hátrányos helyzetet teremtene, 
ellehetetlenítené a galambászat sikerességét.

Alapszabály változtatás elfogadása:
Szavazás: igen:98, nem:2, tartózkodás: 0

Az egyebek napirendi pont alatt bejelentés, 
észrevétel nem hangzott el. Bárdos István 
megköszönte a türelmet, figyelmet, minden-
kinek eredményes versenyzést kíván a 2011. 
évben és a küldöttgyűlést ezennel bezárta.

Pethő Attila sk. jegyzőkönyvezető
Erdélyi Gyula sk. hitelesítő
Szalai Károly sk. hitelesítő
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80 éves a Kispesti B-05 Egyesület
November 27-én tartotta a jubileumi díjki-

osztóját a Kispesti B-05 egyesület a Kispesti 
Halásztanya étteremben.

80 év… nagy idő… nagy múlt…
Az egybegyűltek között nemcsak az egye-

sület tagjai voltak jelen, hanem a nagy öregjei 
is, szimpatizánsok, nem galambászó barátok, 
rokonok és persze a családtagok. A 80 körüli 
létszám teljesen kitöltötte a termet.

Kucsera György köszöntötte az egybe-
gyűlteket, a meghívott vendégeket, Kispest 
polgármesterét Gajda Pétert, Pethő Attila 
főtitkár Urat, és Kakas Tímea főszerkesztőt.

Majd felolvasott az egyesület múltjából, 
nevezetes emlékeiből. Ebből néhány részle-
tet idézek:

1930. szeptember 13-án alakult az egye-
sület. A Columbia egyesületből vált ki két 
másik egyesülettel együtt és alakítottak önál-
lóan, új székhellyel egyesületet.

A második világháborút követően az isko-
lás korú gyerekek között igen sikeresen nép-
szerűsítették a postagalambászatot.

1952-ben az egyesületnek 251 tagja volt 
és 41-en voltak várólistán, mivel akkoriban 
a postagalamb tartást rendőrségi engedélyhez 
kötötték. Kispesten 500 méterenként volt egy 
galambász.

Minden szerdán Bartuszek János vendéglő-
jében gyűltek össze beszélgetésekre, szakelő-
adásokra. A megjelenés kötelező volt, aki há-
romszor egymás után hiányzott, azt kizárták.

Ebben az időben a galambszállítást lovas 
kocsin oldották meg. Rendszeres kocsisuk 
Telkes Feri bácsi volt, akinek egyszer elpusz-
tult a lova. A galambászok összefogtak, mert 
ha nincs ló, nincs kocsi, nincs verseny… és ki 
ahogy tudott hozzáadott. Egy ló árát összead-
ták, és meglepték vele Telkes Feri bácsit, aki 
könnyekre fakadt örömében.

Pethő Attila főtitkár átadta a Szövetség jubi-
leumi serlegét Kucsera György elnök Úrnak.

Ezek után Gajda Péter polgármester emel-
kedett szólásra. Méltatta a galambászokat, az 
egyesület összetartását, tenni akarását. To-
vábbi sok sikert kívánt.

Majd elkezdték a díjak átadását, amit 
Kucsera György vezetett és Gajda Péter pol-
gármester adott át.

A díjátadó után cigányzene kellemes han-
gulatában költötték el a vacsorát, majd tom-
bolahúzásra került sor. Vacsora után Horváth 
Károly összehozta egy fotó erejéig a múlt és 
jelen galambászait, hogy örök emlék marad-
jon erről a rendezvényről.

Végezetül a bajnokok:
Fő versenyek:
Rövidtávú csapat: 

1. Kovács Imre  31 helyezés
2. Bodor Dániel 30 helyezés
3. Takács Sándor 23 helyezés

Középtávú csapat:
1. Kovács Imre 29 helyezés
2. Bodor Dániel 27 helyezés
3. Takács Sándor 21 helyezés

Hosszú távú csapat:
1. Bodor Dániel 17 helyezés
2. Kovács Imre 15 helyezés
3. Hegyesi Csaba 10 helyezés

Általános csapat:
1. Kovács Imre 46 helyezés
2. Bodor Dániel 47 helyezés
3. Hegyesi Csaba 29 helyezés

Champion galambok:
Rövid táv: - Hímek:

1. Kovács Imre 08-03-78165H  5 h
2. Bodor Dániel 07-02-63479H  5 h
3. Takács Sándor 09-03-85739H  4 h

  - Tojók
1. Kovács Imre 08-03-78161T  6 h
2. Cseresznye Attila  07-50-38799T  3 h
3. Kovács Imre 09-03-85201T  3 h

Középtáv: - Hímek
1. Kovács Imre 08-03-78165H  6 h
2. Kovács Imre 09-03-85202H  4 h
3. Takács Sándor  09-03-85739H  4 h

  - Tojók
1. Kovács Imre  08-03-78161T  6 h
2. Kovács Imre  09-03-85201T  3 h
3. Kovács Imre  09-03-82260T  3 h

Hosszú táv: - Hímek
1. Bodor Dániel 08-03-79646H  4 h
2. Kovács Imre 09-03-85202H  3 h
3. Hegyesi Csaba  07-02-62093H  3 h

  - Tojók
1. Bodor Dániel  07-02-63544T  4 h
2. Kovács Imre 08-03-78161T  3 h
3. Bodor Dániel  08-50-03359T  2 h

Általános táv: - Hímek
1. Kovács Imre 09-03-85202H  7 h
2. Kovács Imre 08-03-78165H  7 h
3. Bodor Dániel  07-02-63479H  7 h

  - Tojók
1. Kovács Imre 08-03-78161T  9 h
2. Bodor Dániel 07-02-63544T  5 h
3. Cseresznye Attila  07-50-38799T  3 h

Sprint versenyek:
1. Kovács Imre 60 helyezés
2. Bodor Dániel 49 helyezés
3. Takács Sándor  35 helyezés

Champion: - Hímek
1. Bodor Dániel  09-03-85634H  7 h
2. Kovács Imre 09-03-85206H  6 h
3. Bodor Dániel  08-03-79633H  6 h

  - Tojók
1. Bodor Dániel 07-02-63499T  7 h
2. Takács Sándor  09-03-85742T  6 h
3. Bodor Dániel 09-03-85621T  5 h

Fiatalok verseny:
1. Kovács Imre 1. cs.  20 helyezés
2. Kovács Imre 2. cs.  17 helyezés
3. Bodor Dániel  3. cs.  16 helyezés

Champion:
Kovács Imre  10-03-91503 4 helyezés

Kakas Tímea
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Füzesabony V-02 PGSE

V-02 egyesület
2010-es eredménylistája

Egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság 
1. Országh István 1.cs. 44 h. 829,93 p 
2. Hegedős Norbert 1.cs. 26 h. 439,83 p 
3. Nagy Ferenc 1.cs. 26 h. 418,13 p 
4. Országh István 2.cs. 18 h. 289,00 p 
5. Pásztor Béla 1.cs. 19 h. 286,97 p
6. Országh István 3.cs. 15 h. 244,47 p 

Egyesületi Középtávú csapatbajnokság 
1. Országh István 1.cs. 48 h. 962,18 p 
2. Hegedős Norbert 1.cs. 32 h. 546,34 p 
3. Nagy Ferenc 1.cs. 28 h. 469,04 p 
4. Pásztor Béla 1.cs. 18 h. 290,54 p 
5. Nagy Ferenc 2.cs. 16 h. 285,53 p
6. Országh István 2.cs. 16 h. 273,12 p 

Egyesületi Általános távú csapatbajnokság 
1. Országh István 1.cs. 37 h. 750,58 p 
2. Hegedős Norbert 1.cs. 25 h. 457,23 p 
3. Nagy Ferenc 1.cs. 24 h. 420,29 p 
4. Fekete István 1.cs. 17 h. 306,99 p 
5. Bocsi Imre 1.cs. 16 h. 252,43 p 
6. Nagy Ferenc 2.cs. 13 h. 238,68 p

Egyesületi Hosszú távú csapatbajnokság 
1. Országh István 1.cs. 11 h. 226,45 p 
2. Hegedős Norbert 1.cs. 8 h. 179,15 p 
3. Juhász László 1.cs. 7 h. 140,44 p 
4. Fekete István 1.cs. 7 h. 139,08 p 
5. Nagy Ferenc 1.cs. 6 h. 122,20 p 
6. Bocsi Imre 1.cs. 6 h. 105,48 p

Rövidtávú egyesületi championbajnok-
ság, hímek 
1. Országh István V02  HU 09-26-05231
2. Országh István V02  HU 09-26-05212
3. Országh István V02  HU 09-26-05337

Középtávú egyesületi championbajnok-
ság, hímek 
Országh István V02  HU 09-26-05231
Országh István V02  HU 09-26-05337
Országh István V02  HU 07-26-89028

Általános távú egyesületi champion-
bajnokság, hímek 
Országh István V02  HU 07-26-89007
Országh István V02  HU 07-26-89028
Országh István V02  HU 07-26-89024

Országh István bemutatkozása
Rövidtáv: 
HU 09-26-05231 KH Champion 1. 
A kerületben Rövid és Középtávon 2010-

ben 11-helyezés.
HU 09-26-05212 KKH Champion 2. 
A kerületben Rövid és Középtávon 2010-

ben 10-helyezés.
HU 09-26-05337 KCsH Champion 3. 
A kerületben Rövid és Középtávon 2010-

ben 9-helyezés.

Középtáv: 
HU 09-26-05231 KH Champion 1.
HU 09-26-05337 KCsH Champion 3.
HU 09-26-05212 KKCsH Champion 6.

Általános táv: 
HU 07-26-89007 KCsH  Champion 1.
HU 07-26-89028 KH  Champion 2.
HU 07-26-89024 KH  Champion 5.
HU 09-26-05337 KCsH  Champion 3. 

A Mátra Tagszövetségben Rövid és Kö-
zéptávon 2010-ben 9 helyezés, testvére 
HU 09-26-05234 KH 8 helyezés, nagyapja 
1 évesen 11 helyezés tagszövetségi rövid-
távú champion 1.

HU 09-26-05231 KH  Champion 1. 
A Mátra Tagszövetségben Rövid és Kö-

zéptávon 2010-ben 11 helyezés és legered-
ményesebb 1 éves hím, apja és nagyapja 
ugyancsak 11 helyezést repültek 1 évesen.

HU 09-26-05212 KKH  Champion 2. 
A Mátra Tagszövetségben Rövid és Közép-

távon 2010-ben 10 helyezés, apja fiatalok ver-
senyén 4 út 4 helyezés 1 évesen 10 helyezés

2008-ban tagszövetségi 
Rövidtávú 1. egyesületi 1. Röpcsoport 1.
Középtáv 1.  egyesületi 1. Röpcsoport 1.
Füzesabony legjobb galambásza 1.

2009-ben tagszövetségi 
Hosszú táv: 3. egyesületi 1. Röpcsoport 1.
Elit Club 6.
Általános: 4.   egyesületi 1. Röpcsoport 2.
Füzesabony legjobb galambásza 1.

2010-ben tagszövetségi
Sprint: 3.      egyesületi 1. Röpcsoport 2.
Elit Club 4.
Rövidtáv: 2.  egyesületi 1. Röpcsoport 2.
Középtáv: 2. egyesületi 1. Röpcsoport 1.
Füzesabony legjobb galambásza 1.

Nem sok galambbal galambászok, ezért 
az egyik évben rövid- és középtávon szok-
tam versenyezni a másikban hosszú táv és 
általános. 2009-ben az utolsó előtti útig 
vezettem a hosszú távot és az általános 
bajnokságot. Sajnos nem sikerült meg-
nyernem. 2010-ben vezettem a sprintbaj-
nokságot, a rövidtávú bajnokságot és a 
középtávú bajnokságot.

Sajnos az utolsó úton megint nem sike-
rült megnyernem a bajnokságot. De így is 
a Nemzeti Bajnokságban középtávon 17. 
lettem.

2011-ben 18 db özvegy hímmel fogok 
versenyezni!

Szeretném megköszönni a Magyar Pos-
tagalambászok nevében Bárdos Istvánnak 
és Molnár Mihálynak, hogy a V-02 egye-
sületnek nagyon sokat segítettek 2010-ben 
és hogy a magyar postagalambászatot Hol-
land, belga, német színvonalra emelték.

Országh István
Füzesabony

Megjegyzés a 2010. évi V-02 Egyesület 
tagsága kettéoszlott, időközben megala-
kították a V-01 egyesületet is.
A V-02 a 26-os tagszövetségben, a 
V-01 a 28-as Tagszövetségben kíván ver-
senyezni a jövőben.

Főszerkesztő
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Izsófalva az észak-magyarországi 
régióban, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyében a Borsodi dombság pere-
mén, Kazincbarcikától 9 kilométerre 
északra, az Ormos-patak völgyében 
fekszik.

A település környéke dombos, lej-
tős, régebben erdő borította a domb-
oldalakat, ma inkább szőlőket, szán-
tókat, legelőket láthatunk.

A falu déli végénél 3 nagy tó talál-
ható, amelyek az 1960-as évek elején 
folyt külszíni szénbányászatból ma-
radtak vissza.

Itt alakult meg több mint 30 éve a 
Z-22 Postagalamb Sport Egyesület. 
Az elnökünk az alakulás óta B. Varga 
Gábor. Taglétszámunk változó, de az 
utóbbi években 15-16 fő. Az Észak-II 

Tagszövetséghez tartozunk és verse-
nyein aktívan részt veszünk. 2010-
ben az Önkormányzattól kaptunk 
egy helyiséget ahol a versenyekkel 
kapcsolatos teendőket zavartalanul 
el tudjuk végezni. Egyesületünk a 
Tagszövetségi bajnokságon eredmé-
nyesen szerepel, de sikereket értünk 
el a Szuper Kupában, valamint a 
Nemzeti Bajnokságban is. Az elmúlt 
év egyesületi dobogósai Oláh János, 
Orosz Ferenc és Záborczki István 
voltak.

Az ők eredményeit szeretném is-
mertetni, valamint a galambjaikat 
bemutatni.

Tisztelettel:            Kovács István
+36 70/211-8856

Z-22 Izsófalva

Izsófalva Z-22 PGSE

Orosz Ferenc
Az Észak-II Tagszövetség Általános 

Csapatbajnokságában 4. helyezést ért el. 
Az Észak-Keleti Régió Általános Csa-
patbajnokságában 5.

Galambjai: a 07-50-00183 H Közép-
táv 2. champion.

A 07-50-12522 H Középtáv 7. 
champion.

A 07-08-93631 H Általánostáv 3.
Galambjai Huszti Sándortól és 

Hindulák Antaltól származnak.

Záborczki István
Az Észak-II Tagszövetség Általános 

Csapatbajnokságában 8. helyezést ért el. 
Az Észak-Keleti Régió Általános Csa-
patbajnokságában 10.

Galambjai: a 06-08-85749 T. Rövid-
táv 5. Általánostáv 4. champon.

A 05-08-78423 T. Középtáv 7. 
champion.

A 07-08-93804 H. Hosszú táv 5.
Galambjai Tőkés Csabától és Dr. Kas-

sai Pétertől származnak.
A 2011-es évre sok sikert kívánok ne-

kik, valamint a versenyeken részt vevő 
valamennyi sporttársamnak.

Oláh János
Az Észak II Tagszövetség Általános 

Csapatbajnokságában 2. helyezést ért el.
Galambja a 06-08-85869 T. Rövidtáv 

3. champion, Középtáv 3. champion, 
Hosszú táv 2. champion. Általánostáv 
1. champion. A Tagszövetség 2010. 
évi legeredményesebb galambja: 1. 
champion. Észak-Keleti régió Általá-
nos champion 3.

Galambjai származása a külföldi 
munkavégzése alkalmával megismert 
német sporttársak galambjaira vezethe-
tő vissza.
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Jobaháza F-22 PGSE
Az F-22 Jobaházi egyesület az elmúlt évben ünnepelte 25 éves 

évfordulóját. A jubileumi évadban nehéz versenyszezont teljesítet-
tek madaraink. A tervezett 17 útból, 16-ot sikerült megrendeznie a 
„Szigetköz-Lővér” Tagszövetségünknek. 

A kedvezőtlen időjárási körülmények miatt egy prágai verseny el-
maradt, és azt később, pótlólag sem sikerült megrendeznünk. A rend-
kívül szélsőséges időjárás következtében sok galambunk elmaradt. 

Rövidtáv: 4 verseny alapján (kezdő létszám 398 db, záró 341 db gal)
Szuper rövidtáv: a rövidtáv 4 versenye + 4 rövid út, a hosszú távval 

párhuzamosan. (8 út alapján. Kezdő létszám 171 db, záró 132 db gal)
Középtáv: 4 verseny alapján (Kezdő létszám: 329 db, záró 212 db gal)
Hosszú táv: 4 verseny alapján (Kezdő létszám: 133 db, záró 88 db gal)
A „Hanság” Röpcsoport szervezésében – Fiatal galambok verse-

nyei: 5 verseny
Egyesületünk taglétszámát és küldő erejét tekintve az egyik leg-

jelentősebb a kerületben. Nálunk mindenki „vidéki” tagnak számít, 
mert a Rábaköz két nagy riválisa – Kapuvár és Csorna – között elterü-
lő 10 kisebb település galambászait gyűjti össze az F-22.

Lássuk tehát, a 2010-es év végeredményeit:
Rövidtávú Csapatbajnokság: 1. Németh László

    2. Kocsis Gábor
    3. Szili Péter
Champion  Hím: 1. Kocsis Imre: 08-25-15189
 Tojó: 1. Horváth József: 07-15-86603

Középtávú Csapatbajnokság: 1. Ruzsics Sándor
    2. Németh László
    3. Szili Péter
Champion  Hím: 1. Németh László ifj.: 08-25-85435
 Tojó: 1. Szabó Tamás: 07-15-85803

Hosszú távú Csapatbajnokság: 1. Kocsis Imre
    2. Horváth József
    3. Szeiman József
Champion  Hím: 1. Szeiman József: 08-25-85966
 Tojó: 1. Szeiman József: 08-25-85988

Általános Csapatbajnokság:  1. Kocsis Imre
    2. Németh László
    3. Szabó Tamás
Champion  Hím: 1. Kocsis Imre: 08-25-85819
 Tojó: 1. Szabó Tamás: 07-15-85803

„Szuper” Rövidtávú Csapatbajnokság: 1. Németh László
     2. Szili Péter
     3. Kocsis Imre
Champion  Hím: 1. Németh László ifj.: 08-25-85435
 Tojó: 1. Duka Dezső: AU-09-102-5812
Vándor kupák: 
Csapó Kupa:  Ruzsics Sándor
Jubileumi Vándorserleg: Ruzsics Sándor
Dráguly kupa:  Czigány József
Fiatalok Csapatbajnoksága: 1. Ruzsics Sándor
    2. Ruzsics Sándor
    3. Ruzsics Sándor
Fiatal Champion:  1. Boros István: 10-25-02991

Olimpia gyűrűsök különdíja, (egy élő kacsa) 
a leghosszabb Prágai versenyen:
   1. Dr. Hegyi Ferenc: Ol-10-4783

A fenti – kivonatos – élhelyezettek 9 településen galambásznak. 
Ebből látható, hogy szinte mindenhova jutott a sikerélményből.

2010. november 6-án egy felejthetetlenül jó hangulatú díjkiosztón 
köszöntöttük egymást, és hozzátartozóinkat Szilben, az Akácfa étte-
remben, ahol Jakab Miklós galambász-vendéglátós csapatával feje-
delmi lakomát tálalt fel számunkra…

Galambospeti
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Példaképeink, bajnokaink… Pintér és Fiai A-48 
2010. év Nemzeti középtávú, hosszú távú és általános bajnokai

A kilencvenes évek első felében munkám 
gyakran szólított Győr és Mosonmagyaróvár 
mezőgazdasági gépgyáraiba. Amennyiben 
időm engedte, hazafelé jövet beugrottam 
Scheily Gáborhoz egy kis üdítő galambász 
eszmecserére.

Történt egyszer, talán 1992-ben, amint a 
hátsó udvarban a fiatalok volierje előtt szemlé-
lődtünk, érkezett és ránk köszönt egy viszony-
lag alacsony, csendes szavú férfi. Emlékeze-
tem szerint nem sokat szólt, inkább csak igen 
szerényen a mi beszélgetésünket figyelte. 10-
15 perc után el is köszönt. Mivel a bemutatko-
záskor nem értettem tisztán a nevét, Gábortól 
kérdeztem, ki volt a vendége. Mint kiderült 
a látogató Pintér Feri volt, aki furgonjával 
anyagbeszerzőként járta az országot, és ismert 
galambászok portája előtt gyakran megállt ko-
csijával. Melyikünk gondolhatta akkor, hogy 
néhány év múlva az ő és fiai eredményei ejtik 
ámulatba a magyar galambászok táborát.

Amikor március 11-én leültem Pintér Fe-
rivel, a fiúval, gyáli otthonukban, az volt a 
célom, hogy megismerjem a 2010-es ered-
ményekig vezető utat.

1./ Beszélj először a kezdetekről
Az elég közismert, hogy 1990-ben köl-

töztünk Halásztelekre, kertes családi házba. 
Közvetlen szomszédunkban Kiss 
József postázott, az A-21-ben 
versenyzett és nem üdvözölte 
apunak azt a szándékát, hogy sze-
dett-vedett galambokat telepítsen 
konyhai hasznosítás céljából dúca 
közelébe. Így aztán már az indu-
lás is postákkal történt, aminek 
következménye az A-21-be való 
belépés lett 1991-ben.

Nekünk, gyerekeknek, fogal-
munk nem volt a postagalamb-
okról, nem tudtunk egy fiatalt 
megkülönböztetni egy öreg ga-
lambtól. Érdeklődésünk fokoza-
tosan alakult, amiben természe-
tesen szerepe volt 1991 őszén az 
első fiatalok versenye nyújtotta 
élményeknek.

Kezünkbe került egy évkönyv, olvastunk 
az élversenyzőkről, és kezdtük keresni an-
nak okát, hogy az A-21 legjobbja miért csak 
huszadik a kerületi bajnokságban. Ha már 
pénzt költünk a galambokra, akkor mit kell 
tennünk, hogy eredményesebbek legyünk.

Aput is ezek a gondolatok izgatták és vidéki 
útjait kihasználva igyekezett az ország legered-
ményesebb versenyzőivel kapcsolatot terem-
teni és tőlük tenyész anyagot beszerezni. Így 
már a kilencvenes években galambokat, vagy 
tojásokat hozott több neves tenyésztőtől, így a 
nagykanizsai Nyakas Ferenctől, a tatai Pintér 
Imrétől, a pápai Csordás Károlytól, a rákoskerti 
Meixner Zoltántól, az adonyi Steinman István-
tól. Ezekből kiesett egy-egy kiválóság, ők vol-
tak kezdeti sikereink kovácsai.

Idővel Zsolt öcsémmel mi is csatlakoz-
tunk hozzá és figyeltük, figyeltünk, hogy ők 
hogyan csinálják, mit csinálnak jobban mint 
közvetlen környezetünk versenyzői. Ezzel 
párhuzamosan minden elérhető információt 
és szakirodalmat igyekeztünk megszerezni 
és megismerni. Lépésről-lépésre jutottunk 
közelebb a siker feltételeinek elsajátításához. 
Nagy előnynek számított, hogy mi hárman 
tevékenykedtünk egyazon cél megvalósítása 
érdekében, így a terhek is megoszlottak, a hi-
bákat, valamint a jó dolgokat pedig nagyobb 

eséllyel észleltük.
A jövő alakulásában jelentős fordulatot 

hozott a kaposvári teszttelep 1993. évi záró 
versenye. Meixner Zoli segítségével megis-
merkedtünk a holland Dick van den Berggel, 
akinek két fiatalja volt ott a végárverésen. Az 
egyik, egy kis jelentéktelen sötét madár a ku-
tyának nem kellett, így a 3000 forintos kikiál-
tási áron a birtokunkba került Tüske, későbbi 
tenyész favoritunk. Felmenőiben, mind apai, 
mind anyai oldalon számtalan díjnyerővel, 
holland ász galambbal. Mindjárt az első év-
ben bizonyította kivételes genetikai értékét, 
ugyanis egy tizenéves Nyakas Feritől szár-
mazó Devriendt tojóval nagyszerű verseny-
zőket produkált. Természetesen ez valahol a 
szerencse kategóriájába is tartozott, ugyanis 
Tüske így már a kezdetektől fokozott figyel-
met élvezett dúcunkban, mint ahogy Dickkel 
való kapcsolatunk is. Egyébként ez a külön-
leges madár 2010-ben, 17 évesen pusztult el 
és az előző évben még két fiatalt produkált.

El kell mondani, hogy a sok helyről beszer-
zett galambbal különböző egészségi problé-
mák is érkeztek. Ezeket gyakorlatlanságunk 
következtében, illetve az egyedüli Viktória 
bolt segítségével nem mindig sikerült blok-
kolni. 1998-ban drasztikus lépésre szántuk 
el magunkat. Amelyik galambunk egészségi 
szilárdsága a legkisebb hiányosságot mutatta, 
azt likvidáltuk. Talán ez is hozzájárult ahhoz, 
hogy 1999-ben nyertük első kerületi általá-
nos bajnokságunkat.

Talán ezzel záródott a sikerhez vezető út 
első szakasza.

2./ Könyvetek tanúsága szerint sok kül-
földi galambász hírességgel tudtatok kap-
csolatot teremteni. Hogyan alakult ez az 
évek folyamán?

Van den Berggel 1993 után is tartottuk a 
kapcsolatot, ami 1994-ben további két fiatalt 
eredményezett. Közben a mi szemléletünk is 
gyökeres változáson ment át. Jöttek az ered-
mények és módunk volt megismerni a siker 
ízét. Fordítottuk a külföldi szakirodalmat, és 
egyre erősödött bennünk annak igénye, hogy 
személyesen is megismerjük a külföldi nagy-
ságok dúcát, galambjait és elleshessünk vala-
mit sikereik hátteréről.

Első útjainkra 1997-ben és 98-
ban került sor, amikor kifejezetten 
Dickhez mentünk. Rokkantnyug-
díjasként nem tarthatott nagy ál-
lományt, rövid- és középtávon 
versenyzett, de ott kiemelkedően. 
Utanként 10-12 madarat kosara-
zott, számtalan díjat nyert 100-700 
km közötti távokon. Helyezéseinek 
nagy hányada 1-10 % közé esett. 
Galambjaival való kapcsolata le-
nyűgöző volt. 7-8 fiatalt hoztunk el 
ekkor, köztük a később De Wilde 
névre keresztelt kék tojót, amely 
éveken keresztül a Dollár Papa 
nevű hímmel „aranypárt” alkotott. 

Mint kiderült ugyanabban a 
helységben lakott egy másik híres-
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ség, Brinkmann, így éltünk a lehe-
tőséggel, és nála is látogatást tet-
tünk Kaptunk tőle két tojást, ami 
kuriózumnak számított, mert köz-
tudott volt, hogy igen nagy pénze-
ket kért mindenkor vásárlóitól.

Részben neki köszönhető 
„maratonos” korszakuk 2000-
2007 között. Történt ugyanis, hogy 
2000-ben 7 db fiatalt rendeltünk 
nála, a látogatáskor viszont 16 db 
kicsivel, csipasszal, tojással jöttünk 
el tőle és csak hetet kellett kifizet-
ni. Ugyanis üdülni készült, és a 
tenyészeket szét akarta választani, 
így „nagytakarítást” rendezett. Jó-
kor voltunk jó helyen.

2000-ben, majd az azt követő 
években megszaporodtak külföldi 
útjaink. Az időpontokat, galambrendeléseket 
jó előre leleveleztük, vagy interneten rendez-
tük. Az első időben eljutottunk Koopmanhoz, 
Günter Prangéhoz, Peter van de Merwéhez. 
Érdekes volt megfigyelni, hogy emelkedett 
évről-évre galambjaik „értéke” eredményeik 
alakulása és a reklám függvényében.

A magyar versenyprogramra való tekintet-
tel elsősorban azokat a dúcokat céloztuk meg 
beszerzési szándékkal, amelyek 100-700 km 
között tudtak csúcshelyezéseket elérni. Van 
den Berg, Koopman, van de Merwe ezek 
közé tartozott. 

Aztán következett van de Pasch, Camphuis, 
Eijerkamp, Vandenabeele, Carboni, Herbots, és 
természetesen mindazon tenyésztők, akik 2007-
ben megjelent könyvünkben szerepelnek.

Meg kell mondanom, hogy ezek a látoga-
tások szemléletünk formálása szempontjából 
rendkívül jelentősek voltak. A megcélzott 
dúcokból legkevesebb kettő, de esetenként 
hat-nyolc madarat hoztunk, és bizony ezekből 
leginkább csak egy-egy nyújtott a dúcunkban 
kiemelkedőt Ez viszont elégnek bizonyult ah-
hoz, hogy tenyészállományunk különleges ver-
senyzőket tudjon produkálni, amelyek helyezé-
seik nagy százalékát 10%-on belül érik el.

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy nem 
csak vaktában vásárolgattunk. Jó előre tájéko-
zódtunk az illető eredményeiről, galambjai táv-
tűréséről, sláger galambjairól, és ezektől, ezek-
ből igyekeztünk rendelni. Ezek persze árban is 
eltértek az átlagtól. Például a Koopmantól ho-
zott „Bukta” apja az Ermerveennek, míg anyja 
a Kleine Dirknek a testvére.

Állományépítésben eljutottunk napjainkig 
és közben rutinos és eredményes galambász-
szá váltunk. Az utóbbi egy-két évben már 
csak egy-egy kiemelkedő madarat hoztunk 
be. Amit összehoztunk az évek alatt, ele-
gendőnek látszik a továbblépéshez. Talán a 
2010-es eredmények is ezt igazolják mind 
Zsoltnál, mind nálunk.

3./ Akkor térjünk a 2010-es sikerév előz-
ményeire

Az elején kezdem. 1991-ben indultunk 
először a fiatalok versenyén. 1992-95 között 
természetes módon, fészekről versenyeztünk, 
ami ezekben a tanuló években jól jött a ga-
lambok természetrajzának megismeréséhez. 
1996-ban a hagyományos özvegységgel kí-
sérleteztünk. Mivel nem hozta a várt ered-
ményt, 1997-től áttértünk a totál özvegység-

re, amit mind a mai napig művelünk, szükség 
szerinti csiszolgatással. Pl. nem rotációs 
rendszerben alkalmazzuk, azaz mind a hí-
mek, mind a tojók a saját dúcrészükbe ugra-
nak be a versenyről is, de a napi tréning során 
is. Az is változást jelent a halásztelki időszak-
hoz képest, hogy megnöveltük az improduk-
tív galambok számát, annak érdekében, hogy 
mind a versenyző hímek, mind a versenyző 
tojók párjukra érkezhessenek a versenyről, 
de a magán tréningekről is. 

1999-ig a teleltetett létszámunk nem ha-
ladta meg a 75-80 darabot. Ebben döntő 
változást a „maratonos korszakunk” hozott, 
akkor ugyanis a 12 pár ilyen irányú tenyész, 
és 30 versenyző jelentősen megdobta ezt 
a létszámot. 2007-ben befejeztük ugyan a 
maratonozást, de a téli állomány azóta is 100 
db fölött állandósult. Mellesleg kicsúszott 
ott is számunkra egy-egy jó eredmény, de a 
befektetett energia nem látszott megtérülni. 
Főleg olyankor, amikor egy-egy katasztrófa 
út, ami azért szinte évente előfordult, meg-
tizedelte az éves termést. Mi ott is minden 
mozdítható galambunkat kosárba tettünk, 
nem kímélve az éveseket sem.

2008-ban jelentős változás történt életünk-
ben. Feladtuk Halásztelket, telket vásároltunk 
Vecsés és Gyál határán, és rohamtempóban 
építkezni kezdtünk. Ebben az évben röptetés 
szóba sem kerülhetett. A lakóházzal párhuza-
mosan megépült új dúcunk földszinti része, 
ahová részben már beöregedett, zárt, első 
kelésű, majd későbbi fiatalokat telepítettünk. 
Igen nagy volt háztól a veszteségünk, hiszen 
az első kelésűek már Halásztelken bezárva 
eldobtak két tollat, majd új helyükön ugyan-
csak két tollat, mire szabad mozgást kaptak. 
Egy októberi képességfelmérő magántréning 
is jelentősen megrostálta a társaságot. Egy 
inárcsi, majd biatorbágyi bemozgató tréning 
után a 100 km-re lévő Bábolnára vittük a száz 
darabos fiatal garnitúrát, és délután, szemer-
kélő esőben, egyesével bocsájtottuk útjukra 
őket. A késői kelésűek épphogy eldobtak 2-3 
tollat. Aznap estig kettő db érkezett haza, a 
csapat fele végérvényesen elveszett.

2009-ben a versenyek kezdetére elkészült a 
dúc emeleti része. Évesekkel nekivágtunk első 
gyáli versenyévünknek. A jelek biztatóak vol-
tak. Rövidtávon 19., középtávon 3., sprintben 
9. általánosban 12. lettünk a tagszövetségi ösz-
szesítésben. Megjegyzendő, hogy csak közép-
távon raktuk ki minden útra a teljes csapatot.

Következett 2010. 51 db-ot ne-
veztünk, a versenyek kezdetére 
41 db volt csatasorba állítható. 
Az előző év legjobbjaiból 12 db-
ot hagytunk meg, a többi 2009-es 
kelésű volt. Nemcsak a nemzeti 
bajnokságban végeztünk az élen, 
a tagszövetségben is megnyertük 
a rövidtávú, hosszú távú és álta-
lános bajnokságot is. Középtávon 
harmadikok lettünk. Ezen túl több 
madarunk 10-11 helyezést produ-
kált. A 79956-os egyéves tojónk 
hosszú távú első champion lett, 
ezen belül Aurachból első díjat 
nyert 1534 db galamb ellenében.

4./ Miben látod az eredmé-
nyesség legfontosabb tényezőit

Leglényegesebbnek a drasztikus szelekci-
ót tartom. Nálunk minden évben a benevezett 
galambok több mint 50 %-a egyéves. Esélyt 
az a madár kap fészkének második éves meg-
őrzésére, amelyik bármikor az első csapatba 
nevezhető, és rendelkezik 3-4 helyezéssel 
1%-on belül. Nem volt nehéz észrevennünk 
az évek folyamán, hogy minél jobb galam-
bokhoz jutottunk hozzá, annál kiemelkedőbb 
eredményeket hoztak az utódok.

Most például 2011 elején a versenydúc 42 
darabos férőhelyéből 4 db hároméves, és 14 
db kétéves. Ez a 18 madár 2010-ben 91 he-
lyezést ért el 1%-on belül, vagy annak köz-
vetlen közelében. A leggyengébb is nyolc-
szor volt listán, 3 élhelyezéssel.

Lényegesnek tartom továbbá a tökéle-
tességre való törekvést, a töretlen győzni 
akarást. A postagalambászatban minden a 
tenyésztőn múlik. Ő építi a dúcot, szerzi a 
tenyészanyagot, kezeli az állományt. Termé-
szetesen a lehetőségek és adottságok hiánya 
vagy megléte itt jelentős eltéréseket okoz. 
Fontosnak tartom, hogy mindenki a lehető-
ségeivel arányban álló állománnyal foglal-
kozzon, és genetikailag nagy értékű tenyész 
anyagot próbáljon beszerezni.

5./ Tenyésztési elvek
Törekszünk arra, hogy hasonló hibával ne 

kerüljenek össze galambok. A középutas al-
katot célozzuk meg a párok kiválasztásánál. 
Döntőnek tartjuk, hogy a tenyészgalambok 
felmenőiben sok díjnyerő kiválóság legyen. 
Többnyire keresztezünk, de kiemelkedő utó-
dokat produkáló madár esetében a szoros ro-
kontenyésztést is alkalmazzuk.

6./ Mit teszel a holt szezonban?
A nagyvedlés után vagyunk, a galambok 

ragyognak. Megtörtént a selejtezés, a kivá-
lasztott fiatal hímek megkapják végleges he-
lyüket a versenydúcokban. Áttérünk a napi 
egyszeri etetésre. A téli időszak legfontosabb 
feladatának az immunerősítést tekintjük. 
Ezért csak különlegesen indokolt esetben 
nyúlunk gyógyszerhez. Csupán trichóra ke-
zelünk. Általában két ötnapos kúrát iktatunk 
be, lehetőleg fagymentes napokon, Sluis 
Trichocure nevű készítményével.

Tapasztalat alapján nagyon fontosnak tart-
juk a Salmonella elleni vakcinázást. A Sluis 
által gyártott és forgalmazott Salmo PT-vel 
oltunk kétszer, 5-6 hét különbséggel. Az első 
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oltás előtt célszerű előkezelni az 
állományt, főleg azoknak, akik 
először alkalmazzák a vakcinát. 
Előkezelésre mi egyik évben 
Paratifusz curt, (Sluis), következő 
évben Parastopot (deWeerd) hasz-
nálunk.

Dr. Hans van der Sluisról a kö-
vetkezőket kell tudni: Több mint 
50 éve galambász, állatorvosi pra-
xisát többnyire galambok gyógy-
kezelésére használta. Klinikája 
van, az Eijerkamp dúc személyes 
állatorvosa, a holland Szövetség 
konzulense, a Holland dopping 
ellenes bizottság elnöke.

Henk de Weerdet nem kell be-
mutatni, őt, illetve készítményeit 
azért már jobban ismeri galam-
bász társadalmunk.

Paramixóra általában januárban oltunk. Be 
kell vallanom, hogy ez ebben az évben eddig 
elmaradt, majd a galambok letojása után kell 
pótolni.

A téli szezon alkalmas arra, hogy koráb-
ban elkövetett hibákat helyrehozzuk. Példá-
ul azoknál a fiataloknál, amelyeknél egy-két 
fészektoll bent maradt, egyesével kihúzzuk 
azokat, hogy ne versenyek közben, június-jú-
lius hónapban dobja el ezeket.

Télen ritkán engedjük ki a galambokat, 
csak kifejezetten hó mentes, tiszta időben. 
Abból sem származik gond, ha akár két hó-
napig raboskodnak a dúcban. A fürdetéssel 
hasonló a helyzet. A tenyészek volierjében 
rács van, ott simán megoldható a fürdetés, a 
versenyzők alatti pozdorja eláztatását viszont 
kerüljük, így ők akár két hónapig is kénytele-
nek nélkülözni a fürdővizet.

Vitamint keveset adunk, esetenként 
Belgasolt (de Weerd) vagy takarmány kiegé-
szítőt (Sluis) kapnak.

Mi az egész állományt március közepén 
állítjuk össze. Ezt megelőzően áttérünk a két-
szeri etetésre, és a keverékben némileg nö-
veljük a borsó, napraforgó és cirok arányát az 
árpa rovására. A tojókat, megelőzendő egy-
mással történő összeállásukat, a melegebb 
napok megérkeztével etetés után már fülké-
jükbe zárjuk.

7./ Elérkeztünk a verseny szezonhoz
Összeállítás március közepén. A verseny-

zők is felnevelnek két fiatalt, majd a második 
tojásról történik az özvegyítés.

A versenyek előtt két héttel adunk egy 6 
napos TDC kúrát, (a TDC kombinált Sluis 
szer, alkalmas kokci, trichó, paratifusz és 
ornitózis féken tartására). Egyúttal meg-
kezdjük a magántréningeket, két hét alatt 6 
tréninget iktatunk be. Két Biatorbágy (30 
km), két Bicske (50 km), két Tata (75 km) 
feleresztésekkel. Párjaik a fészekben várják 
az érkezőket. A tagszövetség gyakorló útjain 
nem veszünk részt, az első versenyre kosara-
zunk először. A magántréningekkel a verse-
nyek alatt sem állunk le. Az első harmadban 
heti két Biatorbágy, második harmadában 
heti egy, majd a vége felé már nem tartjuk 
szükségesnek alkalmazni.

A ház körüli tréningek zászlós kényszerítés-
sel bonyolódnak. Reggel és este is mind a hí-
meknek, mind a tojóknak 1-1 órát kötelező a 

levegőben tartózkodni. A kötelező penzum után 
a beözönlő madarak kevés mogyorót vagy ken-
dermagot találnak az etetőben. Így aztán ver-
senyről érkezvén nincs baj a beüléssel.

Gyűjtéskor a madarakat a legnagyobb nyu-
galommal igyekszünk összeszedni és kosár-
ba rakni. A versenyek első harmadában még 
megmutatjuk egymásnak a párokat, később 
ezt már nem tartjuk szükségesnek.

Egyébként, a versenyről érkező madár 
nincs azonnal beengedve a fészkében lévő 
párjához. Örülhetnek egymásnak, mert látják 
egymást, majd a versenyző leszáll enni, inni, 
és némileg már megnyugodva mehet vissza a 
párjához. Rövid idő elteltével aztán fészek-
re lesznek zárva, aminek főleg akkor van 
jelentősége, ha két verseny van egy napon. 
Mi lényegesen tovább hagyjuk őket együtt, 
mint azt a szakirodalom ajánlja. Nem ritkán 
egészen estig. Mégsem indul meg a tojáskép-
ződés, viszont ritkább a tojók egymás közötti 
elpárosodása. Etetés, itatás mindenkor közös 
etetőben (többnyire a feltakarított padlón) 
és közös itatóban történik. Egész szezonban 
csere itatókat alkalmazunk. Kisúrolás után a 
leváltott garnitúra a szárító állványra kerül, 
ahol az áldásos napsugár elvégzi a szükséges 
fertőtlenítést is.

Egész szezonban ugyanazt a verseny-
takarmányt alkalmazzuk, diétás nincs. A 
keveréket magunk állítjuk össze, szükség 
szerint szelelve (portalanítva). Ezt kapják 
érkezéskor is, sőt a gyűjtés napján is, ha 
dél körül van a kosarazás, csak csökkentett 
adagban. Rövid- és középtávú versenyek 
kora reggeli gyűjtésekor csak kevés ken-
dermagot szórunk eléjük, hogy éppen igya-
nak még az otthoni bepakolás előtt. Más a 
helyzet az öt hosszú távú verseny csütör-
töki gyűjtésekor. Egyesületünkben ez késő 
délután történik. Kosarazás előtt kb. három 
órával teljes adagot kapnak a versenytakar-
mányból, majd jóllakásig ráetetés kender-
maggal, majd mogyoróval. Ezzel elérjük, 
hogy másnap a kosárban csak ímmel-ámmal 
szemeznek a kukoricából. Ez irányú tapasz-
talataimat még 1998-ban szereztem, amikor 
egy évre elvállaltam a kerület szállítmány 
kísérői feladatát.

A 4-5 féle gritt nincs összekeverve, külön 
edényekben áll a galambok előtt, mint ahogy 
a konyhasó is.

Főleg a külső körülmények következtében 
ebben az időszakban a gyógyszerezésről már 

nem lehet lemondani. Mi a Sluis 
és de Weerd készítményeket vál-
takozva, vagy kombinálva alkal-
mazzuk.

Érkezéskor az ivóvízbe Citrex, 
TDC, elvétve BS kerül. Nehéz ver-
seny esetén Belgasol is.

A Citrex kakukktojás, mert nem 
Sluis és nem de Weerd termék. Itt 
kezdtük alkalmazni jó eredmény-
nyel. Fertőtlenítő hatásánál fogva 
öli a patogén baktériumokat és 
gombákat, nem bántja a bélflórát, 
és az ivóvízben bármivel együtt 
alkalmazható károsító hatás nélkül. 
Nálunk szezonban három itatásnál 
is az ivóvízbe kerül. Légfertőtlení-
tésre is használható.

A trichó kivédésére részben al-
kalmas a TDC is, de komolyabb 

fertőzés veszély esetén Trichocurét adunk az 
érkezés napján.

Légútra, ha szükségesnek látszik, az 
Ornicur, Belgatai, Orni Special könnyen el-
érhető számunkra, bár ritkán nyúlunk ezek-
hez. Amit következetesen alkalmazunk sze-
zonban kétszer, esetleg háromszor, az az Orni 
injekció, ami Sluis termék. Akkor vetjük be, 
amikor a verseny napjára kánikula várható.

Igen jó tapasztalatokat szereztünk a Sluis 
féle táplálék kiegészítő alkalmazásával, ezért 
folyamatosan használjuk takarmányra kever-
ve. A szezon elején heti egy alkalommal, ké-
sőbb akár kétszer, háromszor hetente. Szám-
talan vitamin, aminosav valamint nyomelem 
biztosítja a galamb gyors regenerálódását, 
kondíciójának látványos javulását. Így aztán 
egyéb vitaminokat már csak csökkentett adag-
ban kapnak versenyzőink heti egyszer, esetleg 
kétszer. A takarmányra a táplálék kiegészítőn 
kívül csak de Weerd sörélesztőt keverünk, a 
ragasztó anyag foghagyma szaft, szörp, vagy 
méz. Ez utóbbit vízben nem alkalmazzuk.

A fertőtlenítés hetente, kéthetente perme-
tezéssel történik, Multicid, vagy Omnicid ol-
datával. Kiváló, de igen drága permetszerek 
ezek. Fürdetés hetente, de nem tekintjük tra-
gédiának, ha vacak idő miatt egy-egy hét ki-
marad. A vízbe néhány csepp ánizs olaj kerül.

8./ Vége a versenyeknek. Hogy alakul a 
levezető- és nagyvedlési időszak?

Ez a pihenés, a tökéletes vedlés és szelekció 
időszaka az öreg galamboknál. A fiataloknál 
más a helyzet, ekkor érkezik el az ő idejük.

Az utolsó versenyt követően a párok együtt 
maradnak. Műtojáson húzzák ki a fiatalok ver-
senyének végéig, amikor megtörténik a nemek 
szétválasztása. Alap keveréket kapnak, gyógy-
szert csak indokolt esetben. Citrexet, TDC-t, 
táplálék kiegészítőt módjával.

A fiatalok veszik át a légteret, rájuk helye-
ződik át a hangsúly, az ő trenírozásuk válik 
elsődlegessé. Az öregek többnyire zárva van-
nak. A nagyvedlés megindulása után heti két-
szer kapnak Belga Biovitot.

9./ Beszéljünk akkor a fiatalokról. Arra gya-
nakszom, hogy az egyévesek kiváló szereplése 
már a fiatalok kezelésével is összefügg.

Nálunk az évesek valóban komoly szere-
pet kapnak eredményeink elérésében. Mi úgy 
tartjuk, hogy az egyéveseknek legalább 70%-
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a már érett, és alkalmas minden táv teljesíté-
sére. A 30%-nál törzsi, genetikai, egészség-
ügyi okai lehetnek, hogy teljes képességüket 
csak 2-3 éves korukban tudják kibontakoz-
tatni. Nyugaton is azt tapasztaltuk, magunk 
is arra törekszünk, hogy már az egyéves ga-
lambra is 100%-os terhet tudjunk rakni. Ilye-
neket tenyésztünk! Amelyik nem felel meg 
ennek a követelménynek, kiszelektálja saját 
magát, de még a szüleit is.

A tenyésztők zöménél a genetikai okok 
mellett az lehet ezek gyengébb szereplésének 
az oka, hogy a versenyek előkészítése során 
nem tudták megteremteni a fiatalok stabil im-
munrendszerét, és a káros baktériumok teljes 
kiirtását. Kétségtelen, hogy ezekre a prob-
lémákra egy egyéves érzékenyebben reagál, 
mint egy öregebb versenyző.

Mi az elmúlt években 80 db fiatalt hagytunk 
kirepülni. A jövőben ezt 60 db-ra kívánjuk re-
dukálni, a tenyészgalambok számának egyide-
jű csökkentésével (48-ról legalább 40-re).

Tavaly, Sluis javaslatára már leválasztás 
előtt fél adaggal oltottunk a kicsiket paramixó 
ellen, majd három hét múlva teljes adaggal.

A fiatalok külön dúcrészbe kerülnek. A 
leválasztási időszakot lényegesnek tartjuk a 
későbbi kezesség kialakítása szempontjából. 
Az első három napban alig adunk nekik ta-
karmányt, sokat vagyunk köztük, kezünkben 
takarmánnyal, és elvárjuk, hogy ijedtség 
nélkül sertepertéljenek körülöttünk. Ezt a 
kapcsolatot később is igyekszünk biztosíta-
ni. Egyébként késő őszig borsószalma van 
a dúc padlóján. Az első napokban többször 
kirakjuk őket a kijáróba, hogy szokják a kör-
nyéket, majd egy-két nap után az özvegyek 
tréningje után kinyílik számukra a kijáró. Ki-
alakítjuk nálunk annak rendjét, hogy hívásra 
bejöjjenek a dúcba, így később sem áll fenn 
a veszélye annak, hogy az özvegyek esti tré-
ningjét még tetőn lévő fiatal késlelteti.

Amikor az öregek versenye befejeződik, 
azok lezárásra kerülnek, és a fiatalok szabad 
mozgást kapnak. Kb. két hét elteltével meg-
kezdődik az egy-egy órás ház körüli tréning, 
zászlós kényszerítéssel. Újabb két hét múlva 
indulnak a magántréningek, mindig jó idő-
ben. Így: Pestimre (8 km), 3-4x Biatorbágy 

(30 km), 2x Bicske (50 km), 2x Tata (75 km), 
1x Bábolna (100 km). Esős, hűvös időszak-
ban ez a program csökkenhet, de jó idő ese-
tén akár a hét minden napján úton vagyunk 
velük. Ilyen begyakorlás után nem csodál-
ható, hogy a tagszövetség gyakorló útjait ki-
hagyjuk, és csupán a versenyekre pakolunk. 
Versenyek közben már csak egyszer visszük 
őket Biatorbágyra.

Gyógyszerek adását lehetőleg kerüljük. A 
takarmány az első 3 hétben csupán 5% kuko-
ricát tartalmaz.

Három hét után, még a versenyek alatt is 
az általunk kevert alap takarmányt kapják. 
Gyógyszerek, tápszerek, mint az öregeknél.

2010-ben az első verseny gyűjtése előtt egy 
nappal hozzánk is beköszönt a cóli, amit mi 
három napos betegségnek tartunk. A gyengél-
kedőket kiemeltük és rácsra raktuk, majd az 
egész állományt kezeltük Sluis Streptococ-
coli-jával. Sikerrel! Ugyanilyen jónak tartjuk 
cólira de Weerd két szerének kombinációját, 
javasoljuk a 4in1mix Cobellel történő együt-
tes alkalmazását. A sikeres kezelés ellenére 
mi sem tudtuk elkerülni a tavalyi érthetetle-
nül magas veszteségeket.

Meg kell említeni itt is a következetes sze-
lekció fontosságát, ami a fiatalok esetében 
lényegesen nagyobb fejtörést okoz, mint az 
öregeknél. Már csak ezért is indokolt csök-
kenteni a kiengedett fiatalok mennyiségét.

Döntően a teljesítményt vesszük alapul, de 
jól tettük volna-e, ha a 79902-es tojót az 5 
út 1 helyezésével selejtezzük 2009-ben? Ez a 
madár 2010-ben a tagszövetség első általános 
championja lett 11 helyezéssel.

Mi figyeljük a fiatal motiváltságát is. Ha 
ez a madár stabil ülőkével, netán elpárosodva 
szerepelt volna a fiatalokén ilyen csapniva-
lóan, nem maradt volna meg. Viszont mivel 
csak lézengett a dúcban, nem volt számára 
különös vonzerő, származása és felépítése 
alapján megérdemelt még egy esélyt. Meg-
hálálta a bizalmat!

Még egy megfigyelés. A fiatalok zöme, főleg 
az első utakon, a kosárban nem találja az itatót. 
Mi a gyűjtés reggelén nedvesített takarmányt 
szórunk eléjük, amelyen már az apró csírák 
is kibújtak, tehát kb. 48 órás a nedvesítés. Ta-

pasztalat szerint ezt a fiatalok jól hasznosítják, 
talán kevéssé gyötri őket a szomjúság.

10./ És hogyan láttam én
Hét órát töltöttem Pintéréknél, ebből egy 

órát a dúcban. Az érkezés első perceiben azon-
nal kitekintettem a lakás étkezőjének az abla-
kából, és a lakóháztól kb. 60-70m-re feltűnt 
a dúc, enyhe emelkedő tetején, pirosba hajló 
narancs színben. Lenyűgöző pillanat volt.

Több mint három óra telt el, mire közelebbről 
szemügyre vehettem. 11,2 m hosszú, emeletes 
épület. Falai hajópadlóból készültek, ami ké-
sőbb hungarocell borítást kapott. Az alsó szint a 
tenyészeké és fiataloké. A tenyészek előtt tágas 
volierrel, aminek padlója horganyzott fémrács. A 
tenyészdúcban 6x4= 24 fészekfülke van. A hom-
lokfal a volier felé teljesen nyitott, ami garantálja, 
hogy a belső hőmérséklet télen-nyáron megegye-
zik a külsővel. A fészekfülkék alja kettős itt is és 
a versenyzőknél is. Felül fapálcákból készült rács, 
alul kihúzható tálca. A dúcrészek padlója itt és az 
emeleten is pozdorja. Az emeletre külső fémlép-
cső vezet. Az épület belmérete 270 cm, cserép 
borítású nyereg tetővel, csatorna nélkül. A volier 
műanyag hullámlemezzel van fedve.

Maga az épület impozáns, még minden új 
rajta. A berendezésből sugárzik a célszerű-
ség, és azt sugallja, hogy úgy lett tervezve, 
hogy a tenyésztő ne legyen a galambok ki-
szolgálásának a rabszolgája.

Az emeleten tolóajtókkal szakaszolható 
dúcrészek vannak. Kettő a versenyző hímek-
nek 9-9 fülkével, kettő a versenyző tojóknak 
12-12 fülkével, és egy dúcrész az özvegy 
tojók leválasztásához. A fészekfülkék alatt 
felhajtható deszkafalak vannak, alul réssel a 
por eltávolításához. A mennyezeten súberos 
szellőzés szabályzó. A homlokzaton két fe-
dett szputnyik, sok üveg.

Az eredményeket nem részletezem. Az el-
múlt tíz évben minden megnyerhetőt megnyer-
tek, amivel biztosították a helyüket minden idők 
legeredményesebb magyar „tízes csapatában”.

A befektetett energia szinte káprázatos, 
alig utánozható.

Köszönöm a tartalmas beszélgetést, ami 
számomra is sok tanulsággal szolgált.

Tamás István

Megjelent!!!
Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent 
az összeállítás leveleiből. Címe: 

„Anker Alfonz a zseniális 
postagalamb tenyésztő levelei 

tükrében”
Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz ma-
gánéletébe enged bepillantást. A levelekben megis-
merhetjük Anker Alfonz életét, emberiségét. Közel 
kerülhetünk hozzá. 

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

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

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu           Tel: 05-1/3424-522

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

Helyesbítés
Sajnálattal értesültünk róla, 
hogy az évkönyvben és a 
Szaklapban hibásan jelent 
meg a Maraton Klub 2010. 
Kieli verseny derbygyűrűs 
galambjainak az eredmé-
nye, mert a Maraton klub 
honlapján hibásan megje-
lent internetes listáról lett 
lemásolva.

Helyesen:
2. Szirácsik Ervin       
E03 
Hu 06-D-146752 T     
1156,46
Elnézést kérünk Szirácsik 
Ervintől a hibáért.

Főszerkesztő

A Magyar Galamb- 
és Kisállattenyésztők 
Országos Szövetsége

Ezúton értesíti a postaga-
lambászokat, hogy ez évben 
is megrendezi a  Monori 
kisállatbörzét

Az időpontok 
 a következők:

• Április 10.
• Május 8.
• Augusztus 14.
• Szeptember 11.
• Október 9.

Helyszín: 
Monor, Vásártér
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Galambok és szemlélet (1. rész)
Jelen írásomban igyekszem széleskörűen 

bemutatni az ország egyik legismertebb és 
legelismertebb galambászát, Szappanos Ist-
vánt. Személyisége a szokványostól eltérő, 
számomra talán a mostani korra egyre kevés-
bé jellemző nagy műveltségű, humánus úri-
ember típusát testesíti meg. A galambászatban 
(és az élet többi területén is) nagy tudással 
rendelkező, művelt és tanult ember, mindez 
szerénységgel, sőt túlzott visszahúzódással 
párosulva. A sportpolitikai és egyéb hason-
ló dolgoktól igyekszik távol maradni. Saját 
örömére, szórakozására tart újra galambokat, 
a dicsőség nem motiválja. E mostani cikk 
létrehozásához is komoly dilemmák mérle-
gelése után járult csak hozzá. Összességében 
azt gondolom, nem a legkönnyebb témát vá-
lasztottam, mert célom, az általa képviselt 
(kihalófélben lévő) szemlélet és galambászat 
megvilágítása, illetve a nevéhez köthető ga-
lambok bemutatása, melyekkel számtalan 
tenyésztő ért el sikereket.

Szappanos István Veszprémben nőtt fel 
értelmiségi családban, állattenyésztőként 
végzett a Mosonmagyaróvári Agrártudomá-
nyi Egyetemen. Galambokkal ő is, mint a 
legtöbben kiskora óta foglalkozik, de az át-
lagostól jóval elhivatottabban kezdett neki 
eme tevékenységnek. Már fiatalon (1964-65 
körül) egy barátja motorbiciklijén leutaztak 
Kaposvárra Anker Alfonzhoz, akinek akkori-
ban már jelentek meg cikkei.

Az ifjú Szappanos ekkor egy sertéstelepen 
dolgozott, amely szóba került az Anker úrral 
történt első beszélgetés alkalmával, sőt mun-
kahelye nemsokára vásárolt az Anker által 
kitenyésztett disznókból is. Később kölcsö-
nösen ápolták az egymással való kapcsolatot, 
mert Ankernek szokása volt minden olyan 
helyre ellátogatni, ahol tőle származó egye-

deket tartottak, valamint Szappanos ekkor 
már többször lejárt Kaposvárra. Nem sokkal 
később Anker – mint irányító genetikus és a 
cég igazgatóhelyettese – nekilátott kialakíta-
ni azt a szervezetet, ahol aztán 110 felsőfokú 
agrármérnök 250 ezer anyakocával dolgozott 
a KA-HYB sertésnemesítő vállalat berkein 
belül. Azokban az években ez volt a legna-
gyobb hazai hibridcég, és ide cikkünk alanya 
ötödik kollégaként, mint törzsállattenyésztő 
csatlakozhatott. Az első egy-két évben külön-
böző telepeken, kirendeltségeken dolgozott, 
majd teljes mértékben lekerült Kaposvárra 
a Főnök mellé, ahol titkárszerűleg a német 
sertések családfáját elemezte, hová érdemes 
elmenni kant vásárolni vérfrissítés céljából 
stb. Később megnősült, és visszakérte ma-
gát a cégen belül Veszprémbe, ahol 76-tól 
79-ig tevékenykedett, csak kéthetente járt le 
Kaposvárra, viszont minden este fel kellett 
hívnia a Főnököt elbeszélgetés céljából. Ösz-
szességében jó tíz évig dolgozott Anker alatt, 
olyan galambász kollégákkal, mint Ujházy 
Péter, Kertész Attila, Paál István, Kuti Lajos, 
Solymár István, Dr. Papp László. Elmondá-
sa szerint galambász műveltségét Anker Al-
fonznak köszönheti, de galambászni Ujházy 
Pétertől tanult. 

Véleménye szerint az állattenyésztésnek 
két nagyon fontos momentuma van:

1. tenyészegyed kiválasztás
2. szelekció
Felteszi a kérdést: ha valahol nincsen sze-

lekció, vagyis a galambok nem versenyez-
nek, akkor ott mi alapján tenyésztenek?

Anker – Piet de Weerd után – a rokonte-
nyésztés híve volt. Piet olyan példákkal jött 
elő, hogy a fáraók is testvérházasságból szü-
lettek, valamint hasonló érdekes dolgokkal. A 
rokontenyésztés esetén nyilván kialakul egy-
fokú homozigozitás, ugyanakkor leromlik a 
vitalitás. Az additív tulajdonságok intermedier 
módon öröklődnek, és ezekre nem hat negatí-
van a rokontenyésztés, ilyen pl. az izomzatmi-
nőség. Vagyis a rokontenyésztés hatására nem 
romlik le a galambok izomzatának a minősé-
ge. Egy extrém példát felhozva: ha egy 8 kg-
os sonkájú kocát egy 10 kg-os sonkájú kan-

nal párosítunk, akkor a nagyszámok törvénye 
alapján az utódoknak 9 kg-os sonkájuk lesz. 
Mindez a galamboknál is így működik.

Additív tulajdonságok: az akaraterő, az in-
telligencia, az izomzatminőség, stb...

A nem additív tulajdonságoknak (pl. 
egészség, szaporaság) kevésbé öröklődnek, 
kicsi az örökíthetőségük, a környezeti ténye-
zők határozzák meg őket. Míg a korábban 
felsorolt additívaknak elég magas, ezeket a 
környezet kevésbé befolyásolja.

A postagalamb értékét két dolog határozza 
meg:

1. a tájékozódó képesség: mekkorát kerül 
útközben (nagyokat vagy kicsiket)

2. az energiaháztartás: a májban raktáro-
zott glikogént hogyan tudja mobilizálni 
egy út során

E két tényező egyike sem látszódik, ha ke-
zünkbe veszünk egy galambot, csak közve-
tett úton tudunk rá következtetni. Viszont az 
egészség mind a kettőt befolyásolja! Ugyanis 
amelyik galamb nem egészséges, az elveszti 
a tájékozódó képességét is. Ugyanakkor, ha a 
nemes szervei (tüdő, szív, vese, máj) károsod-
tak, valamelyik nem megfelelően működik, 
esetleg átesett egy betegségen, amely kapcsán 
pl. a májnak egy része elhalt (akár a szaksze-
rűtlenül adott gyógyszer hatásaként), az a ga-
lamb nyilván nem fog teljesítményt elérni.

Ezért, meglátása szerint legalább olyan 
fontosak a fiziológiai tényezők, mint a geneti-
kaiak, hiszen Anker galambokkal is születtek 
bajnokok, de utolsók is. Viszont, aki bajnok 
lett velük, annak a genetikai tulajdonságok 
mellett, a galambjai szakszerű dúcvezetéssel 
rendben és egészségben voltak, míg a má-
siknál kevésbé. Szerinte a bajnokok 90 %-a 
nem tudja, ő mitől is bajnok, és a vesztesek 
szintén 90%-a nem tudja, mitől vesztes. Ezért 
fordul elő, ha valakinek pár éven keresztül 
van egy jó sorozata, utána soha többet nem 
tudja megismételni. Igazán jó galambász az 
országban nagyon kevés található.

Intuíciókra, megérzésekre, ösztönökre hi-
vatkozhatunk, mert tudatosan nem tudunk 
versenyezni.

Tenyésztő a szemében az, akinek ha van 
egy jó galambja, annak meg tudja mutatni 
a testvérét, szüleit, nagyszüleit. De ahol ez 
nincs, csak megvesznek egy holland és egy 
belga galambot, és e kettőt összepárosítják, 
fiait pedig eladják, azt nem nagyon lehet te-
nyésztőnek nevezni.

Visszatérve a rokontenyésztés témájához, 
a keresztezés segítségével a nem additív tu-
lajdonságokat (pl. egészségi állapot) magas 
szinten lehet tartani, mert ilyenkor van egy 
heterozigozitás, ugyanakkor az additív tulaj-
donságokat sem veszítem el. Nagyon fontos, 
hogy olyan galambokat tudjunk tenyészteni, 
amiknek az ellenállóereje jobb, mint a töb-
bieké, hiszen hétvégenként a kerület összes 
galambja egy konténerbe kerül, egy légtér-

Anker Alfonz – a Főnök – a magyar posta-
galambsport mindenkori legnagyobb alakja 

1976: Piet de Weerd Magyarországon, 
galambbírálat Kaposváron (Piet de Weerd, 

Szappanos István, Anker Alfonz)
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ben foglal helyet, teret adva a fertőződés ve-
szélyének.

A rokontenyésztést nagyon sokan próbálják 
gyakorolni, de csak keveseknek sikerül, mert ott 
is nagyon fontos a szelekció, tíz rokontenyész-
tettből nyolcat el kell vetni. A rokontenyésztett 
galamboktól ugyanazt a versenyteljesítményt 
kell elvárni, mint a keresztezettektől! Aki ezt 
nem képes megtenni, az besokall a selejtezés 
hiányából kifolyólag. Sőt, nagyon sok zártan 
tartott madár beteg vagy hiánybetegséggel küzd, 
és ezek nem is fognak tudni használható utódo-
kat adni. Egy galamb – akár tenyész, akár más 
– csak akkor ad megfelelő minőségű utódokat, 
ha olyan állapotban van, mint a legkitűnőbb ver-
senygalamb! Ezért látjuk azt, ha valaki fog egy 
tenyészpárból egy-két jó galambot, majd a többi 
utóduk nem ér semmit, mert a szülők már nin-
csenek olyan állapotban (pedig a genetikai háttér 
ugyanaz lenne). Ha egy galamb elkap valamit, 
szükséges egy-két év ahhoz, mire az állapota 
rendeződik és újra használható fiatalokat adhat. 
Mivel sokan türelmetlenek, így nem várják ki 
ezt az időt, inkább kiteszik őket. Ezért fordul elő, 
hogy azoknál az embereknél, akik ezeket a ki-
selejtezett galambokat hazaviszik, és náluk a ga-
lamb állapota rendeződik, nagyon jó utódok szü-
lethetnek belőlük. Emiatt is ért egyet Nagy Béla 
isztiméri iskolaigazgató észrevételével: misze-
rint ha ő behoz egy galambot, akkor vagy az első 
évben, vagy csak a harmadikban kelnek jó fiai. 
Ismételten kihangsúlyozza, aki rokontenyészt, 
annak nagyon kell tudni szelektálni.

Nagyon érdekes a tojóknak a szerepe, 
amiről nem sokan beszélnek. Konkrétabban 
a mitokondriális öröklés, amit csak a tojó 
örökít, és csak a lány utódjaira. Ez még a 
negyedik generációnál is 90% feletti bizton-
sággal öröklődik, a hímeknél ezt nem talál-
juk meg az xy és xx kromoszóma miatt. A 
kérdés, milyen gének találhatóak ezeken a 
mitokodriumokon? Véleménye szerint, egy 
eredményes állományban – még ha a tojók 
nem is versenyeznek – van egy-két jó tojó a 
háttérben, amiről esetleg nem beszél senki.

Az eredménytelenség legfőbb okai az 
egészségügyi problémák mellett, az azzal 
kapcsolatos tartástechnológiai, takarmányo-
zási, hozzáértésbeli hiányosságok. Egysze-
rűen nem értenek a galambokhoz. A bíráló 
tanfolyamot mindenkinek kötelezővé tenné, 
nem a galambbírálás végett, csupán hogy 
legyen valami fogalmuk a galambokról. Ré-
gen a gyerekek eljártak az idősebb sporttár-
sakhoz, de a mostaniak nem járnak egymás-
hoz. Ez éppen olyan, valamikor egy 15 éves 
gyerek le tudta venni a labdát, manapság 
pedig drága sportiskolákban kell őket erre 
megtanítani.

Még egyszer kiemeli, a legnagyobb prob-
lémát az egészségügy jelenti. Van ahol vélet-
lenül egészségesek a galambok, és nem tehet 
róla a gazdájuk, máshol tudatosan egészsé-
gesek, de ez ritka. A származás semmit sem 
ér, ha a galamb beteg. Ezt az emberek nagy 
része nem hiszi el, de mindenki megtanulja 

a saját pénztárcáján, csak lehet, közben elte-
lik 20 év. Leginkább az élősködőkben látja a 
problémát: férgek, chlamydiák, trichomonas, 
gombák stb. Egyetért azzal, ha valaki a le-
választott fiatalok dúcát nem takarítja ki 
egy-két hétig az immunrendszer kialakulása 
érdekében (mintegy bölcsőde, illetve óvo-
da gyanánt), viszont paramyxo ellen csak 
egy bizonyos életkor után érdemes őket le-
oltani, hogy ki tudjon alakulni a megfelelő 
immunválasz. Sok galambot nem érdemes 
meggyógyítani, mert saját tapasztalata sze-
rint a legjobb verseny és tenyészgalambjai 
soha, egy pillanatig sem voltak betegek. Bi-
zonyos galambcsaládok ellenállóbbak, na-
gyobb vitalitással rendelkeznek. Ezen kívül 
fontos tényező a zsúfoltság, mert ha én egy 
adott légtérben 2x annyi galambot tartok, 
sokkal nagyobb az esély, hogy a galambok 
ne legyenek egészségesek. Valamint minél 
több állatot tartunk, annál több bacilusgazda 
lesz közöttük. A galambászathoz nagyon sok 
alázat szükségeltetik. Ez egy szakma, egy 
mesterség, aminek a megtanulása sok időt és 
energiát vesz igénybe. Az embereknek elő-
ször kevés galambot kellene tartaniuk, aztán 
ha már megfelelően tudják tartani őket, akkor 
lehet egy kicsit többet. De attól, amiért példa-
ként állítanak be egy embert, akinek 500 ga-
lambja van, és mindenki tartson ennyit, mert 
ettől tele lesz a galambszállító, az egy nagyon 
rossz dolog. Véleménye szerint az ideális lét-
szám 80 db körül kellene legyen, ebből lehet-
ne 10 pár tenyészgalamb 60 db pedig utazó 
(melynek a fele legyen egyéves). De még 
ez is sok, igazából 5-6 pár tenyész és 40 db 
versenyző is untig elég. Egy tenyészpártól, 
ha nem tudunk minimum négy fiatalt hagyni, 
akkor felesleges tartani. Sajnos Magyaror-
szágon az állománylétszámok az utóbbi 10-
20 évben nagyon megnövekedtek.

Megfigyelése szerint akármennyi galambja 
is van valakinek, egy időben 10-12 darabnál 
senkinek sincsen több igazán jó versenyga-
lambja. Jó galamb alatt azt érti, amelyik a 
helyezései között évente tud nyerni több díjat 
is! Sokan erőn felül tartanak nagy létszámú 
galambot. A legnagyobb kiadással igazából 
nem is a röptetés jár, hanem a sok galamb 
tartása, csak ezt nem veszik úgy észre az em-
berek, mert apránként adják ki a pénzt.

Jelenleg találunk 5000 galambászt, ebből 
4800 az vevő, míg a maradék 200 az eladó. 
Az utóbbiaknak az érdeke, hogy a vevők el-
higgyék, nem elég jó a galambjuk, újakat kell 
vásárolniuk, méghozzá azokat, amelyeket 
éppen ő árul.

Szerinte hiányzik a szakértelem, a kel-
lő odafigyelés. A korábbi évi 9 főversenyt 
mostanra 12-13-ra növelték, viszont nincsen 
elég 5-600 km-es út, ami a szelekció alapja 
lehet. A galambszállító autókba hétvégente 
bepakolt igen nagy anyagi és eszmei értéket 
nem törődőm módon kezelik az ország nagy 
részében. A galambokat elengedik a rossz 
időben is, és nem nézik azt, hogy talán visz-

sza is lehetne hozni őket. De mi történne, ha 
elmaradna a verseny? A katasztrófa utakon a 
legjobbak vesznek el.

Saját első komolyabb sikereit, bajnoksága-
it nagy részben a Marcel Desmet vérvonalú 
galamboknak köszönhette. 12 darab fiatalt 
vásárolt Ujházytól, valamint további hat da-
rabot szerzett be a világhírű Vanhee dúcból 
Novák Antallal és Ujházy Péterrel közösen, 
hozzá egy hím és egy tojó került, emellett fi-
atalokat is cserélt Novákkal. Ezáltal adott volt 
a kezében egy kiváló genetikai tulajdonságok-
kal rendelkező Stichelbaut véralap. Mindezek 
mellé Ankertól kölcsönbe kapja a Remi-75 
(WitpenRemi), eredeti Denys hímet.

Anker még 1975-ben a budapesti olimpián 
kapcsolatba került Vanhee és Emiel Denys 
világhírű tenyésztőkkel. Denys apjának el-
sősorban Vandevelde galambjai voltak, majd 
9 éves korában megvették a Remi-54 hímet 
Descamps-van Hasten-től. E tenyészfenomént 
párosították főként Vandevelde vérvonalú 
tojókkal. Végeredményben gyerekeivel meg-
nyerték a belga bajnokságot. Anker megkérte 
Denys-t tegye féltestvér párosításba a Remi-
54 egy fiát és lányát, és ebből vásárolt kettő 
fiatalt. Egyikük egy sötétkovácsolt csapos hím 
(WitpenRemi), a másik egy világoskovácsolt 
tojó (BleekeRemi) lett. Igazából ezeket a 
Stichelbaut vérvonalú fiatalokat csak Ujházy 
’bosszantására’ vette a Mester. Később egyéb-
ként Ujházynál költött a BleekeRemi.

Anker utolsó lakhelyén Szappanos - Ker-
tész Attilával közösen – padlásdúcot barká-
csolt a Főnöknek, aki a munka elkészülte 
után felajánlotta, válasszon egy galambot. 
Erre ő a Remi-75-öt kérte el kölcsönbe, plusz 
megkapott mellé további 5-6 darab másikat. 
A Remi-75 kettő évig tenyésztett nála, majd 
Anker kérésére (pár héttel a halála előtt) visz-
szavitte a kölcsönben lévő galambokat. Köz-
vetlenül a Mester halála után Gerard van der 
Pluym közvetítésével egy német tenyésztő 
(Huth) 50 ezer márkás vételi ajánlatot tett a 
teljes állományra. A pénzt a Bundesbankban 
helyezték volna el, Anker fia ( György) vi-
szont bizonyos okok miatt másként döntött. 
Nem sokkal ezután Gyuri szólt neki, elviheti 
örökbe a Remi-75-öst. A Remi-75 huszon-
egy évig élt, végül az utolsó gazdája (néhai 
Pálovics István) tiszteletből kitömette.

(folytatása következik)
Angyalos Péter

Remi-75
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Az elmúlt év májusi cikke után, amely a 
versenyprogramról szólt számos felkérés ér-
kezett, hogy állítsak össze egy olyan verseny-
programot, amely a „hétköznapi”galambász 
számára is elérhető. Emiatt sok cég ajánlását, 
részletes gondozási tervét áttanulmányoztam, 
megismertem.

Ebből próbálom azt az esszenciát leírni 
Önöknek, ami szinte minden programban 
szerepel, kicsit orvosi szemmel megvizs-
gálva, ahol lehet élettani alapokkal megvi-
lágítva. 

Mit is csinálunk tulajdonképpen a ma-
darainkkal, amikor különböző gyógysze-
reket, gyógyhatású készítményeket adunk 
napról-napra?

Cikksorozatom elkövetkező részeiben az 
elmúlt év cikkeihez képest részletesebben 
a hét egyes napjaira lebontva járom körbe a 
versenyprogramot, a betegségek elleni véde-
kezést hanyagolva.

Ebben az írásomban a hazaérkezés nap-
járól, és főleg az elektrolitokról lesz szó.

Galambjaink hétről hétre jelentős sport-
tevékenységet végeznek. Sporttevékenység 
közben jelentős folyadék- és elektrolitvesztés 
következik be, amikor is a szervezetből víz, 
és ásványi sók (nagyobb mennyiségben 
nátrium, kálium, klór, magnézium) távoz-
nak. Amennyiben a vízveszteség mérté-
ke a testtömeg 2%-t meghaladja romlik a 
sportoló teljesítménye, ennél nagyobb fokú 
folyadékvesztés (dehidráció) súlyosabb kö-
vetkezményekkel járhat: emelkedik a test-
hőmérséklet, gyengeség, görcsök, szapora 
légzés léphet fel. A szapora légzés miatt a 
szervezet vegyhatása lúgos irányba tolódik 
el, s akár életet veszélyeztető állapot is ki-
alakulhat. 

A dehidráció veszélye miatt fontos tehát a 
kellő folyadékpótlás, amely a víz mellett kel-
lő mennyiségben elektrolitokat (ásványi só-
kat) is tartalmazzon. Kérdés, hogy mennyit, 
milyen formában és milyen összetételben?

Mi alapján döntjük el, azt hogy mivel 
várjuk haza madarainkat? Elsősorban az 
út hossza, a verseny nehézsége határozza 
meg, hogy mennyi energiát, vizet és ásványi 
anyagot veszít a madár.

A könnyű útról hazatérő galamb főként 
vizet és energiát veszít, ásványi anyagokat 
és fehérjét kevésbé! Csökken a vízoldékony 
vitaminok (elsősorban a C vitamin és a B vi-
taminok) szintje.

Mit adjunk?
Elegendő lehet a tiszta víz, vízoldékony 

vitaminok adagolásával! Probiotikumot 
mindig kapjon a galamb!

Hosszú, kimerítő utakról hazatérő madár 
esetében szinte minden tartalék kimerülőben 
van. Tekintélyes a víz-, az ásványi anyag-, a 

szénhidrát-és a fehérjeveszteség. Jelentős a 
vitaminigény a szervezet részéről.

Mit adjunk?
Elektrolitos vizet, multivitamin készít-

ményekkel kombinálva, szőlőcukrot, ami-
nosav készítményeket.

Probiotikumot itt is kapjon a galamb!
Nézzük át a lehetőségeket!
Olcsó, de jó megoldás: a citromlé, méz és 

szőlőcukor adagolása a vízben.
Itt szeretném megjegyezni a citrompótló 

nem egyenlő a valódi citrommal! A citrom-
pótló borkősavat, citromaromát és kukori-
cakeményítőt tartalmaz, szerves savakat és 
nyomelemeket viszont nem!

A szőlőcukor adagolásával is vigyázni kell! 
Tartós és nagy adagokban történő bevitele a 
szervezetben csökkenti az étvágyat, renyhíti 
a bélmozgást és erjedéses folyamatokat is 
kialakíthat! Szőlőcukorral csak üres energiát 
kap gyorsan a szervezet, alkalmazkodóké-
pességét lassítja.

Drágább, de szintén jó megoldás a gyári 
készítmények adása.

Ezeknél egyetlen dolgot kell mindig szem 
előtt tartanunk: a pontos adagolást!

Néhány készítmény a teljesség igénye 
nélkül:

Avipharm oldat: aminosavakat, elektroli-
tokat, glükózt és B vitaminokat tartalmaz.

Belgasol oldat: 
elektrolitok, amino-
savak, vitaminok, 
nyomelemek kombi-
nációja, bélflórapótló 
hatással bír!

Gluca-C por: sző-
lőcukor, gyümölcs-
cukrok, C-, B2 vita-
minnal.

K+K Eiweiß 
3000 por: köny-
nyen emészthető, 
koncentrált állati és 
növényi fehérjéket 
tartalmaz citromsav, 
kálium, magnézium, 
nátrium van benne 
ill. DL-Methionin és 
Lechitin, mint esz-
szenciális aminosa-
vak.

Natural Elektrolit 
por: teában is alkal-
mazható.

Elektrolit 3 Plus 
por: magas kálium és 
magnézium tartalma 
van.

Verhellen Elektro 
por: 100 % termé-
szetes anyagokból 
készült.

Chevi fit oldat: fo-

lyékony elektrolit oldat, magas szőlőcukor 
tartalommal.

Mumm por: maltodextrin, fruktóz, glü-
kóz, citromsav, kaliumcitrát, pantoténsav, 
C, B1, B2, B3, B6, B12, E-vitamin, biotin, 
folsav van benne.

Rennfit por: vízben oldódó energiaital, 
maltrodextin, glükóz, laktóz, mézpor, nátri-
um, kalcium, magnézium, jód, vas, cink, ko-
balt, mangán van benne.

Látszik, széles a választék. Viszont, ha egy 
picit is figyelmesek vagyunk és elolvassuk a 
pontos összetételét ezeknek a készítmények-
nek, mindegyikben majdnem ugyanaz van: 
ásványi anyagok, szőlőcukor, vitaminok és 
aminosavak. Leginkább a galambász pénz-
tárcájától függ, melyik készítményt alkal-
mazza.

Remélem cikkem megjelenése sok galam-
básznak nyújt hasznos segítséget, és itt kérek 
elnézést azoktól a galambászoktól is akiknek 
nem tudtam időhiány miatt egyenként ezt 
megtenni!

Keressék honlapunkat
a www.galambpatika.hu címen.

Üdvözlettel: 
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa, 

galambász

Részletes versenyprogram 1. rész
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2011. 02. 22. kedd,  10.00 óra, Budapest
Napirend:
1. A Küldöttgyűlés témái, napirendi pontjai
2.  Az 55. Országos Kiállítás értékelése 

A XXXII. Olimpia értékelése
3.  A 2011. évi Nemzeti Versenyprogram, 

Versenyszabályzat elfogadása
4. Alapszabály változtatások
5. Aktuális témák
2011. 03. 12. szombat  09.00 óra,
Budapest, Küldöttgyűlés
Napirend:
1.  Elnöki beszálomó a 2010. évben végzett 

munkáról
2.  A 2010. évi zárszámadás beterjesztése, a 

2011. évi költségvetési terv beterjesztése
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
5.  Az 1., 2., 3., 4. napirendi pontok megvita-

tása, határozathozatal
6. Alapszabály módosítási javaslatok

2011. 04. 12. kedd  10.00 óra,
Pétervására
Napirend:
1.  A Küldöttgyűlés értékelése, éves felada-

taink meghatározása
2. A Sportszövetség szakmai feladatai

- Közös versenyek, közös értékelések
- Derby versenyek Magyarországon;
-  Nemzeti, nemzetközi versenyek, tag-

szövetségi programok elfogadása;

-  Versenyeredmény számolás, verseny-
formák, értékelési formák, versenyel-
lenőrzések, GPS használat;

- Startajánló program, élgalamb jelentés;
- Instruktori feladatok, tervek;

3. A 07. és 23. tagszövetségek bemutatkozása

2011. 06. 07. kedd,   10.00 óra, Tolcsva
Napirend:
1.  Szakmai bizottsági munkatervek, sza-

bályzatok, feladatok
- Versenybizottság
- Bíráló Bizottság
-  Egészésgügyi, Tudományos és Nemzet-

közi Bizottság
- Junior Bizottság
- Ellenőrző Bizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Etikai Bizottság
- Senior Bizottság
-  Újként: Információs és Tájékoztatási 

Bizottság
2. Bemutatkoznak a 22., 24., 27.. tagszövetség
3. Aktuális témák

2011. 08. 23. kedd,   10.00 óra, Cegléd
Napirend:
1.  Nemzeti versenyeink értékelése és a tag-

szövetségi versenyek értékelése
2012. évi terveink
2.  Az 56. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 

ünnepség szervezési feladatai 

I.  EURÓPA KUPA KIÁLLÍTÁS szervezési 
feladatai

3.  Tagszövetségeink élete: bemutatkozik a 
21. – 09. Tagszövetség

4. Aktuális feladatok

2011. 10. 29. szombat  10.00 óra,
Budapest 
(Közös elnökségi, tagszövetségi elnöki, bi-
zottságvezetői tanácskozás)
Napirend:
1.  Tájékoztató a 2011. évi versenyekről, a 

2012. évi versenyzési tervek
2.  Az 56. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 

ünnepség, területi kiállítások és díjkiosz-
tó ünnepségek

3.  I. EURÓPA KUPA Nemzetközi Kiállítás 
előkészületei

4.  Tagszövetségeink élete, átigazolási elő-
zetes, kitüntetési lehetőségek, megálla-
podások

5. Bizottságaink munkája, instruktoraink 
tevékenysége
6. Aktuális témák

2011. 12. 15. csütörtök   10.00 óra, Budapest
Napirend:
1. Átigazolási kérelmek
2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása
3.  Az 56. Országos Kiállítás és az I. EURÓPA 

KUPA Nemzetközi Kiállítás előkészületek
4. Aktuális témák

Elnökségi ülésterv 2011
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A 29. tagszövetség Székesfehérvár és környéke versenykerülete eladja Mercedes típusú galambszállító autóját.
Az autó adatai: 
Műszaki paraméterek:    Galambszállítással kapcsolatos adatok:
 - gyártás éve 1970.    - 92 db rekeszes (ebből 32 db fix, 60 db cserés)
 - 5 638 cm3    - 2600 galamb szállítható
 - diesel üzemű     - szövetség által jóváhagyott GPS rendszer 
 - 7,5 tonna összsúlyú   - 200 literes szivattyús víztartály
 - 95 KW      - tachográf mentességgel rendelkezik 
 - fogyasztás 19,5 liter    - átírási illetéktől mentes.

Az autó története:
A németországi Passauban 1971-ben helyezték forgalomba, ma is korszerű felépítménnyel látták el (redőnyös, tetővilágító és ebbe épített 
nyitható ablakok, levegőbeömlő csőrendszer.)
Az autó kifogástalan állapotú, két szezon alatt 22 500 km-t futott 19,5 literes fogyasztással.
Műszakija 2011. április 30-ig érvényes, de tudva az általános állapotát, a műszaki vizsgán felüli költségeket vállaljuk.

  Eladási ár:  999 000 Ft.
Az ár jelképes, ha figyelembe vesszük az alábbiakat:
60 db láda  240 000 Ft
GPS   120 000 Ft
Új gumi (6 db)  150 000 Ft
Mercedes motor 330 e km futott 300 000 Ft 
   810 000 Ft,
továbbá nincs tachográf, nincs átírási illeték, de van egy autó 
és felépítmény.

Ha nem sikerül az értékesítés, vállalunk galambszállítást 199 
Ft/km díj ellenében.

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

   Bátor Antal Telefon: 30/9468-309 e-mail: batorkft@invitel.hu 
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Halottaink
A ceglédi A-25 Postagalamb-
sport Egyesület mély fájdalom-
mal tudatja, hogy Kónya István 
sporttársunk – nyugalmazott 
katonai repülő alezredes – éle-
tének 81. évében 2011. február 
13-án szerettei körében csende-
sen elhunyt.
Nagy tapasztalattal rendelkező, 
tagtársait tisztelő és önzetlenül 
segítő postagalambászt veszí-
tettünk el személyében.
1956-ban lett tagja a ceglédi 
A-02 galambtenyésztő egyesü-

letnek, ahol szakelőadóként aktívan részt vett a versenyek szer-
vezésében is.
1957-ben elvégezte a Fetting Ferenc által vezetett 100 pontos 
galambbírálói tanfolyamot. „Országos Bíráló” minősítést kapott. 
Rendszeresen felkérték országos, illetve kerületi kiállításokon bí-
rálói tevékenység végzésére. Megválasztották az Országos Bíráló 
Bizottság jegyzőjévé is. 
1964-ben hivatása Taszárra szólította. Az ott töltött tíz éven ke-
resztül szoros sporttársi kapcsolatot tartott fent Anker Alfonz 
professzor úrral, akitől sok tapasztalatot szerzett és galambokat 
is kapott. Mivel ebben az időben saját dúccal nem rendelkezett 
ezeket a kiválóságokat a ceglédi és Cegléd környékén élő galam-
básztársainak ajándékozta.
1974-ben ismét Ceglédre költözött, az A-25 PGSE-nek lett tagja, 
ahol 25 éven keresztül a versenybizottság elnöki funkcióját is lel-
kiismeretesen ellátta.
Tóth László országos szakelőadó mellett, dúcbeméréseket végzett a 
90-es évek közepéig, a műholdas rögzítő rendszer elterjedéséig.
1987-től 1991-ig a Szolnok és Környéke Tagszövetség titkára 
volt. Fáradhatatlanul szervezte a versenyeket, kiállításokat, díj-
kiosztókat.
2002-ben megromlott egészségi állapota miatt az aktív verseny-
zést befejezte, de az egyesületi életben továbbra is részt vett, 
sporttársait felhalmozott elméleti tudásával segítette.
A postagalambsportért végzett tevékenységét a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség a Magyar Postagalambsportért Ezüst Foko-
zata kitüntetésben részesítette.
Hamvait 2011. február 25-én katonai tiszteletadás mellett helyez-
ték Cegléden örök nyugalomra. Temetésén a kegyelet virágaival 
és galambok feleresztésével búcsúztunk Tőle.
Kedves Pista bácsi nyugodjon békében, emlékét megőrizzük!

A-25 Egyesület tagsága

Elment az Elnök
A monori A-06 Egyesület meg-
rendülten tudatja a magyar pos-
tagalambász élet résztvevőivel, 
hogy nagyra becsült elnökünk, 
Kiss Kálmán, életének 74. évé-
ben 2011. február 26-án rövid 
betegeskedés után meghalt.
Hihetetlen, pedig igaz, a mindig 
égő, a mindent elintéző, a min-
dig mindenkinek segíteni akaró 
galambász társunk nincs többé. 
Kálmán az idén ünnepelte volna 

szövetségi tagságának 50. évfordulóját. A sors nem engedte.
Kiss Kálmán szép, hosszú tagsági viszonya alatt egy rövid szünet 
kivételével (házépítés) az egyesületünk elnöke volt. Ahogy most 
szétnézünk, elmondhatjuk: pótolhatatlan. Kálmán mindig tettre 
kész, a nap huszonnégy órájában a tagság rendelkezésére álló, 
mindenre odafigyelő, ideális elnök volt.
Korábban, még a B-I. Kerületben sok éven át különböző tiszt-
ségeket viselt, és soha nem jutott eszébe, hogy ezt ne társadalmi 
munkában végezze. 
Nem felejtjük el, nem is lehet, hisz nemcsak a sporttársunk, veze-
tőnk, hanem külön-külön a barátunk is volt, aki a civil életben is 
mellettünk állt, bármit kértünk is.
Kálmán majd 50 évig az elnökünk és egyesületünk többszörös 
bajnoka is volt. A legutóbbi bravúr a Maraton Klub 2007. évi  
aacheni versenyének országos elsősége volt.
Emlékversenyt nevezünk el róla, hogy emléke ne halványuljon 
később sem. 
Amíg városunkban postagalambászat lesz, emléked megőrizzük!

Mély fájdalommal, részvéttel tudat-
juk, hogy Papp Tibor sporttárs a hat-
vani V-10 PGSE alapító tagja, 2011. 
január 7-én 52 éves korában elhunyt.
Igazi postagalambászt veszítettünk 
vele, életét a család és a galambsze-
retet határozta meg.
Legszebb győzelme a 2006. évi 
Aarendonk-i országos csapat második 

helyezése volt. Egyesületünk emlékversenyt rendez a tiszteletére.
V-10 PGSE

    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-oligoszachariddal 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

Tenyészdúcomból – személyesen importált: 
H. Wieden; Gaby Vandenabeele; Van Loon; 
K. Schellens; A. Drapa – hétszeres Német 
Szövetségi Bajnok; galamboktól - fiatalok 
kiadók. A dúc eredményei: 15 éve élben a 

„Karancs” Tagszövetségben. Két Olimpiai galamb - Blackpool, 
Dortmund – Európa Kupa 2010 Dortmund – Dél-Afrikai Vi-
lágbajnokság csapat 1. hely; Nemzeti Bajnokság: 16.-19. csapat, 
Legjobb Dúc 4. hely, Magyar Kupa Nemzeti Ász: 2.-2,-4.; Év ga-
lambja 2.hely; D kat. Nemzeti 1. hely. 3-as ZÓNA Csapatbajnok-
ság (450  dúc) 2. dij és 9  egyéni  helyezés. Számos Tagszövetségi 
Csapat és Champion Bajnokság minden kategóriában és egyéni 
első helyek. Németnyelvű postagalamb szakcikkek, levelek, fordí-
tását vállalom. Varga Antal kétszeres Magyar Mesterversenyző, 
KISHARTYÁN, Rákóczi út 73, 3161. T: 06-20/531-2658.
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„SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és jelzőgyűrűre saját telefon-
számmal ellátott öntapadós matrica rendelhető 
rövid határidőre! Időjárásálló, vízálló, uv szű-
rős fóliával bevont öntapadós matrica. Postai 
úton. Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514
www.fodordekor.com

***
Nem sikerült még eredményt elérnie, én se-
gítek a tenyésztésben és a versenyzésben. 
Többszörös bajnok állományomból az ösz-
szes idei fiatal eladó és előjegyezhető. 50 db 
tenyészgalamb olcsón eladó. Eredmények és 
vérvonalak a piros színű bajnokok könyvé-
ben és a Tagschererduc.try.hu 
06-30/259-1368, 06-26/330-849

***
19-es Tagszövetségben többszörös dobogós 
helyezést és 3x kerületi bajnokságot nyert ál-
lományom felszámolom! A galambok jelen-
tős része Lázár Tibortól származnak. 36 db 
tenyész, 90 db verseny,  és 31 db champion. 
Vérvonaluk: Janssen, Aarden, Wanroy, 
Symons, Stichelbaut, Bossua, Van den Poll, 
Hermes,...stb. Kecskeméti Zsolt 
Tel.: 06- 30 / 391-0804

***
Állományom felszámolom! 1 db Janssen 
KKH (2001), 8 db 100%-os Nelles Van de 
Pol Törzs. Valamint Holh Józseftől szárma-
zó maratonosaiból származó utódok. Egy 24 
lyukas Benzing Qvarcz versenyóra. Idei fia-
talok gyűrűzését vállalom (gyűrűt kérek)
Elérhetőség: 8105 Pétfürdő Berhidai u. 18. 
Tel: 20/282-5153

***

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 extra 
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 módszereik bemutatása közben 
fontos egészségügyi, és egyéb hasznos tanáccsal is 
ellátja a szerző az olvasót, mint például paratífusz, 
circovírus himlő stb. Ezen betegségekről tüneteikről, 
megelőzésükről nem lehet elégszer beszélni.

A szerző reméli, mindenki talál olyan fejezetet ma-
gának a könyvben, amely segíti versenyzési módsze-
rének kiszélesítését.

Kapható a Szövetség Székházában    1100. Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.


