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Készült a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
2011. április 12-én, 10 órakor tartott elnökségi ülé-
séről.

Helyszín: Pétervására, Művelődési Ház
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 

az elnökség tagjai valamint a 7. és 23. tagszö-
vetségek vezetősége.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár
Napirend:
1.  A Küldöttgyűlés értékelése, éves felada-

taink meghatározása
2. A Sportszövetség szakmai feladatai
- Közös versenyek, közös értékelések
- Derby versenyek Magyarországon;
-  Nemzeti, nemzetközi versenyek, tagszö-

vetségi programok elfogadása;
-  Versenyeredmény számolás – verseny-

formák, értékelési formák, versenyellen-
őrzések, GPS használat;

- Startajánló program, élgalamb jelentés;
- Instruktori feladatok, tervek;
3.  A 07. és 23. tagszövetségek bemutatko-

zása

Bárdos István kéri az elnökség tagjait, 
értékeljék a küldöttgyűlés munkáját, mondja-
nak véleményt az ott elhangzottakról. Csak 4 
tagszövetség küldte meg határidőre a küldöt-
tek neveit, így a meghívókat nehezebb volt 
az érintetteknek eljuttatni. A felkészülést nem 
segíti a tagszövetségek saját küldöttgyűlési 
jegyzőkönyve melyeket nem adnak le, nem 
adnak támpontot ahhoz, hogy mi a javasolt 
irány, milyen döntések segíthetik sportunk 
fejlődését.

Konrád János: véleménye szerint a kül-
döttgyűlésen olyan témák is napirendre ke-
rülnek, illetve válnak vita tárgyává, amelyek 
nem oda valók. A Versenyszabályzat egyes 
részleteinek megvitatása parttalan vita forrá-
sát adja csupán. Az alapszabályt követve az 
egyes szakmai döntések meghozatala legyen 
az adott bizottság vagy elnökség feladata.

Balogh Tamás: az elnökségnek a meghozott 
határozatok, a versenyszabályzat, illetve a kiírá-
sok szabályait kell betartatnia, számon kérnie.

Tóth István, Tamás István: különböző 
véleménnyel, de egységes pontozásokat tar-
tanak megfelelőnek.

Belák Ottó: amíg a bajnokság nem egysé-
ges, addig nem lehet egységes pontszámítás-
ról sem beszélni, mert felesleges.

Bárdos István: a tagszövetségekkel kötött 
megállapodás átad bizonyos versenyszer-
vezési jogokat a tagszövetségeknek, ez pl. a 
pontszámítás vagy számolási módok tekinte-
tében rendkívül vegyes képet eredményezett. 
Az egységességre igény volt, de a különböző 
testületek, fórumok nem tudtak dönteni, ezért 
került néhány téma a küldöttgyűlés elé. Az 
országban azért van 28 tagszövetség, mert ez 
is sokféle érdeket mutat és nem az ésszerűség 
alapján versenyeznek együtt.

Konrád János: másoknak és neki is az 
az észszerű véleménye, hogy zavaró az év-
könyvet lapozgatva a sokféle pontrendszer és 
listafajta.

Tamás István: ez azért nem jelenthet prob-
lémát, mert az országos, egységes értékelések 
nagyjából ugyanazt a sorrendet adják, mint a 
tagszövetségi eredmények.

Molnár Mihály: A március 1-ig leadott 
versenyprogramok feldolgozásra kerültek, 
illetve ezek alapján a szükséges engedély 
kérések folyamatban vannak. A versenyprog-
ramok mellé több tagszövetség nem adott le 
röpcsoporti beosztást. A közös versenyeket 
előre kell jelezni, ezekből közös eredménye-
ket lehet számolni.

A márciusi Szaklapban megjelent verseny-
kiírásokat az elnökség figyelmébe ajánlja, és 
kéri azok 2011-ik évre szóló elfogadását.

HATÁROZAT: Az elnökség a 2011-ik évi 
Tagszövetségi versenyprogramokat, a Derby 
versenyek és az Országos versenyek  kiírása-
it elfogadja. Elfogadva: egyhangúlag.

A Bíráló Bizottságnak komoly feladatot je-
lent majd az Európa kiállítás megszervezése 
és lebonyolítása 2012. januárjában. Ez szinte 
olimpiai rendezvényt jelent, hiszen állategész-
ségügyi problémák miatt a nemzetközi ren-
dezvények Európára koncentrálódnak. Mint-
egy 1200 galambot tudunk elhelyezni, de a 
nyár folyamán át kell vizsgálni eszközeinket, 
felszereléseinket (ketrecek, állványok stb).

Kérdés, hogy a Syma csarnokban rende-
zendő Európa Kiállítást megelőzően legyen-e 
egy egynapos standard kiállítás (válogató) 
vagy az Európa Kiállítás alkalmával kerülje-
nek a magyar galambok értékelésre?

HATÁROZAT: Az elnökség nem szervez 
egynapos kiállítást az Európa Kiállítás előtt, 
és az Európa Kiállításon csak az FCI tagjai 
állíthatnak ki galambokat. Elfogadva: egy-
hangúlag.

A Bíráló Bizottság felülvizsgálja a bírálói 
nyilvántartást 2011-ik évben.

Bárdos István: a feleresztési helyekkel 
kapcsolatban fontos, hogy az egyes orszá-
gok már meghatározták, mely helyekről lehet 
versenyeket rendezni. Ezeket be kell tartani, 
azokból a helyekből lehet programot kialakí-
tani, amelyek engedélyezettek. A 22., 26., 27. 
tagszövetségek az ajánlástól eltérően Szerbi-
ából szeretnék versenyeiket megrendezni.

HATÁROZAT: az elnökség ehhez hozzájá-
rult. Elfogadva: egyhangúlag.

A 29. tagszövetség a Nemzeti Bajnokság 
hosszú távú versenyeihez kéri, hogy a Sport-
szövetség sorolja be őket, a 2. zónába.

HATÁROZAT: az elnökség a 29. tagszövet-
ség 2. zónába történő besorolása iránti kérel-
mét elutasítja. Az elnökség a tagszövetséget 
nem sorolja be más tagszövetséggel vagy tag-
szövetségekkel történő közös versenyzéshez 
továbbá nem engedélyezi, hogy egy időben és 
egy helyen versenyeket rendezzenek, együtt 
engedjék galambjaikat a 12., 13., 14., 16., 
20. tagszövetségekkel. Amennyiben mégis így 
tesznek, úgy annak a versenynek az eredmé-
nyét töröljük.

Elfogadva: egyhangúlag.

Bárdos István: a berepült galambokkal 
kapcsolatban hozott korábbi elnökségi hatá-
rozat kapcsán sok igazolást kérő megkere-
sés érkezett. Továbbra is kétségesnek tartja 
a szakmai fontosságát a berepült galambok 
röptetésének, erről az év végén statisztika is 
készül majd. Csak 1 éves versenyzésre adunk 
igazolást, igazoló kártyát nem adunk! Kül-
földi gyűrűs berepült galambra nem adunk 
versenyengedélyt.

Az A44 szentendrei egyesület bírósághoz for-
dult a Dunakanyar Tagszövetséggel szemben, 
mert 2010-ben kizárták őket tagjaik sorából.

A Nemzeti Bajnokság kiírásában új kezdemé-
nyezés, hogy július utolsó hétvégéje legyen a pos-
tagalambászok hétvégéje, legyen nemzeti nap.

Nagy Endre (Y05) kérelemmel fordult az 
elnökséghez, amelyben kéri, hogy 10 évnél 
öregebb lábgyűrűvel rendelkező galambja 
egyedi engedéllyel röptethető legyen 2011-
ben, mert a galambot még a szabályozás 
meghozatala előtt gyűrűzte.

HATÁROZAT: 10 évnél öregebb lábgyű-
rűvel rendelkező galamb nem röptethető, 
így Nagy Endre kérését az elnökség nem fo-
gadja el. Elfogadva: egyhangúlag.

Kérés érkezett az elnökséghez, hogy pár-
toló tag részt vehessen a Maraton klub és az 
Országos versenyeken.

HATÁROZAT: szabályzataink szerint 
pártoló tag részt vehet a Maraton klub ver-
senyein, de csak abban az esetben, ha tagja 
a Maraton klubnak és versenyengedélyt vál-
tott az adott évre. Elfogadva: egyhangúlag.

Az elnökség támogatja, hogy a Sportszö-

vetség 2011-re ismét szerződést kössön az 
Országos Meteorológiai Szolgálattal, amely 
a versenyek idejére előrejelzési adatokat 
szolgáltat számunkra.

Bárdos István összefoglalja az új Országos 
versenyszabályzattal kapcsolatos véleménye-
ket, és az elnökségnek elfogadásra ajánlja.

HATÁROZAT: Az elnökség a 2011-re 
elkészített új Országos Versenyszabályzatot 
elfogadja és kéri annak közzétételét. Alkal-
mazását azonnali hatállyal elrendeli.

Elfogadva: egyhangúlag.

Az előző évben kialakított instruktori fel-
adatok és tervek 2011. évben is érvényesek. 

Az elnökség előtt Tamás István ismertette 
az M12 egyesület néhány tagjának más tag-
szövetségbe igazolási szándékát, annak kö-
rülményeit.

Az elnökség az esettel kapcsolatban hang-
súlyozza, hogy a Sportszövetség Nyilván-
tartási és átigazolási szabályzata, illetve az 
Alapszabály szerint versenyzési szándékkal 
átigazolni nem lehet, csak a szabályzat szerint 
arra kijelölt időben október 1. és 31. között.

Továbbá figyelembe kell azt is venni, hogy 
egy már leadott alapnevezésben szereplő ga-
lambokat más tag nem nevezhet be egy ver-
senyszezonra.

Amennyiben a fentiek ellenére, a szabá-
lyokkal ellentétesen jár el a tagegyesület 
vagy annak tagja, akkor a versenyengedélyt 
a Sportszövetség nem adja meg.

Erről a 20. tagszövetséget levélben értesíteni kell.

Hatvan és Környéke Tagszövetség be-
mutatkozása:

Dulai László elnök köszön a meghívást. 
A tagszövetség a volt Észak 1. Tagszövetség 
közepe, magja volt. Annak idején Mezőkö-
vesdig nyúlt a nagy tagszövetség.

A nagy terület 3 röpcsoportra szakadt, 
majd ebből lett 4 kerület.

Sokáig Palócz László vezette a tagszövetsé-
get, majd Kármán Gábor vette át, ekkor ala-
kult ki a Hatvan – Jászság két tagszövetség.

A jelenlegi vezetés 5 éve tevékenykedik. 
10 km-es körzetben van kb. 150 galambász. A 
környező tagszövetségekkel megállapodás van 
érvényben az átigazolások szabályozására.

12 utat rendeznek (4R, 4K, 4H), 4 tréning 
vezeti fel. Pótkocsis felépítményük van, 
a szállítást vállalkozó galambász végzi. A 
pénzügyi vezetési feladatokat Zámbó János 
alelnök végzi.  A versenybizottsági feladato-
kat Kucsera Tóth Károly intézi.

A Karancs Tagszövetséggel jó a kapcsolat, 
ismét közös zóna bajnokságot rendeznek.

Karancs Tagszövetség bemutatkozása:
Örül, hogy az elnökség megtiszteli az 

Észak-magyarországi galambászokat azzal, 
hogy az elnökség a térségben tartja ülését.

Hagyományosan minden május 1-én 
Pétervásárán tartják a galambász sportnapot, 
mindenkit szeretettel várnak.

A korábbi nagy 600 fős Észak 1. Tag-
szövetségben versenyeztek, onnan kiválva 
alapították a tagszövetséget 1995-ben. Kü-
lön kiemeli Veres Róbert, Szomszéd István, 
Velenczei Béla, Tóth István segítségét.

Külföldről vásároltak saját autót, nagyon 
erős összefogással fizette ki a tagság, min-
denki mellé állt. Van mellé egy plusz felépít-
mény, a gyűjtést több autóval végzik.

Sok galambász programra került sor az el-
múlt években, ahová számtalan vendéget hív-
tak, előadásokat, beszélgetéseket tartottak.

Közös kiállításokat is tartottak, a 10 éves 
évfordulóra jutalom külföldi vásárlátogatást 
adtak néhány tagnak.

Nagyon szép nemzeti és nemzetközi eredmé-
nyek kerülnek ki a tagszövetség tagjai sorából. 
Az országos vezetésben rendszeresen képvi-
selteti magát a tagszövetség. A közeljövőben a 
szlovák sporttársakkal szeretnének közös ver-
senyeket rendezni, ez 4 hosszú utat jelent.

Pethő Attila
főtitkár

Elnökségi jegyzőkönyv 2011. 04. 12.
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Harmadik versenyszezonjára készül a  
Pannon Maraton Klub

A Bács-Kiskun megyei Lajosmizsei Ta-
nyacsárda adott otthont 2011. február 19-
én, szombaton a Pannon Maraton Klub 
2010. évi évzáró összejövetelének – év-
értékelőjének. Melyen részt vett Molnár 
Mihály a Magyar Postagalamb Szövetség 
alelnöke, Herczeg Ante a Horváth Posta-
galamb Szövetség elnöke – aki versenyző-
ként is érdekelt volt – a díjkiosztót Mihalik 
Csaba vezette és a díjkiosztásban Csehi 
Miklós a Pannon Maraton Klub alelnöke, 
valamint Gál László a klub versenybizott-
ságának elnöke volt segítségére. A pazar 
díjkiosztót követően kértük összegzésre 
Mihalik Csabát a Pannon Maraton Klub 
titkárát...

– A két éve alakult a Pannon Maraton 
Klub – milyen megfontolásból? – milyen 
célból? – milyen évet zárt 2010-ben?

– Mielőtt a klub megalakításáról be-
szélnék, egy évvel korábban 2008. évben 
Czeglédi Sándor a Hajdú Tagszövetség el-
nöke és Marius Tunduc a romániai Bihar 
Megyei Versenykerület elnöke közös, ma-
gyar-román tenyésztők közötti verseny szer-
vezésébe, és lebonyolításába kezdett. Három 
utat röptettünk a Duna-völgyéből, legtávo-
labbi feleresztési hely Würzburg. Az első év 
rengeteg nehézséggel zárult, körülményes 
volt az eredményszámoláshoz a dokumentá-
ciók begyűjtése, a díjazás megszervezése és 
átadása, és sorolhatnám tovább, de mindez 
nem szegte kedvét az ország keleti, dél-keleti 
régiójában versenyző postagalambászoknak, 
hogy ne folytassák a megkezdett utat.

Okulva az előző év hibáiból elsődlegesen, a 
spontaneitásból a szervezett működés irányá-
ba történő elmozdulás szándékától vezérelve 
fogant meg a gondolat, hogy egy új egyesüle-

tet kellene létrehozni, a közös nemzetközi és 
hazai hosszú távú versenyzés összefogására 
és irányítására. 

Az új szervezet megalakításában orosz-
lánrészt vállalt Kócsó János, a sokunk által 
országosan ismert csongrádi postagalamb-
ász, aki az ügy megvalósulásának érdekében, 
elnyerve Bárdos István szövetségünk elnö-
kének segítő támogatását, 2009. év február-
jában Csongrádra hívta a régió hosszú távú 
versenyzés iránt érdeklődő galambászait. A 
jelen lévők, már az első találkozást, klubala-
kuló üléssé nyilvánították. Meghatározták 
célját, elfogadták nevét, alapszabályát és 
megválasztották tisztségviselőit. 

Az alakulás évében kettő 700 km feletti 
utat röptettünk, a határ menti, román, hor-
vát, szerb és bosnyák galambászokkal. 2010. 
évben megdupláztuk versenyeink számát és 
négy versenyt bonyolítottunk le, tagjaink bő-
vülő érdeklődése mellett. Bár meg kívánom 
jegyezni, hogy a tavalyi versenyévad a ga-
lambok számára nem egy „sétagalopp” volt, 
sok nehéz versennyel és jelentős veszteség-
gel tarkítva. Hozzá teszem, hogy a Pannon 
Maraton Klub versenyei a gondviselésnek, 
a szerencsés feleresztésnek, és sok minden 
másnak köszönhetően ugyan nem voltak 
könnyűek, veszteségeink sem voltak tragi-
kusak, de egy-két kiváló „harcos” nem tért 
vissza szeretett dúcába.

– Hogy alakult a versenyző létszám? 
– A versenyzői létszám az első úton több 

mint 10%-kal növekedett az előző évhez 
képest, bár meg kell jegyeznem, hogy a tag-
létszám növekedése szinte robbanás-szerűvé 
vált, mert taglétszámunk megduplázódott, 
és meghaladta a 400 főt. Az utak számának 
előre haladtával, a tenyésztők versenyzői 
létszámának fogyásával, útról-útra csökkenő 
tenyésztői létszám mellett vettek részt tagja-
ink a versenyeken. Az első úton, Bamberg-I. 
versenyen 205 tenyésztő indult, míg az utol-
só Coburgból rendezett versenyen 120 te-
nyésztő vett részt. Azért, azt el kell mondani, 
hogy az utolsó verseny dátuma augusztus 1. 

és nem csak a galambok fogytak el a dúcok-
ban, hanem a versenyek iránti érdeklődés is 
csökkent, ki belefásult, ki pedig a nyaralást 
választotta a röptetés helyett.

– Növekedett-e az előző évhez képest a 
küldött galamb létszám?

– Végig gondolva ez elmúlt évet és egy 
lazán összeállított mérleget megvonva, a 
küldött galamb létszám szinte alig változott 
790-990 galamb között küldtünk utanként. 
Az első úton a megnövekedett tenyésztői lét-
számból adódóan majdnem elértük az 1000 
küldött galambot. A második, harmadik és 
negyedik úton a tenyésztői létszám szin-
te versenyről versenyre közel 20-20 fővel 
csökkent, de a küldött galamb létszám ezt a 
trendet nem követte, ez arra vall, hogy ver-
senyre küldő tagjaink nagyobbik hányada, 
fokozta szelekciós nyomását állományában, 
és a tagszövetségi versenyprogram lezárását 
követően utolsó erőpróbára küldte madarait.

– Voltak-e gondok a gyűjtés, szállítás, 
területén?

– A gyűjtés megszervezése nem okozott 
különösebb problémát, mert Debrecen – Kar-
cag – Rákóczifalva – Kecskemét - Szekszárd 
gyűjtési pontok egy képzeletbeli köríven he-
lyezkednek el, Kecskemét tengelyközéppel. 
Így szinte a galambok nagyobb hányada rá-
gyűjthető volt a kecskeméti utolsó pakolási 
helyre egymással szembe indulva, mely így 
is történt. Ahhoz, hogy teljes legyen a kép, és 
miden galamb a szállítókocsiba kerüljön, már 
csak a területen mélységében elhelyezkedő 
tenyésztők galambjait kellett bekosarazni 
Orosházán és átszállítani Kecskemétre. 

A gyűjtési helyeken a versenyen résztvevő 
galambok szárnyát, adott gyűjtési helyhez ren-
delt sorszámmal ellátott, és állítható dátumot 
mutató bélyegző nyomattal láttuk el, az ered-
ményellenőrzés egyértelmű beazonosíthatósá-
ga érdekében. Ezt a megoldást egyesek bizal-
matlanságként kezelték, de tagjaink nagyobbik 
hányada elfogadta, sőt kimerem jelenteni, 
hogy első meghökkenésüket átértékelve még 
üdvözölték is, mert a versenyek tisztaságát, és 

Bamberg-I verseny egyéni helyezettjei: 
Farkas József III., Zsiros II István I., Gál László II., és Csehi Miklós a klub alelnöke

Ferge Sándor Hódmezővásárhelyről, a 
coburgi nemzeti verseny egyéni és csapat-

bajnoka
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ez által az elért eredmény megkérdőjelezhetet-
lenségét segítő megoldást látták benne. 

A szállítás kérdése már nem volt ilyen 
egyszerű, mert a klub nem rendelkezik sem 
saját, sem olyan bérelt fuvareszközzel, amely 
felett önállóan diszponálhatna. Azt kell, hogy 
mondjam, hogy klub vezetői a kitűzött célt, 
a megvalósítandó utak lebonyolításának 
töretlen szándékát látták maguk előtt, de a 
megvalósításhoz szükséges eszközt, azt nem, 
hétről-hétre, versenyről versenyre más-más 
megoldás kellett. 

Szemléltetésül tovább folytatva az értéke-
lést, amit sokszor szezon közben feltettünk 
egymásnak, hogy a következő versenyre hány 
galamb jön össze, mekkora szállítókapacitás-
sal kell számolni és milyen ráérő eszközzel 
és mennyiért szállíttassuk el?! A kérdés min-
dig megválaszolatlan maradt, ezért ahány út, 
annyi féle szállítás, átrakás útvonalterv, de 
megállapíthatjuk, hogy sikerült. 

Bár tudjuk, hogy így folytatni tovább nem 
lehet, ezért a feltárt hibák és hiányosságok, 
levont következtetések egyben a jövő megol-
dandó feladatait is előre vetítik számunkra.

– Magyar-Román-Szerb-Horváth ten-
gely hogyan működött? Milyen területen 
és hogyan lehet(ne) fejleszteni az együtt-
működést, a közös versenyeket?

– Úgy gondolom, hogy legnehezebb kér-
déshez érkeztünk. Minden nemzetnek megvan 
a maga nemzeti érzése és ebből eredő csopor-
ton belüli irányítási víziója, érdekérvényesíté-
si szándéka, amely mind-mind csak nehezíti a 
kompromisszumok közös meghozatalát a kö-
zös versenyek megrendezése érdekében. 

Tovább bonyolítja a helyzetet a nemzeti 
szövetségek versenyszabály rendszere, ezen 
belül az adott év versenynaptár kiadási határ-
ideje, az eredmény számolás metodikája, az 
időzóna különbség, a versenyjegyzőkönyvek 
és versenylisták elküldési előírásai, a kiszá-
molt versenyeredmények közzétételének idő-
pontja, és sorolhatnám tovább, de a helyzet 
szemléltetéséhez és bonyolultságának meg-
értéséhez ennyi is elég. Jelen helyzetben mi 
magyarok állunk a legjobban, mert a nem-
zetközi versenyzéssel és versenyszervezéssel 
kapcsolatos országos versenyszabályzat mó-
dosítás folyamatban van, és reménykedünk, 
hogy a 2011. évi versenyeinket már a jóváha-
gyott szabályok szerint bonyolíthatjuk. 

Majd elfelejtettem két igen nehéz tárgykört 
megemlítenem, ez maga a nemzeti nyelvek 
különbözősége és az Európai Unión belüli 
tagországok és kívüli országok határátjárási 
szabályok. A nyelvek különbözősége nem 
önmagában okozza a nehézséget, mert ez 
mindannyiunk számára ismert, és minden 
oldalon van a másik ország nyelvét beszélő 
postagalambász, de olyan már nem sok, aki 
a kölcsönösen elfogadott és megállapodás 
formájában testet öltött egyezséget úgy for-
dítsa, hogy az minden fél számára ugyanazt a 
tartalmat jelentse. 

A másik kérdés a határok átjárhatósága, 
élő állatok szállításának szabályai. A román-
magyar relációban szinte semmi nehézség 
nincs, de a szerb, horvát határ borzasztóan 
nehezen járható, emiatt a szerb, horvát és 
bosnyák tenyésztők galambjai Szlovénián 
keresztül jutnak ki a starthelyre, amíg mi a 
románokkal egy kocsiban is szállíthatunk. 
2010. évben Bamberg-I versenyünket a ro-
mán, a Bamberg-II versenyünket a horvát, 

bosnyák sporttársakkal röpítettük együtt és 
csak a negyedik Coburgi versenyünk volt tel-
jesen közös. 

Ha röviden össze kell foglalnom a közös 
tengely 2010. évi működését, akkor azt kell 
mondani, hogy még nem kellően olajozott, 
itt-ott aszinkronban forog, de működött. 

– Az eredmények a szövetség évkönyvé-
ben a szaksajtóban már részletesen meg-
jelent, mindettől függetlenül ha lehetne, 
kit-kiket emelne ki a 2010-es eredményei 
alapján?

– Erre a kérdésre könnyű és egyben nehéz 
is a válasz, mert tényleg eredményeinket, 
utankénti győzteseinket egyéniben és csa-
patban, a champion galambokkal közzétettük 
már a szaklapban és a honlapunkon is olvas-
ható, de nem az fog rám ujjal mutogatni, és 
keresetlen szavakkal véleményt formálni, 
akit megemlítek, hanem az, akit éppen kife-
lejtek. Minden győztesünknek még egyszer 
gratulálok, de most először azoknak a sport-
barátaimnak nyújtom elismerésként virtuá-
lisan jobbomat, akit a versenyre küldtek és 
eredményeik szerények lettek, mert nélkülük 
bajnokainkat sem ünnepelhetnénk. 

Most viszont olyan példákat ragadok ki, 
amelyek különös érdekességre tarthatnak 
igényt. Mindannyian tudjuk, hogy a feleresz-
tési helyhez való közelség többé-kevésbé 
előny, a széleken való elhelyezkedés hátrány, 
ezért egy két érdekesség, amely nem első 
hely és még figyelemre méltó. 

Szigetfalvi József csapat második 
Magdeburgból, sokan a keleti országrészből 
hangoztatják „innen oda nem megy a ga-
lamb” és lám megy, vagy mélységben nem 
lehet jó eredményt elérni, és íme, Károly 
József Apátfalváról – szinte a legtávolabbi 
dúcból – galambja Bamberg-II versenyről 
nemzeti 3., vagy Ferge Sándor Hódmezővá-
sárhelyen Coburgból egyéni és csapat első 
díjat nyert. Sokan mondták azt is, hogy nem 
lesz három utas champion galamb, mert két 
egymást követő hétvégén van 700 és 800 
km feletti verseny és lett Kaldenekker Sán-
dor hím galambja, vagy Rigó Gáspár tojója 
és folytathatnám tovább. Még két tenyésztőt 
megemlítek, a hódmezővásárhelyi Megyeri 
Sándort champion II. hímjét, amely hét nap 
alatt 1700 dkm-et teljesített. Utoljára, de nem 
utolsó sorban a mezőkövesdi Gáspár István 
Poznani Olimpia „E” kategória 19. helyezett-
jét, a 06-26-85427 Vk hímet, „aki” eredmé-

nyét két év alapján a Pannon Maraton Klub 
versenyein gyűjtötte össze úgy, hogy 2010. 
évben 100%-os eredményt teljesített, mind 
négy úton helyezte magát. 

Teljesen szubjektíven emeltem ki ezeket 
az eredményeket, – nem kisebbítve név sze-
rint nem említett bajnokaink eredményeit és 
e kiemelésemet sportemberi nagyságuknál 
fogva elnézik nekem – hogy csak azért te-
szem, mert ezzel is közösségünket erősítem 
és jövőbeli példát állítok klubunk más tagjai 
számára.

- Körvonalazódik a 2011, év fő feladatai 
– versenyei – hogyan tovább?

- A Pannon Maraton Klub 2011. évi cél-
jai között két markáns szempont szerepel, 
az egyik, mint a Országos Szövetség tagja, 
csatlakozni a szövetség által július utolsó 
hétvégéjét szervezendő – Magdeburg – or-
szágos nemzeti versenyhez és beépíteni a 
klub bajnokságába; a másik, tovább folytat-
ni a nemzetközi versenyzést. Az már látszik, 
hogy nagy küldöttlétszámú öt nemzetes ver-
senyünk nem lesz 2011. évben. A tárgyalá-
sok a román sporttársainkkal lezárultak, így 
június utolsó hétvégéjén Lipcsét, ill. a Német 
Szövetség által pontosan megjelölt helyet, 
július 9.-én Magdeburgot és július utolsó hét-
végéjén újra Magdeburgot kívánjuk röptetni. 

További tárgyalást kell folytatni és közös 
döntést hozni a horvát, bosnyák és szerb 
sporttársakkal, hogy ne szakadjon meg a kö-
zös versenyzés, ezért július 16.-án be kelle-
ne vállalnunk a horvát nemzeti verseny útját 
Coburg körüli feleresztési hellyel. Mindeze-
ket figyelembe véve az körvonalazódik, hogy 
ebben az évben 4 utas bajnokságot írunk ki, 
minden úton nemzetközi részvétellel. 

Okulva a 2010. évi szállítási hibákból és 
előzetesen lefolytatott tárgyalásunkról kör-
vonalazódni látszik, hogy 2000-2200 férő-
helyes felépítmény a galambok kényelmes 
szállítására rendelkezésre fog állni. 

A versenyek megkezdése előtt még sok 
feladat vár ránk, megyei küldötteket kell vá-
lasztani, majd küldöttgyűlést kell összehívni, 
lemondott elnökünk helyére újat választani, 
és szervezetünk kiegészítését követően neki- 
látni, a versenyek szervezéséhez. Mindezeket 
tudva és ismerve feltett szándékunk, hogy 
tovább folytassuk a nemzetközi versenyek 
szervezését, mindaddig, ameddig erre tagsá-
gunk körében igény van.

baraa-press sport

Bamberg-II. verseny nemzeti csapatverseny díjazottjai:
(balról jobbra haladva)

Szalai Károly-Vén Ferenc versenyző páros II., Gáspár István I., Barka István III.
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díjkiosztót tartottunk. Bár még egyesületünk 
nagyon fiatal, jó kis kollektíva kovácsolódott 
össze. Kis létszámunk ellenére, nem csak 
egyesületi, de röpcsoporti és tagszövetségi 
szinten is eredményesen szerepeltünk. Lassan, 
de erősödünk, mivel tagságunk négy taggal 
bővült, így már egyesületünk 16 főből áll.

Jó érzés volt számunkra, hogy kis ünnep-
ségünket komoly szaktekintélyek is megtisz-
telték részvételükkel: Vincz István tagszövet-
ségi elnök, Takács József, Burucs József az 
Ajkai egyesület vezetői, Fehér Attila a B-09 
egyesület tagja, Zergi Dezső Balatonfőkajári 
teszttelep vezetője, egyesületi elnöke, s kü-
lön öröm volt számunkra, hogy elfogadta 
meghívásunkat Tamás István országos elnök-
ségi tag, kivel egykoron egyesületünk tagjai 
együtt versenyeztek. 

Egyesületünkben az életkort tekintve 
több fiatal tag is megtalálható (akikre szin-
tén büszkék vagyunk, köztük Kövi Milán a 
2009-es évben a Balatonfőkajári teszttelepen 
a galambjával kiváló eredményt ért el, amiért 
az országos kiállításon díjazásban részesült.), 
ezért igazán hasznos volt számukra az a né-
hány személyes beszélgetés, amit a tapasztal-
takkal folytattak.

A díjkiosztó ünnepség egyesületi elnökünk 
Vida József beszédével kezdődött, ezután 
átadta a szót Vincz Istvánnak, aki röviden 
értékelte egyesületünk munkáját, s a tagszö-
vetség helyzetét. Ezt követően a Versenybi-
zottság (Molnár Gyula és Szalavics Gábor) 
átadta a díjakat a bajnokoknak.

Eredményeink:
Általános távú csapatbajnokság:

1. Préscher Ferenc 1.cs 44 h. 638,39 p
2. Szalavics Eszter 1.cs. 40 h. 592,19 p
3. Szalavics József 1.cs. 38 h. 559,14 p
4. Préscher Ferenc  2.cs. 38 h. 517,47 p
5. Molnár Gyula 1.cs. 32 h. 427,79 p

Rövidtávú csapatbajnokság  4-1 út alapján
1. Szalavics Eszter 1.cs. 14 h. 191,79 p
2. Préscher Ferenc 1.cs. 13 h. 168,84 p
3. Szalavics József 1.cs. 12 h. 167,09 p
4. Préscher Ferenc 2.cs. 13 h. 141,25 p
5. Szalavics Eszter 2.cs. 12 h. 129,55 p

Középtávú csapatbajnokság 4-1 út alapján
1. Szalavics Eszter 1.cs. 13 h. 203,73 p
2. Préscher Ferenc 2.cs. 13 h. 173,84 p
3. Préscher Ferenc 1.cs. 12 h. 164,49 p
4. Molnár Gyula 1.cs. 10 h. 142,46 p
5. Szalavics József 1.cs. 9 h. 119,94 p

Hosszú távú csapatbajnokság:
1. Szalavics József 1.cs. 12 h. 226,97 p
2. Préscher Ferenc 1.cs. 11 h. 223,54 p
3. Préscher Ferenc 2.cs. 10 h. 170,80 p
4. Préscher Ferenc 3.cs. 9 h. 165,34 p
5. Molnár Gyula 1.cs. 9 h. 154,78 p

A hagyományteremtő céllal létrehozott  a 
Kovács Béla emlékverseny díja, (egyesületünk 
leghosszabb távja, Magdeburg) idén is átadásra 
került, melyet most  Szalavics Eszter  vehetett át.

A díjak átadása után vacsora következett, 
mindenkinek az ízlésének megfelelően. A 
hangulatot a zene, tánc, s műsor fokozta, 
ami osztatlan sikert aratott. Csodálatos nagy 
mennyiségű, igen értékes és humoros tombo-
latárgyak is gazdára találtak, köztük a tagszö-
vetségi bajnokok által felajánlott galambok 
is, melyek jó helyre kerültek.

Bajnokaink: 
Prescher Ferenc, Általános távú bajnok

Rajka E: 1.,2.,4.,5., Cs: 1.,2.,
Holic E: - Cs: 3.,5.,
Velka Mezirici E: 1.,5., Cs: 1.,
Humpolec E: 1.,5., Cs: 2.,5.,
Prága E: - Cs: 2.,4.,
Horice 1 E: 2.,3.,4., Cs: 1.,2.,
Horice 2 E: 3., Cs: 2.,
Horice 3 E: 1.,3.,5., Cs: 2.,3.,4.,5.,
Duben E: - Cs: 2.,4.,
Finsterwalde E: 2.,3.,5., Cs: 2.,4.,5.,
Magdeburg E: 2.,3., Cs: 1.,4.,
Aas E: 2.,3.,4.,5., Cs: 1.,2.,4.,

Szalavics Eszter, Rövid- és Középtávú bajnok
Rajka E:  3.,  Cs: 3.,4.,
Holic E:  2.,4., Cs: 2.,4.,
Velka Mezirici E: 4., Cs: 2.,
Humpolec E: 2.,3.,4., Cs: 1.,3.,
Prága E: 1.,3., Cs: 1.,
Horice 1 E: 5., Cs: 5.,
Horice 2  E: 5., Cs: 1.,
Duben E: 2., Cs: - 
Finsterwalde E: 4., Cs: - 
Magdeburg  E: 1.,4., Cs: 3.,
Aas E: 1., Cs: 5.,

Szalavics József, Hosszú távú bajnok
Rajka  E: - Cs: 5.,
Holic E:  1.,3.,5., Cs: 1.,
Velka Mezirici Egyéni: - Cs:3.,
Prága E: 4., Cs:3.,
Duben  E: 3.,4., Cs:1.,
Finsterwalde E: - Cs:3.,
Magdeburg  E: - Cs:2.,

Szalavics Eszter

Egyesületi championbajnokság Prescher 
Ferenc

Szalavics 
Eszter

Szalavics 
József

Rövid távú, hímek 4., 1.,2.,3., -
Rövid távú, tojók 1., 4., 2.,3.,
Középtávú, hímek 2.,3.,5., - -
Középtávú, tojók 1.,2., 3.,4., 5.,
Hosszú távú, hímek 2.,3., 4., -
Hosszú távú, tojók 4., 1., 2.,3.,5.,
Általános távú, hímek 2.,3.,4.,5., - -
Általános távú, tojók 2.,5., 1., 3.,4.,
Általános távú egyéves g., hímek 2., - -
Általános távú egyéves g., tojók - 2.,4.,5., 1.,3.,
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Hírös Tagszövetség 2010 évi Rövidtávú Bajnoka 
Seres Kálmán Tiszakécskéről

- 2010. november 27-én tartotta a Tagszö-
vetség díjkiosztó ünnepségét a Református 
iskola ebédlőjében és ott fogalmazódott meg 
bennem, hogy egy riportot készítek Kálmán-
nal. Aki hat év alatt háromszor nyert Rövidtá-
vú Bajnokságot a Tagszövetségben, 2010 év-
ben az első négy csapat az övé. Tiszakécskén 
él családjával, Icu a felesége mindenben tá-
mogatja férjét és segíti hobbijában. Melinda 
lánya már férjedhez ment Biatorbágyon élnek 
és van egy nagyon aranyos kis unoka Panna, 
aki négy éves, a család kedvence. Kata lányuk 
még tanul a helyi gimnáziumban két nyelvet 
is tanul, németből már segít a fordításban 
édesapjának a német sportbarátokkal történő 
beszélgetések fordításában. Tudni kell, hogy 
a Tauris elektromos rendszer forgalmazója 
Magyarországon a Seres család, az üzlet el-
nyeréséhez nagyon sokat segített Hans Bauer 
német sportbarátja. A Tiszakécskén működ-
tetett fiatal galambok teszttelep létesítése és 
működtetése is az Ő érdeme.

- 1980-ban kezdtem a postagalambokkal 
a versenyzést. A kezdeti nehézségek próbál-
kozások után az első sikereket a nagykörösi 
Spicz Róberttől vásárolt Marcell Desmet és 
Szappanos Istvántól megvett Jos Ritye vér-
vonalú galambok keresztezéséből kelt fia-
talok hozták. De ezek az eredmények sem 
elégítették ki az én elképzeléseim és továb-
bi tenyésztésekkel próbálkoztam. Ezekkel a 
galambokkal az összetett csapatbajnokságot 
megnyertem 1989-ben. A sikereken felbuz-
dulva marathonos elképzeléseim megvalósí-
tásába kezdtem az állományom eladtam és 
kimondottan hosszú távú galambok beszer-
zésébe kezdtem. A világ akkori legnevesebb 
tenyésztőitől beszerzett galamboktól te-
nyésztettem, de ez a három éves próbálkozás 
nem hozta meg a várt eredményeket.

Maratonos álmaimból felocsúdva ezt 1993. 
nyár végén be is fejeztem és felszámoltam 
minden galambot. Ismét a bevált törzshöz 
próbáltam visszanyúlni és Pápán élő Csordás 
Károlytól vásároltam a Jos Ritye galambokból.

Akkor kerültek először a dúcomba Né-
metországból André Rotthof vérvonalú ga-
lambok Hans Bauer német spotbarátomtól. 
Ez a barátság 16 éve tart, ő segítségével nem 
egy-két eredeti André Rotthof galamb és 
számtalan ilyen vérvonalú galamb került a 
dúcomba. De ez a tenyésztés sem volt még 
az én elvárásaimnak megfelelő mert elég 
sok volt a veszteség a versenyeken. Ezekben 
az években már működött a teszttelepem és 
Makkos Tamás küldött fiatalokat versenyezni 
a telepre és ezekből a kiválóan teljesítő ga-
lambokból egy-két galambját megpróbáltam 
beépíteni az állományomba. Ez a próbálko-
zás kiválóan sikerült, szinte minden fiatal 
nagyon jól teljesített és nem volt veszteség. 
Ezek után kerültünk sportbaráti kapcsolatba 
Makkos Tamással aki segítő jobbot nyújtva 
még abban az évben tizenkét jobbnál jobb 
fiatalt vásároltam. Ezen a galambok tenyész-
tésbe állításával az állományom stabilitása 
megváltozott és az eredményesség is meg-
mutatkozott. Ezek után építtettem az özvegy 
versenyzési elképzeléseimnek megfelelő dú-
cot, mely minden elvárásnak kiválóan meg-
felel. A dúcban a hímeknek három dúcrész 

van kialakítva, egy-egy dúcrészben 16-16 
hímnek van kényelmes pazar fészek, megfe-
lelő szellőztetés, napfény és ha kell a sötétí-
tés is lehetséges. Az özvegy tojóknak is külön 
dúc részük van állókákon vannak elhelyezve 
és a dúc úgy van kialakítva, hogy egymással 
ne tudjanak a sarokba behúzódni összepáro-
sodni. Ha ez mégis előfordul Kálmán a legkí-
méletlenebb módszert alkalmazza. 

Most ismerjük meg az elmúlt hat év ered-
ményeit:

2006. évben hat út alapján, mert madárinf-
luenza miatt nem lehetett tovább röptetni.

2006. 
I.  30 helyezéssel a 3. csapat. 
 champion hím: II. V.
IV.  27 helyezéssel a 2. csapat. 
 champion tojó: II. III.
2007. 
II.  40 helyezéssel az 1. csapat 
 champion hím: IV.
2008. 
I.  45 helyezéssel a 1. csapat. 
 champion hím: I. 9 h., III. 8 h.
IV.  40 helyezéssel a 2. csapat. 
 champion tojó: I. 9 h., II. 8 h.
2009. 
III.  46 helyezéssel az 1. csapat. 
 champion hím: V. 8 h.
V.  46 helyezéssel a 2. csapat. 
 champion tojó: III. 7 h., IV. 7 h., V. 7 h.
2010. 
l.  52 helyezéssel a 3. csapat. 
 champion hím: II. 10 h., III. 9 h.
II.  53 helyezéssel az 1. csapat. 
 champion tojó: II. 9 h., III. 8 h.,
 IV. 8 h., V. 8 h.
III.  50 helyezéssel a 2. csapat.
IV.  50 helyezéssel a 8. csapat.
- Számtalan élhelyezés is volt minden év-

ben de ezt leírni is sok lenne a 2010 évnél azt 
még érdemes megjegyezni, hogy a Tagszö-
vetség totál befutos bajnokságot is hirdet ezt 
is négy csapattal Kálmán nyerte meg.

Természetesen elmondhatjuk a Ked-
ves Olvasóknak, hogy mára klasszis 
tenyészállománnyal rendelkezel, mely ga-
lambok utódai hozzák ezeket a szép ered-
ményeket. De természetesen a versenyga-
lambokat kézbe véve el lehet mondani, hogy 
egy egységes állomány, szinte a nincs is kü-
lönbség a galambok között erőtől duzzadó jó 
csontozatú és nagyon jó izomzatú galambok. 

- De természetesen a versenyzéshez kell a 
galambok egészségének megőrzése és a ta-
karmányozás is hiszen ezek is nagyon fonto-
sak az eredményességhez, ha erről is írnánk 
az olvasóinknak. 

Az évet bélféregtelenítéssel kezdem utána 
paramixo és paratífusz oltással a tenyész és 
a versenyzőknél folytatom egyaránt. Ezek 
után Piet de Werd termékeit használom az 
egészség megelőzési programban, de haszná-
lok néhány Werhelen terméket is. De ennek 
ellenére 2010. év közben bejött a betegség és 
ekkor vettem fel a kapcsolatot Vétek Jánossal 
aki nagy segítséget adott a betegség leküzdé-
sében, tanácsaival sikerült szinte egy hét alatt 
talpra állítani a beteg galambokat és folytatni 
a siker sorozatot. Ez a kapcsolat természete-
sen most már folyamatosan működik. 

A takarmányozásról azt szeretném elmon-
dani, hogy a napi adagot magam állítom ösz-
sze az adott hétvégére, figyelembe véve az 
adott időjárás és versenyút nehézségét. 

- Azt el kell mondani Kálmánról, az ered-
ményességért nagyon sokat tesz nagyon sok 
áldozatot hoz, hogy minél tökéletesebbre 
fejlessze ezt a tudást amelyet a postagalamb 
tenyésztésben és versenyzésben eddig elért. 
Azt gondolom én eddig is jó kapcsolatot 
ápoltam Kálmánnal, úgy érzem a beszélgetés 
során egy önzetlen segítőkész sportbarátság-
ra tettem szert. Mit is mondhatnék zárszóként 
mint, hogy szép volt és további sportsikere-
ket kívánjak az elkövetkező évekre. 

E sorokat lejegyezte:
Molnár Mihály

alelnök
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Fetter István Mesterversenyző

A 16.-os tagszövetség B-19 egyesület tagja
- Ötszörös kerületi általános bajnok
- Hatszoros kerületi hosszú távú bajnok
- Háromszoros tagszövetségi JUBILEUM 

KUPA győztes 

Lakik: H-2085 Pilisvörösvár Lőcsei u. 25
Tel: 06 20 410 52 18 Email: eny@t-online.hu

Fetter István 1997-től tagja a magyar pos-
tagalamb Sportszövetségnek és a B-19-es 
számú pilisvörösvári egyesületnek. 43 
éves vállalkozóként dolgozik, mint a 
tenyésztők többségét Őt is már gyerek 
korában rabul ejtették a galambok és ál-
talában a szárnyas állatok! 

Rövid idő alatt igen tiszteletre mél-
tó eredményt ért el az egyesületében, 
röpcsoportjában a tagszövetségi és 
Országos versenyeken! 2008-ban ki-
érdemelte a Magyar Mesterversenyzői 
címet! Tehát bátran mondhatjuk, hogy 
a nevét és eredményeit az ország nagy 
részén ismerik. Azért kerestem meg a 
bemutatkozó írás ötletével, hogy a név 
mellé egy személy ismeretét is társítani 
tudjunk. Saját elmondása szerint is rit-
ka szerencsésnek mondhatja a kezdeteket, 
mert az első kis kerti dúc megépítése után 
a helybéli Sporttársaktól kapott galambok 
(8 db) igen vegyes vérűek voltak ugyan, M. 
Desmeth, Hermes, Veestrate ill. Turnier, de 
egyikük a mai napig a TENYÉSZ HÍM ő a 
SAMU (így nagy betűvel). Származását te-
kintve M. Desmeth. 12 év alatt bármelyik to-
jóval rakta párba István, minden párosításból 

kelt nem egy olyan galamb ame-
lyik a kerületi és országos listán 
élhelyezésre volt képes, több 1. 
helyezést is szerezve!

A szerencsés galamb be-
szerzés folytatásaként családi 
kapcsolat révén Németország-
ból érkezett 4 db fiatal galamb 
1998-ban mely négy galamb 
közül 1 elpusztult, a másik 3-ból 
1 ami a (Hermes nevet nem vé-
letlenül kapta, ugyanis a felme-
női a Hermes dúcban keltek) 
jelenleg is a Fetter dúc lakója, 
ő a TENYÉSZ Tojó! SAMU és 
a HERMES „vére” a jelenleg 
145 db-ot számláló állomány 85 
%-ában megtalálható! Bizonyítva ezzel azt 
a tényt, hogy fel lehet építeni egy több éven 
át sikeres állományt 1-2 galambra, ha azok a 
galambok tényleg értékes géneket hordoznak 
és azt képesek is átörökíteni az utódjaikra!

Figyelemre méltó István tenyésztési mód-
szere a műhely udvarán áll az első 1997-ben 
épített dúc amely kb. 2 négyzetméter alapte-
rületű, itt tölti napjait SAMU, s a tojók cseré-
lődnek, így évente 4-5 tojóval is párban van, 
akár 20-25 db fiatal is kikerül alóla. Míg a 
mellette lévő két részre osztott tenyész dúc-

ban 12-15 pár költ, megtervezett párokba áll-
va. Melyek 80 %-a Samu H és a „Hermes” 
T génjeit hordozzák. A tenyész galambok 75 
%-a saját kiöregedett versenygalambjai, és 
a két bázisgalambra erősen rokontenyésztett 
galambok alkotják. Nagyon óvatosan visz 
be új galambokat, az idegen galambokkal 
szemben igen magas mércét állít! A tenyész 
szezon közepén a két dúcrész tojói hímeket 

cserélnek, így folytatódik te-
nyésztés. 

A tenyésztéssel kapcsolatban 
elmondja István, hogy többször 
tapasztalta, hogy az egyik évben 
szinte csak jó és kiváló fiatalo-
kat adó párok a következő év-
ben meg sem közelítik az előző 
évi átlagukat! Azért alkalmazza 
ezt a szezon közbeni átpárosí-
tást, hogy ne vesszen el egy-egy 
év a kiemelkedő tenyész hím-
nek, illetve tojónak. Párosítást 
mindig február végén végzi. A 
tenyészeket saját elképzelése 
szerint párosítja, míg az özve-

gyek saját maguk választanak párt. Úgy véli, 
hogy ez is ösztönzi a galambokat gyorsabb 
hazatérésre. Általában 50 özvegy hímmel 
vág neki a szezonnak. 

A verseny dúc kijárói nem a legideálisabb 
irányba nyílnak, mert a nyugati-északnyu-
gati irány miatt kevés napfény jut a dúcba, 
illetve az uralkodó szél is állandóan befúj, 
de a padlás más lehetőséget nem igen kínál. 
Az özvegyek tojói egy kijáró nélküli félho-
mályos dúcban, rácson élik életüket, várva 
hogy részesei legyen a hímek felkészítésének 

és így fokozzák a párjaik hazatérési 
kedvét. Az özvegyítés 1 fiatal galamb 
felnevelése után a második tojást kö-
vető 8. napon történik. Ezután az első 
versenyig többször tojókra tréningezi 
a versenyzőket. Abból a célból, hogy a 
fiatal hímek is megtanulják az özvegy 
módszert. 

Takarmányt saját maga állítja ösz-
sze, kiváló minőségű válogatott ma-
gokból. A versenyszezonban galamb-
jai egészségére nagyon ügyel. De 
csak akkor nyúl a gyógyszerhez, ha 
már minden kötél szakadt, szerinte 
ez a módszer segíti a galambjait ah-
hoz, hogy akár 7-8-9 évesen is kiváló 
teljesítményt nyújtsanak, egy Samu 

leszármazott pl. 9 évesen 3900 díj km-t tel-
jesített. Sajnos a 2010-es év igen érzékeny 
veszteségekkel zárult. Elmaradt 5 db 7-9 
éves igen sikeres galambja, a versenyek 
végeztével a galambok párban maradnak és 
egésznap szabadon repülnek. Szeptember 
végén választja külön a nemeket. A pihenő 
időszakban növeli az árpa mennyiségét a 
takarmányban. 

December végén a féregtelenítéssel kezdi 
a megelőző kúrát, majd jön a Paramixo elleni 
oltás, ezután minden évben kezeli galambja-
it paratífuszra is. Néhány évvel ezelőtt sza-
badra voltak engedve a galambjai, sajnos a 
ragadozó madarak elszaporodása miatt ezt a 
módszert már nem alkalmazhatja, ezért egész 
télen október elejétől kora tavaszig zárva 
vannak a galambok. A galambok nyári telje-
sítményét nem befolyásolja, hogy egész télen 
„menekült” a ragadozók elől, vagy nyugod-
tan áttelelt a védett padláson! (szerző meg-
jegyzése)

Fiatalt átlagosan 80 db-ot enged ki. Már a 
kelés pillanatától erős szelektálást végez, ha a 
legkisebb olyan dolgot felfedez (sokáig tartó 
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kibújás a tojásból, stb.) ami nem tetszik neki, 
rögtön likvidálja a fiatalt. Az ötödik toll eldo-
bása után az első tréningjük 100 km-ről tör-
ténik. A fiatalokkal versenyezni nem szokott, 
ha van lehetősége, akkor többször is elküldi 
őket 100-200-km-re, ha sok marad akkor a 
saját elképzelése szerint végrehajtja a selej-
tezés nehéz feladatát.

Nagyon fontosnak tarja a tenyésztő és a 
galambok közti jó kapcsolatot, ha ez megvan 
akkor a galambok ragyogóan motiválhatóak. 
Nem szabad elfelejteni, hogy ahogy nincs két 
egyforma ember úgy az igazán jó galambok 
is különböznek egymástól. Szinte minden ga-
lamb máshogyan jelzi, hogy milyen állapot-
ban van, s mikor kell csapatba jelölni.

A csapatversenyben az idei évtől a 16-os 
tagszövetségben áttérünk az 1 tenyésztő 1 
csapat rendszerre, ami már az első versenytől 
kezdődően nagy odafigyelést igényel. Ezzel 
elveszik az a nem csekély előnye a több csa-
pattal indulóknak, hogy az első utaknál mind-
egy volt melyik csapat szerepel jobban, a 2-3 
út után lehetett kiválasztani a későbbiekben 
favorizálni kívánt csapatot. Ennek nagy 
szerepe a távonkénti csapatversenyben van, 
mivel a 16. Tagszövetség „összetett” bajnok-
sága már évek óta nem arról szól, hogy ki mi-
kor hibázik, hanem arról, hogy kinek mikor 
jönnek a legjobban a galambjai! 

A Mester Bajnokságba (összetett) 
beszámít a 8 rövidtávú útból 1 – itt a 
legnagyobb a befolyása az időjárásnak, 
lakhelynek, akinek a 8-ból 1 jó útja 
sincs….?, hát azt már sem az időjárás-
ra sem a lakhelyre nem lehet fogni – 5 
középtávúból a 3 legjobb út, míg a 3 
hosszúból 2! Így max. 30 helyezéssel 
lehet valaki a Tagszövetség Mester ver-
senyzője. 

A kezdő Sporttársainak tanácsolja, 
hogy csak olyan helyről szerezzenek be 
galambokat ahol évek óta kiváló ered-
mények vannak abban a kategóriákban 
amit Ő is szeretne művelni. A legjobb 
ha ismeri is személyesen a tenyésztőt. 
A versenyző galambokat szigorúan szelek-
tálják, ne építsenek légvárakat, a származási 
lap nem szerepel a verseny listán. A szigorú, 
egészségre szelektálás után a galamboknak 
a versenykosár az igazi értékmérője, mert 
ez „nem szanatórium” pihenni a versenyek 
végétől a következő versenyszezonig kell. 
A versenyek értékét növelné szerinte, ha az 
országos szövetség akár hatalmi szóval is, de 
a régi zónákhoz hasonlóan területi elhelyez-

kedés alapján kijelölné az együtt 
versenyzőket.

Eredményei a teljesség igé-
nye nélkül:

2001. a tagszövetség rövid 
távú bajnoka és a fiatalok baj-
nokságában harmadik helyezés.

2002. a tagszövetség rövid 
távú bajnoka általános és közép-
távon második helyezés, vala-
mint a hosszú táv kivételével a 
B-19-ben mindent megnyert.

2003. a tagszövetség általános 
bajnokság első hely és hosszú 
táv harmadik helyezés.

2004. a tagszövetség általános, 
hosszú távú és sprint bajnokság 
első helyezés, Brandenburg nemzeti első.

2005. a tagszövetség közép, hosszú és ál-
talános bajnoka.

2006. madárinfluenza, de a Sczecin-i nem-
zeti első és negyedik galambja az övé.

2007. a tagszövetségi általános, középtávú 
és hosszú távú bajnoka, országos hosszú távú 
bajnokság negyedik helyezettje. Az ország 
legeredményesebb versenyző listájának ne-
gyedik helyezettje. Általános csapat első dí-
jasa. Tagszövetségi versenyeken 9 első díj.

2008. a tagszövetségi rövid, közép és hosz-

szú távú bajnoka, és az általános csapat má-
sodik helyezettje. Magyar Mesterversenyzői 
cím elnyerése.

2009. a tagszövetség ötszörös általános 
bajnoka, valamint folyamatosan hatodszor 
is elhódította a tagszövetség hosszú távú baj-
noki címét, harmadszor az általános csapat 
kupát.

Továbbá:
- rövidtáv rcs. első és második helyezés

- középtáv rcs. második és 
harmadik

- hosszú táv tagszövetség első 
helyezés

- sprint tagszövetség első he-
lyezés

- általános csapat első helye-
zés

- a zóna bajnokságban 
Amstetten 8138 galambból első 
és második helyezés

- Straubing 6432 galambból 
első helyezés

- champion bajnokság Pilis 
rcs. első és második helyezés

2010-ben Tagszövetség Rö-
vid- és Középtáv csapatbajnoka

10 x szerepeltek galambjai az első 5-ben 
a tagszövetségi versenyeken, és 4x első díjat 
is nyertek!

06-16-86317-es h pedig 2x is első lett 
Straubing-ból 2651 db, míg Haag-ból 2232 
galambbal szemben!

Gyorsan elrepült az idő míg átnéztük a 
Fetter galambokat, kb. 50%-át kézbe véve, 
közel 4 óra hossza eltelt úgyhogy észre sem 
vettük. Engedjenek meg nekem egy rövid 
összefoglalást, ismét bebizonyosodott szá-

momra, hogy nem csak galamb palo-
tákban születhetnek jó és eredményes 
galambok, sok mindent el lehet mon-
dani István galambászásáról, de azt 
nem hogy elkényezteti a galambjait. 
Mindenben a lehető legegyszerűbb 
megoldást keresi és szinte semmi fe-
lesleges dolgot nem alkalmaz, „csak” 
igyekszik biztosítani galambjainak, 
hogy jól érezzék magukat!

Nincs napi takarítás, porszívózás stb. 
nincs magán tréning hetente, galambjai 
annyit röpülnek amennyit akarnak a 
reggeli és esti kiengedés 2-2 órájában. 
A viszonylag sok galamb ellenére ga-
lambjai kezesek! Amikor csak teheti 
figyeli őket igyekszik kiismerni egyen-
ként is a hímeket. Ez szerinte minden-

nek az alapja, hogy minél jobban megismerje 
galambjait, lényeges a galambok akkor is ma-
radjanak nyugodtak, ha Ő bemegy a dúcba.

Azt kívánom Fetter Sporttársnak, hogy 
további hasonló sikerekben legyen része. 
Remélve, hogy az olvasó Sporttársak sem 
érzik elfecsérelt 15 percnek ezen írás elol-
vasásával töltött időt, és sokunkban tudato-
sul, hogy nem csak sok pénz ráfordításával, 
és rabszolgaság vállalásával lehet sikeres a 
postagalamb tenyésztés, versenyzés. Szorga-
lommal és kellő oda figyeléssel sok sikeres 
hétvégénk lehet a versenyszezonban. Az úgy-
nevezett „holt”szezonban, pedig a saját tudá-
sunkat fejlesztve, minél több jó versenyző 
Sporttársunknál tett dúclátogatással, illetve 
velük folytatott tartalmas beszélgetésekkel 
készüljünk a következő remélhetőleg sikere-
sebb szezonra! Számomra nagyon tanulságos 
volt Fetter Istvánnál tett látogatásom. Ezért 
gondoltam, hogy megosztom önökkel tapasz-
talataimat.

Mindenkit szívesen lát előzetes időpont 
egyeztetés után.

Néhány fotót mellékelek amit László End-
re készített.

Konrád János
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Példaképeink, bajnokaink...

Villámlátogatás  
Tóth Imrénél

AZ 55. Országos Postagalamb Kiállításon a díjnyertes galambok fo-
tózásánál apróbb hiba történt. A POZNAN-ba rendezésre kerülő XXXII. 
OLIMPIÁ-ra kikerülő galambok fotózásakor kimaradt Tóth Imre bala-
tonkenesei sporttárs egy galambja. E hiányosságot a számítógépemre 
történő feltöltéskor vettem észre. A galamb a 97768-s az OLIMPIÁN  
D kategóriában a 22. helyet szerezte meg.

2011. március 10-én leutaztam Balatonkenesére, hogy e hiányossá-
got pótoljam.

Elsőnek a XXXII. Olimpiát megjárt galambokat fotóztam, majd azok 
szüleit.

A HU 07-13-97768-a KK tojó „SERENA” 2008-ban 1 évesen kö-
zéptávon az ÉV GALAMBJA címet, 2009-ben Sport „B” és „D” kate-
góriákban is 1 helyet szerzett úgy tagszövetségi, mint országos szinten. 
A Poznanba rendezett XXXII. Olimpián kategóriájában a 22. helyezést 
érte el.

Apja az NL 97-1475829-a  org. Van Loon hím anyja DV 04086-04-
0147-s Van Dyck galamb a „KANNIBAL” x „RAMBÓ” vonalakból.

E családból származó galambokkal több bajnokságot nyert és e ga-
lambok 2x segítették a „LEGJOBB DÚC” cím elérésében.

A másik galamb a Hu 07-13-97748 „AZARENKA” kék tojó. A ga-
lamb apja a 79272-s „RONALDÓ” egy Tóth Imre által tenyésztett hím-
től és egy Van Loon tojótól származik. A hím ősei Hermes-től származó 
Janssen alapú galambok. A tojó közvetlenül Luis van Loon-tól került 
Tóth Imréhez.

Az anya a 2103-s Szappanos István által kitenyésztett hím és Tóth 
Imre által tenyésztett Van Loon galamb utóda. A XXXII Olimpián kate-
góriájában a 20. helyet érte el.

A tenyész és versenydúcban látott galambok annyira megragadtak, 
hogy l8 db-ot még megörökítettem az utókor és gazdájuk számára. 
Csodálatos galambok, izomzat, csontozat, tollazat vonatkozásában. A 
hímeknél különösen feltűnt, hogy alig volt súlyuk, ugyanakkor kiteltek és szen-
zációs izomzattal rendelkeztek. És a szemük!!!

Ottlétem ideje alatt beszélgettünk módszereiről, egészségmegőrző, fizikai, 
pszichikai állapotot fenntartó módszereiről, a versenyzési, tenyésztési módsze-
reiről. Csak annyit jegyzek meg a látottak és tapasztaltak alapján – ha mindenki 
úgy galambászna mint Ő akkor sok postagalambásznak lenne sikerélménye. 

Ez alkalommal is gratulálok Tóth Imre sporttársnak az elért eredményekért és 
elnézését kérem, hogy a már említett „baki” megtörtént.       -r  -ó.
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Zóna díjkiosztó Székesfehérváron…

2011. február 12-én Székesfehérváron a 
Kodolányi János Műszaki Főiskola aulájá-
ban tartotta az I. zónába tartozó egyesüle-
tek, tagszövetségek a díjkiosztó ünnepségét. 
Házigazda a 13. Tagszövetség volt.

A kissé hűvös és szeles időjárás ellenére 
folyamatosan érkeztek a sporttársak. Szin-
te valamennyi tagszövetségből – 11, 12, 
14, 13, 29 – a meghívottak időre megér-
keztek.

A Magyar Postagalambsport Szövetségé-
nek elnöke, alelnöke, Versenybizottság el-
nöke és főtitkára a győztesek díjait, okleve-
leit rakták sorrendbe, hogy azok kiosztása 
folyamatosan történhessen.

Vincz István a 13. Tsz. elnöke köszöntötte 
a megjelenteket, nyitotta meg a díjkiosztót.

Ezt követően Bárdos István Szövetségünk 
elnöke köszöntötte a megjelenteket. Érté-
kelte a 2010. évi versenyeket az I. zónába 
tartozó galambászok eredményeit, az 55. 
Országos Postagalamb Kiállításon elért 

eredményeket, majd a XXXII. Postagalamb 
Olimpián elért sikereinket. A Lengyelor-
szági POZNAN-ban megtartott Olimpián 
Magyarország a 4. helyen végzett csak pár 
század ponttal maradt le a dobogóról.

Ezt követően a megrendezett versenyek 
sorrendjében szólították az egyéni és csapat 
győzteseket, akik a versenyutak nagyságá-
nak megfelelően kapták kézhez a díszes ok-
leveleket és a serlegeket.

A díjak átadásában Bárdos István elnök, 
Molnár Mihály alelnök, Horvát Károly 
szakelőadó működtek közre.

A díjazottakat minden esetben nagy taps 
köszöntötte.

Különösen a győri 11. Tagszövetség galam-
bászai vehettek át sok díjat, de más tagszövet-
ségekből érkezők sem „panaszkodhattak”.

Ez alkalommal adták át a „FERTETICS 
GYULA emlékverseny” I-es és II-es zóna 
egyéni és csapatdíjait.

Bárdos elnök Úr külön 
köszöntötte az OLIMPIÁN 
résztvevő sporttársakat, akik 
a Sportszövetség Országos 
Közgyűlésén vehetik át ok-
leveleiket. Ezt követően a 
Lengyelországi Fiatal ga-
lamboknak rendezett Vi-
lágbajnokságon résztvevő 
sporttársak vehették át a 
Lengyel Szövetség Emlék-
lapját.

A serlegek és oklevelek 
átadását követően a külön-
böző bajnokságok győzte-
seinek a Szövetség által kiírt 
pénzdíjak átadására került 
sor. Neveket nem sorolok 
fel, de azt megjegyzem, 
némelyik győztes komoly pénzdíjban ré-
szesült. Valamennyien a jó és eredményes 

postagalambászok közé tartoznak. Nem 
először nyernek és mindegyikőjüknek ered-
ményes állománya van. Ők a nem pénzdíjas 

versenyeken is jól szerepel-
nek.

A díjkiosztón mindvégig 
jó hangulat uralkodott. A 
nyertesek boldogan fogták 
kézben a serlegeket és fo-
gadták a gratulációkat.

Az aula melletti büfé for-
galma ez alkalommal meg-
nőtt. Sok kávé és üdítő fo-
gyott. Itt lehetett ebédet is 
rendelni. Többen az ebéde-
lést követően indultak haza.

Belák Ottó a Verseny-
bizottság elnöke Maraton 
gyűrűket osztotta szét a meg-
rendelők között és ez alka-
lommal az elkészült februári 
lapot is átvehették az egyesü-
letek jelenlévő képviselői.

A díjkiosztón készült felvételek a www.
postagalamb.hu honlapon megtekinthetők.

-r –ó.

Fűzfa László (H-02), 
Boronyák András (Y-10)

Kovács Gábor (C-08),
Pusztai László (C-08)

Tóth Imre (Y-16)

Vincz István 
Tagszövetségi elnök

Csidey József (F-30), Takács Gábor (F-16), Kustyán Tamás (F-02), 
Németh József (F-05), Viglidán Péter (F-13)
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Tagsz. megnevezése április 23-24. ápr 29. 30. máj 1. május 7-8. május 14-15. május 21-22. május 28-29. június 4-5.

1. Budapest I. Rajka Korneuburg Krems Schrems Scherding Regensburg

Korneuburg Korneuburg

2. Budapest II. H.halom Mödling St. Pölten Amstetten Straubing Regensburg

St.Pölten Mödling

3. Budapest III. Mödling St. Pölten Amstetten Scherding Straubing Regensburg

Mödling Mödling

4. Dél-Duna Mór Győr Rajka Rajka Breclav Jihlava Plzen

5. Dél-Tisza Pestimre Komárom Rajka Brno Brno Prága

P.halma P.halma Komárom

6. Dunakanyar Hegyeshalom Mödling St.Pölten Haag Walchshausen Neumarkt

Abda Abda Abda Abda Abda H.halom, Abda

7. Hatvan és környéke Malacky Breclav Brno Humpolec Benesov Straubing

8. Észak II. Bp. Cinkota Komárom M.óvár Rajka Brno Jihlava Kladno

9. Szolnok Pátria Győr Rajka Rajka Krems Krems Schrems Plzen

Rajka

10. Hajdú Bag Bicske Komárom M.óvár Mödling St.Pölten

Bag Bag

11. Győr-Rába Brno, V. Mezirici Humpolec Benesov Prága Cinovec Halle

Wels Passau Plattling Straubing Neumarkt Regensburg

12. Tatabánya Brno Jihlava Humpolec Tabor Straubing Neumarkt

13. Székesfehérvár Rajka Holic Velka Bites Humpolec Prága Vlasim

Holic Velka Bites Vysoke Myto Vlasim

14. Szombathely Drasenhofen Velka Bites H. Brod Benesov Ricany Litomerice

Brno V. Bites, Brno V. Bites, Brno

16. Esztergom Bruck Mödling St.Pölten Haag Passau Straubing Neumarkt

17. Kolumbia Győr Rajka Sopron Melk Haag Straubing Regensburg

Melk Melk

18. Miskolc Bp.Cinkota Komárom M.óvár Rajka Brno Jihlava Kladno

19. Törökszentmiklós Komárom Győr M.óvár Kuty Jihlava Prága

20. Pécs Mór Győr Rajka Mikulov Brno Mikulov Ricany

21. Hírös Gönyü Rajka Brno Brno Plzen

Rajka

22. Szabolcs Békéscsaba Röszke Kovilj Belgrád Jagodina Nis

23. Karancs Győr Sopron Melk Haag Wels Straubing

24. Zemplén Gödöllő Sz.fehérvár Sz.fehérvár Veszprém Sopron

25. Szigetköz Brno Humpolec Humpolec Prága Cinovec Halle

Breclav Breclav Breclav Breclav Breclav Breclav Breclav,Brno,Wels

26. Mátra Békéscsaba Röszke Kovilj Belgrád Jagodina Nis

27. Észak-Kelet Békéscsaba Röszke Kovilj Belgrád Jagodina Nis

28. Jászság Komárom Öttevény Sopron St.Pölten Melk Wels Straubing

M.óvár

29. Klubok 
Szövetsége *

Rajka Kuty Brno Jihlava Humpolec Rican Radeburg

Maraton

Pannon Maraton
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június 11-12. június 18-19. június 25-26. július 2-3. július 9-10. július 16-17. július 23-24. július 30.

Schrems Regensburg Schrems Aurach Schrems Aurach

Korneuburg Korneuburg

Amstetten Regensburg Amstetten Aurach Amstetten Aurach

Hegyeshalom Amstetten Amstetten

Amstetten Regensburg Amstetten Aurach Amstetten Aurach

Mödling Mödling Mödling

Jihlava Plzen Velka Bites Cheb Breclav Cheb

M.óvár Szentgotthárd Szentgotthárd

Brno Liberec Brno Cheb Brno Cheb

P.halma Ágfalva P.halma Ágfalva P.halma Ágfalva

Amstetten Aurach Walchshausen Aurach Amstetten Würzburg Walchshausen

Abda H.halom Abda H.halom, Abda Abda H.halom, Abda

Jihlava Regensburg Jihlava Schwabach Jihlava Neumarkt

Jihlava Zatec Jihlava Cheb Brno Cheb

Győr Győr Győr

Schrems Plzen Krems Cheb Krems Cheb Magdeburg

Rajka Rajka Rajka

Wels St.Pölten Vilshofen St.Pölten Vilshofen St.Pölten Vilshofen

M.óvár Bag M.óvár Bag M.óvár Bag

Cinovec Eisenach Cinovec Magdeburg Cinovec Hannover Magdeburg

Neumarkt Neumarkt Straubing

Passau Aurach Passau Aurach Amstetten Würzburg

Finsterwalde Finsterwalde Vysoke Myto Magdeburg Prága Finsterwalde

Velka Bites Velka Bites Velka Bites Velka Bites

Finsterwalde Finsterwalde Benesov Magdeburg Benesov Finsterwalde Magdeburg

V. Mezirici V.Bites, Brno V.Bites, Brno V.Mezirici V.Bites, Brno

Passau Aurach Passau Aurach Amstetten Würzburg

Amstetten Amstetten Amstetten

Melk Regensburg Haag Aurach Melk Aurach

Sopron Sopron Sopron

Jihlava Zatec Jihlava Cheb Brno Cheb

Jihlava Liberec Jihlava Cheb Kuty Cheb

Jihlava Finsterwalde Schrems Magdeburg Ricany Finsterwalde

St.Pölten St.Pölten Schrems

Brno Plzen Velka Bites Cheb Jihlava Cheb Magdeburg

Rajka Rajka Rajka

Jagodina Nis Belgrád Presevo Belgrád Presevo Jagodina

Ybbs Regensburg Amstetten Schwabach Ybbs Neumarkt

Marcali Zatec Felsőszölnök Cheb Gyöngyös Cheb

Cinovec Eisenach Cinovec Magdeburg Cinovec Hannover

Brno,Wels Brno,Wels Brno,Wels

Jagodina Nis Belgrád Presevo Belgrád Presevo Jagodina

Jagodina Nis Belgrád Presevo Belgrád Presevo Jagodina

Amstetten Regensburg Haag Schwabach St.Pölten Neumarkt Würzburg

M.óvár M.óvár M.óvár

Humpolec Finstenwalde Humpolec Magdeburg Humpolec Finstenwalde * Elnökségi határozat értelmében a 12, 13, 14, 16, 20. 
Tagszövetségekkel nem engedhetnek együtt.

Cheb

Aachen Liege Kiel

Lipcse Magdeburg Coburg Magdeburg
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2011. február 12-én, Székesfehérváron a 13. 
Tsz. rendezésében került sor az I. zóna díjki-
osztójára. Ez alkalommal kerültek átadásra a 
Nemzeti Bajnokság, az Emlékversenyek dí-
jai - csapat, egyéni, champion díjak stb.

Egy jól sikerült, hangulatos díjkiosztón 
vettem részt. Ez alkalommal feltűnt, hogy a 
Győri 11. Tagszövetségből gyakran szólítot-
tak egy sporttársunkat, akit nem ismertem, de 
megjegyeztem jól az arcát és minden alka-
lommal le is fotóztam.

Később nevét is megtudtam. Mitring Im-
rének hívják és a Lébényi F 16-os egyesület 

tagja.
Elhatároztam, felkeresem és készí-

tek róla egy rövid riportot és azokat 
a galambokat, amelyekkel e sok díjat 
megnyerte lefotózom, bemutatom a 
lapban a galambászoknak.

Így is történt. Március 5-én elutaz-
tam Lébénybe a Szabadság u 53-ba.

Mitring Imre nyugdíjas, feleségével 
él a lébényi házban. Fia már megnősült. 
Autószerelőként dolgozik, de rendsze-
resen jár édesatyjához, segít neki a 
galambok ellátásában és verseny idő-
szakban az edzések lebonyolításában. 
Korábban Ő is tag volt, de 2010. évben 
már nem tartotta fenn tagságát.

Mitring Imre a Győri Tagszövet-
ség legerősebb egyesületében az F 
16-osban galambászik. Az itt galam-
bászó sporttársak közül 6-8 tag mindig 
a tagszövetségi versenyek élmezőny-
ében fejezi be a versenyeket. Nem 
könnyű itt élhelyezést elérni, netán 
bajnokságot nyerni.

Az elmúlt évben (2010) Mitring 
Imre remekül szerepelt úgy az egyesü-
letében, mint a Tagszövetségben.

A rövidtávú bajnokságban a tag-
szövetségi összesített listán a 4. he-
lyen végzett. Középtávon ugyancsak 
4. hely az övé. Hosszú távon csapata 
a 3. míg az általános bajnokságban 
a dobogós 2. helyet érte el galambjai 
eredményeivel.

De az utankénti eredményei sem 
rosszak és a hosszú távon 
több első díjat is sikerült 
megszereznie.

A KÁLLAY FE-
RENC Emlékversenyt 
MAGDEBURG-ból ren-
dezték. Itt első lett a 
HU 08-D186629 Hím ga-
lambja. Sajnos e galamb 
a második Magdeburgból 
rendezett versenyen el-
maradt. Igaz e második 
Magdeburgi utat is az Ő 
galambja a HU 08-D186633
nyerte. E galamb az előző 
győztes testvére.

A versenyekkel kapcso-
latos eredményei a sport-

szövetség által kiadott ÉVKÖNYV-ben és az 
interneten (11. sz Tsz.) olvashatóak.

A galambokról és módszerről:
A 2010. versenyévben eredményesen sze-

replő galambok egy új állomány leszárma-
zottjai. Tapasztalta, hogy a tagszövetségben, 
egyesületében lévő galambok minősége egy-
re jobb és a galambok gyorsabbá váltak, küz-
deni tudásuk jelentősen javult. Elhatározta, 
hogy a saját galambok minőségén Ő is vál-
toztat, mert csak így tud versenyben maradni.

Kutatta a tartósan élmezőnyben szereplő 
galambászokat és így jutott el Tóth Imre 
balatonkenesei galambászhoz és Csontos 
Gyula sporttárshoz. Tőlük kapott galambo-
kat. E galambokat részben egymással páro-
sította, ill. korábbi galambjaival keresztez-
te. E galambok már az első, de különösen 
a második évben jelentősen növelték ered-
ményeit. (Tóth Imrétől tudom, hogy a Van 
Loon és Janssen vérvonalú galambjaiból 
adott egyedeket, de Csontos sporttárs ga-
lambjainak egy része is a Tóth Imre dúcból 
került ki.) Mitring Imre Csontos sporttárs-
tól a versenyekből kiöregedett galambokat 
hozta el.

Mitring Imre csak hím galambokkal 
versenyez és özvegységi módszert alkal-
maz.

Padlásdúca tágas, szellős – nem huzatos – 
és rendkívül száraz. Külön vannak a tenyé-
szek és versenyzők és a versenygalambok 
tojói is. A hímeknek a tojókat csak az első 
versenyútnál mutatja, később csak a megér-
kezéskor találkoznak a hímek a tojókkal.

Az együttlét idejét a teljesített út határozza 
meg.

Takarmányozásnál az úgyn. BÁZIS keve-
réket használja, mely keveréket napraforgó-
val dúsítja és némi aprómaggal.

A trihomonas ellen rendszeresen védeke-
zik és a légutak rendben tartására ügyel.

Versenyszezonban galambjai két alka-
lommal egyéni edzést tartanak. Fia viszi el 
galambokat, míg Ő ugyanúgy várja a galam-
bokat, mint a verseny alkalmával (a tojók a 
fészekben várják a hímeket).

A galambok közepes testalkatnál kissé na-
gyobbak, remek izomzatúak. Közép- és hosz-
szú távon szerepelnek jól, e távokon hozzák 
az élhelyezéseket.

A 11. számú Tagszövetség az egyik legerő-
sebb tagszövetsége a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek. Itt sok olyan postaga-
lambász él, aki a galambszereteten túl ért 
is a postagalambokhoz s tesz is azért, hogy 
az eredmények mindig jobbak legyenek. Az 
egyesületeken belül, de az egyesületek között 
is komoly versenyszellem uralkodik. A győz-
ni akarás határozza meg az itt élő galambá-
szok viselkedését, anyagi áldozatvállalását.

Ez úton is gratulálunk Mitring Imre sport-
társnak 2010 évben elért tagszövetségi és or-
szágos eredményeihez.

-r –ó.

Példaképeink, bajnokaink...

Mitring Imre A Kállay Ferenc emlékverseny győztese

fiú - apa
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Példaképeink, bajnokaink... Péntek József & apja

Az Anker Alfonz Emlékverseny Győztese

2009. év december hónapjában Postaga-
lambsport c. lapunkban részletes riport jelent 
meg Péntek József és apja címen. Ez alka-
lommal mutattam be a 2009. évi Nemzeti Ál-
talános Csapatbajnokság első helyezettjét és 
a 2009. évi Szuper Kupa győzteseit. Mindkét 
versenykiírást Ők nyerték. Riportom utolsó 
két mondatát most felelevenítem: „Szeretné 
2010-ben megismételni a most elért ered-
ményt. Úgy legyen….”

Nos 2010. évben az alábbi eredményeket 
sikerült galambjai teljesítményével elérni.
- Nemzeti Rövidtávú Bajnokság 

Csapatverseny  4. helyezés
- Nemzeti Rövidtávú Bajnokság

- ÁSZ galambok tojók kategóriában 
               HU 07-11-26473   1.

- Nemzeti Középtávú Bajnokság 
Csapatverseny 18. helyezés

- Nemzeti Hosszú távú Bajnokság
Csapatverseny  4. hely

- ÁSZ galambok Hu 08-11-37942    4.
              Hu 08-11 -37996   5.
              Hu 08-11- 37985 11.
              Hu 08-11-37996 17.
              Hu 07-12-81184 21.

- Nemzeti Általános Csapatverseny
Péntek József és apja 3. hely

Összesített tojók Országos Champion verseny
Péntek József és apja Hu 08-11-37942   2.

Összesített Országos Csapatverseny
Péntek József és apja  6. hely

Anker Alfonz Emlékverseny Péntek Jó-
zsef és apja 1 helyezett

A 12. Tagszövetség 2009. évi bajnokságában
Általánostáv., Rövidtáv, Középtáv, 

Hosszú táv kategóriákban
első helyezett Péntek József és apja
12 tagszövetségi versenyein 
1-5 helyezésekből 20 helyezést 

nyertek galambjaik

A tagszövetségi CHAMPION Bajnokságban
Általános távon a tojók.1, 2, 3, 4!!
Rövidtáv 1, 2, 3.
Középtáv 3, 4, 5.
Hosszú táv 1, 3, 4, 5 helyezéseket érték el

Tatabánya 1 röpcsoport, minden távon 
első, champion bajnokságban tojóknál

Rövidtáv 1, 2
Középtáv 3
Hosszútáv 1, 3
Általánostáv 1, 2

A HU 08-11-37942 kkcs tojó galambja 
2009 évben a legjobb egy éves galamb volt. 
Hosszú távon az első champion és általá-
nos távon a második champion galamb a 
12. Tagszövetségben.

2010. évben e galamb a hosszú távon 
ismételten első. 2011 január hónapban a 
SYMA csarnokban megrendezett 55. Or-
szágos Postagalamb Kiállításon a 37942 
fészekszámú kkcsapos tojó a SPORT „C” 
kategóriában Nemzeti első díjat nyerte. 
Eredményével kijutott a XXXII. Olimpiá-
ra melyet a lengyelországi POZNAN-ban 
rendeztek.

Péntekék galambja a rangos nemzetkö-
zi mezőnyben a 45 induló galamb közül a 
15. helyen végzett. (Úgy gondolom, hogy 
az itt felsorolt eredményekkel elégedettek 
lennénk.)

Péntek Józsefék nem alkalmaznak „cso-
daszereket”, csak rendszeresen és igen tu-
datosan foglalkoznak kedvenceikkel. Na-
ponta azonos időben etetés, szabadrepülés 
biztosítása, a dúchigiénia maradéktalan 
betartása, a galambdúcokban a galambok 
részére a komfort, a nyugalom biztosítása. 
Versenyszezonban a dúcba csak a gazdi 
léphet. Ilyenkor nincs dúclátogatás, ga-
lambok kézbeadása stb. Versenyre csak a 
megfelelő kondícióban lévő, egészséges, 
jó fizikai és pszichikai állapotban lévő 

galambot küldik. Totál özvegységi mód-
szert alkalmaznak. A takarmányozásnál 
csak jó minőségű magokat használ. Saját 
maga készíti a keveréket. Az időjárás és a 
versenytáv határozza meg az összetételt. 
Különösen fontos, hogy a tojóknál megfe-
lelő mennyiséget kapjanak egy-egy etetés 
alkalmával. Szerinte a helyes takarmá-
nyozás fél siker.

Galambállománya – már a vérvonalak 
tekintetében – nem változott. Maradt a régi 
jól bevált törzseknél és azok keresztezéséből 
kialakított egyedeknél. A középtávú kategó-
riákban kell még eredményeit fokozni, mert 
e kategóriában nincsenek olyan kiválóságai, 
mint rövid- és hosszú távon.

Péntekékkel történt beszélgetések alkal-
mával megfigyeltem, hogy amikor a galam-
bokról beszélgettünk, soha sem dicsekedtek 
eredményeikkel, de galambjaikról mindig 
nagy szeretettel beszéltek. Úgy az apának, 
mint a fiának ragyogtak, csillogtak a szeme-
ik, amikor kedvenceikről esett szó. Beszéde-
ikből lehetett érezni, hogy tisztelik galambja-
ik teljesítményét.

A magam részéről az Ő teljesítményüket a 
postagalambászat terén végzett munkájukat, 
a postagalambokhoz való hozzáállásukat fe-
lelősséggel tudom bárki számára – de külö-
nösen a kezdő sporttársak számára – példa-
képnek ajánlani.

Biztosan állítom, hogy munkájuk gyü-
mölcse ismételten valamely bajnoksági 
formában az első helyet fogja eredményez-
ni. A galambállományról – a tenyész- és 
versenygalambokról – csak annyit, SZU-
PER ÁLLOMÁNY!

-r -ó.
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Ankertól több galambot is kapott, egyikük 
a Plafon (Plastron-71 x Aarden I.) a Crayonne 
x Dikke Zwarte pártól született tojóval, kikel-
tette – több más kiválóság mellett – Szappa-
nos legkedvesebb és egyik legjobb verseny-
zőjét, a 2767-es sötétkovácsolt hímet.

A 2767-es három év alatt kilencszer repült 
600 km felett, abból nyolcszor az 1%-ba érke-
zett, és ekkor rendezték a Szczecin, Koszalin 
stb. versenyeket. E hím egy kimagasló ver-
senygalamb volt, versenyzői karrierje után 
természetesen gazdája tenyészdúcába került, 
aki sok év után csak 12 éves korában talál-
ta el a galambot (a 6373-as tojóval, amelyik 
később részletezve lesz), előtte egyszerűen 
semmi sem maradt meg belőle. A 2767-es 
adja leginkább a régi Szappanos galambok-
ra időnként jellemző gatyás (tollas lábú) be-
ütést. Származását elemezve, jól kivehetjük, 
két nagyszülő is a Desmet Matthijs dúcot 
képviseli.

Anker közvetlenül Nokeréből három darab 
galambot hozott be (Crayonne, Dikke Zwarte, 
Szilaj Klare). Természetesen az előbbieken 
kívül rendelkezett több eredeti D. Matthijs-
szal, csak azokat másodkézből szerezte be. A 
Mester a D. Matthijs galambokban látta saját 
galambászatának jövőjét, belőlük – a Klare-
46-ra fókuszálva – szeretett volna állományt 
kialakítani. Ezért gyűjtötte be az utolsó fel-
lelhető Klare gyerekeket és unokákat. Őket 
kívánta rokontenyészteni, koncentrálni, majd 
az utódokat szelekció után továbbtenyész-
teni. Ankert a tenyésztési hozzáértéséből, és 
munkásságának elismertségéből adódóan a 
külföldi kiadványok és újságok több helyen 
csak Professzorként emlegetik. Jó példa erre 
az 1982-es Eijerkamp kiadvány (Geheimnisse 
und Erfolge), ahol a Desmet Matthijs törzs 
taglalása során a magyar Professzort is ki-
emelik, aki 1979-ben Hans Eijerkamp-al 
galambokat cserélt. A cserét van der Pluym 
bonyolította le, sajnos Eijerkamp személyes 

kaposvári látogatása elmaradt a Mester nem 
várt korai halála miatt.

Eme üzlet keretein belül Anker megkapta 
a Genaaide sötétkovácsolt tojót, és az Achtjét 
(a világhírű 888-as közvetlen lánya), amely 
galambok később több budapesti tenyésztő 
sikereihez járultak hozzá.

Az előbbiekért cserébe, valamint vásárlás 
útján Eijerkamphoz került a Klare-46 utolsó 
élő fia (Klare-63), a Klare-78 (Klare unoka) 
– mindkettő külön fényképpel szerepel az 
említett könyvben – továbbá egyéb Klare le-
származottak, és egy nagyon ismert hím, az 
akkor már 14 éves Schone Kleine.

A Klare-46 anyja egyébként egy nagy 
fodros mellű, kacsa jellegű tojó volt, az 
apja pedig egy kis vörös hím. De például 
maga a Kapoen is egy „medvetalpú”, erős 
galamb volt.

Anker halála után, Szappanos a Mester 
több külföldi galambászbarátjával is kapcso-
latban maradt, közülük leginkább Gerard van 
der Pluym-mal került baráti viszonyba.

Pluym, MacArthur tábornok szakácsa volt 
az indokínai háború alatt, és előtte gyerekkorá-
ban már galambászott. Később Piet de Weerd 
segítője, állandó útitársa lett. Piet – szerte a 

világban – több tehetős tenyésztő galambjai-
nak végezte a párosítását. Az egyik közülük, 
a német Achtermann, aki gazdag emberként 
a Ruhr-vidéken élt, és Essenből versenyezve 
német bajnokságot is tudott nyerni. Akkori-
ban Németországban a Ruhr-vidék volt a leg-
erősebb. Van der Pluym – Piet de Weerd-en 
keresztül – eljutott Achtermannhoz is, akinél 
a dúc legeredményesebbje egy a Derby névre 
hallgató hím volt, mint a Ruhr-vidék legjobb 
galambja három éven keresztül. Ennek meg-
látták – egyedüli őszi fiatalként – egy fiát a 
dúcban. Pluym csak Piet rábeszélésének kö-
szönhetően tudta megvásárolni ezt a kései 
fiatalt, hat darab másik galambbal egyetem-
ben. Van der Pluym ez idő tájt további 6-7 fi-
atalt vásárolt a holland Steven van Breemen-
től, aki Ankerhez hasonlóan a régi Desmet 
Matthijsokat gyűjtötte össze.

Időközben Kotymán Imre csodapárja (690 
x 443) kikerült kölcsönbe van Breemen-hez, 
aki egy látogatás alkalmával Szappanoson 
keresztül megüzente, hogy küldene négy ga-
lambot, és egy versenyórát a csodapárért cse-
rébe. Szappanos el is hozta a négy galambot a 
versenyórával együtt, majd írt Kotymánnak, 
aki azt válaszolta: azonnal küldjék vissza a 
párat, amely kérést van Breemen – van der 
Pluym-on keresztül – rövidesen teljesített, 
de a négy saját galambjára már nem tartott 
igényt, inkább azt mondta, maradjanak Szap-
panosé, aki a négyből egyet hagyott csak meg 
(Derby). A Derby (NL 80-705268 kkh) van 
der Pluym-nál született az Achtermann-féle 
Derby fia x egy Breemen tojó (Kapoen-60 
fia x 08 Janssen) párosításából, így e hím az 
előbb említett német ászgalamb unokájának 
tekinthető. Achtermann galambjai egyébként 
a Stichelbaut x Janssen vérvonalat képvi-
selték. Magát a Derbyt 1980 őszén hozta be 
Szappanos. Soha életében nem járt ki repülni. 
1982-ben a Szövetség száz éves jubileumá-
ra Gerard két kosár saját tenyésztésű fiatalt 
hozott Magyarországra, amelyekből került 
Szappanoshoz is. Ezek a fiatalok születési 
évükben Orleansig (kb. 600 km) meg lettek 
röptetve van der Pluym dúcából.

A két kosár fiatal között került be az aláb-
bi három galamb is, amelyek a Derbyvel 
kiegészítve négy holland néven hamarosan 
nagy hatással lesznek az ország galambál-
lományaira. 

1. Kapoentje tojó (NL 81-1883737 kkt): 
apja egy Breemen gyűrűs hím (amelyik test-
vére volt a Derby anyjának) a Kapoen fia 
(Kapoen-60 x Princeske) x 08 Janssen páro-
sításból, anyja pedig egy Achtermann tojó.

2. Jos hím (NL 81-1883756 pikcsh), en-
nek a hímnek a feje is tarka volt. Kis, púpos, 
hosszú lábú, világos crayonne színű, kuko-
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rica sárga szemű hím volt, két Achtermann 
galamb alól született.

3. Ritye tojó (NL 81-1883736 kt), rövid 
szárnyú, nyitott szemű, vastag csontozatú 
(ami a régi Matthijs galambokra jellem-
ző), kiváló izomzattal rendelkező, palakék, 
üvegszemű tojó volt. Két Breemen galamb 
közvetlen gyereke 75% D. Matthijs 25% 
Janssen vérvonalat képviselve, egyik oldalon 
a Kapoen-Princeske pár fia x 08 Janssen, má-
sik oldalon a Rik fia x Sture lánya található a 
négy nagyszülő között. A 08-as Janssen tojó 
van Erp-től származott.

Tehát a négy holland mindegyikét Gerard 
van der Pluym tenyésztette.

Ezeket a galambokat Szappanos először 
nem becsülte sokra, mert neki akkor ott vol-
tak a bevált Marcel Desmet galambjai Ujházy 
Pétertől. A Jos és Ritye annyira nem tetszett 
az új gazdájának, hogy az első évben csak 
legutolsóként kerültek párba.

1983-ban egy tréningen eltűntették az ad-
digi régi jó versenyzői nagy részét, és ezután 
meglepődve tapasztalta a hollandok egyéves 
gyerekei jóval gyorsabbak, mint a megma-
radt Marcel galambjai.

Javarészt – néhány kivételtől eltekintve – 
csak a hímeket röptette özvegységi módszer-
ben, a Jos-Ritye pár ahány gyerekét küldte, 
azok mindegyike nyert kerületi versenyt (pél-
dául a 167-es tojó életében mindössze egy 
versenyen indítva kerületi első díjat szállt). 
A Jos-Ritye párból születtek világoskék szí-
nűek (Horváth Karcsi hókéknek nevezi), il-
letve keltek sötét és palakék crayonnék is, a 
legjobban a palakék crayonnék repültek. A 
Derby-Kapoentje párból szintén több kerü-
leti díjas született. 1984-ben 24 versenyga-
lambbal versenyzett, és ekkor a prímet már 
egyértelműen a hollandok gyerekei vitték. 
Majd magánéleti problémák miatt abbahagy-
ta a versenyzést, és Érdre költözött, ahová 
magával vitte a tenyészgalambjait és legjobb 
versenyzőit is.

A négy holland tenyészsikerei nem a vélet-
len műve. Példaként Erich Heinemann – aki 
évtizedekig látta el a német Szövetség elnöki 
tisztét – egy nagyon tehetős német galambász 
volt, és áruháza tetején tartotta galambjait. 
Legfőbb tenyészgalambja (amelyik szintén 
egy Kapoen-60 x Princeske hím volt) test-
vér a Kapoentje, Derby, Ritye nagyapjával. 
A Heinemann-féle Kapoen-Princeske hím 
egy olyan kaliberű galamb volt, mint később 
Hermesnél a Piet. Ezek a galambok az akkori 
Nyugat-Európa élgalambjai közé tartoztak, 
amelyekből Magyarországon nem sokkal ta-
lálkozhattunk, mert egyszerűen a magyarok 
nem tudták megfizetni őket, illetve nem is 
tudtak a létezésükről.

Szappanos, amikor 1980-ban kint járt 
Hollandiában, ellátogatott Martha van Geel 

dúcába is, akinél több más mellett kontyos 
galambokat látott, mint amilyenek a régi 
Teremi-féle Delbar galamboknál is előfor-
dultak. E küllemi hasonlóság nem megle-
pő, hiszen az Aarden galambokban jelentős 
a Delbar vérhányad. Számos egyéb galamb 
mellett kézbe vehette a Dolle-t, amely a 
Lange mellett Marijn van Geel legismertebb 
galambja volt.

Anker elsőként Ko Nipiustól importált 
Aarden vérvonalú galambokat, majd Piet 
de Weerd elküldte a Lazeroms tenyészté-
sű Alouette tojót, és hozzá párnak a Rhode 
Aarden hímet. A Mester később van der 
Pluym-tól hozott Te Pas-sokat és Texier-t. 
Szappanos szintén hozott be Aarden vérvo-
nalú galambokat van der Pluym-tól. Érden 
harmadik számú tenyészpárként kialakult 
a Tontje-Bontje pár, amelyik a régi Aarden 
vért képviselte (Leemans-tól kerültek ide, és 
a régi Schouteren galambokból származtak). 
Érdről egy év után visszaköltözött Veszprém-
be, ahol anyagi nehézségei miatt kénytelen 
volt megválni az eredeti galambjaitól, amely 
galambokra többen is pályáztak. A hír halla-
tán akadt olyan „versenyző”, aki fék nélküli 
Ladával hajtott le Veszprémbe, de a galam-
boknak már csak hűlt helyét találta, mert 
pár nappal előtte Gyurovszky Béla 30 ezer 
forintért másodmagával elvitte mind a hatot 
Szlovákiába, ahonnét pár évvel később csak 
a Jos-Ritye párat 40 ezerért tudta visszavásá-
rolni néhai Pálovics István Magyarországra 
(Szappanos közbenjárásának köszönhetően).

1989-ben – Anker halálának 10 éves év-
fordulójára – többedmagával (elsősorban a 
közelmúltban elhunyt Dr. Lovas Lászlóval) 
létrehozták a Kaposvári Anker Alapítványt és 
Teszttelepet, valamint az országos Anker baj-
nokságot. Mindezek több éven keresztül mű-
ködtek sikeresen, igyekeztek konzerválni és 
megőrizni az ankeri örökséget, és szellemisé-
get, amely egyre nagyobb hiánycikk e mostani 
világban. Kár, hogy Dr. Lovas László búcsúz-
tatóján mindössze hat galambász jelent meg 
(Bata Miklós, Katona Ferenc, Mazzag József, 
Tóth Imre, Vétek János, Szappanos István).

A galambászat aktuális, jelen kérdéseitől 
igyekszik távol maradni, kerüli a konfliktuso-
kat. Természeten véleménye továbbra is van 
a közelmúltban megtörtént eseményekről, és 
ennek kapcsán jobbnak láttam egy az általa 
írt gondolatsor szó szerinti idézését:

„Minden olyan tevékenység, vélemény, 
hozzászólás, tett, ami az ESÉLYEGYENLŐ-
SÉGET szolgálja pozitív. Valamikor a 60-as 
évek elején mindenki bekapcsolódhatott a 
postagalambsportba, anyagi akadálya nem 
volt. A mai 60-70 évesek – akik közül még 
sokan gyerekek voltak – akkor léptek be a 
Szövetség tagjai közé.

Akkoriban a postagalambsport évi összes 
költsége nem érte el egy havi átlagkereset 20 
%-át. Ma jószerével erre 2-3 havi átlagkere-
set sem elég. Ráadásul azóta differenciálód-
tak a jövedelemviszonyok.

Jelenleg a fél ország még órával verse-
nyez, a másik fele rögzítő rendszerrel. Termé-
szetesen az lenne a kívánatos, ha mindenki 
megengedhetné magának a rögzítő rendszer 
alkalmazását.

De amíg ez nincs, és 200-300 km-es 
„befogóversenyeket” rendezünk, ezek után 
arról döntünk, hogy az antennát kívülre is 
lehet helyezni… Nem kellene egy kis vissza-
fogottság?!

Jókat mosolygok a 98-100 %-os szavazási 
arányokon. Ilyen már csak Észak-Koreában 
van. Sajnálom az elnök urat…

Nem lehet olvasni ellenvéleményt, kritikát. 
Azt kell gondolnom, nincs galambászértelmi-
ség, nincs ellenzék… Pedig mindkettő fontos 
lenne a legitimitáshoz. Nagy hiba, ha a loja-
litást a tisztesség elé helyezzük!

Természetesen nem arra gondolok, amikor 
Schaub József kiszállt a vonatból a Keletinél. 
A Verseny utcáig hallatszott a hangja. A Szö-
vetségben már reszkettek… Amikor azután a 
zakóját is levette!!!!

Nem szabad, hogy a tagság úgy érezze, egy 
feudális oligarchiában él, ahol még szabad 
költözködés sem engedélyezett. Egy fejlettebb 
civilizációban nem katonai drillel, hanem 
észérvekkel, kompromisszumokkal osztanak 
igazságot. Akkor a jobbágy nem is gondol a 
költözésre.

Anker Alfonz mindig átérezte a „kicsik” 
helyzetét. Igyekezett javaslataival az ESÉLY-
EGYENLŐSÉGET szolgálni.

Egyszer meglátogatta egy messziről jött 
sporttárs. Meghívta ebédre a Kapos Hotelba. 
Mikor látta, hogy a sporttársnak problémát 
okoz az evőeszköz használat, ő is inkább elő-
vette a kanalat… Ne legyen kínos vendége 
számára…

Valahogy ebben a szellemiségben kellene 
gondolkoznunk. Nem biztos, hogy jóra vezet, 
ha az emberekbe csak a gázpedált szerelik be, 
a féket nem.

Salzburgtól nyugatra (keletre kezdődik 
a Balkán) a gazdagok gondolnak a sze-
rényebb körülmények között élő galam-
básztársaikra is. Azt mondják - „Oké ti 
rakjátok a százalékot, enyém a dicsőség. 
Ezért veszek nektek egy autót. Olcsóbban 
röptethettek. Nektek ez a fontos, nekem a 
dicsőség. Egymásra vagyunk utalva.” – 
szimbiózisban élnek.

Persze a pénzen vett dicsőség mindig ké-
tes, de a „parvenüket” ez túlságosan ott sem 
zavarja…”

(Folytatása következik)
Angyalos Péter
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Sergio Gonzales L-08 
20. Tagszövetség fiatalok bajnoka 2010.

Évek óta ismerem, hiszen egy kerületben 
versenyzünk. Ráadásul Pécs alig több mint 
50 km-re van Szekszárdtól. Mégis erre a 
bajnokságra kellett várni, hogy egy riport 
keretében magam is jobban megismerjem, és 
megismertessem a postagalambászok széles 
táborával.

1962-ben született a kubai Matanzazban, 
egy közepes méretű tengerparti városban, 
alig 100 km-re az ország fővárosától. Meg-
lepett, hogy elmondása szerint a városban a 
postagalambászat olyan népszerű, hogy a ta-
gok száma meghaladja a 100 főt. Versenyei-
ket a kelet, délkelet irányban hosszan elnyúló 
sziget távoli városaiból rendezik, 7-800 km-
es végállomással. 14-15 éves volt, amikor 
postagalambokkal kezd foglalkozni.

A gimnázium elvégzése után megpályázta 
a Magyarországon történő egyetemi tovább-
tanulás lehetőségét. Megyéjükből egyedüli-
ként nyert, így 1980. aug. 26-án Budapestre 
érkezett.

Egy évig a Nemzetközi Előkészítő Inté-
zetben tanulta a nyelvet és több szaktárgyat, 
majd kemény vizsgák után iratkozhatott be a 
Pécsi Janus Pannonius Tudomány Egyetemre. 
1985-ben végezte el a közgazdász-marketing 
szakot. 1984-ben megnősült, felesége Anikó 
ekkor már óvónőként dolgozott Pécsen.

A diploma megszerzése után 1985-ben ki-
települtek Kubába, ahol szakmájában kapott 
munkát. Felesége ott is óvónőként tudott el-
helyezkedni. 1987-ben született meg fiuk, aki 
szintén a Sergio nevet kapta. 1991-ben visz-
szajöttek Pécsre, kislányuk, Kitti már itthon 
született.

1992-ben egy padlást bérelt, ezzel indult it-
teni galambászata. Galambokat Kerni Misitől 
és Bánkuti Lajostól kapott. A munka mellett 
a lakástól távoli dúc kiszolgálása nem sok 
eredménnyel kecsegtetett, így ezt az első itt-
honi próbálkozását 1995-ben felszámolta.

Egyéb téren sem jöttek be számításai, így 
1998-ban ismét Kubába költöztek. Egy év 
elteltével a feltett kérdésre, hogy hol éljenek 
tovább, a gyerekek Magyarországra szavaz-
tak. Az újabb honfoglalás ma már végleges-

nek tűnik. 1999-ben megvásárolták jelenlegi 
házukat, amelyet 2004-2005-ben moderni-
záltak és kibővítettek. Mondhatom, ragyogó 
otthont varázsoltak.

Sergio szülei még élnek, átlagban kétéven-
te náluk nyaralnak Kubában. A Google-on 
megnézhettem „közelről” a környéket, a csa-
ládi ház kétutcányira van a tengerparttól.

A gyerekek Pécsen tanulnak.
Elnézést kérek a hosszú bevezetésért, de 

az elmondottak annyira megragadtak, és 
olyan kalandosnak tűntek az én életem szür-
ke folydogálásához képest, hogy nem tudtam 
kihagyni.

Állományépítés
2000-ben rendelt 100 db gyűrűt. Ezeket 

szétosztotta pécsi galambászok között és 
ezekkel a fiatalokkal kezdett újra, már a csa-
ládi házuk padlásán. 25-30 db a ragadozók 
áldozata lett, a többit keményen megröptette. 
Kb. 20 db maradt meg, a jövőt ezekre épí-
tette. Nem voltak rossz galambok. Kiemel-
kedett egy Zsolnai tojó, egy Lovas Zoli hím 
(a dessaui győztes apja), amelyek ma már a 
tenyészdúc lakói. Említést érdemel még egy 
Szilvási tojó is, amely sajnos ma már nincs 
meg, de korábban sok jó utódot adott.

Amikor a ház átépítése során 2004-ben 
elkészült a jelenlegi dúc, újabb erősítésre 
szánta rá magát. 2 db Janssent hozott Bánkuti 
Lajostól (amelyek a szombathelyi Horváth 
Zolitól származtak), 2 db-ot hozott a kiváló 
rövidtávú versenyző Gayer Jenőtől, 4-5 db-
ot Tamástól, majd az utóbbi 2 évben 3 db-ot 
Bazsonyi Gyulától.

Meggyőződése, hogy szerencséje van a 
tenyész anyaggal, ugyanis az évente kienge-
dett 35-40 db fiatalból minden évben kiesik 
néhány jó galamb, amelyek később beépülve 
az „öregek” csapatába biztosítják szereplését 
a kerület élvonalában.

A dúc
Remélem, hogy a fotókból is kiderül, hogy 

ideális. A lakásbővítés „emeletén” került ki-
alakításra gondos tervezés eredményeként. 
Déli fekvése révén a napfény szinte állandó 
vendég. Szemben állva jobbra egy praktikus 
kiszolgáló helyiséggel indul, (ez inkább a 
lakóház padlásterébe nyúlik) majd követke-
zik a 30 fészekfülkés versenydúc, mellette 
a fiatalok dúca 40 db ülőkével, végül a 10 
fészekfülkét magában foglaló tenyész dúc, 
meglehetősen nagy volierrel. A két szputnyik 
mérete akkora, hogy a fürdetés is megoldható 
bennük télen-nyáron.

A dúcok szélességi bel mérete a két métert 
sem éri el, a padló pozdorja borítású. Kiala-
kítása olyan, hogy a por szabadon távozhat 
a réseken.

A 2010-es fiatalokról
35 darabot engedett ki, amelyek kétharma-

da a tenyész dúcból, harmada a legjobb ver-
senyzők alól került ki. Az öreg versenyzők 
reggeli és esti tréningje között szabad moz-
gásuk volt.

Takarmányuk a tiszakécskei tenyész keve-
rékre épült, amelyet saját elképzelése szerint 
feltupírozott. 5 fándli alapra kevert 2 fándli 
borsót, 1 fándli búzát, és 1 fándli naprafor-
gót. Ezt kapták napi kétszer az egyesületi 
gyakorló utak kezdetéig. Ezután a verseny 
keverék így alakult: 5 fándli alapra 2 fándli 
kukorica, 1 fándli napraforgó került. Jelentős 
diétás keveréket is alkalmazott versenyek 
közben, egészen kedd estig. Ez egy rész árpa, 
egy rész napraforgó, egy rész rizs, és egy rész 
egy olyan mix, amelyben cirok, köles, len-
mag, fénymag kapott helyet. Szerda reggel 
felesben kaptak verseny- és diétás keveré-
ket, majd a gyűjtés reggelén ismét felesben 
ugyanezt, de a verseny keverékből egyenként 
kiválogatta a borsót.

Rendszeresen alkalmaz magántréninge-
ket az egyesületi tréningek előtt, két-három 
helyről, 40-50 km-ig, ahogy ideje engedi. 
Az egyesület négy gyakorló utat tervezett 
be, egészen Balatonszentgyörgyig. A harma-
dik út előtt ütött be a krach, hányás, zöldes 
híg ürülék formájában. Adeno-Coli. Cél-
zott gyógyszere nem lévén, a kéznél lévő 
Trisulmix-al kezelte az állományt öt napig, a 
jelek szerint eredménnyel. A negyedik trénin-
gen már ismét részt vett, vesztesége nem volt.

A kiengedett 35 fiatal a nevezési időszakra 
29 darabra csökkent, ennyit nevezett a verse-
nyekre. A kerület által szervezett első út Kis-
bér volt, mint utóbb kiderült katasztrofálisra 
sikerült. Itt 7 db-ot vesztett el, később aztán 
egyet sem, tehát a bajnokságot 22 madárral 
versenyezte végig. Az első győri versenyen 
helyezett csupán 8-at, az összes többin 12-14 
darabot. Szerényen megjegyzi, a kisbéri út 
annyira megtizedelte a konkurenciát is, hogy 
ők is csupán 25-30 galambbal tudtak sorom-
póba szállni, így a vetélkedés 2010-ben a 
létszámok tekintetében kiegyenlítettebb volt. 
Sok versenyző más egyesületben pedig azért 
kényszerült leállni, mert náluk a fertőzés egy-
két héttel később, már a kerületi utak elején 
jelentkezett. A coli mellett a himlőről ne is 
beszéljünk. 

Az egyesületi gyakorló utak kezdetekor 
nem csak a takarmány összetétele változik, 
hanem a fiatalok napi programja is. Megszű-
nik a szabad mozgás, reggel és este egy-egy 
órára kizárásra kerülnek, egyébként a dúcban 
tartózkodnak.

Ellátásuk, felkészítésük szigorú program 
szerint történik, hasonlóan az öregekhez. Lát-
hattam az írott programot.
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Részletes versenyprogram (2. rész)
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 gondo-
zási tervét áttanulmányoztam, megismertem.

Ebből próbálom azt az esszenciát leírni 
Önöknek, ami szinte minden programban sze-
repel, kicsit orvosi szemmel megvizsgálva, 
ahol lehet élettani alapokkal megvilágítva. 

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 utáni 
második és harmadik napról, és főleg a szer-
vezetet feltöltő készítményekről lesz szó.

Ebben az időszakban a legfontosabb, a szer-

vezet feltöltése, az izmok regenerációja, a vér-
tisztítás és a vitalizálás. Azt, hogy a következő 
versenyen hogyan fognak teljesíteni galamb-
jaink, ez az időszak határozza meg. Minél 
gyorsabb és pontosabb a szükséges pótlás, an-
nál gyorsabban regenerálódik a versenyző, an-
nál jobban teljesíti a következő távot.

Vízoldékony vitaminok közül a C vita-
min felhasználás óriási mértékben megugrik 
stressz hatásra, amit a bekosarazás és a szál-
lítás okoz. Bár a galamb szervezete elő tudja 
állítani a C vitamint, ez önmagában azonban 
nem elegendő mennyiségű. Hosszútávú ver-
senyek alkalmával az erőltetett izomműködés 
következtében sok olyan sejtkárosító anyag 
is keletkezik, amely közömbösítéséhez szin-
tén C vitaminra van szükség.

Jelentősen csökken a B vitaminok szint-
je is. Verseny közben gyorsan kiürül a szer-
vezetből egyrészt, másrészt felhasználódik 
az anyagcsere folyamatokban, a felfokozott 
idegműködés során.

A zsíroldékony vitaminok közül a hosszú 
távú versenyek során jelentősen aktivizáló-

dik a kalcium felhasználás, ehhez elengedhe-
tetlen egy megfelelő D vitamin szint.

Az izmok regenerációjára elsősorban ki-
merítő és/vagy hosszú távú versenyek alkal-
mával van szükség.

Az izmok fehérjékből, a fehérjék amino-
savakból állnak. Ennek megfelelően fehérjék 
és aminosavak szükségesek a regeneráció-
hoz. Jó minőségű fehérjéket és aminosava-
kat tartalmazó készítmények adagolásával a 
verseny előtti napokban vigyázzunk, mivel 
kicsi az energiatartalmuk, fokozott vízivást 
okoznak, emiatt elnehezül a galamb. Ez igaz 
a magas fehérjetartalmú magvak (hüvelye-
sek) etetésére is.

Kulcsfontosságú az izom vérellátásának 
fokozása. Az izom a véren keresztül oxigént 
és tápanyagot kap, és a vér elszállítja az izom-
anyagcsere végtermékeit is. Ezáltal gyorsabb 
lesz az izomregeneráció, és nő az izom telje-
sítőképessége, javul a szív keringése és ked-
vezőbben alakul az energiaháztartás.

Probiotikumok adása ebben az időszak-
ban is javasolt.

A versenyről való érkezéskor a vízben 
az elektrolit Vitaminas TT. Másnap a ta-
karmányra citromlé és Gervit-W kerül. A 
gyógyszeres kezelés megelőző dózissal min-
denkor vasárnap és hétfőn történik. Trichóra 
BS-t és Gambakokzidot, egyéb problémákra 
Enrovetet, és egy általa kevert mixet alkal-
maz, amely Trisulmix, ESB3 és Ronidazol 
keveréke. Amennyiben ezek hatékonyságát 
nem tartja kielégítőnek, akkor Henk De Werd 
termékekhez nyúl.

A napi kezelési programnak igazodnia kell 
mind az öregeknél, mind a fiataloknál mun-
kaidejének beosztásához.

A reggeli házkörüli tréning ¾6-kor indul, 
½7-kor fejeződik be. Közben takarítás, itató 

tisztítás, friss víz, takarmány kiosztás. Este 
17-18 között ugyanígy. Nyáron annyi a kü-
lönbség, hogy 9 órakor a reggeli szünetben 
hazaugrik, kiönti az itatókat, és kiengedi a 
fiatalokat. Szezonban kedden, máskor szom-
baton fürdet heti rendszerességgel. A vízbe 
sót és ecetet tesz.

Szezonban reggel-este takarít, kedden, 
szerdán, csütörtökön virágpermetezővel fer-
tőtlenít is. A permetszert maga keveri, egy 
liter vízhez tesz egy liter Hypót és egy am-
pulla Insecticid 2000-et. Az állományt ezen 
túl évente három alkalommal kezeli külső 
élősködők ellen Neostomosannal. Egy fes-
tékes vödörbe tesz 10 liter vizet, hozzá egy 
ampullányi (5 ml) hatóanyagot, és a galam-

bokat egyenként, szárnyukat összefogva, be-
lemártja.

65-70 db galambot teleltet, a nemeket a 
fiatalok versenye után különíti el. A vedlés 
befejeztével áttér az egyszeri etetésre, és a 
heti egyszeri takarításra. A takarmány 7 fánd-
li alap keverék plusz 3 fándli árpa. A galam-
bok a versenyzők március elejei összeállítá-
sáig zárva vannak. December közepe táján 
olt Salmonella ellen, újabban Pharma Salmo 
PT-vel. Az oltás előtt 5 napig Parastopot itat, 
majd két nap szünet után jöhet az oltás.

Januárban vakcináz paramixo ellen 
Columbával.

Bár a riportnak elsősorban a fiatalok győ-
zelme a tárgya, a teljesség kedvéért néhány 
mondat ide kívánkozik az öregek felkészí-
tésével kapcsolatban is. Érdekesség, hogy 
fészekről röptet. Évről-évre 50 db körül ne-
vez a főversenyekre. Március elején páro-
sít, minden pár felnevel egy fiatalt, majd ezt 
követően műtojás kerül alájuk. A reggeli és 
esti házkörüli tréningen minden galamb leke-
rül a fészekről, hímek, tojók reggel ¾6–½7 
este pedig 17-18 óra között ki vannak zárva 
a dúcból. Hamar megszokják a rendet, nem 
szükséges nagyon hajkurászni őket. A napi 
felkészítés a korábbiakban már ismertetett 
rend szerint történik. Az a madár, amelyik 
évesen nem nagyon villogott, és kétévesen 
sem mutat sokat a szezon kezdetén, már me-
net közben kikerül a dúcból.

Sergióban egy céltudatos, rendszerető pos-
tagalambászt ismertem meg. Eredményei jól 
átgondolt tevékenysége révén egyre jobbak. 
Nemzetének kiváló képviselője, mondhatni 
reprezentánsa kis hazánkban. Kívánom, hogy 
ez így maradjon a jövőben is, sok sikert a ma-
gánéletben, és a galambászat terén is. 

Tamás István
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Mit adjunk?
Nézzük át a lehetőségeket!
Ebben az időszakban galambokra kifej-

lesztett gyári készítmények adása javasolt.
Nem galambokra törzskönyvezett készítmé-

nyek: Chiktonic oldat, Jolovit oldat, Vitaminas 
TT elektrolit por, Promotor 43 por.

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

Néhány galambokra specializált készít-
mény a teljesség igénye nélkül:

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

Avitonikum aktív oldat: elősegíti a mé-
regtelenítést, salaktalanítást, javítja a vérke-
ringést, javítja az emésztést, C-vitamint is 
tartalmaz.

Belgasol oldat: elektrolitok, aminosa-
vak, vitaminok, nyomelemek kombinációja, 
bélflórapótló hatással bír!

RO 200 Ready por: Egy termékben benne 
van minden. Prebiotikum, elektrolitok, ami-
nosavak, energiahordozók, ásványi anyagok, 
nyomelemek, polivitaminok keveréke.

Belga Super Fit por: vitaminok, nyom-
elemek, aminosavak keveréke, sörélesztőt és 
dextrózt is tartalmaz.

Belgaforme por: javítja a kondíciót, jótékony 
hatással van a vesékre, megszűnik az izomláz, 
kisöpri a salakanyagot az izomrostok közül.

Winput: Nagyszámú biológiailag aktív 
táplálékkal. Fokozza az ellenálló képességet, 

a teljesítményt és a termékenységet, gyorsítja 
a gyógyulást, erősíti a növekedést. B4 PSB 
komplexet tartalmaz, mely gyorsítja a sejt-
osztódást, ezáltal mérhetően javítja a vitali-
tást, fokozza az immun-aktivitást.

Hexenbier: Propoliszt, mézet, oregánót, 
szakállzuzmót, Echinacea-t és egyéb növényi 
kivonatokat tartalmaz. Méregteleníti a májat. 
Javítja a vérkeringést.

Belgabion por: magas értékű, könnyen 
oldódó kiváló multivitamin, jódot és vasat 
egyaránt tartalmaz, amik elengedhetetlenül 
fontosak a megfelelő vörösvérsejtek számá-
nak a biztosításához.

Gervit W oldat: 18 féle vitamint tartal-
maz a megfelelő arányban és mennyiségben, 
amely kitűnő kondícióban tart, gyorsan újra 
formába lendíti a ha-
zatért galambokat.

Oxycell oldat: gyü-
mölcskivonatokat , 
enzim élesztősejte-
ket, búzacsíraolajat, 
búzacsíra kivonatot, 
vitaminokat, aminosa-
vakat, ásványi anya-
gokat, nyomelemeket 
tartalmaz természetes 
formában. Növeli a 
szívizom és vázizom-
zat munkaképességét, 
serkenti a vörösvérsej-

tek képződését, enzimrendszere katalizátorként 
működik a vérképzésben. 

Látszik, széles a választék. Leginkább a 
galambász pénztárcájától függ, melyik ké-
szítményt alkalmazza.

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

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

Üdvözlettel: 
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa, 

galambász

A Póker teszttelepen lévő eredeti tenyészpárokból fiatalokat 
lehet vásárolni korlátozott létszámban, vagy előjegyezni az 
alábbi párokból: Original Van Loon 12 pár, original Lotterman 
15 pár, original Camphuis 10 pár, original Vangramberen 8 pár 
(Fekete-babosak). Továbbá: Van Der Wegen, Van Wan Roy 
(Ben Hendriks), Van Dyck, Koopman, Vandenabeele (Mark 
Vandaele), Huben, Van Hee, Eijerkamp, Jolin’s (Van Bruane), 
Taveirne-Rigole, Emiel Denys, Roger Desmet Matthijs, Jan 
Theelen, Bosua, Herbots, Van Der Malen. 

Ezeken az eredeti galambokon kívül természetesen más telivér 
családokból; Holland- Belga gyűrűsökből is lehet vásárolni.

www.postagalambok.com
Tel.: 30-626-4632
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Halottaink
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
egyesületünk tagja Dákai Péter 73 éves 
korában hírtelen elhunyt.
A B-06 és B-02 egyesületek becsületes 
tagja volt, az elmúlt 8 évben már nem 
versenyzett.
Mindig hallatta hangját az esélyegyenlő-
ség és az igazságos csapatverseny mel-
lett.
A non-stop hosszú távú versenyeket be-

csülte legtöbbre, élete legnagyobb sikereit e távolságokon érte el.
Galambjai felengedésével búcsúztattuk.
Emlékét kegyelettel őrizzük.

B-02 Rákoskerti PGSE tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bőgér 
József sporttárs az A-34 Nagymaros 
egyesület tagja 70 éves korában elhunyt.
Sírjánál a kegyelet virágaival és galamb-
jai feleresztésével vettünk végső búcsút.
Emlékét mindörökre megőrizzük.
A-34 egyesület és a Dunakanyar Tagszö-

vetség tagsága

Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára 
megjelent az összeállítás leveleiből.
Gyulai József levél összeállítása Anker Al-
fonz magánéletébe enged bepillantást. A leve-
lekben megismerhetjük Anker Alfonz életét, 
emberiségét. Közel kerülhetünk hozzá. 

A könyv olyan sosem látott leveleket tartal-
maz, amelyeket Prof. Anker írt galambászok-
nak melyekben tanít, oktat, mesél. Ezeken kívül 
előadás anyagok, jegyzetek is megtalálhatók, 
melyekből megismerhetjük Anker alaposságát. 

Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja ismerni e kivételes embert.
A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 számozott. Meg-

vásárolható vagy megrendelhető a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségben.

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

Elment az „Öreg”
Z-01 Miskolci PGSE fájdalommal tudat-
ja, hogy Govorkovics Sándor mindenki 
Öregje 82 éves korában súlyos betegség-
ben elhunyt. Több mint 60 évet galambá-
szott, erősítette az egyesületet. Személyé-
ben egy egyszerű, önzetlen, jó humorú 
sporttársat veszítettünk el.
Temetésén a kegyelet virágai mellett ga-
lambok feleresztésével vettünk végső bú-

csút tőle. Nyugodjon Békében!
A Z-01 Egyesület tagjai

Életének 76-ik évében 2011. február 8-án 
elhunyt Palócz László. Templomi bú-
csúztatója 2011. február 25-én volt a hat-
vani Szt. Adalbert templomban.
Palócz László 1965-ben kezdett a V-04 
Egyesületben aktívan galambászni. Ké-
sőbb a V-10 majd a V-21 egyesület tag-
ja, illetve elnöke volt. Mint kerületi VB 
elnök 1982-től 1988-ig, majd 1988-tól 
2004-ig kerületi elnök volt.

Pénzügyi szakemberként a Szövetség Ellenőrző Bizottság elnöke-
ként évekig munkálkodott. Munkáját 2003-ban a Szövetség Pos-
tagalambsportért Érdeméremmel ismerte el.
Betegségével majd halálával egy tettre kész, aktív galambászt 
vesztettek a hatvani galambászok.

Palócz Sporttárs nyugodj békében.

Hosszan tartó súlyos betegség után nyolc-
van éves korában elhunyt Lekli Dezső.
Temetése 2011. március 23-án volt a Hat-
vani Belvárosi temetőben.
Lekli Dezső halálával véget ért az Erőműi 
Aradi-Hartman-Lekli nagy hármas kora.
Dezső Észak I. kerület elnöke volt 1966-
tól 1982-ig. Vezetése alatt az Észak I. ke-
rület az ország egyik legmeghatározóbb 
kerülete volt, mint versenyeredmény, 

mint kiállítás területén.
Jelentős szerepet töltött be a Szövetség Tanácsában is. Pálmai Gá-
bor szövetségi elnöknek nagy segítségére volt az 1975-ben meg-
rendezett Olimpia munkálataiban.
Ragyogó versenyeredménye volt, de országos bírálói minősítésé-
vel a kiállítások aktív résztvevője és nyertese is.
Betegsége a nyolcvanas évek közepén kezdődött, így le kellett 
mondania a galambászatról. Ennek ellenére aktívan érdeklődött a 
V-05 Egyesület élete iránt. Gyűjtéseken, órabontásokon gyakran 
megjelent. Az egyesület tagjai tisztelték elismerték tapasztalatait.
Mi akik ismertük, s tiszteltük azt kívánjuk nyugodj békében.

V-05 tagsága

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

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

A galambászok és módszereik bemutatása 
közben fontos egészségügyi, és egyéb hasz-

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

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

Kapható a Szövetség székházában    1100 Ft.

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Anker Alfonz a zseniális postagalamb 
tenyésztő levelei tükrében

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

hónapban született 
sporttársainkat

B08 Budai Károly 86
Z42 Papp László 86
Z16 Jencsel Gábor 83
U14 Csanádi Ferenc 82
H05 Baracskai Dezső 80
B07 Márkus József 79
G09 Petővári László 78
C08 Pusztai József 78
Y14 Sinkó János 77
B19 Andrási János 76
B04 Diósi Sándor 76
F01 Nagy Gusztáv 76
N03 Bagó József 75
A43 Cs. Tóth Lajos 75
R01 Fodor Antal 75
C08 Hántai József 75
V18 Barta Sándor 74
R32 Pintér Balázs 74
Z36 Vékony Mihály 74
R06 Bozsó Pál 73
U01 Csikós László 73
A29 Erős István 73
N02 Földvári László 73
P18 Gellén Jánosné 73
A10 Oláh József 73
C05 id. Péntek József 73
Z01 dr. Rózsa Ernő 73
R04 Szirmai József 73
Z31 Tóth István 73
P22 Várnai Mátyás 73
P05 Ailer József 72
C06 Dittert Gyula 72
T20 Gyarmati Zsigmond 72
A56 Kéffer Vilmos 72

E08 Alapi László 71
U18 Birkás Géza 71
M12 Gödön János 71
V35 Kozma József 71
C24 Stamler Dezső 71
A31 Ducza Lajos 70
V04 Tóth László 70
R01 Tóvizi István 70
B07 Bárán István 65
A55 Dabis László 65
U01 Hegyi Antal 65
A40 Kaiser László 65
A02 Kiss Ferenc 65
V10 Kiss Ferenc 65
Z30 Lukács Gáspár 65
F18 Málik István László 65
S05 Mátyás Lajos 65
D03 Pólik Gyula 65
B27 Schwarzer László 65
G10 Serényi Antal 65
A06 Szabó Kálmán 65
A14 Szpiszár Ferenc 65
R40 Tasnádi Tibor 65
B04 Varga József 65
U05 Vári László 65
Y01 Ábrahám Gyula 60
E04 Baksa Sándor 60
F13 Gangl János 60
N03 Klein Lajos 60
N17 Kotvics István 60
R01 Molnár Lajos 60
A23 dr. Péter Szabolcs 60
C12 Sajtos János 60
L08 Soós Miklós 60

S04 Szabó József 60
N19 Varényi József 60
F25 Boldog József 55
Z05 Bredár Zoltán 55
A41 Havancsák Dezső 55
A33 Hladek Imre 55
A54 Huszák György 55
S04 Kállai István 55
M02 Kalmár Gábor 55
V10 Kiss István 55
F12 Kleizer István 55
M08 Kotmájer József 55
N10 Kovács Kálmán 55
Y10 Kovács Tibor 55
F32 Lukácsi János 55
A36 Mészáros László 55
T01 Miló Mihály 55
G12 Dr. Solymos Rezső 55
B08 Sztruhár Imre 55
N01 Tóth László 55
U05 Vígh János 55
F09 Böszörményi István 50
A21 Kancsár Ferenc 50
T17 Konczili Károly 50
A63 Kovács Balázs 50
F02 Kulicskó Gyula 50
Z39 Losó Béla 50
A14 Molnár Balázs 50
F04 Nagy Zoltán 50
N05 Pohner László 50
T12 Tuncsik Péter 50
D03 Tuza Tibor 50
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Lakossági Hirdetés
19-es Tagszövetségben többszörös dobogós he-
lyezést és 3x kerületi bajnokságot nyert állomá-
nyom felszámolom! A galambok jelentős 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

***
Holland vérvonalú állományunkból szép, tenyész-
telepi versenyzésre is alkalmas fiatalok kiadók.
Cím: Ujházy Péter 2030 Érd, Orvos utca 31.
Tel.: 06-23-365-334; 06-20-494-33-75

Sporttársi áron gyűrűzést vállalok, az alábbi 
tenyészgalambjaimból: - Pintér és fiai (Tüs-
ke unoka, Dollár Papa unoka, Brinkman); - 
Márkus István (1000 márkás gyerek, Húszas 
gyerek, Hamburgi tojó gyerek); - Varga Antal 
(Olimpiás gyerek); - Varga Károly (Olimpi-
ás gyerek); - Makkos Tamás (Bronz); - Ke-
cse András (Egymilliós tojós gyerek). To-
vábbá – Prange (Eurostar unoka); Original 
(Koopman), Drapa – (Szirácsik Ervintől szár-
maznak); - Horváth Károly (Schaerlaeckens, 
Szőke Tibortól származnak).
06-70/534-0906

Galambtragédia
Ez év április 3-án délután a házam előtti út-
testen megláttam egy elütött madár marad-
ványait. Először arra gondoltam vadgerle 
vagy a saját galambom. Amint közelebb ér-
tem, már láttam, hogy postagalamb. A zöld 
gyűrű jól látható volt. A galamb egy KK 
színű tavalyi madár volt. A gyűrű is megsé-
rült és egy darabka hiányzik belőle.
Annyi olvasható hogy 10-20-..033. Ha 
valaki a röptetési nap, illetve a gyűrűszám 
maradvány alapján ráismer a galambjára, 
kérem hívjon fel az alábbi számon.
Jómagam is a 20. Tsz. tagja vagyok az 
M-12 Dombóvár egyesületben.

Mészáros József 06-70/262-9205

Helyreigazítás
Az április szaklap közgyűlési jegyző-
könyvében elírás történt.
A létszám alatti egyesületek között az 
U-04-es egyesület lett megemlítve az 
U-14 helyett.
Elnézésüket kérjük.

Szerkesztőség

A „Postagalambsport” újság 1970. és  2000. 
közötti példányai és Anker Alfonz „Re-
pülő Keresztrejtvény” c.  könyve eladó. 
Mátravölgyi Ferenc 6230 Soltvadkert, 
Koltói u 94. Tel.:06-30-921-74-35


