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Példaképeink, bajnokaink:

Erdélyi Gyula A-25, fiatalok 2010. évi nemzeti bajnoka

Már-már április közepét írtuk, mire eljutot-
tam hozzá. Pedig régen készültem állománya 
megtekintésére, eredményei annyira látvá-
nyosan alakultak az utóbbi években. 

Amikor 2003. december végén jártak ná-
lam Horváth Karcsival és Kovács Misivel, 
számomra teljesen ismeretlen volt neve is, fi-
zimiskája is. Rá is kérdeztem, hogy kit tisztel-
hetek benne. Aztán imponáló gyorsasággal le-
tette névjegyét a magyar élversenyzők között. 

Megvallom a mostani látogatást megelőző-
en próbáltam felkészülni „belőle”, de az év-
könyvek szűkszavú írásain kívül csak egyetlen 
riport készült vele, ami 2009. júliusi szaklap-
ban jelent meg. Abban aztán az engem érdeklő 
kérdéseket nem feszegette a riporter.

Megérkezvén portájára, a dúcok felé te-
kintgetve sem kerülhette el a figyelmemet az 
előkertben a sok örökzöld, egy kis aranyhalas 
medence, néhány gyönyörű páva, egy tündéri 
kis őzike, jelezvén, hogy itt egy természet- és 
állatbarát rezidenciájára csöppentem. 

Mikor teremtetted ezt a kellemes kis bi-
rodalmat?

Ez itt egy TSZ-major volt, amit a hozzá 
tartozó kiterjedt területtel együtt 1998-ban 
sikerült megvásárolnom. Így kerültem a kö-
zelébe ifjúkoromtól dédelgetett álmomnak, 
hogy távol a város zajától állatok tartásával 
és tenyésztésével tudjak foglalkozni. Sikerült!

A postagalambok nem szerepeltek álmaimban. 
Viszont elérhető közelségbe kerültek a Gyura 
testvérek révén, akik festő és asztalos lévén, any-
nyit segítettek a lakóházunk gyors felépítésében, 
hogy lehetőséget kaptak egy dúc létesítésére, csu-
pán néhány méterre lakóházunktól. Jó és eredmé-
nyes galambászok voltak, így lassan, de biztosan 
én is hatása alá kerültem a versenyzés élményé-
nek. Bár igaz, hogy Pista bátyám szintén postá-
zott már korábban, tehát a fertőzés ellen családi 
alapon sem rendelkeztünk kellő immunitással. 

2002. elején magam is dúcépítésbe fogtam, 
és gyorsan elkészült a fiatalok fogadására 
szánt első három dúcrész, amit bátyám és a 
testvérek fiataljaival telepítettem be. A jövőt 
végérvényesen eldöntötte, hogy mindjárt eb-
ben az első évben ősszel első és második let-
tem a fiatalok kerületi bajnokságában. 

Álljon itt az indulással kapcsolatos önval-
lomása a 2005-ös évkönyv tanúsága szerint.

Ebben az évben lett a 09. Tagszövetség kö-
zéptávú bajnoka. 

„Az állatok szeretete már gyerekkorom óta 
megvan, hiszen most is a vállalkozásom fő 
profilja az állattenyésztés. …

1998-ban a baráti rábeszélés és a munka-
beosztásom lehetővé tette, hogy én is részt 
vegyek a galambsportban, Gyura-Erdélyi né-
ven többször értünk el sikereket kerületi és 
országos szinten, ezért köszönettel tartozom 
Gyura Ferencnek és Gyura Zoltánnak. …

A régi bevált Devriendt vérvonalú mada-
rak mellé Horváth Károlytól fiatalokat vet-
tem és kaptam. Ezzel elindult egy több évig 
tartó barátság. Nagyon sokat tanultam tőle, 
többek között azt is, hogy hogyan kell igazán 
sikeresen versenyezni. Nem elég a jó vérvo-
nalú galamb, a győzelemhez sok-sok alázatos 
munka és tapasztalat is kell. …

Először a tenyésztést, párosítást, a mada-
rak ismeretét kellett elsajátítanom. Ebben 
nagyon sokat segítettek a Magyarországon 
fellelhető szakirodalmak és a külföldi for-
dítások. De ez még csak az elmélet volt, 
jöhetett a tapasztalatszerzés. Szerencsésnek 
mondhatom magam, mert a gyakorlati kér-

désekben nagyon sokat segítettek az óriási 
tapasztalattal rendelkező ismerőseim és bará-
taim: Horváth Károly Budapest, Kovács Mi-
hály Pilisvörösvár, Tóth Imre Balatonkenese 
és Kovács Mihály Hódmezővásárhely. …

Örülök, hogy a galambászatba belekezd-
tem, mert rövid időn belül sok sikert értem 
el, és jó barátokat ismerhettem meg.”

Nézzük meg a galambokat
Korábban több alkalommal elkövettem azt 

a hibát, hogy a dúclátogatást a riport végére 
hagytam, így az időtúllépést ott kellett behoz-
ni. Most ezen igyekeztem változtatni.

Gyula egy melléképületbe kalauzolt, („pa-
pagáj ház”) ahol mint kiderült 12 kiemelt 
tenyészpár van elhelyezve. 5 oszlopban 3-3, 
durván 1m x 1m-es tenyészfülke (cella) ke-
rült beépítésre, szeparált elhelyezést biztosít-
va az elit társaságnak.

Az első kézbe adott kék hím adta 2010-ben 
azt az öt fiatalt, ami az országos kiállításon 
reprezentálta a nemzeti bajnok csapatot, és 
amelyeket magam is megcsodáltam.

50% Van Breemen, 50% Horváth. Ennek 
van még itt egy kk hím testvére, ami talán 
még intelligensebb arcra a kéknél. 2010-ben 
az „aranypár” tojója egy Favorit lány volt.
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A Favorit egy 1997-es születésű eredeti 
Schaerlaeckens kh, kiváló tenyész, amely egy 
szezonban a ceglédi dúc lakója volt, Horváth 
Karcsitól kölcsön. Utódai nagyban hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a Schaerlaeckens vér, do-
mináló lett az Erdélyi dúcban is. Így nem vé-
letlen, hogy amikor 2008-ban Grampsch Pista 
meghívására Scharlaeckens feleségestől Ma-
gyarországon nyaralt, Ceglédre is meghívást 
kapott. Azóta Gyula már személyesen is járt 
nála. Természetszerűen néhány eredeti madár 
gazdát cserélt a látogatás eredményeként.

Visszatérve a tenyészdúchoz, még két ra-
gyogó Favorit gyerek került kézbe, de igen 
jól mutatott egy Vandenabeele kh is a Bárdos 
vonalból, valamint két db eredeti van Dyck 
madár. Feltűnt, hogy minden cella homlok-
rácsán 8-10 db felfűzött lábgyűrű függ. Mint 
kiderült, ez eleve jelzi a tenyésztő éves elvá-
rását ezektől a pároktól, másrészt eleve biz-
tosítja a kikerülő fiatalok sorszámának egy-
másmellettiségét.

Ma már Grampsch Pistával szorosabb 
a kapcsolata. Tőle merített, illetve merít a 
Schaerlaeckens vonalból egyedeket, vala-
mint van Breemeneket, de kerültek ide Toni 
Deignerek is, amelyek azonban nem kaptak 
komolyabb szerepet a tenyésztésben. Persze 
Pistánál is láttam az Erdélyi dúcból származó 
fiatalokat, amikor nála jártam 2009-ben.

További tenyész- és dajkagalambok vannak 
elhelyezve a korábbi Gyura dúcban, de oda 
nem mentünk fel az idő rövidsége miatt. Itt 
a Devriendeket, további Schaerlaeckenseket 
és van Breemeneket láthattunk volna. Azaz 
láttunk is két öreg hímet, amit a dúcgondozó 
hozott le Gyula kérésére. Az egyik egy 1997-
ben született eredeti van Breemen kcsh, a 
szuper tenyész kh nagyapja, a másik egy 
1996-os születésű eredeti Schaerlaeckens kh. 
Még mindkettő fias tojásokat ad, és még most 
is viselik a klasszis jegyeket.

Megemlített még egy kiváló Desmet 
Matthijs tojót, amely a hódmezővásárhelyi 
Kovács dúcból került birtokába.

Következtek a versenydúcok. Három dúc-
rész, 20-20 fészekfülkével. Az első kettőből 
csak a hímek fognak repülni, ezek az idősebb 
versenyzők, a harmadikból a 20 db éves hím 
mellett a 20 db éves  tojó is. (Utóbb ezt a 
szándékát módosította.) A hosszú dúc a vé-
gén L alakot vesz fel, itt két dúcrészben 40 
db fiatal hím van a párjával. A hímek fognak 
versenyezni.

A fészkekben a hímek ültek az éppen kelő 
fiatalokon. A fészektévesztés nyomán kiala-
kuló verekedés elkerülése végett ezek fészek-
re voltak zárva, mint ahogy majd szezon köz-
ben is, az özvegyítést követően, a nap nagy 
részében. A tojók az ablakok előtt sütkérez-
tek, ragyogóan mutattak.

Ezt követően a dolgozószobában teleped-
tünk le, hogy kezdetét vehesse a tulajdonkép-
peni riport.

Mivel a fiatalok győzelmének okán va-
gyok itt, beszélj a fiatal galambok 2010-es 
felkészítéséről.

Sok válogatott tenyészgalambom van. 
Ha hozzávesszük, hogy a versenygalambok 
utódaira is kíváncsi vagyok, a saját részre ki-
engedett fiatalok száma közelebb van a 300 
db-hoz, mint a 200-hoz. Szerencsére bőven 
van hely számukra, meg tudom oldani, hogy 
minden keltés külön dúcrészbe kerüljön.

Meg kell említenem néhány dolgot. A teljes 
állományt március közepén párosítom. Kivé-
tel a kiemelt tenyészek, részben a külföldi 
teszttelepekre szánt fiatalok korai elszállítása 
miatt, másrészt a legjobbak alól több fiatalt 
kapok, ha azok egy pár tojása már a dajkák 
alatt van március közepén.

Más a helyzet a versenyzőknél. Ezek is felne-
velnek áprilisban egy fiatalt, akár dajkaként, akár 
a sajátjukat. Elkerülendő a második letojását, a 
tojók kikerülnek a dúcból a kicsik 15 napos kora 
táján, és ezt követően a hímek egyedül nevelik 
tovább a fiatalokat. Ez a fészekállapot a jellem-
ző a magántréningek, majd a kerületi gyakorló 
utak során is. A hímet a fészekben kizárólag a 
kicsinye várja. Tapasz-
talatom, hogy igen jó 
eredményt produkál-
nak, ha még az első 
verseny során is kitart a 
fiatal a fészekben. Ezért 
azt sem bánom, ha az 
kissé túlkorossá válik a 
cél érdekében.

Az első napokban 
a kicsik azt a tenyész 
keveréket kapják, 
amelyen felnőttek a 
szüleik alatt, majd 
fokozatosan áttérek 
a Versele-Laga fiatal 
takarmányára.

A dúcból való kiszoktatásuk számomra 
nagy élmény. Hatalmas trepniket szerelek a 
kijárók elé, hogy azon szokják a környezetet, 
mielőtt felmerészkednek a tetőre. Ilyenkor 
az öreg galambok zárva vannak, legfeljebb 
a légtér madarai hathatnak zavarólag. Ez az 
állapot van biztosítva számukra a falkázás 
megkezdéséig.

Eddig az általános dolgokról beszéltem, 
most térek rá a 2010-es változásokra.

Megpróbálkoztam a sötétítéssel. A fiatalok 
leválasztásától egészen július közepéig alkal-
maztam, naponta 15 órától másnap reggel 9 
óráig. 9-kor, amikor az özvegyek tréningje már 
befejeződött, kiengedtem őket, éhesen. Három 
óra szabad mozgás, majd behívás 12-kor. Meg-
szokták, hogy ez másodpercek alatt történjen, 
hiszen ekkor kapták a napi egyszeri takarmányt. 
Ezt követően dúcaik már zárva maradtak, majd 
következett 15 órakor a sötétítés. Ez a rendszer 
idős versenygalambjaim programját nem za-
varta, sőt, azok reggeli és esti tréningje során a 
fiataloknál sötétség honolt, ezek nem láthatták, 
hogy mi történik odakint.

Magam is csodálkoztam augusztusban, 
a gyakorló utak és versenyek megkezdése-
kor, hogy milyen ragyogóan, teljes tollru-
hában pompáznak fiataljaim, egy-két eldo-
bott vezértollal. Felkészítésük megegyezett 
a korábbi évekével. A kerületi gyakorló 
utak előtt 8-10 magántréning 25-100 km 
távolságról, jó időben akár a hét minden 
napján. Mindig a berepülés irányából és 
mindig csoportos felengedéssel. Van egy 
utánfutóm egy kis felépítménnyel, amit 
csak rá kell akasztanom személykocsim 
vonóhorgára, és indulhatok a betervezett 
feleresztési hely felé. Versenyek közben is 
beiktatok két tréninget.

Fiataljaimat mind a szezon megkezdése 
előtt, mind a versenyek közben minden be-
tegség elkerülte. A sötétítési időszak után, 
áttértem a napi kétszeri etetésre, Versele-
Laga takarmánnyal. Himlő és paramixó ellen 
vakcináztam. A kóli és minden más betegség 
elkerülte fiataljaimat.

Van olyan érzésem, hogy a kitűnő egész-
séget annak is köszönhetem, hogy 2010-es 
fiataljaimmal megitattam 5 liter fokhagymás-
almaecet tartalmú holland készítményt, ame-
lyet Ad Schaerlaeckens tanácsára vásároltam 
és hoztam 2009. októberi utam során.
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Trichóra BS-el kezeltem, egyéb gyógyszert 
csak elvétve adtam. Érkezéskor a vizükben 
méz, elektrolit, citromlé került. Természete-
sen a napi takarítás az egész év során műkö-
dött, illetve működik.

Az eredmények igazolták döntésem he-
lyességét. A tagszövetségi bajnokság mellett 
a nemzeti bajnokság volt a hab a tortán. Vagy 
fordítva? A fiatalok teljes vedlése december 
közepéig lebonyolódott.

Azért ejtsünk néhány szót a főversenyek 
időszakáról

Az előkészítéshez sorolom a téli vakciná-
zásokat, amelyeket a teljes állományomnál 
elvégzek. Decemberben szalmonella ellen 
Chevita készítménnyel, majd januárban 
Nobivac-kal paramixó ellen oltunk. Ugyan-
csak fontosnak tartom az összeállítás előt-
ti időszakban megelőző jellegű, 5-6 napos 
gyógyszerkúrák alkalmazását a patogén bak-
tériumok irtására, főleg Henk de Weerd és 
Giantel készítményekkel.

Az összeállításról már beszéltem. A ver-
senyzők alatt meghagyott fiatalt kb. két hetes 
kortól a hímek nevelik, és erre érkeznek mind 
a magán, mind a kerületi tréningekről, sőt, le-
hetőleg az első versenyről is.

Évek óta 100-120 db hímmel versenyzek, 
amelyeknek minimum a fele egyéves. Rövid- 
és középtávú versenyeken a teljes gárda uta-
zik, az évesek is durván 500 km-ig. Ezek se-
lejtezése folyamatosan történik, tehát az első 
utakon csellengők fokozatosan kikerülnek a 
csapatból és a dúcból.

Az özvegy tojók dúca a versenyző hímek 
dúca mellett van. Ezek a tojók az etetés és 
itatás rövid időszakától eltekintve cellájukba 
vannak zárva, így a hímek bekosarazásakor 
pontosan úgy viselkednek, ahogy azok elvár-
ják tőlük. Mindig csak három-négy hímhez 
teszem be egyszerre a tojóikat, együtt a fé-
szektállal. Az együttlét alig haladja meg az 
egy percet, a hím mehet a szállító kosárba. A 
teljes csapatnál persze ez nem kevés időt igé-
nyel. A tojók maradnak a fészekben, majd a 
hímek elszállítása után szabad mozgást kap-
nak a dúcban, hogy aztán a másnapi verseny-
nél ismét fészekre zárva várják hímjeiket.

Utóbb azt tapasztaltam, hogy előnyös hosz-
szabb ideig együtt hagyni a tojókat a verseny-
ről érkező hímekkel, persze az út nehézségi 
fokát is mérlegelve. Amikor az együtt töltött 

időt elégségesnek ítélem, a tojókat „kilopom” 
a hímjétől, és viszem vissza a cellájába. A fé-
szektálak szintén eltávolításra kerülnek.

Mind a gyűjtés napján, mind a versenyt 
követően a takarmány diétás. Etetés, itatás 
közös etetőben és itatóban történik. A keveré-
kekkel nem bíbelődök, a Versele-Laga javas-
latai szerint alkalmazom a különféle keveré-
keiket. A vecsési kirendeltségükkel kiváló a 
kapcsolatom.

A versenyző hímek számára reggel este 
házkörüli tréning, kedden és csütörtökön 
magán tréning 30–40 km-ről. Fürdés heti 
egyszer a dúc előtti füves területen, a vízbe 
fürdősót és elég gyakran Insecticid 2000-et 
teszek a külső élősködők ellen.

Két-háromhetente 3-4 itatásos kezelést 
kapnak a versenyzők trichóra BS, Tricho 40, 
és légútra  Orni Speciál, Orni Stop készítmé-
nyekkel.

A dúc nagyfertőtlenítése tavasszal történik. 
Szezon közben két-háromszor gyűjtés utáni 
üres dúcnál a teljes berendezést Cloroxos-
Hypos vízzel fertőtlenítem szivacsos ledör-
zsöléssel.

Versenyek végeztével a párok még felne-
velnek egy fiatalt, majd augusztus 20. körül 
fészekzárás, a fiatalok versenyét követően 
pedig a nemek szétválasztása következik.

Nagyvedlésben szabad mozgás, kiváló ta-
karmány, heti egyszer-kétszer elektrolit, vita-
min. (Belgabion, Belgasol).

Télen napi egyszeri etetés, jó időben rövid 
szabad mozgás.

Legemlékezetesebb galambjaid?
Kiemelkedő olimpikonom a 06-09-70034 

KH. Fiatalon nem versenyzett, évesen már 
jól szerepelt. 2008-ban az országos kiállítá-
son rövidtávú év galambja első. Ezen a távon 
három kerületi első díjat repült. 2009-ben 
sport A kategóriában második, míg 2010-
ben ugyanebben a kategóriában első. Kerüle-
ti első díjainak számát tovább növelte.

Apját Grampsch Pista tenyésztette két ere-
deti Schaerlaeckens galambtól, az anyja álta-
lam tenyésztett Favorit lány.

A 04-09-52020 KH standard élményeket 
nyújtott azzal, hogy a 2007-es országos kiál-
lításon a standard hím kategóriában II. díjat 
nyert, amivel olimpiai résztvevő lett. Ő az 
„aranypárom” egy korai gyereke. (50 %-os 
van Breemen x Horváth)

A 10-D-260097 kkt a 2011-es országos 
kiállításon sport F kategóriában harmadik 
lett. Mellesleg a fiatalok versenyén kerületi 
második champion. Győrből 2759 galamb 
ellenében kerületi második, Rajka 1-ből a 
2409-es mezőnyből kerületi második, Velka 
Bites-ből pedig zóna első a 3623 küldött ga-
lambból.

Az apja az „aranypár” hímjének kovácsolt 
testvére, (amit én korábban intelligensebbnek 
tituláltam), az anyja a szintén említett Desmet 
Matthijs tojó Kovács Misitől.

Egyebek:
Eredményeit nem részletezném, hiszen 

2005. óta valamilyen bajnoksága ürügyén az 
Évkönyv állandó szereplője a 09-es Tagszö-
vetségen belül, és ott évről-évre részletezve 
vannak szerzett skalpjai. Az utóbbi években 
teszttelepi eredményei is kiemelkedőek, ami 
galambjai genetikai értékét igazolja.

2010-ről talán annyit, hogy a Fiatalok 
Nemzeti Bajnoksága mellett ő nyerte a Szu-
perkupa összesített országos csapatversenyét 
is. Élhelyezéseinek se szeri, se száma, orszá-
gos mesterversenyző, háromszoros olimpi-
kon, vezeti az Elit klubot.

A sikereinek titka: Jó galamb, tökéletes 
ellátás, állandó megfigyelés a szükséges ki-
igazításokhoz.

2007. óta tagszövetségi elnök. A 09. Tag-
szövetséghez 9 egyesület tartozik. Három 
felépítményben, bérkocsikkal szállítják ga-
lambjaikat. A nemzeti bajnokság rövid,- kö-
zép,- és fiatal kategóriáját önállóan bonyo-
lítják, a hosszú távot a Hírössel közösen. A 
bajnokságok egy csapatosak.

Hogy látom én?
Nála „pénz, paripa, fegyver”, a stabil csa-

ládi háttér, az állatok szeretete, valamint a 
töretlen győzni akarás együtt van. Ez utób-
bi megvalósításához szinte elképesztő ener-
giákat vet be. Bár van dúcgondozója, de a 
galambok körül – a takarítás kivételével – 
mindent maga végez. Az ő szavait idézem, 
amikor leírom: „az év bizonyos időszakában 
főállású postagalambász vagyok”

Nem lesz könnyű sétagalopp 2011. sem 
versenytársai számára. Kívánom, hogy ma-
darai további sikerekkel honorálják a renge-
teg befektetett munkát.

Tamás István
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A közép-Európai versenyek (Brüsszel, Oestende) Magyarországi sikeres résztvevője

J. Varga Attila F-10 Abda

J. Varga Attila vagyok, 1956. 03. 30-án 
születtem Győrben. Abdán élek kertes ház-
ban szépszámú családommal (három lány, 
egy fiú). A dúcaimat a melléképületek tetejé-
re építettem pozdorjából.

A galamb szeretetét már egészen kicsi ko-
romtól éreztem, az apai nagyapám és később 
az édesapám is tartott galambokat egy udvari 
dúcban, igaz levágásra.

A postagalambászatot, azután a versenyzést 
már később 1995-ben kezdtem el, Renczés 
Ottó sportbarátom unszolására.

A kezdeti tudományt Szabó Imre (F10) volt 
egyesületi elnöktől tanultam, aki kiváló egye-
deket adott az akkor már híres Jakab Sándor és 
„Suszter” Horváth András (Anker-galambok) 
Ő általa kitenyésztett fiatalokból. A kezdeti 
sikereket újabb jó minőségű galambok vásár-
lása követte: tenyészanyagnak Kovács Jenő 
tagszöv. bajnok és Markó Dezső – többszörös 
tagszöv. bajnok állományának kiválóan szálló 
galambjainak gyerekeiből és testvéreiből.

Az általam végrehajtott keresztezésekből kelt 
versenyzők 2001-ben repítettek a csúcs felé: ek-
kor tagszöv. ált. 6., tagszöv. hosszú távú 3. csa-
patban, míg egyéniben tagszöv, I-III. díjig több, 

champion középt. I., hosszú távú champion II. 
díjakat szereztek, az egyesületi bajnokság szinte 
minden díját megnyerték galambjaim.

Igazából a szemem már ekkor is a Maraton 
versenyek felé kacsintgatott, de a felkészült-
ségem még nem volt az igazi. Markó Dezső 
ajánlásával beléptem a MARATON CLUB-
ba. 2002-ben indítottam először – kissé félsze-
gen – Brüsszelbe 3db galambot. Legnagyobb 
csodálatomra a megérkezett galamb lejelenté-
sét követően máris két ellenőr jelent meg. 

A Tokaji Sándortól vásárolt Máj-Fábry x 
Debaree tojó országos 7. Zóna I. díj Nem-
zetközi 13. lett. (Ekkor közös lista készült az 
osztrákokkal, csehekkel, szlovákokkal.)

Kedvet kapva a folytatáshoz, vásároltam 
Szauervein Józseftől néhány maratonos utó-
dot tenyésztésre, melyek gyerekei szépen 
mutatkoztak, de sajnos egy éjjel a féreg meg-
ölte őket a szülőkkel együtt. 

Nem adtam fel Maratonos álmaimat, 
de munkahelyi összeegyezhetetlenség mi-
att a kerületi program röptetéseit fel kellett 
függesztenem egészen a tavalyi évig. Az eltelt 
idő alatt egészen 2010-ig a kerületi program-
ból csak a rövidtávot használtam a Maratonos 
galambjaim tréningeztetésére. 2008-tól az az-
napos hosszú távon teszteltem a keresztezett 
galambokat és megnyertem a tagszövetségi 
szuperhosszú távú bajnokságot.

A sajnálatos féregakció után ismét 
maratonos tenyészszülők után néztem, a tag-
szövetségi programhoz pedig visszahoztam 
Varga Béla bátyámtól (F10) a CSARLY kkh 
és a Kertai László (F13) tenyészetéből való 
SUSZTER kt, amelyek életem eddigi legtöbb 
díjat szálló gyermekeit, unokáit adták.

Majd Markó Dezső Aardenjeiből választot-
tam egy formás tojót, utána Steinmann István 
fakóiból egy délceg hímet. Az I-re a pont, Zergi 
Dezső „agyon rokontenyésztett” Symonsaiból 
egy veréb nagyságú tojó és általam látott két 
legszebb Aarden tenyész – szinte beszélő arcú 
gyerekei – a Zergi dúcból. Az „ötvözésből” 
kelt utódok eredményei a következők:

- 04-D133963 Fakó T: „Picur” 
2005: Liege 105., Kiel 139. (egy évesen)
2006: Aachen 122. (két nagy fiat nevelt, is-

merős érzés: jött a két ellenőr) Arendonk I. díj
Zóna I. zóna csapat I. Orsz. csapat: 3. 

champion 9. (két évesen összesen több mint 
5000 dkm Maratonon)

Azóta egy neves német dúc tenyészgalambja.
- 04-D133967 Sk H „Rigó”
2005: Aachen 39. tagja a zóna 3. orsz. 11. 

csapatnak (az állandó nevezett)
2006: Aachen 111. (két nagy fiat nevelt a 

Picurral)
Arendonk 53., zóna 17., zóna csapat 1., 

orsz. csapat: 3., champion 16.
Jelenleg legjobb Maratonos tenyész hí-

mem!
- 05- 50 - 12114 Sk H „Rigó fia”
Aachen: orsz. 96.
Arendonk: orsz. 100. (fészek tollasan) 

champion 25.
2009: Aachen országos 2.

A MARATON CLUB 2006 évi eredmé-
nyünk:

Aachen csapat:  21.
Arendonk csapat:    3.
Összesített csapat:   3.
Azóta is minden évben vannak kiemel-

kedő eredmények, de a 2009-es tragédia 
Criwitz és az utána következő tragédia Kiel 
teljes mértékben eltüntette pár évre a jövőt. 
Tenyészállományomat Ország Mihály hí-
res „PIROS” (Anker-Plastron vonal) utolsó 
tenyészgalambjainak megvásárlásával egé-
szítettem ki, valamint Németh Károly (F13) 
többször kerületi első díjat szállt 106-osának, 
– ami Gyerkó vonal, – két rokontenyésztett 
gyermekét hoztam el, melyek keresztezett 
utódai egyévesen 7-9 helyezéseket száll-
tak. Esztergomból Pintér László Aarden-
tenyészetéből kaptam kétpár reményteljes 
egyedet, melyek gyerekei tavaly már egyéve-
sen eredményesek voltak egy-egy Maratonos 
úton. A tavalyi év második felében Kustyán 

HU-05-M110407 H  Liege zóna 7.
Kiel zóna 10.

Pimasz HU-08-11-30847 H  10 tgsz. 
helyezés ebből röpcs. 1. díj, 2. díj,
4. hely, tgsz. röv. táv II. Champion

RIGÓ és párja

Kupáimmal és a 11-essel
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Tamáson (F02) keresztül ismerkedtem meg 
Meixner Zoltánnal, akitől ajándékba kaptam 
6 pár késői fiatalt tenyésztési célra.

2010-ben egyéves galambokkal röptettem 
végig a szezont a Maratonon is, és hosszú idők 
óta először röptettem végig a tagszövetségi 
programot is egészen biztató eredménnyel. Az 
egyesületben a rövidtáv kivételével mindent 
megnyertem – több első, második és harmadik 
díjjal, de a tagszövetségi versenyben ez csak 
a 12. helyre volt elég. Érdekes módon a tag-
szövetségi rövidtávú champion II. galambom 
a „RIGÓ” és a „CSARLY” unokája.

A Maraton versenyeken Kielből már a kül-
dött öt galambból négyet helyeztem országos 
élben, úgy látszik kezdtek beérni a versenyek 
végére az egyévesek???!! Valószínű, mert - 
Nochta István szlovák sporttársam invitálásá-
ra beléptem a szlovák MARATON- DERBY 
Nemzetközi Klubba, ahol szintén öt darab egy-
évest küldtem végig a versenyeken minimális 
veszteséggel. A szlovák listán 350 tenyésztőből 

30.-ként végezve az öt út után. Egyéves hím 
szerzett helyezést Oestendéből, egyéves tojó 
szállt országos 9. és nemzetközi 12. helyezést 
Kiel-ből, majd ugyanez a tojó szállt Brüsz-
szelből élhelyezést, pedig se párja sem fészke 
nem volt. Az idén is röptetek mindkét Maraton  
klubban a tavalyinál nagyobb reményekkel. Az 
eredmény megsínylette a két Maraton Klubban 
való röptetést, de az idei évben a Szlovák (öt út) 
és a Magyar Maraton Klub (három út) össze-
hangolt a három úton való közös röptetései által 
már csak az Oestende és a Brüsszel utakra kell 

külön galambot delegálnom. Ez nagyrészben 
időmegtakarítást és csökkentett galamblétszám 
ráfordítást is eredményez. 

Mindezek ellenére nem teleltetek át nagy 
létszámú galambot, amik vannak a szakoso-
dásnak megfelelően mindenhova küldöm.

Bár nagylétszámú fiatalt gyűrűzök ennek 
ellenére fiatalok versenyét nem röptetek már 
évek óta. Szerencsés helyzetben vagyok – de 
lehet, hogy nem – az ország minden nagyobb 
városában megfordulok a munkám miatt, 
gyakran külföldön is. A fiatal galambok ekkor 
mindig „velem jönnek” és nem számít mikor 
érek a helyszínre, a körülményekhez rugal-
masan alakulva nekik repülniük kell hazafele. 
Mire befejezem a tréningsorozatot elég jól 
megfogyatkozik a csapat, ekkorra lerepülnek 
több mint harminc utat. Ezt harmadik éve csi-
nálom és az a tapasztalatom, hogy évről évre 
kevesebb a veszteség, rövidesen kialakulni 

látok egy „magot”, úgy a Maratonon mint a 
tagszövetségi programban egyaránt, ami köré 
megint lehet építeni a jövőt. Alapvetően fon-
tosnak tartom a galambok egészségben tartá-
sát a verseny és tenyészidőszakban egyaránt, 
bár ezek lezajlása után nagyobb szabadságot 
adok galambjaim számára az egészségre és 
az etetésre mégis nagyon odafigyelek. A te-
nyésztésben a különböző vérvonalú, de díjat 
szálló galambok erősen rokontenyésztett utó-
dait keresztezem két éve és most már a saját 
eredményes versenyzőimet is tenyésztésbe 
tudom fogni. A tenyészgalambokat is erősen 
szelektálom, nyilván nekik az eredményes fi-
atalok örökítésében kell helyt állniuk. Sokáig 

nem próbálgatom a párcserét, az eredményte-
len tenyész ha jól nevel dajka lesz, vagy kike-
rül a dúcból. Tavaly óta több tojóval is ered-
ményes fiatalt örökítő hímet csak költetem, de 
nem nevel esetleg a szezon végén egyszer.

Nem vagyok a spakli virtuóza, de legjobb 
tenyésztési tanácsadóm a ráérzés és a számok 
– elsősorban az egyéni helyezéseket értéke-
lem, de a jó csapateredmény egy jó fénykép az 
állomány átlagáról – kontrol: mindig a kosár.

Lehet, hogy sokan dilettánsnak tartanak, ha 
már a tagság többsége ragaszkodik a „galamb 
és eredménygyilkos” általános bajnoksághoz, 
a tagszövetségi tenyésztőnkénti csapatátlagot 
utanként, a bármennyi küldött galamb első öt 
befutójából számítanám. (Itt csak egy csapat 
van!) Valamilyen formába el kell kezdeni a spe-
cializálódást a különböző távokra. A tagszövet-
ségek közös egyetértésével ki kellene alakítani 
egy egységes versenytervezetet összehangolva 
az FCI szabályzattal, – az esélyegyenlőséget 
legjobban megközelítve, hogy a Nemzeti Baj-
nokság eredmény összevetésénél a bajnokok 
büszkén vehessék át díjaikat, ne kelljen azt hal-
laniuk, „hogyha így számolták volna”!!! Úgy 
érzem szakítani kellene bizonyos hagyomá-
nyokkal, amik fölött eljárt az idő és helyükbe 
kellene közösen léptetnünk a galambsport való-
di értelmében néhány jól átgondolt döntést, ami 
új utat mutat a galambászoknak, segítene meg-
tartani, illetve növelni létszámunkat a mondat 
anyagi és erkölcsi értelmében egyaránt.

Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozásra 
és kívánok minden sporttársamnak elhivatott-
ságot, egészséget és szerencsét a jövőhöz.

J. Varga Attila

11-es  HU-09-11-44211 H  8 tgsz. he-
lyezés ebből 2 x röpcs. 1 díj 1 x 9.hely

ETUS - HU-09-11-44247 T Szlovák 
Derby - Maraton Kiel orsz. 9.  Brüsszel 

orsz. 32. nemzetközi 50. kb. 25 000 cseh, 
szlovák, lengyel galambbal versenyzett

HU-09-11-44238 H tgsz. 9 helyezés

Jelenlegi legjobb tenyészpárom

Mike Tylson után én is meglátogattam 
Darrel Peters

Linkoln-megyei bajnokot
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2010-ben a Pannon Maraton Klub meglepetés 
embere volt a vásárhelyi FErGE SándOr

A vásárhelyi nagyágyúk nyomdokaiba 
lépett a fiatal korosztály, melynek egyik 
képviselőjét Ferge Sándort ismerhetik 
meg a szaklap olvasói – aki a 79 éves vá-
sárhelyi U-01-es egyesületében 2010-ben 
a hosszú távon a Pannon Maraton Klub 
versenyein ismerhette meg az ország 
postagalambsport közvéleménye. Mie-
lőtt a postagalambsportba kerüléséről 
és sikereiről faggattam volna – először 
arra kértem magáról, életútjáról, csa-
ládjáról adjon egy körképet…

- Szóval ki is az a Ferge Sándor?
- Ha ez a kérés hát legyen – Debre-

cenben 1964. július 22-én születtem. 
Középiskolai tanulmányaimat Debrecen-
be a Balázsházy János Mezőgazdasági 
Szakközépiskolába folytattam. Ez időben 
kerületem közel a postagalambászathoz. 
A főiskolai tanulmányaimat Hódmezővá-
sárhelyen az Állatorvostudományi Egye-
tem Állategészségügyi Főiskolai Karán 
folytattam. Itt ebben a városban történt 
az igazi „fertőzés” e sport iránt. Többször 
voltam galambgyűlésen, pakoláson, ki-
állításon és természetesen én is vártam a 
vásárhelyi tenyésztőkkel együtt a bekosa-
razott kedvenceiket. Ekkor határoztam el, 
hogy mélyebben is szeretnék a postaga-
lambokkal foglalkozni. Főiskola után Püs-
pökladányba vállaltam munkát, majd jött 
a katonaság, ezt követően megházasodtam 
és letelepedtünk Püspökladányban. Bér-

lakásban laktunk, szóval a 
postagalambsport még nem 
jöhetett szóba. Jöttek a gye-
rekek 1991-ben megszületett 
Petra, 1992-ben Roland. Je-
lenleg lányunk az Orvostu-
dományi Egyetemen tanul, 
fiunk pedig a Kommunikáci-
ós Főiskolán.

- Mikor kerültél, kerül-
tetek Hódmezővásárhely-
re?

- A TSZ átszervezések mi-
att 1992-ben úgy döntöttünk, 
hogy a végleges letelepe-
dést, nem Püspökladányban 
képzeljük el. Ekkor hazaköl-
töztünk Hódmezővásárhely-
re. 1993-ban beléptem az 
U-01 Egyesületbe és elindult 
a versenyzés.

- Hogyan indult?
- Mivel már nem voltam 

ismeretlen Vásárhelyen így 
induláskor sok vásárhelyi tenyésztőtől 
kaptam galambokat. Máig is fellelhe-
tő a törzsemben és versenyzőim között 
ezekből az egyedekből. (Marton Pétertől, 
Mucsi Bálinttól). Dúcépítés, tapasztalat-
szerzés időszaka után némi sikerélmény 
kezdett látszani. Sikerült helyezéseket el-
érnem majd él helyezéseket is kivívnom.

- Mikor volt az első komoly sikered, 
ami ebben a nagyon erős egyesületben 
nem is olyan egyszerű…

- Első komoly hosszú 
távú siker 1998. Teplice-ből 
2 napos versenyről. 1998-
ban építkezési gondok mi-
att úgy döntöttünk elköltö-
zünk jelenlegi otthonunkba 
a Kölcsey utcába. Ez év-
ben már több díjat sikerült 
nyernem. Így Cottbus-ból, 
Ágfalváról, Komáromból, 
Hradec-Kralove-ből. Sajnos 
a költözés teljes újrakezdést 
is jelentett. Versenyzőimet 
nem sikerült átszoktatni, új 
állományt kellett építenem.

- Mi a jelenlegi állomány 
alapja?

- Javarészt Jules Rijckaert 
keresztezett Desmet-Matthijs 
– De Baere keresztezett és 
egy amerikai tojó valamint 
Jules Rijckaert – Van Der 

Wegen keresztezett galambok alkotják. Az 
amerikai tojó (Bártfai Ferenc érdi sporttárs 
testvérétől Los Angelesből), kivételével a 
többi galambom őse Marton Péter kiváló 
versenyző társamtól származik. További 
állományalapítómmá vált 99-05-53286 
KH, amely 2002-ben rövidtávú egyesüle-
ti champion volt. Ennek apja egy holland 
Sali hím, anyja Arany Lászlótól származó 
keresztezett hosszú távú galamb. Ez a ga-
lamb 2004-től tenyésztésbe került az ame-
rikai kék tarka tojóval (IF SEP-03-3752) és 
ebből született a 76307 KH.

- Új dúcban mikor jöttek az első si-
kerek?

- 2004-től szinte minden évben voltak si-
kereim – szóval vegyük sorba – 2004-ben 
a fiókbajnokságon egyesületi I. helyezést 
értem el, röpcsoporti II. helyezést, kerüle-
ti II. helyezést. Nagy meglepetésemre és 
örömömre. Kerületi I. helyezett champion 
Sali x Desmet-Matthijs – De Baere.

2005-ben középtávú bajnokságon sike-
rült remekelnem egyesületi I. helyezés, 
röpcsoporti I. helyezés, kerületi II. helye-
zés. Ebben az évben már országos közép-
távú zóna csapatdíjam is volt. 

2006-ban a nagyon jó kezdés után madár-
influenza miatt leállt a versenyzés, egyesüle-
ti rövidtávú csapatom I. helyen volt ekkor. 

2008-ban 05-05-93595 KKH galamb-
bal sikerült As-ból két országos díjat is 
nyernem (9800 galamb közül II. hely, IV. 
hely). Ugyanekkor a 76307-es középtávon 

Ferge Sándor munkaruhában az állomány alapító
amerikai kta tojóval

Az állományalapító száli hím
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champion lesz és az ország IV. legjobb B 
kategóriás kiállított galambja! 

2009-ben 53286 és az amerikai tojó újabb 
élversenyzővel örvendeztet meg. Több mint 
7000 galamb közül Zóna I. hely rövidtávon. 
Az 53286 új párjával egy Desmet-Matthijs 
– De Baere tojóval is egyesületi champion 
rövidtávú galambot adott.

- Te Standard kategóriában is sikere-
sen szerepelsz…

- Nagy öröm számomra, hogy Standard 
kategóriában már több éve jó eredménye-
ket érek el. Például 2010-ben standard tojó 
kategóriában országos 13. lettem. 

- Milyen módszerrel versenyeztél, 
versenyzel?

- 2010-ben próbálkoztam 20 párnál a to-
tál özvegységgel, amit úgy gondolok nem 
tudok folytatni a későbbiekben. Sajnos a 
bajnokságban nem jeleskedtem, de a Pan-
non Maraton versenyei kárpótolták e hi-
ányt. Magdeburg nemzeti 10. hely, Coburg 
nemzeti első, nemzetközi első, csapat első 
díja! (Úgy, hogy hármat pakoltam) 

Természetes kímélő módszerrel röptettem 
galambjaimat. Takarmányozásuk főképp 
saját keverék és némi Champion bázis. A 
Giantel BV termékeit használom, Tricho 40 
és Ornistop a versenyidőszakban. Verseny-
zők párosítása március utolsó hetében törté-
nik és általában egy fiókát nevelnek a párok 
a versenyek során. A versenyek első hónap-
jában heti 1 alkalommal 20 km-t tréningez-
nek madaraim. Napi 1x vagy 2x takarítok és 
ház körüli tréninget alkalmazok. 

- Manapság visszatérő kérdés a dúc-
létszám – elsősorban a növekvő takar-
mány árak miatt – egy szónak is száz a 
vége mekkora a jelenlegi Ferge dúc ga-
lamblétszáma?

- 80 körüli galambbal versenyzek és 
kb. 60 tenyészgalambbal bírok. Évente 
új egyedek kerülnek a Marton dúcból is 

t esz tpáros í tások-
ra. Bártfai Ferenc 
(B-02) barátommal 
(Maraton Klub ver-
senyzője) évente 
cserélünk egyedeket, 
nála is maradandót 
alkotott amerikai 
vérvonalból. 

- A jövő tervei?
- Szeretnék a ké-

sőbbiekben is díjakat 
nyerni és ennek érde-
kében tevékenykedni, 
de nem foggal-köröm-
mel. A nyugodt ver-
senyzés híve vagyok. 
Eddig nem említet-
tem, hogy egy olyan 
egyesületbe sikerült 
belépnem ami a Dél-Alföld legmeghatáro-
zóbb versenyzőit fogja össze. Ezért is örül-
tem és örülök családommal együtt az egyéni 
sikereimnek! Az egyesületi kapcsolattartás, 
versenyidőszakban családias vacsorával zá-
ruló egyesületi bajnokavatók, fogadások, téli 
időszakban a heti klubesték, példamutató le-
hetne minden más egyesületnek.

- A lényeget a végére hagytuk, hány 
galambbal érted el a Pannon Maraton 
sikered és mely egyedek a legjobbak?

- Pannon Maraton: 8 galambbal vettem 
részt – eredményei a legjobb három ga-
lambomnak: 

05-05-93571 kh
Apja: Rokontenyésztett Rijckaert x Van 

Der Wegen (testvérpárosításból)
Anyja: Desmet-Mattijs x De Baere

Magdeburg  orsz 10. 801g  1055m/p 
Bamberg 2 orsz 144.  792g  1108m/p 
Coburg orsz 13.  791g  1142m/p 
            nemzetközi 18.  1932g 

04-05-76307 kh 
Apja: 99-05-53286 kh / Sali x Arany L 

Hosszu távú kkt
Anyja: Amerikai kta t / Los Angeles-ből 

Coburg orsz. 1. hely 791g 1193m/p 
             nemzetközi 1. 1932g 

05-05-93595 kkh
Apja: 8021 kh / rokonteny. Rijckaert x 

Desmet-Mattijs 
Anyja: 05543 kkt / Desmet-Mattijs x 

Rijckaert x Desmet-Mattijs X De Baere

Coburg orsz. 28. 791g 
            nemzetközi 35. 1932g 

COBURG csapat: orsz. 1. hely 
                                    nemzetközi  1. hely

Coburgba összesen 3 galambot küldtem... 
és sikerült ezt az eredményt elérnem, amire 
nagyon büszke vagyok – amit nem lesz köny-
nyű űberelni 2011-ben.

baraa-press sport
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Hasonmás
Sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan is lehetne egy kivé-

teles képességű galamb genetikai értékét a legjobban megőrizni. 
Próbáltam a legjobb örökítő hím galambot három generáción 
keresztül saját lányával párba tenni, hogy minél töményebben 
kapjam vissza a bázis hímem genetikai tulajdonságait. Az ered-
mény az volt, hogy három évet elpazaroltam a kiváló hím ren-
delkezésemre álló tenyésztési éveiből. A szerencse akkor pártolt 
mellém, amikor a szóban forgó hím, szabad párosításban össze-
párosodott a legjobb unokájával. Mert vallom, hogy a vér meg-
érzi, megtalálja a hozzá legjobban illeszkedő láncszemet. 

Akkoriban olvastam – Mendel Gregor (l822-1884) oszt-
rák természettudós, róla nevezett átöröklési szabályt, ami így 
szól: „Ha két olyan fajta kereszteződik, melyek csak egyetlen 
tulajdonságban különböznek egymástól, akkor az első nem-
zedékbeli utódok csak az egyik szülő tulajdonságát mutatják. 
Ez a tulajdonság az uralkodó (domináló), a másik a visszaeső 
(recesszív). A második nemzedéknél az utódok 1/4-e mutatja a 
visszaeső 3/4-e az uralkodó tulajdonságot. Az előbbi 1/4 utó-
dainál állandósul a visszaeső bélyeg, ellenben a 3/4 utódai 
között minden további nemzedéknél a 3/4 - l/3 szabály szerinti 
öröklés fog mutatkozni.” 

Ha ezt az elméletet értelmezzük akkor a fiatalok közül a 
legjobb hímet, összepárosítjuk az anyjával. Ugyanígy a leg-
jobb fiatal tojót az apával, így kapunk a második nemzedékben 
olyan példányokat, melyeknek egy része erősen anyai, más ré-
sze erősen apai tulajdonságokkal fog rendelkezni. Ezekből a 
példányokból újra párosítjuk a legjobb hímet az anyával (anyai 
vérvonal.) Ugyanígy a legjobb és legszebb tojót az apával (apai 
vonal). Hosszú időn át tenyészthetünk ily módon, anélkül, 
hogy idegen vérű galambot kellene felhasználunk, de csak az 
esetben, ha szigorúan szelektáljuk a fiatalokat, mert ellenkező 
esetben nem a szülői előnyök, hanem a lappangó hátrányok, 
illetve rossz tulajdonságok jelentkeznek hatványozottabban. 
Ezen gondolatok után fogalmazódott meg bennem a következő 
képlet, a tervezett vérvonal tenyésztésére.

F= X= Y= V= F2= R= G= F3= W= M= F4= T= H= F5
A B F X C F2 X D F3 F2 E F4 F3

Amihez szerintem indulásnak elég három alap galamb és 
háromévente egy nagyteljesítményű egyed bekeresztezése 
a vitalitás érdekében és persze egy képlet, ami alapján le-
vezetjük az elképzelést. A kiinduló klasszis galambot „F” 
betű megjelölésével szemléltetek, ami lehet tojó vagy hím. 
Én saját példámból elindulva az „F” = hím , megkapja a 
szintén kiváló „A” jelölésű tojót, a kettőjük közös legjobb 
teljesítményű lánya az „X” jelölésű tojót párosítom a „B” 
hímmel. Amely párosításból születik a szigorúan röptetett 
„Y” tojó, ami az „F” hím unokája. Ekkor az „Y” tojót pá-
rosítom az „F” hím nagyszülővel, amiből születik a szin-
tén erősen kipróbált „V” hím. A „V” hímet összepárosítom 
az „F” hím lányával az „X” tojóval, – ami féltestvére és 
egyben unokája is az „X” tojónak. Ebből a párosításból 
születendő „F2” utóddal elérkeztem a képletem első feje-
zetéhez. Minden egyes párosítás egy évet vesz igénybe. A 
képletem folytonosságához csupán három bázis galambra 
van szükség, mert nem az a cél, hogy a tenyészek létszáma 
duzzadjon, hanem, hogy a legjobb minőségben őrizzem 
meg a legjobbat. A képletben az „ A, B ,C ,D, E” jelzésű 
egyedek a keresztezést szolgálják, csak addig van rájuk 
szükség ebben a vonaltenyésztési folyamatban, amíg a kí-
vánt minőségű utódot létrehozzák . Az „F, X, F2, F3, F4, 
F5,...” jelű bázis galambok is csak addig szükségesek míg 
a képletben szerepelnek. Az „Y, V, R, G, W, M, T, H...” 
jelű galambok is csak az egyszeri tenyésztési használat 
után a versenyzés terén jeleskedhetnek.

A képletben szereplő galamboknak egy nagyon fontos tulaj-
donságban kell megegyezniük, hogy mind extra galamb kell, 
hogy legyen, különben semmit nem ér az egész. Devos Etienne 
úr „Witeruge” nevű galambját tudnám említeni, amely 16 első 
díj nyerése után került a tenyésztésbe.

Rimóczi Róbert

Elolvastam elvileg nagyon logikusnak tűnő gondolatmenete-
det, és az Általad vázolt tenyésztési programot. Az egészben az 
a nagy probléma, hogy a Mendeli-szabályok, amire hivatkozol 
is teljesen korrektül, azok olyan tulajdonságokra vonatkoz-
nak, amelyet egyetlen génpár határoz meg. Ha ez így lenne a 
versenygalamboknál, vagy akár csupán két, esetleg maximum 
3 génpár határozná meg egy galamb teljesítményét, akkor a 
gének számával növekvő arányban a program hatékonysága 
folyamatosan csökken. Sajnos azonban, amint Te is tudod, 
vagy tapasztalod, és amit az állatnemesítés számtalan példája 
is igazol, az egyedek teljesítményét sok kisebb-nagyobb hatá-
sú génpár,  illetve gén befolyásolja, és a tulajdonságok emiatt 
folytonos eloszlást követnek az un. Gauss-görbe szerint. Rá-
adásul az egyes tulajdonságok egyik része döntően összegző 
un. additív génhatáson alapul, de nagyon sokszor különösen 
kiváló versenyteljesítményt elérő egyedek esetében ettől el-
térő dominancia, sőt ritkább esetben szuperdominancia is 
érvényesül, ami erősen zavarja a leegyszerűsített tenyésztési 
sémákat. Ezért van az, hogy sokszor egy-egy kiemelkedő ver-

senyteljesítményű egyedben a többitől kissé még nagyobb tel-
jesítményt, bizonyos keresztezési effektusok hozzák ki. Ezért 
látjuk ma például a lótenyésztésben, hogy a legjobb teljesítmé-
nyű egyedek akár ugratásról vagy másról van szó, un. szinte-
tikus fajtákból kerülnek ki, amelyekben nagyfokú keresztezési 
effektusok érvényesülnek. Ugyanezt igazolják az USA-ban a 
nagy pénzdíjakkal járó ügyességi kutyaversenyek eredményei 
is, ahol mindent időre kell teljesíteni, és amely versenyeket ma 
már kizárólag speciális hibridkutyák nyernek meg és tartják az 
új világrekordot.

Ezért nagyon nehéz és előre nehezen kiszámítható kivételes 
képességű versenygalambok programozott előállítása, habár 
kétségtelen, hogy ezekben igazolható kivételes vérvonalak tar-
tós háttere. Az Általad vázolt tenyésztési módszert én magam 
is alkalmaztam a díszhal-tenyésztésben, de ott egy-két gén 
által befolyásolt tulajdonság rögzítése és hosszú ideig történő 
megőrzése a cél, viszonylag kisszámú tenyészpopuláció fenn-
tartásával.

Tisztelettel üdvözöl: Horn Péter

Kedves róbert!
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Horváth János (1891-1963)

Mottó: „Egy állomány értékét nem a 
galambok száma, hanem azok minősége 
jelenti.”            (Horváth János)

1931-1961 között alkotott maradandót a 
magyar postagalambsport történelmében. 
1891-ben született Kőbányán. Az első világ-
háború alatt elpusztultak galambjai. Hat és 
fél évi szibériai fogság után, visszatértekor 
azonnal postagalambokat szerzett be, innen-
onnan. 1923-ban vett részt először versenyen, 
eredmény nélkül és csak öt év után lett egy 
versenyen harmadik. Beszerzett német, hol-
land, angol galambokat, melyek azonban nem 
feleltek meg igényeinek. Áttörést az amerikai 
Ohio államból Max Schultz jonngstowni, va-
lamint a bécsi Franz Hopfner tenyésztőktől 
importált galambok jelentik. 1932-ben Franz 
Hopfner bécsi tenyésztőtől többedmagával 
vásároltak 8 pár Hawenith eredetű galambo-
kat 4 ezer pengőért. Horváth János galambjai 
nagy részét ekkor értékesítette 8-10 pengős 
darabonkénti árért. Ezen galambok tekinté-
lyes része Aachenig repültek (1050 km). A 
Hopfner galambokat így jellemezte: Arányos 
felépítésűek voltak, nagyszerűen zárt három-
szöget képező medencecsontozattal, de fő-
ként selymes puhaságú dús tollazatukról és 
nagy szárnyfelületükről voltak nevezetesek. 

A galambok nagytestűek voltak.
A Hopfnerrel történő személyes találkozá-

sok alkalmával sokat tanult a tenyésztés, tar-
tástechnológia és a versenyzés terén. A német 
tenyésztőktől tanultakat valamint a német új-

ságokból olvasottakat feldolgozza és beépíti 
saját értékrendjébe. 1931-ben érkeztek az 
amerikai galambok. Az A. U. 27-O. P. P. kk 
hím galamb verseny távjait külön szeretném 
kihangsúlyozni, figyelemfelkeltés céljából

1927: 121, 170, 170, 340 km
1928: 154, 170, 340, 510, 850 km-ről aznapos
1929: 170, 340, 510, 510, 1020, 1609 km

Az 1020 km-es távról másnap reggel, az 
1609 km-ről hatodik napon érkezett.

1930: 510, 510, 680, 850 km-ről aznapos.

Horváth János 1931-1942 között számta-
lan kerületi és országos bajnokságot nyert.

Az olimpia kiállításokon alábbi eredmé-
nyeket érte el: 1938-ban Brüsszel hatodik 
díj, 1939-ben Kölnben első díj, 1959-ben 
Lisszabonban ötödik díj, 1961-ben Essenben 
negyedik díj.

Elsőként kapta meg a „Mestertenyésztő” 
címet, a Magyar szövetség Aranykoszorús 
jelvényét a Német szövetség gyémánt az 
Osztrák-Lengyel és a Csehszlovák szövetség 
Arany jelvényét birtokolta. 1938-ban Belgi-
umban vizsga után megszerezte a nemzetközi 
bírálói címet.

Az olimpiai kiállításokon 1938-ban és 
1939-ben magyar részről volt bíráló. Horváth 
János nyilatkozta: a brüsszeli Olimpia után 
alkalmam volt Guillaume Stassart páratlan 
állományát megtekinteni, ez alkalommal 
egyenként kezembe adta híres galambjait 
több mint másfél órán át megmutogatott min-

dent és magyarázta tenyésztési és röptetési 
módszereit. Mondhatom, hogy ezen másfél 
óra alatt többet tanultam, mint egész addigi 
tenyésztői pályafutásom alatt. Hawenith, Van 
Thyn, Bonfigt, Osmann világhírű dúcaiban is 
megfordult. Horváth János nemcsak egy ki-
váló törzs megalkotója, hanem kiváló sport-
vezető, és egyben legtermékenyebb szakíró 
is volt. 1947-ben megjelent „Postagalamb te-
nyésztés” című könyve. A champion bajnok-
ságban a 14-31-389 kk hímje egymás után 
három évben champion első, mindhárom 
évben 100%-os helyezési aránnyal. A 14-
35-468 vk hím 1937-ben szintén champion 
első, hét helyezéssel úgy, a hét útból három-
szor első, egyszer második díjat nyert. Ér-
tékrendjében első helyen a család állt, mint 
négy gyermekes családapa, ehhez igazította 
a tartható galamblétszámot. Jelmondata volt: 
kevés, de jó galambot tartani. A dúc létszáma 
(öreg galambok) 30 év alatt soha nem haladta 
meg a 40 db-ot.

Összegyűjtötte: Rimóczi Róbert

Hr. 14-468-1935. Hr. 14-389-1931.
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A német Postagalamb Szövetség 2010. évi bajnoka:

Wolfgang roeper, Kummerfeld (1. rész)

Aki Hamburgról hall, automatikusan a ki-
kötőre gondol, az Alsterre a maga 160 hektár 
területével St. Paul-i Kikötőhídra, a tengerész 
dalokra, a Népszínházra és a Kötélgyártók 
utcájára. Ha elmegyünk az Elbaalagút alatt 
északnyugat felé kb. 20 km után találjuk 
Pinneberget a zöldövezetben. Itt található a 
világszerte ismert Rózsakertészet és az elmúlt 
negyedévszázad legeredményesebb német 
postagalambásza: Wolfgang Roeper, aki a né-
met galambászok kedvence. Ő a „fenegyerek”, 
és a nagy hasonlóság miatt a világhírű karmes-
terre, „Karajannak” is becézik. Eredményei 
1978-óta kiemelkedőek, bámulatosak. 

Csak példának: 27 x Reise Verein Bajnok, 
8 x Kreutzverband (5 R.V.) Bajnok, - 
7 x 1., 2 x 2., 2 x 3., 2 x 4., és 1 x 5., - 

Deutscher Meister, 
7., 2., 7., Szövetségi Bajnok. 
1., 4., 7., 7., 10., 12., 19., 22., Szövetségi 

Ász hím. 
3x „Gouden Duif” (arany galamb) nyertes, 
1. díj „Belgien Open”, 95 és 97-ben. Szö-

vetségi Kiállítás Standard hím, 1., 2., 3. díjak. 
Riro-EDV-bajnokság 1. díj (14 000 te-

nyésztő), 
Versele-Laga Világbajnokság 1. díj (egy-

éves galambbal. 1./8410 - 2./8771 - 2./7770 
és 8./6862 galambbal szemben)

2007. 1. Régiószövetségben (1200 dúc.), 
1. Régiósz. évesekkel., 
1. Ász galamb a Régióban. 
1. R.V. Szövetségi Bajnok. 
10. Nemzeti Championatus. 
7 x 1 díj az öregek versenyén (66,3 % he-

lyezési arány.)
2008. 1. R.V. bajnok (56 vers. dúc) 
1. az Évesekkel. 
1. R.V Generálbajnok. 
1. R.V. Szövetségi Bajnok,. 
1., 2., 3., 4., 5., 6. Champion hím (13-13 

helyezéssel), 
2., 3., 4., 5., 6., 7. legjobb egyéves. 
1. a Szaklap versenyen a Szövetségben. 
6 x 1. hely az öregek versenyén. 6 hím 13 

helyezéssel, 5 hím 13/12, helyezéssel, 3 hím 
13/11, helyezés és 4 hím 13/10 helyezés. He-
lyezési telj. 77,9 %. 

1. és 2. Olimpia galamb „A” kategóriában 

Dortmund 2009.
2009. 1. Német Bajnok, Május-2009. 
7 x 1. díj az öregek versenyén, 
1. Szövetségi Bajnok az R.V.-ben, 
1. R.V. Bajnok, 
1. díj a Szaklap Versenyen. (Regionális ér-

tékelés nem volt.)
2010. 1. Német Szövetségi bajnok, 
3. Szövetségi Bajnok az évesekkel, 
5. Reise Verein Szövetségi bajnok. 
3., 4., 8., 9., 10., Nemzeti Ász hímek. 

Mindezt 26 000 versenyzővel szemben, 78 
évesen 40 özvegy hímmel.

1. díj a Regionális Bajnokságban (1200 
dúc), és 1. Ász hím a Régióba. 

1. R.V. bajnok az öreggalambokkal és a 
fiatalokkal is.

Teljesen természetes, hogy a Südholsteini 
Egyesületben nagy ünnepséget rendeztek 
Wolfgang Roeper tiszteletére. Mindenki gra-
tulált a nagymesternek és elmondták, hogy az 
egész Egyesület eredményére jó hatással van 
Roeper sporttárs, mert rajta kívül még többen 
is kiemelkedően szerepeltek a Régióban és 
a Nemzeti Bajnokságon is. A német szak-
lap, a Brieftaube egyik cikkében odáig ment 
Wolfgang Roeper elismerésével, hogy a világ 
legjobb galambászának nevezte. Lehet közel 
áll az igazsághoz, mert a fenti díjözön korán 
sem teljes, hiszen egy több mint 50 éves pá-
lyafutás összes díjait itt fel sem lehetne sorol-
ni. Ezek az igazán kiemelkedő díjak. 

Sok galambász kíváncsi erre az életpályá-
ra, szeretné tudni mi az a titok ami ezt lehe-
tővé tette. Vagy, van-e egyáltalán titok, talán 
az ő adottságai, képességei olyanok, hogy 
ezt véghez tudta vinni. Sokan megkérdez-
ték már ezt tőle, sokat szerepelt újságokban, 
könyvekben. Ernst Nebel a Championok so-
rozatban elsők között foglalkozott vele, de 
Tomi Ravenstein is hosszú fejezetet szentel 
Roepertnek. Mindenki számára egyértelmű, 
hogy különleges emberrel állunk szemben. 
Ismerkedjünk meg közelebbről Wolfgang 
Roeperrel a világhírű sportgalambásszal.

Wolfgang Roeper 1933-ban született, foglal-
kozását tekintve pharmareferens. A galambokkal 
már gyermekkora óta kapcsolatban volt, de ele-
inte jobban érdekelte az atlétika, amiben a leg-
jobb német versenyzők közé tartozott. Specialis-
tája volt az 1500 és az 5000 m-es távnak, amiben 
az 50-es években a Német Bajnokságban a 3. 
helyet szerezte meg és kétszer kvalifikálta magát 
1500 m-en a Német Bajnoksági futamra.

1962-ben épített Pinnebergben egy új csa-
ládi házat és mielőtt a család beköltözött vol-
na már ott állt a telken egy használatra kész 
galambház, ami ugyan kicsi és szerény volt. 
Wolfgangnak ekkor már 4 gyermekről kellett 
gondoskodni, de már nagyon viszketett a te-
nyere a galambsportra is. 

1963-ban, egy évvel később el is utazott 
Willi Linzhez Kölnbe, aki abban az időben 
egyik legjelentősebb tenyésztő volt Németor-
szágban és elhozta tőle az első galambjait. 

Már 1965-ben 30 tagú Röpcsoportban 
(R.V.) megnyerte a bajnokságot. Ezután év-
ről-évre javultak az eredményei. 1978-ban 
megnyerte az első Német Bajnokságot a R.V.-
ben. 1980-ban övé a 4. Nemzeti Ász hím a 
Szövetségben.1983-ban ismét Német Bajnok 
a legmagasabb helyezési pontszámmal a Szö-
vetségben és övé az 1. és 7. Ász hím.

Tenyészdúcában általában 20 pár galambot 
tart. Egész kevés kivételtől eltekintve, min-
den tenyészgalambnak több éven keresztül 
bizonyítani kell kvalitását a versenyzésben. 
És nem elég a kétszámjegyű helyezés, ehhez 
még 1. díjat is kell repülni.

Az igazi áttörés a tenyészdúcban 1974-ben 
következett be, a Hans Reimann galambok-
kal. Ezek rendelkeztek azzal a képességgel, 
hogy kétszámjegyű helyezéseket repüljenek 
és első díjat is. A másik bázis visszavezethe-
tő az 1980-as Szövetségi 4. Ász hímre, ami 
még a régi Fabry törzsből származott. Ezek a 
galambok a Reinmann galambokkal kombi-
nálva remek utódokat hoztak. 

„Ezután az arendonki Janssen fivérekre let-
tem figyelmes. Mivel még gyorsabb galam-
bokat szerettem volna, megvásároltam tőlük 
21 galambot. Abban az időben Janssenék 
voltak a legdrágábbak és én minden reg-
gel imádsággal ébredtem, hogy a feleségem 
meg ne tudja, hogy a 4 gyerek és a házépí-
tés mellett mire költöm a pénzt. Ezek közül 
mindössze 3 galamb maradt meg, melyek a 
tenyészdúcba mentek. Ez a 3 galamb elég 
hosszú ideig volt a tenyészdúcomban és iga-
zán jó utódokról gondoskodtak. Időközben 
már kiválóan repült utódaik is bekerültek a 
tenyészdúcba, 4 hím és 4 tojó. A hímek vala-
mennyien kétjegyű helyezéseket repültek. A 
három megmaradt Janssen a dúc legjobbja-
iból származott: egy hím a „Showman”-ból 
és egy-egy tojó a „Raket”-ból és a „Blauwe 
Witpen”-ből.

1984-ben a belga Karel Schellensre figyeltem 
fel, Kesselből. Karel Schellens egy egészen kis ál-
lományt tartott, mégis a legjobbak közé tartozott 
az Antwerpeni Unióban. Meg is látogattam, de 
sajnos akkor nem tudtam tőle galambot hozni.”

Milyen keveset is értünk a galambokhoz!
„Most következik egy súlyos következmé-

nyekkel járó sztori”, mosolygott Wolfgang 
„ugyanis 1985 májusában két barátommal is-
mét elutaztam Karel Schellenshez, Kesselbe. 
Bár beszéltünk róla és megnyugtatott, hogy 
nagyon sok fiatal közül választhatok, ahhoz 
képest találtunk 8 db fiatalt, olyanokat amit 
már a többiek otthagytak. Nekünk sem tet-
szettek, de nem volt más választásunk és el-
vittük mind a nyolcat. 4 hím és 4 tojó volt. 
Amint beültünk az autóba barátaim csúfolód-
ni kezdtek, hogy mióta van ilyen galambokra 
gusztusom. Az egyik barátom kifejtette, hogy 
a hamburgi földalattinál lényegesen jobb ga-
lambokat találtunk volna.

Le is teszteltem őket a fiatalok versenyén 
és tulajdonképpen megelégedésemre telje-
sítettek. Azután évesen 3 hím a négy közül 
keményen odavágott. Az egyik rögtön 1. Ász 
hím lett a Fluggemeinschaft-ban (164 tenyész-
tő). Kétévesen az egyik már 4, a másik 3, és a 
harmadik 2 első díjjal dicsekedhetett. A két év 
alatt összesen 9 első helyet repültek. Az egyik 
ráadásul feltette a koronát erre az eredményes-
ségre és 1987-ben 10. Ász hím lett a Szövet-
ségben. 1993-ban egy fia ennek a hímnek 10 
versenyen 943 Ász pontot gyűjtött össze. 

Mindezzel azt szeretném kifejezésre juttatni, 
hogy valamennyien sajnos nagyon keveset ér-
tünk a galambokhoz. Mert ugye, ha többet ér-
tenénk hozzá és ki tudnánk választani az ilyen 
képességű galambokat, akkor elég volna éven-
te 10 fiatalt tartani és ilyen képességű özvegy 
hímből is teljesen elég volna 12 db. Sajnos a 
galambokba nem tudok „belelátni”, és ha sikert 
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akarok elérni szükségem van 30-
40 özvegy hímre és legalább 50-
60 fiatalgalambra.

Nekem az a véleményem, 
hogy a tétlenség hanyatláshoz 
vezet. Ezért 1990-ben elmentem 
a belga középtávú nagymester-
hez, Gaby Vandenabeele-hez és 
elhoztam az első Gaby galam-
bokat. Ezeknek a galamboknak 
is át kellett esni egy kemény 
erőpróbán. Olykor ez nem ol-
csó dolog, de a leggyorsabb út 
a sikerhez. 8 fiatal galambot 
hoztam Gabytól, közülük 3 hím 
lett. Kétévesen ez a három hím 
12 bekosarazásból hozott: egyik 
12 helyezést, a másik 11 helye-
zést és a harmadik 10 helyezést. 
Ezen felbuzdulva 1991, 1992 és 
1993-ban további galambokat 
hoztam Gabytól.

1993-ban 12 versenyen öt originál Gaby 
közül 3 tizenegy, kettő pedig 10 helyezést re-
pült. A sztárok közül az egyik ebben az évben 
a Ciechanowi Nemzeti versenyen (Lengyel 
orsz, 750 km.), 1. dijat repült kereken 10 000 
galamb közül. Nem volt egy könnyű út, az első 
galamb is csak 1054 m/percet repült. A Nem-
zeti 2., díjat is az én galambom nyerte, aminek 
azaz érdekessége, hogy a kétéves özvegy hím 
két originál Janssenből kelt. Nevezetesen a 
Showman fiából és a Raket lányából. Ez tehát 
azt bizonyítja, hogy az igazi Janssenek kemény 
utakon, ellenszélben és nagyobb távolságokról 
is nagyszerű eredményeket tudnak elérni.”

Dúcodban nagyon sok sikeres és sokszo-
rosan tesztelt vonal van. Hogyan néz ki tu-
lajdonképpen a tenyésztési módszered? 

Wolfgang: „Az én véleményem és tapasztala-
tom szerint a jó galambok keresztezésből szár-
maznak. Természetesen az egyes családokon 
belül kell lenni kiváló ősöknek. Hosszú pálya-
futásom alatt sokszor kipróbáltam úgy a rokon-
tenyésztést, mint a vonaltenyésztést, de egyik 
esetben sem kaptam pozitív eredményt. Csupán 
a keresztezésekből kerülnek ki újból és újból Ász 
galambok és azokból, ahol az ősök között köz-
ismerten jó galambok fordultak elő. Szamárból 
soha nem lehet versenylovat tenyészteni.

Nekem már nagyon sokszor feltűnt, persze 
negatív formában, hogy sok tenyésztő nem 
„jó” galambot vásárol, hanem törzskönyvet. 
Ha pl. egy árverésen előfordul egy barna 
galamb, rögtön megcélozzák csupán a törzs-
könyvénél fogva és tízszer annyit fizetnek érte, 
mint a mellette lévő teljesítmény galambért.”

Szerelem az első látásra!
„A tenyésztésben csak olyan galambokat ra-

kok össze, amelyek rögtön az első pillanatban 
összeállnak. Ebből kiindulva nem tartom sokra 
az un. „csődörmódszert.” Az öröklődés törvé-
nye alapján pedig ebből ugyanolyan produk-
tumnak kell keletkezni, mint a szerelmi párosí-
tásból. Én viszont azon a nézeten vagyok, hogy 
sajnos ez nincs így. Ha viszont egy fiatalt, ami 
mesterséges megtermékenyítésből származott 
párosítunk egy csődörmódszerből kelt fiatallal, 
abból ismét kelhetnek abszolút Ászok is. 

Összefoglalva: véleményem szerint igazi 
versenygalambok és jó repülők csak keresz-
tezésből származnak és az un. „szerelmi” 
kapcsolatból. Ez a szerelmi kapcsolat azt je-
lenti, hogy amikor összeteszünk két galam-
bot, azok azonnal elfogadják egymást.”

Melyek a legjobb hímek a tenyészdúcban? 
Wolfgang:” minden hím amelyik a 

tenyészdúcba kerül, kvalifikálta magát a ver-
senyeken nyújtott teljesítményével. Öt hímet 
szeretnék különösen kiemelni. A „949”-es, 
Szövetségi 1. Ász hím, a második sztár a 

„Janssen hím” a Showman fia, a harmadik 
a „1212”-es ez minden évben olyan galam-
bokat költött, melyek kétszámjegyű helye-
zéseket hoztak. A negyedik Ász „B-3320”- a 
„Kleine Schellens” és az ötödik a „Sohn des 
Bijter” Gaby Vandenabe-elétől.”

Beszéljünk a dúcról, azaz a galambok el-
helyezéséről. 1983-ig Roepernek egy 21 m 
hosszú, fából épült kerti dúca volt. Ebből a 
dúcból is remekül versenyzett. Sajnos problé-
mája keletkezett a szomszédokkal és a ható-
sággal is. A dúcot 1983-ban le kellett bontani 
és csak egy 8 m x 3 m-es dúc megépítésére 
kapott engedélyt. Mivel ez Roeper igényeit 
nem elégítette ki, így lett belőle egy emeletes, 
mindenre alkalmas kerti dúc. Az alsó rész ha-
gyományos mészkőből, klinker szigeteléssel 
épült, a felső rész pedig fából. A dúcok belső 
része puhafával bélelt, nedvszívó képessége 
miatt, a szigetelésre pedig a burkolat és a fal 
közötti 6 cm-es légrés szolgál. A tetőre a már 
jól bevált lazurozatlan tetőcserép került. mi-
vel ennek jó a szellőzése. A felső dúc plafon, 
ahol az özvegyek vannak elhelyezve, srégen 
vezet felfelé a kijárat fölé, ahol farácson ke-
resztül történik a szellőzés. 

Az alsó részben van helye a 20 tenyészpárnak, 
az 50-60 fiatalnak és van egy keskenyebb rész, 
ahol olykor néhány éves tanyázik. Az alsó rész 
elülső oldala végig dróthálóból készült, tehát 
állandóan nyitott. A galambok ennek ellenére 
nagyon jól érzik magukat benne. Néhány éves 
már repült ebből az alsó részből és magam is el-
csodálkoztam, hogy 11-12 helyezést is szálltak. 
Meggyőződésem, hogy galambjainknak szük-
sége van a természet befolyására. Az én dúcom-
ban nincs világítás, nincs elsötétítés sem fűtő-
test. Nincs mechanikus szellőző berendezés, 
nincs ionizátor stb. Az egész környezet megma-
radt a maga természetességében. A szellőzés is 
így működik, a konzervdoboz elmélet szerint. 
A kúpcserepek 4 cm-el magasabban vannak és 
itt távozik el az elhasznált levegő. Két oldalt a 
cserepek végén áramlik be a friss levegő, ami a 
dúcban lévő elhasznált levegőt kihúzza. Ezért 
megy a plafon srégen felfelé, egészen a szellő-
ző rácsig. Egyébként minden dúcnak a tájolás 
függvényében változhat a szellőző mechaniz-
musa. Ezt megépítés után mindenkinek ki kell 
tapasztalni, hogy melyik megoldás a legjobb.

Az özvegyek tojói egy, a dúc mellé épített 
teljesen nyitott volierben vannak a verseny-
szezonban. Soha nem vettem észre, hogy a 
hímeket zavarta volna a házkörüli tréningben.

Versenyzési módszer
Wolfgang Roeper: „Galambjaimat jelenleg 

két állatorvos felügyeli. Rene Becker és Dr. 
Fernand Marien”. Wolgang Roeper egyébként 
arról ismert, hogy nagy ellensége az antibioti-
kumnak. Véleménye az, hogy az állandó an-
tibiotikum használata idővel a vitalitás és az 

ellenálló képesség csökkenéséhez 
vezet. Az antibiotikum szó lefordít-
va azt jelenti: „az élet ellen”! Ezért 
szerinte az antibiotikumot csak 
akkor szabad használni, ha az ál-
latorvos egy valóban súlyos beteg-
séget, pl. parathyphust állapít meg. 
Ezért is választotta Dr. Marient és a 
programját, mert ő is azon a véle-
ményen van, hogy a galamboknak 
csak a lehető legkevesebb gyógy-
szert szabad adni. „Ősszel, télen 
és tavasszal a versenyek előtt elvi-
szem a galambokat Dr. Maríenhez 
megvizsgálni. Az ő utasításai alap-
ján alkalmazom a gyógyszereket és 
a kiegészítőket, melyek főképpen 
ásványianyagok és kondicionáló 
készítmények.

„1974-óta versenyzek „száraz 
özvegységben”. Az özvegyeket 

február utolsó hetében párosítom először. Kö-
rülbelül 6 nap költés után a tojókat elveszem 
és a hímek még néhány napig ülnek tovább. 
Mihelyt az első hímek felállnak, a tányért és a 
tojásokat is eltávolítom. Nem tartom jónak az 
egyszerre történő „kirámolást”, mert a galam-
boknak nagyobb sokkot jelent. 

Másodszorra úgy párosítom a versenyző-
ket, hogy az utolsó tréningre már özvegyen 
repüljenek. Az első és a második párosítás 
között van 3 hét, ezalatt a galambok tisztán 
árpát kapnak. A második párosításkor is min-
den úgy történik mint előtte. Körülbelül 6 
napi költés után a tojók kikerülnek, egy-két 
nappal később pedig a tojások és a tányér is 
és a fészkeket lezárom.”

Milyen előnyét látod a száraz özvegységnek? 
Wolfgang: „A száraz özvegységnek szá-

momra az az előnye, hogy a hímeket már 
sokkal korábban özvegyként küldhetem. 
Ezenkívül nem kell fiatalt nevelnie, ami mi-
att a fertőzésveszély lényegesen csökken. 
Versenyállományom 40 özvegy hím, aminek 
a fele egyévesekből áll. Reggel 6.30-7.30-ig 
este 18.00 - 19.00-ig tréningeznek. Hetente 
egyszer, hétfőn vagy kedden kapnak fürdőt. 
A pakolás napján és a hazaérkezés napján 
nincs tréning. De erre nincs is szükség. Kü-
lönben szeretem, ha a galambok a verseny 
után nyugodtan vannak. Régebben minden 
verseny előtt megmutattam a tojókat a hí-
meknek, néhány éve azonban csak a tányéro-
kat rakom be. A galambok így nyugodtabbak.

Előfordult, hogy a tojók összeálltak a 
volierben és le is tojtak. Ezt úgy akadályoz-
tam meg, hogy koplalási napot iktattam be. 
Vagyis a szombati érkezési nap után csak hét-
főn este kapnak enni. 

Hogyan készíted fel galambjaidat a hosz-
szabb utakra, pl. a 600 km-en felüli útra?

Wolfgang: „A hosszú utak előtt mindig van 
egy 200-300 km-körüli út. Évente kb. kétszer 
a versenyről megérkező hímek a verseny után 
a tojókkal mintegy 3-4 órát együtt lehetnek, és 
a dúcból ki-be járhatnak. Ha valamelyik özve-
gyen a fáradság jelei mutatkoznak, ez az intéz-
kedés újabb motivációt jelenthet számukra.

Minden éves galamb 630 km-ig repül. 
A legjobb évesek és a bizonytalan jelöltek 
részt vesznek az utolsó, 750 km-es úton is. 
Meggyőződésem, hogy egy egyéves galam-
bot, amely jó állapotban van, nem lehet egy 
750-km-es úton tönkre tenni, a bizonytalanok 
pedig használják ki ezt az utolsó lehetőséget. 
Régebben az éveseimet csak 430 km-ig küld-
tem, mert 30 évvel ezelőtt az volt az alapsza-
bály, hogy ha valaki az éveseket hosszú útra 
küldi azok a jövő számára elhasználódnak. 
Ez a nézet mára már teljesen megváltozott és 
ezt a saját tapasztalataim is bizonyítják. Az a 
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véleményem, hogy egy egyéves galambnak 
egyáltalán nincs kárára, ha hosszabb utat re-
pül, amennyiben jó állapotban van és mutatja 
magát, hogy képes rá.

Heti program
Szombat hazaérkezés: Könnyű takar-

mány (Spinne), itatóban Catosal. A Catosal 
egy regeneráló készítmény szerves foszfor-
ral, + B12 vitamin, élénkíti az anyagcserét.

Szombat este: Könnyű takarmány, nem 
jóllakásig. Itatóban aminósav, elektrolit, glü-
kóz, és vitamin B komplex.

Vasárnap reggel: Könnyű takarmány, jól-
lakásig.

Vasárnap este: Könnyű takarmány, nem 
jóllakásig.

Hétfő reggel: Könnyű takarmány, nem 
jóllakásig.

Hétfő este: 2/3 Könnyű takarmány és 1/3 
versenykeverék. (Wolfgang a versenykeve-
réket úgy állítja össze, hogy 4 cég verseny-
keverékét összekeveri.) A takarmányra kever 
2-3 evőkanál Vitakont, (Szövetségi Klinika), 
vagy Kräuterhefe (dúsított, folyékony élesz-
tő, Dr. Warzecha 500 ml 21 EU)

Kedd reggel: 50% Könnyű takarmány és 
50 % vesenykeverék.

Kedd este: 100% versenykeverék, 2-3 
evőkanál Vitacon, vagy Kräuterhefe.

Szerda reggel: 100% versenykeverék jólla-
kásig. A maradék 10 perec múlva eltávolítva.

Szerda este: 100% versenykeverék. A ke-
verékre galambonként 3 csepp B komplex 
vitamin.

Csütörtök reggel: 100% versenykeverék.
Csütörtök este: 100% versenykeverék. Itt 

meg kell említeni, hogy az özvegyek ilyen-
kor egy félórával később vannak kiengedve 
és félórával többet is repülnek. Ez azért törté-
nik, mert a későbbi kiengedés és a félórával 
meghosszabbított tréning nagyobb étvágyat 
gerjeszt és a galambok alaposan belaknak.

Péntek reggel: (pakolás) Nincs házkörüli tré-
ning. 50% Könnyű takarmány, 50% szuperdiéta.

Van-e különbség a hosszú távú verse-
nyekre való előkészítésben?

Wolfgang: „A hosszú távú versenyeknél 
már egy nappal korábban kezdődik az inten-
zívebb etetés.

A pakolás napján először csak tiszta ku-
koricát kapnak, utána szuperdiéta, egy ke-
vés könnyű takarmánnyal. Estig (a pakolá-
sig), már csak a maradék marad az etetőben, 
amiből még keveset csipegethetnek, főleg a 
kedvenc magokból. A takarmányozás után 
a hosszú utakon minden özvegy kap még 
4–4 szem mogyorót. Ezt a kezemből kapják 
egyenként, amivel kedveskedek nekik, keze-
sek lesznek, kicsit játszadozok is velük. Ez is 
egyféle motivációs lehetőség. A hosszú távú 
versenyeknél egyébként már a hét folyamán 
felemelem a kukorica adagot a versenykeve-
rékben szokásos 30%-ról 50%-ra. A kukoricát 
úgy vásárolom, hogy a zsák plombálva van és 
garantálják a 98%-os  csiraképességet.”

„Fiataljaimat 20-21 napos korukban vá-
lasztom le és 24 órát éheznek. Ennek az az 
előnye, hogy azonnal minden szemet fel-
szednek. A fiatalok egyébként tenyész- és 
versenykeveréket kapnak, amiben kukorica 
is van, így a nagyobb szemeket is jól meg-
szokják. Nagyjából egy hét után kapnak egy 
háromnapos  tricho kurát ronidasollal.

Tenyészgalambjaim a költés idején könnyű ta-
karmányt kapnak, a felnevelésnél pedig tenyész– 
és versenytakarmány keverékét. Alkalmakként 
kapnak Catosalt és multivitamint. Mivel minden 
tenyészgalambom korábban versenyzett, állan-
dóan kijárnak. Nálam lezárt galamb nincs.

A vedlési időben sok aprómagot etetek. Ál-

talában két 25 kg–os zsákkal veszek és még 
jön hozzá némi lenmag. A különböző vedlési 
kiegészítőket, melyeket jócskán hirdetnek, 
nem használom, ennek ellenére galambjaim 
teljesen normálisan vedlenek. Amikor az utol-
só evező mintegy félig kinőtt, átállok 80%-os 
árpa etetésre. December elejétől párosításig, 
az időjárás függvényébe, 80–100% árpát ete-
tek. Az árpa egy kitűnő téli takarmány, mi-
vel sok nyers rostot tartalmaz, ami az egész 
emésztőrendszert tisztítja és élénkíti.”

50–60 fiatalgalamb elegendő
„Fiataljaim naponta egyszer vannak kien-

gedve, mégpedig este 16.30–tól 18.oo–óráig, 
az özvegyek előtt. Mindig kissé szűkösen 
etetem őket, így nem okoz gondot, hogy rö-
viddel hat óra előtt behívjam őket. Ha eset-
leg egy-két fiatal kinn marad a tetőn, az sem 
olyan tragikus, legfeljebb az is motiválja az 
özvegyeket.

Fiataljaim egyébként egy relatív kis dúcban 
élnek. Mérete 2,80 m x 2,50 m. Annak ellené-
re, hogy a dúc elülső része drótrácsból áll, tehát 
teljesen nyitott, mindig jó állapotban vannak, 
makk egészségesek. Mivel a tenyészpárokat 
február végén állítom össze, teljesen felesleges 
azokat az elválasztás után elsötétítve tartani, de 
minden egyéb machináció, mint pl. megvilágí-
tás, csöpögtetés stb. elmarad. Dúcomban sokáig 
áram sem volt. Most van egy konnektor a csi-
pesz miatt.

Számomra nagyon fontos, hogy fiataljaim 
természetes körülmények között fejlődjenek. 
Az őszi kiválogatásnál nagyon figyelek a fia-
talok vitalitására, az izomzatra és a tollazatra. 
Egy fiatal, amit én megtartok legyen „kinyal-
va”, legyen kifejezetten temperamentumos. A 
helyezések száma szerinti kiválogatás nálam 
nem kerül szóba. Engem egyáltalán nem érde-
kel, hogy egy fiatal egy, vagy akár öt helyezést 
is repült. Nekem a galamb mutasson aktivitást, 
frissességet és elánt. Lehet egy galamb a legjobb 
tenyészpártól is, ha a kinézete és a vitalitása kí-
vánni valót hagy maga után, kiszelektálom.

Dúcaimat rendszeresen gázlánggal ége-
tem, mert szerintem az a legjobb fertőtlení-
tési módszer. A versenyek alatt minden héten 
végig égetem a dúcokat.

Az özvegyek párosítása előtt mindig el-
megyek az állatorvoshoz 4–5 galambbal, aki 
begy- és kloaka kenetet vesz, elvégzi a szük-
séges vizsgálatokat, hogy nem áll-e fenn va-
lamilyen coli, vagy szalmonella fertőzés. A 
szalmonellára vérvizsgálatot is végez. Ugyan-
így járok el ősszel a fiatalok versenye előtt is.

1968 óta kigyógyultam a csodaszerhívő-
ségemből.

„Ebben az időben használtam egy u.n. dr. 
Hauser-módszert. A csodaszerben volt „vita-
min kék”, ”vitamin fehér”, „vitamin zöld” és 
„plusz vitaletten forte”. A galamboknak be-
adtam az összes vitamint, de vitaletten fortem 
nem volt. Nagy izgalommal jártam körbe a 
barátaimat, akikről tudtam, hogy használják 
a szert és végül sikerült beszerezni. Még ma 
is pontosan emlékszem rá, utolsó versenyünk 
következett, Basel és nagyon kis előnnyel 
vezettem a Röpcsoportot. Pakoláskor min-
den galambnak gondosan beadtam a csőrébe 
a tablettát és vártam a csodát, aminek szom-
baton meg kell történnie. És meg is éltem a 
csodát, sajnos csak a „kék csodát”. Egy tel-
jesen normális lefolyású verseny volt, a díj-
lista szombaton be is fejeződött csupán ne-
kem nem volt szombaton egyetlen galambom 
sem. Szerintem mindez a csodaszer-hívősé-
gemhez volt visszavezethető. Ettől az időtől 
kezdve kigyógyultam minden csodaszerből.”

Természetesen az élet más negatív megle-
petést is produkál olykor egy galambász szá-
mára. Wolfgang Roeper: „2005-ben történt, 

július 26-án. Megyek a dúcba a galambokhoz 
és nézem, hol van ez és az a galamb? Valaki tel-
jesen céltudatosan ellopott 14 darab galambot. 
Ezt rögtön tudni lehetett, hogy aki itt járt tudta 
pontosan, hogy mit akar, tehát pontosan kellett 
ismerni a galambokat. Ez azután megismétlő-
dött november végén újból, de akkor már az 
egész tenyészdúcot kipakolták. Ekkor nagyon 
elkeseredtem és elhatároztam, hogy feladom a 
galambsportot. A feleségem azonban azt mond-
ta: „Gyermekkorod óta galambászol, a dúc itt 
áll, Te nem tudod ezt feladni. Aludj rá néhányat 
és meglátod minden másként fog kinézni.” És 
ez így is történt. Mindenesetre azóta Wolfgang 
a tenyészállományt egy barátjánál helyezte el.

Ha valaki akár 25 évig is szerepel az élben 
nem szabad azt hinnie, hogy már mindent tud, 
mindent ért és ahhoz már semmit nem kell ta-
nulnia. Én állandóan azon vagyok, hogy úgy 
külföldi, mint belföldi látogatásaimkor, be-
szélgetéseken a jól versenyző kollégáimmal, 
vagy az újságok, könyvek tanulmányozása-
ival, mindig találjak egy-egy mozaikot, me-
lyet a saját módszerembe beépíthetek, mert 
nem hiszek abban, hogy egyáltalán létezik 
egy optimális módszer a galambsportban.

Az a véleményem: aki vet, az arat és aki 
keres az talál.

Néhány rendkívül eredményes galamb.
01274-05-44: – 1. National Olimpiaga-

lamb Németo. „A” kategória.: 1., 1., 3., 3., 
3., 3., 4., 4., 7., 7., 7., 9., 9., 9., 11., 12., 15., 
15., 16., stb. 

Ez származik a B 97–2407084 (Herbots) 
ami a Jacky x „Tochter Superkarack” (Pros 
Roosens) – ből kelt és a tenyészdúc gyöngye, 
a kitűnő örökítő tojóból 0124–04–1241, ami 
a Payboy (Gabi Vandenabeele) egy unokájá-
ból és a „Jef” (13 x 1) lányából való.

01274-06-246: 2. National Olimpiagalamb 
Németo. „A” kategória.: 2., 2., 2., 4., 5., 7., 
8., 9., 13., stb. 

Az apja a „04-1201” egy fia az élrepülő 
„01–433”-nak, ami szintén a „Jef”-ből szár-
mazott. Anyját Dirk a „de Beer”-ből nevelte 
és egy Prange himből „346” (ami évesen 3 x 
1 díjat repült és bátyja az 1001, 1002–nek) 
egy tojóval ami szintén a „Jef”-ből kelt.

01274-05-11: 1., 1., 2., 2., 2., 3., 3., 4., 6., 
9., 10., 14., 17., 19., stb. Ez egy fészektestvé-
re a 44-nek.

B 05-6045429: 1., 2., 3., 4., 4., 6., 6., 6., 
7., 7., 8., 8., 9., 11., 14., 15., 19., 20., stb. Ez 
egy originál Heremans-Ceusters him. Az apja 
7 x 1 díjat repült, az anyja pedig az Olimpia 
galambból származott.

B 05-6045410: 1., 1., 7., 9., 1., 12., 15., 16., 
17., 18., stb. Ez is egy original Heremans-
Ceusters hím, nagyapja a Dirk Van Dijck 
Kannibáljának fészektestvére. Anyja féltest-
vére a „Wonder Aske”-nak.

01274-04-1241: És most tenyészdúcom 
„gyöngyéről”. Ez a tojó nem csak a „11”-
es és a „44” anyja, melyek egészen külön-
leges versenygalambok voltak, hanem még 
számos „Ász”-galambnak is. Származási 
lapján a következő galambok találhatók: 
„Playboy”, „Francoise” (Vandenabeele), 
„Het Phenomen” (Herbots), „Magie Star” 
(Pros Rosens), „Jef” (Josef Haest, Merckx 
vonal-Janssen), „Olympiade 231”(Roeper), 
„Sohn Schoman” (Janssen) és „Rakketjen” 
(Janssen). Ehhez a törzskönyvhöz azt hiszem 
nincs szükség kommentárra.

Ford. Varga Antal
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80 éves a Szolnoki r-01 Pátria PGSE
2011. február 5-én tartotta a szolnoki R-01 

Pátria galambász egyesület a díjkiosztó ün-
nepségét.

Rendhagyó volt ez az este, hiszen az egye-
sület most ünnepelte megalakulásának 80. 
évfordulóját.

1931. február 1-én a „Columbia” postaga-
lamb sportegyesület szolnoki csoportjaként 
elsőként alakultunk meg. Az alakuló közgyű-
lés a Wéber Bálint féle vendéglő – ma Ko-
lozsvári Söröző – külön helyiségében válasz-
totta meg a vezetőséget:

Elnök: vitéz Kmetty György
Alelnök: Balázs Mátyás és Acél Sándor
Csoportvezető: (titkár) Kozma Lajos
Helyettes csoportvezető: Szathmáry János
Pénztárnok: Késmárky Géza
Gondnok: Papp Dezső
Ellenőr: Herédi Árpád
Számvizsgálók: Frizzi Rudolf, Pászti Lász-

ló, Balázs Zoltán.

Azóta önálló egyesületként működünk. 
Erősségünket jelzi az is, hogy mindig meg 
tudtunk maradni, hiszen sem háború, sem 

rendszerváltozások nem befolyásolták a ver-
senyzőink kitartását. Tagjainknak a galam-
bok szeretete és a versenyszellem az első és 
mindezt rengeteg áldozathozatal mellett vál-
lalják már hosszú idő óta.

2003. 01. 01-től a 19. számú Törökszent-
miklós és Környéke Tagszövetségben ver-
senyzünk és ez idő alatt is épp úgy, mint 
korábban kerületi és zóna bajnokok kerültek 
ki közülünk. Például: Nádas István, Pásztor 
Róbert, Sebestyén Csaba, Donkó Emil.

Jelenleg 37 fővel rendelkezünk, amelyben 
minden korosztály képviselteti magát. Veze-
tésünk hosszú ideje ugyanazokból a szemé-
lyekből áll, mivel a tagság teljes megelége-
désével végzik a munkájukat.

Elnök: Fazekas Ottó
Titkár: Blahó Ferenc
Versenybizottság elnöke: Sebestyén Csaba
Gazdasági felelős: Molnár Lajos
Gondnok: Kanyó József
Jegyző: Nagy László
Fegyelmi bizottság elnöke: Nádas István
Ellenőrző bizottság elnöke: Panyik Béla

Egyesületen belül két fő, 
Blahó Ferenc és Szabó Zoltán 
tagtoborzó fórumokat szer-
vez, melyekből több fiatal 
egyesületünkhöz felvételre 
került.

Több olyan versenyzővel 
büszkélkedhetünk, akik több 
évtizedes múlttal rendelkez-
nek. Így például Zana Fló-
rián, Pásztor Róbert, Nádas 
István, Blahó Ferenc, Panyik 
Béla, Fodor Antal, Fazekas 
Ottó…

A fent említett díjkiosztón megünnepeltük 
bajnokainkat, amelyen meghívott díszven-
dégek is voltak. Többek között Hertelendi 
Csaba, kerületünk elnöke is megtisztelte 
ünnepségünket. Pár szóban az idei verseny-
zéssel kapcsolatban kaptunk tájékoztatást 
tőle és további sikereket kívánt egyesüle-
tünknek.

Ezt követően a kupák kiosztására került 
sor, amelyek az idén kimondottan elegánsak 
voltak.

Bajnokaink a következő kategóriákban 
kaptak elismerést:

Általános táv bajnoka: Kanyó József
Sprint bajnok: Donkó Emil
Fiatalok bajnoka: Pásztor Róbert, aki 

egyben a kerületi bajnoki címet is megsze-
rezte.

Egyesületünkben különdíjak kiosztására is 
sor került.

A díjak kiosztása után került sor a 
nagyon ízletes vacsora elfogyasztásá-
ra. Ezután pedig kellemes körülmények 
között beszélgethettek, táncolhattak a 
galambászok. A jó hangulatot fokozta a 
tombolasorsolás, amely kapcsán sok fia-
tal galamb felajánlása talált gazdára és a 
kísérő hozzátartozók is hasznos ajándé-
kokat nyertek.

E kellemes eltöltött este után ismét minden 
galambász újult erővel készül a 2011-es ver-
senyszezonra.

Az idén is mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy az eddigi eredmények meg-
maradjanak, és minél több versenyzőnk a 
kerületben is és a zónában is az élmezőnyben 
végezzenek.

Kívánunk minden galambásznak eredmé-
nyekben gazdag évet.

Donkó Emil
 „PÁTRIA” R-01
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Vámosmikola G-05 PGSE
Antal József (1974)
Az ország északi részén, Börzsöny-

ben Kemencén élek. A postagalamb-
okkal való kapcsolatom már gyerek-
koromban kezdődött. Később már 
komolyabban foglalkoztam velük. Kerti 
dúcokat építettem galambjaim számára 
és 2003-ban az A-54 szobi egyesület-
ben kezdtem el versenyezni. Már az idő 
tájt sikerült egy-két kerületi egyéni díjat 
megnyernem természetes módszerben. 

Mindig is érdekelt az özvegy verseny-

zési módszer, Kolozsi Gábor sporttársam és barátom ismertette meg 
velem az özvegyezés alapjait. 2007-ben vele együtt átléptem a Solva-
95-be, az ottani egyesületben már özvegyen röptettem. Majd ebben 
a kerületben versenyezve megalapítottuk 2009-ben Vámosmikolán a 
G-05-ös egyesületet. 10 öreg és 5 egyéves özvegy hímmel 2010-ben 
megnyertem az egyesületi középtávú csapatbajnokságot és a hosszú 
táv kivételével a champion bajnokságokat is hím kategóriában. Ez-
úton is szeretnék köszönetet mondani páromnak, Hajnikának az ön-
zetlen segítségéért!

A 2010-es évben nemcsak a galambok hoztak nagy örömet, márci-
us 6-án megszületett kislányom Antal Fruzsina Hanna. Mindenkinek 
hasonló örömet és jó versenyzést kívánok a 2011-es esztendőre!!

Mészáros Gyula vagyok, 
Vámosmikolán élek. 1954-ben szü-
lettem.

1979-től vagyok a tagja a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségnek, az-
óta folyamatosan versenyzem.

Pályafutásomat a Diósjenői egyesü-
letnél kezdtem, ami kisebb-nagyobb 
sikereket hozott.

1982-1986 A-54 szobi egyesület 
tagja voltam.

1987-től megalakítottuk a saját 
egyesületünket, ami 96-ig működött, 

de sajnos létszám hiányában megszűnt.
1997-től újra a szobi egyesület tagja lettem 2006-ig.
2007-ben átigazoltam az esztergomi G-02 jelű Solva-95 klubhoz.
2009-ben megalakítottuk itt helyben saját kis egyesületünket ami 

nem ment zökkenőmentesen. Az egyesület megalakításában nagy sze-
repe volt Kolozsin Gábornak aki sajnos nem élte meg az egyesület 
hivatalos bejegyzését mert időközben 2008 májusban elhunyt. A G-05 

egyesület elnöki posztját a megalakulása óta én látom el.
Az utolsó két év eredményei: 
2009. eredményei: rövidtáv első helyezés, középtáv első helyezés, 

hosszú táv első helyezés, általánostáv első helyezés.
2010. eredményei: rövidtáv harmadik helyezés, középtáv harmadik 

helyezés, hosszú táv első helyezés, általánostáv első helyezés!

„Szebeni és fia”

- 1960-1980 „A-33” Nagymaros Egyesületben galambásztam - azaz 
versenyeztem.

- 1981-2009 időszakban két egyesületnek voltunk tagjai. (Ezen 
időszakban már fiam is a Szövetség tagja volt. Sőt az A-01 
Vámosmikola Egyesületben önállóan versenyzett.)

- A-54 Szob Egyesületben tagsági viszonyunk 1981-1986, majd 
1995-2009

- A-01 Vámosmikola Egyesületben (amely megszűnt) 1987-1994
- 2010-től a G-05-ben tevékenykedünk

Sok sikert kívánok minden sporttársnak a 2011-es évre.

Szebeni Lajos Szebeni János
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Szekszárdi M-09 PGSE
A Szekszárdi M-09 egyesület 2009-ben 

ünnepelte a megalakulásának 50. évforduló-
ját. Jelenleg az egyesületnek 20 tagja van.

A Délnyugat (20. sz.) Tagszövetséghez tar-
tozik. Az egyesületből 11 tag tagja a Pannon 
Maraton Clubnak. A 2010-es évben az egyesü-
let 1094 db galambot neveztek a versenyekre.

Általános távú csapatbajnokság
1. Tamás István 54 h 1231,00p
2. Marosi János 48 h 982,12p
3. Sági dúc 44 h 848,09p

Rövidtávú csapatbajnokság
1. Tamás István 42 h 807,34p
2. Marosi Zsolt 25 h 377,27p
3. Sági dúc 25 h 357,19p

Középtávú csapatbajnokság
1. Marosi János 27 h 592,72p
2. Tamás István 25 h 579,13p
3. Marosi Zsolt 21 h 432,51p

Hosszú távú csapatbajnokság
1. Sági dúc 10 h 251,34p
2. Tamás István 9 h 234,15p
3. Marosi János 10 h 227,68p

Általánostávú egy. championbajnokság, hímek
1. Marosi János 07-04-97249 7h 181,14p
2. Tamás István 08-20-21592 7h 178,87p
3. Marosi János 07-04-97221 7h 159,06p

Általánostávú egy. championbajnokság, tojók
1. Tamás István 07-04-97429 8h 188,24p
2. Tamás István 08-20-21557 7h 149,64p
3. Sági dúc 06-04-87630 7h 133,12p

Általánostávú egy. championbajnokság 
éves galambokkal, hímek

1. Kovács Balázs 09-20-32310 7h 130,51p
2. Kovács Balázs 09-20-32309 5h 80,40p
3. Kovács Balázs 09-20-32331 4h 71,72p

Általánostávú egy. championbajnokság 
éves galambokkal, tojók

1. Szabó Ferenc 09-20-33345 3h 41,19p
2. Szabó Ferenc 09-20-33352 3h 39,69p
3. Tamás István 09-20-32729 2h 46,14p

Rövidtávú egy. championbajnokság, hímek
1. Tamás István 08-20-21596 7h 143,21p
2. Tamás István 06-13-75950 7h 140,19p
3. Tamás István 07-04-97486 6h 118,15p

Rövidtávú egy. championbajnokság, tojók
1. Tamás István 07-04-98452 8h 136,92p
2. Tamás István 09-20-32727 6h 111,52p
3. Tamás István 04-04-68921 6h 107,63p

Középtávú egy. championbajnokság, hímek
1. Marosi János 07-04-97249 5h 120,33p
2. Tamás István 07-04-97452 5h 116,33p
3. Marosi János 07-04-97221 5h 115,52p

Középtávú egy. championbajnokság, tojók
1. Tamás István 07-04-97429 5h 126,33p
2. Tamás István 04-04-68920 5h 120,87p
3. Tamás István 08-20-21557 4h 87,40p

Középtávú egy. championbajnokság éves 
galambokkal, hímek

1. Kovács Balázs 09-20-32310 3h 63,77p
2. Kovács Balázs 09-20-32331 2h 52,11p
3. Farkas József 09-13-27878 2h 33,13p

Középtávú egy. championbajnokság éves 
galambokkal, tojók

1. Szabó Ferenc 09-20-33352 3h 39,69p
2. Szabó Ferenc 09-20-33183 2h 41,44p
3. Kovács Balázs 09-20-32343 2h 37,66p

Hosszú távú egy. championbajnokság, hímek
1. Marosi János 07-04-97249 2h 60,81p
2. Sági dúc 06-04-87648 2h 50,92p
3. Szabó Ferenc 07-04-97153 2h 49,78p

Hosszú távú egy. championbajnokság, tojók
1. Sági dúc 07-04-97692 2h 56,20p

Fiatalok csapatbajnokság
1. Sági dúc 35h 559,00p
2. Szabó Ferenc 34h 479,61p
3. Szabó Ferenc 25h 391,34p

Fiatalok championbajnokság
1. Sági dúc 10-PA-002160 3h 52,73p
2. Sági dúc 10-20-42296 3h 50,65p
3. Szabó Ferenc 10-20-43144 3h 46,83p

Pannon Maraton klub csapatbajnokság
1. Sági Zoltán 8h 161,587p
2. Szabó Ferenc 5h 112,622p
3. Farkas József 4h 98,516p
4. Mancsi István 4h 85,273p
5. Marosi János 4h 81,508p

Pannon Maraton klub champion galambok
1. Marosi János 06-04-87117 3h 60,251p
2. Farkas József 06-04-87975 2h 50,855p
3. Szabó ferenc 06-50-36090 2h 47,194p

Marosi Zsolt

Tiszakécske  n-14 Szőke Tisza PGSE
Fiatal egyesület, öt éve alakult és mára 

a Hírős Tagszövetség egyik stabil meg-
határozó egyesületévé nőtte ki magát. 
Húszfős taglétszáma biztos alapot bizto-
sít a versenyek lebonyolításában! 

Fontos megjegyezni, hogy a baráti han-
gulat, a kiegyensúlyozott gazdasági helyzet 
a vezetőség jó munkáját tükrözi. Az elmúlt 
öt évben kétszer rendezte meg a közösség 
a tagszövetség kiállítását, felújították a 
szállító felépítményt, és a versenyek kiér-
tékelését is tagunk Sándorné Erika készíti 
el nagy pontossággal. Munkája elismeré-
seként a Postagalambsportért Érdemérem 
ezüst fokozatával tüntették ki! 

Az elnök, aki személyében a tagszö-
vetség pénztárosa is, jól szervezi az 
egyesület munkáját, melyből aktívan 
kiveszi a részét. Sokat jelent, hogy az el-
nök Hegedűs József személye nem meg-
osztó, inkább közösségformáló! 

A 2010. év közepesre értékelhető, volt 
jobb évünk, de volt már rosszabb is.

A versenyeken legeredményesebb csapa-
tok:

N-14 egyesületi általános csapatbajnokság 
külföld:

1. Tabáni Tibor 1. csapat
2. Tabáni Tibor 2. csapat
3. Varga András 1. csapat

N-14 egyesületi középtávú csapatbajnok-
ság:

1. Varga András 1. csapat
2. Tabáni Tibor 1. csapat
3. Tabáni Tibor 2. csapat

N-14 egyesületi hosszú távú csapatbajnok-
ság:

1. Tabáni Tibor 2. csapat
2. Sáfrány Tamás 1. csapat
3. Tabáni Tibor 1. csapat

Általános távú egyesületi champion baj-
nokság:

Hímek: Varga András HU 08-17-D8708
Tojók: Tabáni Tibor HU 08-05-67505

Középtávú egyesületi champion bajnok-
ság:

Hímek: Varga András HU 08-21-83598
Tojók: Sáfrány Tamás HU 08-21-83016

Hosszú távú egyesületi champion bajnokság:
Hímek: Varga András HU 08-17-D8708
Tojók: Tabáni Tibor HU 08-05-67505

N-14 egyesületi rövidtávú csapatbajnokság:
1. Tabáni Tibor 1. csapat
2. Andrusik István 1. csapat
3. Varga András 1. csapat

Rövidtávú egyesületi Champion bajnok-
ság:

Hímek: Tanács János HU 07-21-71700
Tojók: Andrusik István HU 07-21-71418

Fiatal galambok bajnoksága: 
Andrusik István

Tiszakécske bajnoka:
(külföldi, belföldi csapatbajnokság ösz-

szesítése) Tabáni Tibor
Sáfrány Tamás
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Tát C-12 PGSE

Egyesületünk a Tokod C-12-es egyesület jogutódjaként már több 
mint 53 éve működik. Vannak közöttünk akik 1961 óta a C-12-es 
egyesület tagjai, Poszpisek Lajos és Németh Ignác. A 16-os Tagszö-
vetség legnagyobb egyesülete vagyunk 26 taggal. 

2010-ben 25 fő vett részt a színvonalas, magyar viszonylatban jelentős 
létszámú versenyeken a 8 rövid és középtávú versenyen 25 versenyző 
400 db-os utankénti átlaggal, míg a 4 hosszú távú útra 18 tenyésztő 155-
ös utankénti átlaggal küldött galambot. A tagszövetségünk versenykiírása 
lehetővé teszi már 10 éve, hogy aki nem szándékozik részt venni a hosz-
szútáv versenyein az csak a rövid és közép-távú utakon versenyez! 

Egyre sikeresebbek a Táti egyesület tenyésztői a Tagszövetségi ver-
senyeken. De a Régiós, Zóna valamint a Maraton Klub versenyein is 
rendszeresen érnek el kiváló eredményt. A tagság egyre jobban összeko-
vácsolódik, hagyományosan minden Szövetségi kiállításra és a Maraton 
klub díjkiosztójára társas gépkocsival egyesületi szintű egész napos ki-
rándulást szervezünk. Melyeken 10-18 tag vesz részt átlagosan. 

Évzáró pince bulin elevenítjük fel az elmúlt versenyszezon nevezetesebb 
eseményeit, többen ezt használják fel a következő versenyévadra történő fogad-
kozások megtételére, amit majd a jövő évi hasonló rendezvényen lehet megma-
gyarázni, mi is volt az ok amiért nem sikerült „a fenyegetést” valóra váltani.

Sajnos a mi egyesületünket is az „elöregedés” veszélye fenyegeti nincs 
utánpótlás, az átlag életkora az egyesületi tagoknak meghaladja az 55 évet! 
Ami nem a legjobb előjel hobbynkra ill. sportunkra nézve! De az igazi Pos-
tagalambászra jellemző optimizmussal nézünk a jövőbe! Az úgynevezett 
holt szezonban bizakodunk, hogy sikeresebb lesz a következő év.

C-12 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Pap István  Mogyorósi-dúc 1.cs. 25 h. 485,04 p
2. Kata Sándor 2.cs. 25 h. 470,63 p
3. Poszpisek Lajos 1.cs. 21 h. 406,21 p
4. Szakmáry Alfonz 1.cs. 20 h. 364,46 p
5. Börcsök Ferenc 1.cs. 22 h. 349,70 p

C-12 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kata Sándor 2.cs. 20 h. 421,18 p
2. Poszpisek Lajos 1.cs. 18 h. 349,13 p
3. Pap István  Mogyorósi-dúc 1.cs. 17 h. 339,50 p
4. Szakmáry Alfonz 1.cs. 15 h. 317,88 p
5. Börcsök Ferenc 1.cs. 15 h. 266,06 p

C-12 egyesületi Hosszú távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Kata Sándor 2.cs. 19 h. 456,54 p
2. Pap István  Mogyorósi-dúc 1.cs. 18 h. 379,51 p
3. Börcsök Ferenc 1.cs. 11 h. 264,42 p
4. Poszpisek Lajos 1.cs. 12 h. 261,19 p
5. Siklósi-dúc 1.cs. 12 h. 252,87 p

Rövid távú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Poszpisek Lajos HU-07- 16-97476 H 5h 97,76p
2. Pap István  Mogyorósi-dúc HU 06-16-89716 H 5h 88,08p
3. Sajtos János HU-06- 16-89801 H 5h 76,28p

Rövidtávú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Kata Sándor HU 09-16-12802 T 4h 74,36p
2. Kata Sándor HU 08-50-24215 T 4h 68,53p
3. Németh Gyula HU 09-29-27581 T 3h 54,62p

Középtávú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Poszpisek Lajos HU-07- 16-97453 H 3h 69,12p
2. Kata Sándor HU 07-50-31033 H 3h 68,80p
3. Pap István  Mogyorósi-dúc HU 08-16-05904 H 3h 68,17p

Középtávú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Kata Sándor HU 07-50-31084 T 3h 66,96p
2. Pap István  Mogyorósi-dúc HU 05-16-81096 T 3h 64,51p
3. Kata Sándor HU 08-50-24215 T 3h 60,97p

Hosszú távú egyesületi championbajnokság, hímek
1. Konrád János HU-06-  D148574 H 4h 98,36p
2. Balogh Ferenc HU 08-16-04151 H 4h 98,18p
3. Pap István  Mogyorósi-dúc HU 09-16-12833 H 4h 69,10p

Hosszú távú egyesületi championbajnokság, tojók
1. Kata Sándor HU 07-50-31024 T 4h 102,47p
2. Pap István  Mogyorósi-dúc HU 09-16-12828 T 4h 98,33p
3. Kata Sándor HU 07-50-31012 T 3h 79,41p

Konrád János

Kata Sándor a C-12 Egyesület Közép- és Hosszú távú,
valamint a Fiatal galambok csapatbajnoka

Pap István „Mogyorósi-dúc”a C-12 egye-
sület Rövidtávú csapatbajnoka
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részletes versenyprogram (3. 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 Önök-
nek, ami szinte minden programban szerepel, 
kicsit orvosi szemmel megvizsgálva, ahol le-
het élettani alapokkal megvilágítva.

Mit is csinálunk tulajdonképpen a madara-
inkkal, amikor különböző gyógyszereket, gyógy-
hatású 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 
negyedik és ötödik napról, galambjaink telje-
sítményének a formaidőzítéséről, és ezt a fo-
lyamatot támogató készítményekről lesz szó.

Mit jelent az hogy formaidőzítés?
A galambász részéről egy olyan intézkedé-

si terv, amely elősegíti azt, hogy a galamb 
a verseny idején edzettségének megfelelő 
teljesítményt nyújtson. A teljesítmény csak 
ideális esetben állandó. Ezt a teljesítményt 
külső és belső hatások egyaránt befolyásolják. 
Külső hatás az időjárás, a feleresztés földrajzi 
helyzete, a takarmányozás, a különféle táplá-
lék kiegészítők használata. Belső hatásnak te-
kinthető az edzettség mértéke, a motiváltság, 
a pszichikai felkészültség. Formaidőzítés so-
rán célunk, hogy ezeket a hatásokat kedvező 
irányba tereljük, hozzuk ki galambjainkból a 
legtöbbet a sportszerűség határain belül.

Milyen oldalról tudjuk befolyásolni a 
teljesítményt?

Támogathatjuk az izommunkát, serkent-
hetjük a vérképzést.

Az egyik ilyen izom működését támogató 
hatóanyag a karnitin, a másik a ginzeng.

A karnitin egy aminosav származék, ame-
lyet szervezet állít elő. Legfontosabb felada-
ta, hogy segíti azoknak az anyagoknak – fő-
leg zsírsavaknak – az eljuttatását a szív- ill. a 
vázizomsejtekhez amelyekből az izomsejtek 
elsődlegesen nyerik az energiát.

A hosszan tartó karnitin adagolás viszont ne-
gatív hatással is lehet az izomműködésre. Ha 
sokáig kap a szervezet karnitint, az csökkenti 
vagy leállítja saját termelését. A külsőleg be-
vitt karnitin gyorsan felhasználódik. A szerve-
zet saját karnitin termelésének újraindulásához 
idő kell, amire viszont egy több napos verseny 
nem ad lehetőséget. Nem tud kellő gyorsaság-
gal reagálni a megváltozott viszonyokra, ami 
jelentős teljesítményromláshoz vezet.

Karnitin tartalmú készítmények: Carni 
Speed oldat, Chevi Duran oldat, Mycosan 
T por v. kapszula.

A ginzeng egy gyógynövény, melynek 
gyökerét legtöbbször porrá őrölve vagy ható-
anyagát kivonva használja az orvoslás.

Mire jó?
A ginzeng jótékony hatást fejt ki a mel-

lékvesére, növeli annak a tónusát és elősegíti 
megfelelő működését, ily módon biztosítja a 
szervezet stresszel szembeni ellenállását.

Kitűnően alkalmazható energiateltség ér-
zésének növelésére, szellemi és testi teljesít-
mények fokozására.

Olyan speciális immunsejtek termelődését 
serkenti, amelyek feladata a szervezetbe jutó, 
ártalmas vírusok és baktériumok elpusztítása. 

Általában normalizáló funkciója van, az 
egész szervezetet erősíti, ha kell, stimulál, de 
szükség esetén nyugtat és csillapít.

Egyes vélemények szerint az izmok műkö-
désére, azok energia-felhasználására is ked-
vező hatással van, ezért szed pl. sok testépítő 
és hosszútávfutó ginzenggyökeret. Késlelteti 

a fáradtságérzetet, sőt az endorfin, a „boldog-
sághormon” termelését is fokozza.

Ginzeg kivonatot tartalmazó készítmény: 
az Oropharma cég Supra Elixír+Ginseng 
készítménye.

A vérképzés folyamatának serkentése az 
oxigén szállító kapacitás növelése révén hat 
a teljesítményre.

Néhány készítmény a teljesség igénye nélkül:
Blitzform oldat: jód tartalmánál fogva 

serkenti az anyagcserét és a pajzsmirigymű-
ködést, a benne lévő aktív vas a vörösvértest-
képzésben, és ezáltal az oxigén felvételében 
játszik nélkülözhetetlen szerepet.

Jet 2000 oldat: jódtartalmú készítmény, 
stimulálja az anyagcserét, növeli a teljesít-
ményt, fertőtleníti az ivóvizet.

Oxycell oldat: gyümölcskivonatokat, 
búzacsíra olajat, búzacsíra kivonatot, vita-
minokat, aminosavakat, ásványi anyagokat, 
nyomelemeket tartalmaz természetes for-
mában. Növeli a szívizom és vázizomzat 
munkaképességét, serkenti a vörösvérsejtek 
képződését, enzimrendszere katalizátorként 
működik a vérképzésben. 

Vitaboli tabletta: B vitamin tartalmú, vér-
képző és erősítő vitamin tabletta.

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

Remélem cikkem megjelenése sok galam-
básznak nyújt majd hasznos segítséget!

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

Üdvözlettel: 
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa, 

galambász

Egyéves Derby verseny
2011. június 25-26-án rendezett Középtávú verseny, amely az éves verseny-

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

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

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

összehasonlítással történik.
- A 7 Zóna legjobb    7x I. helyezett galambja 25 000 Ft

  II. helyezett galambja 20 000 Ft
  III. helyezett galambja 10 000 Ft

- A 7 Zóna legjobb csapata: 7x I. helyezett csapat 25 000 Ft
Derby versenyek Zónák - Tagszövetségek besorolása területi, illet-

ve létszámok alapján.
1. Zóna: 06 – 11 – 12 – 16 – 25 – 29  1089 tag
2. Zóna: 13 – 14 – 20    705 tag
3. Zóna: 01 – 02 – 03 – 17    779 tag
4. Zóna: 07 – 23 – 26 – 28    595 tag
5. Zóna: 08 – 10 – 18 – 22 – 24 – 27   812 tag
6. Zóna: 04 – 09 – 21    572 tag
7. Zóna: 05 – 19     672 tag
Egy-egy Zónán belül a Tagszövetségek, Tagegyesületek önállóan is, 

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

Kállay Ferenc Emlékverseny -
Kettő és többéves galambok Derby versenye

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

- A verseny értékelése egyéni és csapat derby díjak, a nemzeti hosz-
szú távú versenyekből számolhatók.

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

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

Időpont:
2011. július 02-03-án rendezett Nemzeti Hosszú távú versenyek
Díjazás:
Egyéni és csapat serleg díjazás – minimum 1-2-3 helyezés, de leg-

alább 2000 darab induló létszámonként 10-10 darab serleg. A díjakat 
csak az induló létszám feletti versenyeken adjuk ki, kevesebb in-
duló létszám esetén a díjazás %-os arányban csökken.
 Országos egyéni csapat
   1. hely: 30.000.- 1. hely: 50.000.-
   2. hely: 25.000.- 2. hely: 30.000.-
   3. hely: 25.000.- 3. hely: 30.000.-
   4. hely: 20.000.- 4. hely: 20.000.-
   5. hely: 20.000.- 5. hely: 20.000.-
   6-10. hely: 15.000.- 6-20. hely: 10.000.-
 11-20. hely: 10.000.-

A jövő egy formája - Pénzdíjas derby versenyek



18 2011. június

..MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK..

Meteor mix
Az emészthető emésztő!

Galamboknak kifejlesztett ásványi anyagokban gazdag 
takarmány kiegészítő 

PÉKAGYAGOS és FASZENES változatban.
ÚJ! ÚJ!    Kék szőlőmag és szőlőhéj őrlemény    ÚJ! Új!
A legtöbb BIO antioxidánssal rendelkező növény a földön! 
Sok-sok hasznos vegyületet, olajat, sejtvédőt, vitamint, 
vérképzőt, stb. tartalmaz. Kapható: NATUR és mannán-
oligoszacharid-al dúsítva, TERMÉSZETES védelmet biz-
tosít a Coli és a Salmonella fertőzés ellen. A kereskedők és 
viszonteladók jelentkezését várjuk:

Ács András
Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094

                                                                                               
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

A ké-
pen Nagy 
László, 77 
éves hat-
vani Pos-
tagalamb 
S p o r t -
egyesület 
tagja lát-
ható, aki 
2011 év-

ben 60 év óta tagja a Szövetség-
nek, Kerületnek (tagszövetség) és 
az egyesületnek.

Édesapjától örökölte a szép és 
nemes szórakozást, versenyzést. 
Ez a továbbiakban is meghatározta 
egész életét. Az eltelt időszakban 
állandóan a közösségért dolgozott, 
nagyszámú és féleségű megbíza-
tást ellátva, eredményesen.

A végzett tevékenységéért sok 
elismerést, dicséretet kapott, a 
Szövetség is kétszer kitüntette. 
Sport területén sok sikert ért el a 
versenyzésben. Ezt sok oklevél és 
díj bizonyítja.

Több városi szervezettel is kap-
csolatban áll. Tagja a Marathon és 
Senior Clubnak is. Segítségével 
nagymértékben segítette az egye-

sület folyamatos működését nap-
jainkig. A helyi TV is foglalko-
zott az Egyesület működésével. A 
Szaklapunknak állandó cikkírója.

A tenyésztés során létrehozott 
galambokból segítette társai egy 
részét. Jelenleg is az egyesület 
pénztárosaként végzi munkáját. 
2011-ben betegsége miatt az aktív 
versenyzést abba kellett hagynia.

Csekély számú galambot ha-
gyott magának, a többit elajándé-
kozta társainak. A dúcfelszerelési 
eszközöket, tárgyakat, verseny-
órákat szintén.

A Szövetségi Múzeumnak 
szintén a 60 év értékes iratait, 
könyveit, órát és még sok min-
dent ajándékozott.

Megköszönte a működése során 
kapott segítséget, amellyel ered-
ményesen tudta befejezni az aktív 
versenyzést és egyebekben társai-
nak is ajándékba adott versenyórát 
és egyéb eszközöket, tárgyakat.

Lelkes, segítőkész társ volt, 
melynek segítségével az egyesü-
let a mai napig fennmaradt.

Köszönjük!
Hartman István

Egyesületi elnök

Galambász portré
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hu-
nyadi László egykori NB1-es Csepeli 
focista, és galambász, a Csepeli majd 
később az Erzsébeti B-04 egyesület 
tagja, életének 63. évében 2011. április 
hó 19-én elhunyt. Nagy orgánumu, de 
nagyon jó szívű és mindenét odaadó 
emberként ismerhettük. Emlékét örökre 
megörizzük, Isten áldjon barátunk. A ga-
lambok röpítsenek a békesség mezejére.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Molnár 
Károly a ceglédi A-25 Egyesület alapító 
tagja április 17-én elhunyt. 
Jelentős eredményeket ért el, többször volt 
kerületi és egyesületi bajnok. A maratoni 
versenyeken is jól szerepeltek a galambjai.
A galambászat mindvégig a szenvedélye 
maradt.
Személyében egy önzetlen, segítőkész 
sporttársat, barátot veszítettünk el.
Sírjánál a kegyelet virágaival és feleresz-
tett galambokkal búcsúztunk.
A-25 Postagalambsport Egyesület Cegléd

A Póker teszttelepen lévő eredeti tenyészpárokból fiatalo-
kat 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

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Makádi Béla sporttársunk a 
zsámboki A-50 Postagalambsport Egyesület, alapító tagja életé-
nek 54. évében rövid ideig tartó súlyos betegségben elhunyt. Sze-
mélyében segítőkész, a közösségért mindig tenni akaró, gyerek 
korától a galambokat imádó igazi galambászt veszítettünk el. Sír-
jánál a kegyelet virágaival, galambok feleresztésével búcsúztunk 
barátunktól. Emlékét örökre megőrizzük. 

A-50 PGSE tagsága

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a 
rákóczifalvi R-14 Postagalambsport 
Egyesület tagja, Veréb István sport-
társ, aki mindkét Maraton Klub tagja is 
volt, hosszú, súlyos betegség után éle-
tének 69. évében elhunyt.
Temetésén galambok feleresztésével 
vettünk tőle örök búcsút.

R-14 egyesület 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

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

Eladó!
Többszörös kerületi rövid- és középtávú 
csapatbajnokságot nyert állományból az 
összes tenyészgalamb eladó. 

Berki László 
2117 Isaszeg, Harsányi B. u. 2. 

Tel.:06-70-610-72-12
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Lakossági Hirdetés
Sporttársi áron gyűrűzést vállalok, az alábbi 
tenyészgalambjaimból: - Pintér és fiai (Tüs-
ke unoka, Dollár Papa unoka, Brinkman); 
- Márkus István (1000 márkás gyerek, Hú-
szas gyerek, Hamburgi tojó gyerek); - Var-
ga Antal (Olimpiás gyerek); - Varga Kár-
oly (Olimpiás gyerek); - Makkos Tamás 
(Bronz); - Kecse András (Egymilliós tojós 
gyerek). Továbbá – Prange (Eurostar uno-
ka); Original (Koopman), (Drapa – Szirácsik 
Ervintől származnak); - Horváth Károly 
(Schaerlaeckens, Szőke Tibortól származ-
nak). 06-70/534-0906

***
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

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

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

Értesítem a postagalambászok sokaságát, 
hogy az idén is remekül repülő állományom-
ból, most még a tavalyi áron fiatalok rendel-
hetők. Szolid árak, figyelmes kiszolgálás!!!
Kajli István, Monor, Széchenyi u. 16. 
Tel: 06-29/410-316

Maraton Klub 
2011. évi versenyei,

gyűjtései:
06.24. Aachen
07.08. Liege
07.22. Kiel - Aranygyűrűs

Gyűjtőhelyek:
Miskolc:    06- 8.30
Hatvan:    08-10
Népstadion:   10-13
Esztergom:   12-13.30
Kaposszekcső      (Fehérvárra behozzák)
Székesfehérvár:   14-15.30
Győrszentiván:   17-19.30
Jóbaháza:   19-20.30
Tatabánya (Ha van rá igény): 14.30-15
(Kérjük jelezni Belák Ottó felé.)


