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Elnökségi ülés 2011. június 7.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2011. június 7-én, 10 órakor tartott el-
nökségi üléséről. Helyszín: Tolcsva, Fitomark 
Kft. telephelye

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív sze-
rint az elnökség tagjai valamint a 22., 24., 27. 
tagszövetségek vezetősége.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár

Napirend:
1.  Szakmai bizottsági munkatervek, sza-

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

közi Bizottság
- Junior Bizottság
- Ellenőrző Bizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Etikai Bizottság
- Senior Bizottság
- Újként: Információs és Tájékoztatási Bizottság
   Előadók: bizottságvezetők, szakmai inst-
ruktorok

2. Bemutatkoznak a 22., 24., 27.. tagszövetség
    Előadók: tagszövetségek elnökei
3. Aktuális témák

Bárdos István felhívja a figyelmet arra, 
hogy az új versenyszabályzat részletesen tar-
talmazza a hivatalos versenyhez feleresztésé-
hez szükséges feltételeket, szabályokat.

Az egyes feleresztési helyek koordinátái 
minden tagszövetségnél, eredményszámoló 
adatbázisnál elérhetőek, azon helyek és ko-
ordináták alkalmazása kötelező érvényű. A 
feleresztési helyek 2 km-es körzetében kell 
a startokat végrehajtani. A cseh és német 
szövetségek pontos feleresztési hely listával 
tették egyértelművé, hogy honnan lehet pos-
tagalamb versenyeket rendezni.

Molnár Mihály: A GPS adatok ellenőrzé-
se a Szövetség kötelessége. Előfordul, hogy 
egyes tagszövetségek nem működnek együtt, 
pl. megváltoztatott hozzáférési adatokat nem 
adnak meg a nyilvántartó eléréséhez.

Nagymértékben hiányos a központi gyűj-
tőhelyek adatainak leadása is.

Az SVB 2011. május 26-án tartott ülésén a 
következő határozatot hozta:

Lendvai Zsolt (G-10) és galambjai verseny-
jogát 10 évre felfüggeszti, és a dúc, és az adott 
helyrajzi számon szereplő épületek sem hasz-
nálhatóak postagalamb versenyzés céljára.

Az egyesületi gyűjtési jogát az adott helyen 
szintén felfüggeszti, 2011-es évben kötelesek 
más; a tagszövetség által használt gyűjtőhe-
lyen a tevékenységüket elvégezni.

A tagszövetség 2011. 05. 06-i versenyét törli 
az SVB, mivel a szállítmány jellegéből adódóan 
nincs lehetőség beazonosítani, mely egyesületek 
pakolták a nem jegyzőkönyvezett galambokat. 
Mivel az említett tevékenység nem hajtható vég-
re egyéb tagi vagy vezetői segítség nélkül, ezért 
kérjük a fegyelmi bizottságot, hogy az adott 
egyesület vezetői ellen vizsgálatot folytasson le, 
és a szükséges határozatot hozza meg.

HATÁROZAT:
Az elnökség az SVB fenti, 2011. május 26-

án hozott határozatát tudomásul veszi és kéri 
a Fegyelmi Bizottságot, hogy folytasson le fe-
gyelmi vizsgálatot Lendvai Zsolt ügyében.

Elfogadva: egyhangúlag.

HATÁROZAT:
A versenyprogram kényszerű módosítása 

esetén, amennyiben külső (pl. időjárási) okok 
idézték elő a változtatást, az elnökség egye-
di engedély alapján lehetőséget adhat arra, 
hogy a Nemzeti Bajnokság rövid- és közép-
távú útjainak értékelésénél két átfedést lehes-
sen alkalmazni.

2011-ben a Budapest II. és a Nyugat-Du-
nántúl Tagszövetség egyedi kérelmét mér-
legelve az elnökség hozzájárul ahhoz, hogy 
ezen két tagszövetség Nemzeti Bajnokság ér-
tékelésénél a rövid- és középtávú utaknál két 
átfedést alkalmazzanak.

Elfogadva: egyhangúlag.

Belák Ottó: A Versenyprogramok leadása-
kor számtalan helyen hiányzott a versenyző 
közösségek (zónák) beosztásának leadása, 
jelzése. Emiatt Molnár Mihály hiánypótlásra 
kérte a tagszövetségeket még márciusban, de 
most is sok hiányzik. Csak azokat van lehető-
ség majd figyelembe venni, amelyeket márci-
usban leadtak.

Konrád János levélben fordult az elnök-
höz a 2011. május 29-én Straubingból rende-
zett verseny feleresztésének kivizsgálásával 
kapcsolatban. Jelezte, hogy a 3, 12, 16-os 
tagszövetségek és a 2, 17 tagszövetségek 
startja nem sportszerűen történt meg. Az el-
nökség kéri Molnár Mihály alelnököt, hogy 
vizsgálja meg a feleresztés körülményeit.

Hegedűs István: A Bíráló Bizottság fel-
adatai között különleges ez az év az Európa 
Kiállítás rendezésével kapcsolatos feladatok 
miatt. Fontos feladat a pontos forgatókönyv, 
a bírálatok, értékelések ütemezésének meg-
szervezése, illetve a rendelkezésre álló esz-
közök, főleg ketrecek átvizsgálása, pótlása, 
javítása.

Új problémát jelent majd a biztonságra for-
dítandó munka, kordonok és a ketrecek nyitá-
sát védő eszközök megoldása.

Az Ellenőrző Bizottság részéről Dr. Rózsa 
Ernő kiemelte, a rendszeres ellenőrzéseik 
fontosságát, valamint azt, hogy a Sportszö-
vetség nyilvántartási rendje teljesen kialakult 
és áttekinthető.

A Fegyelmi Bizottság nem tud szervezett 
munkarend szerint dolgozni, egyedi ügyei 
vannak, amelyek sorában a következő lesz a 
szentendrei A-44 egyesület és a Dunakanyar 
Tagszövetség közötti probléma.

Silay Ferenc az Etikai Bizottság részéről 
kiemelte: általános tapasztalat, hogy a tagok 
nagy része szinte el sem olvassa az Etikai 
Szabályzatot amely a Szövetség honlapján 
is megtalálható. Javaslat, hogy tovább kell 
fejleszteni az anyagot, ki kell egészíteni 
úgy, hogy egy átfogó Sportetikai Szabály-
zat legyen, amely megállja a helyét akár 
Sportdöntőbírósági vizsgálatkor is. Javaslat 
továbbá, hogy 2012-től a tagdíj fizetése, a 
tagsági jogviszony létesítése egy meghatáro-
zott nyilatkozathoz lehessen köthető.

Tagszövetségek bemutatkozása
22. tagszövetség
Lakatos András, elnök: A tagok Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyéből alkotják a tagságot, 
jelenleg 85 fővel működnek. A 26., 27. tag-
szövetséggel közösen a déli irányú program-
ban kezdtek el versenyezni. Két alkalommal 
át is lépték a szerb határt. Második alkalom-

mal olyan súlyos veszteségeket szenvedtek 
az állományok, hogy a tagszövetség úgy 
döntött, hogy nem tud tovább a déli irányból 
versenyezni. Mivel egy korábbi verzió sze-
rint az északnyugati irányt röptették volna az 
Észak II-vel közösen, de az irányváltás és a 
veszteségek miatt nem tudják azokat a távo-
kat röptetni. Kérik az elnökség engedélyét 
arra, hogy egyedi programmal röptessenek a 
szezonban.

A negatív példából kiindulva kérik az el-
nökséget, hogy határozottan szabja meg, 
mely irányból lehet versenyeket rendezni 
Magyarországon.

A 22. tagszövetség létszámproblémákkal 
küzd, a térség tagszövetségi – területi meg-
oszlása nem mondható rendezettnek. A 27. 
tagszövetség belenyúlik a 22. és 24. tagszö-
vetségbe így a tagok folyamatosan vándorol-
nak a tagszövetségek között. 

Az elnökség elfogadja a 22-es Tagszövet-
ség program módosítási kérését.

24. tagszövetség
Dakos János, elnök: A Zemplén Tagszö-

vetség 2000-ben alakult. Nem volt egyszerű 
a közösség megszületése, kisebb-nagyobb 
viták övezték. A cél az volt, hogy minél ki-
sebb területen megfelelő létszámú galambász 
versenyezhessen együtt. Egy jó ideig meg is 
felelt a tagszövetség minden sportszövetségi 
feltételnek. Jelenleg 80 fővel működnek. Rö-
vid- és középtávon belföldről versenyeznek, 
külföldről a Miskolc Tagszövetséggel közö-
sen. Ellenőrzésüket is a Miskolc Tagszövet-
ség végzi. Igyekeznek szép, színvonalas díj-
kiosztókat rendezni, illetve közös kiállítást is 
rendeznek az Észak II. és a Miskolc Tagszö-
vetséggel így részt tudnak venni az Országos 
Kiállításon is. A helyi médiában is szerepel-
nek, a különböző tagok többször szerepeltek 
már a Zemplén TV adásaiban.

27. tagszövetség
Tóth Lajos elnök: Nagy küzdelem árán, 

több mint másfél évbe került, mire megala-
kult a tagszövetség. Céljuk az alapszabály-
ban megfogalmazott elv volt, hogy „a tagság 
akarata érvényesüljön”. Úgy érzi, az idő be-
bizonyította, életképesek a két másik tagszö-
vetség között. A működésük nyílt, jegyző-
könyvük elérhető azonnal, a hatóságok felé 
meglévő kötelezettségeknek maradéktalanul 
eleget tesznek.

Szállító kapacitásuk több mint 6000 ga-
lambot tud szállítani, 2011-ben egy csapat 
17 500 Ft-ba kerül. 9 egyesület és 137 fővel 
működnek. Véleménye szerint a régiónak 
nincs megfelelő képviselete az elnökség-
ben. A Sportszövetségtől több segítséget 
várnak el.

Bárdos István: sajnos a 22. és 24. tagszö-
vetségekkel a Megállapodást fel kellett mon-
danunk 2011-ben. Amennyiben a létszám fel-
tételek változnak, úgy ismételten meg lehet 
kötni azt.

A térségben lévő postagalambászat érdeké-
ben a Szövetség ismételten megpróbál egyez-
tetéseket kezdeményezni, segítséget nyújtani 
a problémák megoldására.

Pethő Attila
főtitkár
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Több mint különös, ahogy a fiatalokat 
magához édesgeti.

Két évtizede vezette be, este, amikor a ga-
lambok elülnek, kiveszi a fiatalokat nyolc-tíz 
napos koruktól és 8-10 szem áztatott kukori-
cát, borsót, plusz 8-10 borsónyi kockára vá-
gott keménysajtot belétöm minden fiatalba. 
Utóbbival eléri, hogy a növekedés szakaszá-
ban hozzájutnak Az állati fehérjéhez (a.p.f. 
animal protein faktor) A kemény sajtokban 
van a legtöbb B12 vitamin. Mivel minden 
nap 20-21 napos korig kézben vannak, na-
gyon kezesekké válnak, mintegy második 
szülőként elfogadják.

Azt is megfigyelte, az így felnevelt fiatalok 
közül, amelyik a leválasztás után elmenekül, 
ha megfogná, nyugodtan selejtezhető, neki 
még ilyen fiatalból nem lett jó versenyzője. A 
fiataloknak, amikor a második eldobott első-
rendű tolla kb. 4 cm hosszan kinőtt, megkezdi 
a magántréningezést. Első útjuk mindig Szol-
nok, ez pont 100 km légvonalban. A többi út 
is megegyezik a felnőtt galambok tréning-
jeivel. Egyenként engedi őket, 10-15 perces 
időközönként. Úgy véli, így hamar kiderül, 
egyéniség-e a fiatal, vagy csordaállat, hiszen 
az 1000 km feletti utakon többször marad, 
maradhat magára a versenyző galamb.

Versenyzés
A postagalambsportban minden tevékeny-

ség főpróbája a versenyzés. Gyuriról tudni 
kell, a hosszú távú versenyek szerelmese 
gyerekkorától.

Alapító tagja a Magyar Maraton Klub-
nak, az állományát 1984-től az ezer km-t 
meghaladó versenyeknek a kritériumaihoz 
igazítja.

1974-től özvegy módszerben versenyeztek 
galambjai, tojók/hímek.

Állománya ritkán haladta meg a 40 galam-
bot, tágas, napfényes, a galambok igényét 
kiszolgáló padlástérben elhelyezett galamb-
házai világoszöldre vannak festve, évente 
kétszer. 

Mi adta az ötletet? 
Jó kérdés – válaszolja – több mint kétszáz 

látogatóm volt, másodikként teszed fel ezt a 
kérdést. A természetben minden a zöld szín 
valamilyen árnyalatából áll.

A zöld szín az embert, a galambot meg-
nyugtatja. Amíg fehérre voltak festve a ga-
lambházak Dunakeszin, a galambok izgá-
gábbak voltak.

Úgy tíz évig követte George Fabry taná-
csát: „azok a galambok repülik a legszebb 
díjakat, amelyek nem lettek a versenyszezon 
előtt párosítva”. Ez a gyakorlatban beigazo-
lódott.

Manapság szem előtt tartja, hogy így a 
galamb elesik a párválasztás, fészekrakás, 
nevelés örömeitől, természetesen mindezek 
keltette hormonális és fiziológiás változások-
tól is, ami magyarul annyit jelent, a szerveze-
tük nem képes huzamosabb ideig tökéletesen 
működni.

Versenyzői maguk választhatnak párt, 
mindig este 20 óra után engedi össze a páro-
kat. Ennek is van miértje, mint mindennek. A 
galambok hamar kiválasztják egymást, a vad 
üldözések, verekedések ismeretlenek. A sötét 
½ órán belül beáll, megnyugszanak, reggel a 
párok úgy viselkednek, mintha mindig is pár-
ban lettek volna. Megjegyzem, vannak, akik 
2-3 nap szabadságot vesznek ki párosításkor.

Nagyon sok feketefenyő tűt visz a galamb-
házba és figyeli, melyik pár rakja a legna-
gyobb fészket. Párosítás mindig húsvétkor 
történik, ekkorra közel stabilan beköszön a jó 
idő, a meleg. 

Arra a kérdésemre, hogy nincs az egy kissé 
későn, a következő választ adja:

A vadgalambok a természetben ekkor tájt 
keresik és rakják első fészkeiket.

A versenyzők, tenyészek, egy-egy fiatalt 
nevelnek, túl azon, hogy a fiatalok remekül 
fejlődnek, a következő letojás néhány nappal 
előbb következik be, de ez a galambokat nem 
veti vissza semmiben.

Viszont ha a tojók nincsenek kiváló kon-
dícióban, a tojásokon meglátszik néhány 
kivételtől eltekintve, nem ez az év lesz a 
legerősebb a tojónál, akár a tenyész, akár a 
verseny teljesítményt vesszük figyelembe. A 
versenyzők egy fiatalt felnevelnek, a második 
pár tojás 10. napján a tojókat átteszi a tojók 
ülőkés részébe. A hímek 2-3 nap után elhagy-
ják a fészket. A második letojás 4-5. napján 
megkezdi a magán tréningezést. 

Mindig csak az egyik nem tréningezik, a 
másik a fészkén fogadja a hazatérőt. A ga-
lamb megtanulja, bármikor érkezik haza, a 
párja a fészkében fogadja. Ezt néhai mesteré-
től, Filkó Lászlótól tanulta 1963-ban.

Az első tréning Szolnok, 100 km, egyen-
kénti felengedéssel, 10-15 percenként.

Szeged 192 km, Nyíregyháza 230 km, Mo-
sonmagyaróvár 154 km, elvétve tűnik el egy-
egy galamb a négy úton.

Az eredményes versenyzés 
lényege, a galambnak éreznie 
kell, van otthona, párja, ahol ha 
kell, nyugodtan kipihenheti ma-
gát. Örökölt, kivételes genetikai 
tulajdonságok megléte nélkül 
nincs eredményes tenyésztés, 
versenyzés, egészség!!!

Gazdája nem hajszolja állan-
dóan a tréningekkel. Feltétel 
nélküli bizalom a gazdájával, 
minőségi élelem, kevés, de jó 
postagalamb, egészséges ga-
lambház, amely mentes a zsú-
foltságtól – 6x3x2,70 m belte-
rületű galambházban 16 galamb 
részére van fészek kialakítva. 
Hasonló belterületű galamb-
házban mások 80-100 galambot 
tartanak. Csoda, hogy állandó, 
meg-megújuló problémákkal 
küszködnek? A nyugalomban 
élő galamb tud örömöt okozni: 

ha van egy kialakult állomány, a családokra 
jellemző tulajdonságok megismerése kulcs-
kérdés. Ez az, amit ki lehet aknázni a te-
nyésztés-versenyzés terén.

Van a galambháznak a színén kívül még 
egy fontos kialakítása.

Ilyet még sehol nem láttam!
A kijárók a megszokottnál kétszer maga-

sabban vannak kialakítva, a galamboknak a 
kirepüléskor majdnem merőlegesen kell fel-
emelkedni.

Megfigyelte, a versenyről érkező galambok 
közül van egy-egy, amely a másnap reggeli 
kiengedéskor nem repül fel a kijáróba.

Inkább lerepül a padlóra, vagy a 150 cm 
magasan lévő itatókarikára száll.

Ez annyit jelent, a többiek nem, de ő fá-
radt, az 1000 km többet kivett belőle, nincs 
olyan verseny vagy díj, aminek kedvéért a 
következő versenyen kosárba kerülne. „Ha 
ismerem a galambom szokásait, tudom a 
különböző jelekből, hogy mikor nyeri visz-
sza a kitűnő kondícióját, vele párhuzamban 
a jókedvét. Akkor bizton várhatom tőle a jó 
eredményt, díjat.”

A tenyésztés
A lényeg: van-e kitűnő szervezeti szilárd-

ságú, kitűnő távtűrő galambod?
Van-e jó örökítő galambod?
A tenyésztés jó, ill. kitűnő alap galamb-

galambok nélkül eleve kudarcra van ítélve. 
Amennyiben a fenti két kiváló tulajdonság-
gal rendelkező galambod van, fontos: mér-
hetetlen türelemre még nagy szükség van. Ha 
megadatik a saját jó galamb, azt nagyon meg 
kell becsülni.

Mert az állandó új, meg újabb behozata-
lokkal új, meg újabb betegségeket is impor-
tálunk. Nincs idő arra, hogy az állomány az 
immunrendszere segítségével legyőzze a 
bekerült új kórokozót, már ott a másik, és ez 
egy mókuskerék. Érthető, szükség van időn-

HU 01-50-36960 KH
Ő az elegáns öregúr kitűnő tenyészgalamb

Ötven év a postagalambsportban (2. rész)
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ként új galambokra, új génkészletre, szívünkre a kezet, ki tartja be, 
ha egyáltalán hallott róla, a karantén hat hetét. Mert ezen idő alatt 
a galambban rejtőzködő elnyomott baktériumok, vírusok újra táma-
dásba lendülnek, felerősödnek. Hiszen a beszerzési helyen állandóan 
kezelve voltak valami csodaszerrel. Vallja, a legszigorúbb szelektálás 
a legkisebb megbetegedés hajlamra minden csodaszertől többet ér, és 
még egy fontos rész: nem kerül pénzbe.

Gyuri a cikkei révén közel 4.000 galambásszal került kapcsolatba. 
Arra a kérdésre, hogy kiket tudna kiemelni közülük, először szabad-
kozott – hiszen nem akart senkit megbántani –, majd hosszas unszolá-
somra a következőket mondta:

Anker Alfonz külön kategória, Őt nem kell bemutatni. Soha nem 
volt öncélú, a tanításra törekedett, az „én” szó soha nem hagyta el a 
száját. Itt és most ismételten fejet hajtunk a Mester előtt.

Újházi Pétertől megtanulta azt, hogy hogyan tenyésszünk. A cél: 
„Ha a galamb leszáll, mindegy, hogy a 150 km messze lévő Moson-
magyaróvárról, vagy a 840 km messze lévő Criwitzből érkezik haza, 
ne lássuk rajta, hogy úton volt.” Óriási igazság.

Rutz János: „Kosár professzor mondja meg a lényeget! A nagyon 
jó versenygalambok 80%-a nem a jó versenyzőktől származik, hanem 
az adott családból.”

Nagy hatással volt még rá Aradi László, Lekli Dezső, Hartmann 
István, Pásztor Róbert, Csordás Károly, Nádas Pál, Kotymán 
Imre: Ő egy „Unicum” A Magyar postagalambászat 130 éves tör-
ténetírásában. Megszakítás nélkül kilencszeres kerületi bajnok, va-
lamint egyszer második, megközelítőleg 670 versenyzővel szemben. 
Hol vannak az utóbbi 20 évben ilyen népes tagszövetségek? Bárdos 
Istvántól megtanultam, hogyan kell ápolni a barátságokat.

A külföldiek közül: Maurice Delbar, Heinz Fulgoni, Paul Bostine, 
aki a következőket mondta:” Egy a lényeg, van-e olyan postagalam-
bod, aki versenyzésre képes, és tudsz- e neki olyan körülményeket 
biztosítani, hogy ezt bizonyítani tudja?” A mostaniak közül Andreas 
Drapa egy etalon, külön kategória, ha valaki elolvasta a róla készült 
cikkeket, látja, hogy eddig a sötétben tapogatóztunk, új dimenziók 
nyílnak meg a postagalambászok előtt.

Galambjai elért eredményei Gyurinak nemzeti és maraton versenyeken:

1986. Aachen (1009 km) National 12. Csapat
 Aachen International 19. Csapat

1987. Magdeburg (730 km) National  1. Egyéni
 Magdeburg National Derby 1. Egyéni

1988. Lipcse (630 km), Magdeburg, Criwitz National Champion  10. Egyéni

1990. Criwitz (840 km) National Derby 3. Csapat

1991. Criwitz National Derby , Zóna, 3. Egyéni
 Lipcse, Magdeburg, Criwitz, National Champion 12.17.19. Egyéni
 (A Három Útra Kb. 45.000 Galamb Utazott)
 Brüsszel (1152 km) National 13. Egyéni

1992. Criwitz National 14. Egyéni

1994. Criwitz National Derby 2. Csapat

1995. Maraton Klub 10 Éves Jubileumi Versenye
 Liege (1039 km) Előre Nevezett  1. Egyéni
 Liege  National Zóna 6. Egyéni

1999.  Aachen  National  15. Egyéni
 Aachen  National Zóna  9. Egyéni
 Aachen  National  18. Csapat
 Aachen  National Zóna  12. Csapat
 Aachen-Herz Hosszú táv Magyar Nagydíj National 4.,6, Egyéni
 Aachen-Herz Hosszú táv Magyar Nagydíj  National 2. Csapat
 Aachen-Herz Hosszú táv Magyar Nagydíj  National Zóna  1. Csapat
 Aachen, Liege,Magdeburg National Champion 1. Egyéni
 Magdeburg National  18. Egyéni
 Liege  National  6. Csapat

2001.  Aachen, Liege National 16. Csapat

2003  Aachen, Liege  National  11. Csapat
 Liege National  14., 20. Egyéni
 Liege National  2. Csapat
 Liege National Zóna 2. Csapat

2007.  Kiel Aranygyűrűs Pénzdíjas National  3. Egyéni
 Kiel (974 km) National 5. Egyéni
 Kiel Zóna 3. Egyéni

2008. Aachen  National  14. Csapat
 Aachen  National Zóna 10. Csapat
 Kiel  National 14. Csapat
 Kiel  National Zóna 6. Csapat 

Az utóbbi évek eredményeihez hozzátartozik, hogy különböző okok 
miatt – Gyuri szavait idézve – „szórakozás szintjére züllesztette le 
galambászkodását”, így eredményeit is ennek tükrében kell értékelni. 
Gyuri 1961-ben lépett be a Dunakeszi A-03 Postagalamb Egyesület-
be. 1972-ig Száraz Testvérek néven versenyeznek László bátyjával, 
majd a versenyző páros külön válását követően saját néven versenyez. 

A tagszövetség versenyein 1995-től kizárólag tréningezteti galamb-
jait, 2-3 alkalommal repülnek rövid utakat, majd a maraton követke-
zik. Postagalambász pályafutása 50. évét 2011. évben ünnepli!!!

Végezetül megjegyzem, hogy egy cikk – a terjedelme folytán –
megközelítőleg is kevés arra, hogy a Száraz György birtokában lévő 
ismeretanyagot teljes körűen bemutassa, az iromány útmutatásként 
próbál azok számára szolgálni, akik hókusz-pókusz, mágia nélkül 
próbálnak eredményt elérni a postagalambászat rögös útján.

Számtalan sztorit, érdekességet lehetne felsorolni, amit cikkem ala-
nya akár személyesen, akár riportjai révén, akár postagalambász bará-
taival kialakított kapcsolatai révén tapasztalt, azonban úgy gondolom, 
hogy ha bárkinek felkeltettem érdeklődését, már megérte lejegyezni 
szerény irományomat.

Dr. Horváth Csaba

“200.000 Winner” HU 05/06-M-111856 2007-ben Kiel-ből
(974 km) évesen aranygyűrűs országos: 3. hely, 

Zóna: 3. hely, Maraton: 5. hely
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Tapasztalat a gyakorlatból
A fiatalok betegsége

Minden élő szervezet csak egy minimális 
immunképességgel születik. Galambjainknál 
ez csupán azokból az antitestekből áll, melye-
ket a tojó a tojásban számukra tovább ad. A 
kelés után következik egy további passzív im-
munrendszer felépítés a begytejjel való eteté-
sen keresztül. Amikor ez az életfázis lezárul, 
maga a fiatalgalamb lesz a felelős immun-
rendszerének fejlődéséért. Az immunrendszer 
nem egy képzetes dolog és nem is egy vala-
mi, amit egy palackból fel lehet hajtani. Az 
immunrendszer egy védőpajzs a kórokozók 
minden fajtája ellen (mint vírus, baktérium, 
gombák és paraziták stb.), ami védekező sej-
tekből (pl. falósejtek, pusztító sejtek stb.) és 
fehérjékből (t.k. immunglobulinok) áll.

Minden galambnak magának kell felépíte-
ni a saját immunrendszerét. Az a tény, hogy 
minden kórokozónak jelen kell lenni ahhoz, 
hogy az immunrendszer rákészülhessen, az 
alapja annak, hogy a kórokozókat nem sza-
bad távol tartani a fiatal galamboktól.

Mielőtt még a pontos mechanizmusba be-
lemennék, szeretnék egy pillanatra magunkra 
emberekre hivatkozni. A gyermekbetegségek, 
mint a mumpsz, kanyaró, vörös himlő, bá-
rányhimlő, ismerjük valamennyien és tudjuk, 
hogy azok relatíve ártalmatlanul lefolynak, ha 
az ember még gyermekkorában átmegy rajtuk.

Drámai lefolyással képes azonban akkor 
fellépni, ha valaki ezeket a fertőzéseket fel-
nőtt korában kapja meg. Miért van ez így tu-
lajdonképpen?

Ha egy vírus, vagy baktérium betolakszik 
a szervezetbe, leggyakrabban a nyálkahár-
tyával kerül először kapcsolatba. Innen halad 
tovább a szervezet belső részébe, ahol eléri a 
számára legkedvezőbb célszervet és ott sza-
porodni kezd. Erre a behatolásra és a gyors 
szaporodásra reagál a test az immunrendsze-
rével. Eközben keletkezik egy maghatározó 
különbség a „fiatalgalamb/gyermek”, és az 
„öreggalamb/felnőtt” között.

A fiatal szervezet másképpen van sza-
bályozva és a betolakodóra lényegesen 
gyengébben reagál, azonban célratörőb-
ben, ami a későbbi újrafelismerést illeti, 
segíti.

Az öreg szervezet robbanásszerűen reagál 
a benne okozott károsodásra. A fiatal szerve-
zet a természettől fogva arra van irányítva, 
hogy „okosan reagálni a betolakodóra”, ta-
nuljon hasznosan belőle és építse fel a saját 
immunológiai gondolkodását. Ha megvédjük 
fiataljainkat a potenciális kórokozókkal való 
kapcsolattól, elraboljuk tőlük azt a lehetősé-
get, hogy későbbi életükben azokkal okosan 
bánjanak el. Különösen jó az immunrendszer 
fejlesztésére az, ha a kórokozó koncentráció 
nem túl magas, vagy az élősködők  bizonyos 
gyengített formában vannak jelen.

Ezt előmozdíthatja az időközben már sok 
állományban sikeresen használt un. „szal-
masarok”. Ebben a szalmasarokban – és 
nem trágyadomb! – számos baktérium és 
vírus, esetleg egyéb parazita is megtalálható 
elpusztult, vagy legyengült formában. A fel-
csipkedéssel, amit a fiatal galambok nagyon 
szívesen csinálnak, kapcsolatba kerülnek az 
immunrendszer sejtjeivel. Minél intenzívebb 
és átfogóbb ez a kapcsolat, annál jobb lesz a 
védelem és egy életen át kitart.

A kórokozó
Egy specifikus kórokozó, amely a fiatalok 

betegségét előidézi, nincs! Sokkal inkább 
kimutatható a megbetegedett galamboknál 
nagyszámú, többé-kevésbé erősen betegséget 
okozó, élősködő.

Elsődleges szerepet tulajdonítottak a Circo 
vírusnak. Ez manapság minden állományban ki-
mutatható, esetleg az immunsuppressiv (immun-
csökkentő) tulajdonsága útelőkészítő lehet.

Az Adenovírusnak, amiről sok szerző a ki-
lencvenes évek közepén a fiatalok betegségét 
elnevezte, mai nézeteink szerint semmilyen 
szerepe sincs.

A bakteriális élősködők közül az 
Escherichia Coli (esetleg az E. coli is) játsz-
sza a legjelentősebb szerepet és nem másod-
lagos szereplőként vesz részt a Fiatalok be-
tegsége kitörésében és továbbterjedésében.

Bekövetkezik egy kisfokú törés az emész-
tőrendszerben, ez a viszonylag, sok esetben ár-
talmatlan baktérium felszaporodik egy gramm 
székletben milliárdos nagyságrendbe kevesebb, 
mint egy nap alatt. Ez eredményezi a klinikai 
szimptómák legnagyobb részét. Először akado-
zik a bélműködés, ami által a felvett takarmány 
hosszan időzik a begyben, majd a komplett 
emésztőrendszer leáll, ami aztán a méregzöld 
éhszéklethez vezet. Amennyiben a begyben még 
van takarmány, az erjed, megduzzad és a galam-
bok kihányják. A fiatalok belázasodnak, aminek 
nagy energia szükséglet a következménye. Mi-
vel takarmányfelvétel nincs, vagyis a galambok 
már nem esznek, következik a bágyadtság, a le-
vertség és a folyamatos testi leépülés.

A parazita élősködők közül, véleményem 
szerint csak a Hexamitat érdemes említeni. Csak 
ezt a parazitát találjuk nagy rendszerességgel 
a beteg fiataloknál. Minden egyéb kórokozó, 
mint Herpesz vírus, Salmonella, Chlamydia, 
Streptococcus, Trichmonas, Kokcidiózis, Bél-
férgek és akár Paramixovírus, melyek képesek 
hasonló, vagy ugyanolyan kórtüneteket elő-
idézni, mégsem tartoznak a fiatalok betegségét 
előidéző kórokozók közé. De éppoly kevés 
köze van az éveseknél és az öreg galamboknál 
előforduló hányásnak és a méregzöld éhszék-
letnek a fiatalok betegségéhez. Ennek alapja 
legtöbbször egy egyedi E. Coli fertőzés.

Pszichés és fizikális stressz a galamboknál.
Már régóta tudjuk, hogy a stressz minden 

formája negatívan hat az immunrendszerre és 
ezzel útelőkészítője csaknem minden beteg-
ségnek. A stressz mindig akkor keletkezik, ha 
lényeges különbség van a szükséglet, a ké-
pességek és a követelmények között, melye-
ket külső körülmények idéznek elő.

Emiatt a stressz nagyon egyéni, és Ga-
lambállományonként nagyon változó.

Már a dúc berendezése, mérete (kisebb- na-
gyobb), teljesen egyforma ülőkék, stb., a ga-
lambok territórium igényét befolyásolhatja. Ez 
eredményezhet biztonságot, nyugalmat, ottho-
nos atmoszférát vagy nyugtalanságot, az állandó 
revírharcon keresztül, ami tartós stresszhez vezet.

Maga a bekosarazás művelete, az elszállítás 
is okozhat pszichés stresszt. Nagy forróság, 
a dúc rossz szellőzése, a gyakori ragadozó 
támadások szintén kiválthatnak pszichés és 
fizikális stresszt. Az elsötétítés ugrásszerű 
változtatása a nappali fényre, vagy a 20 órás 

időtartamú megvilágítás a velejáró alvás – pi-
henő idő megvonással durva stresszhez vezet. 
Az ilyen hosszú megvilágítás, különösen erős 
napfénylámpával már kimeríti a galád kínzást, 
amit a raboknál szoktak alkalmazni. Pedig na-
gyon sok tenyésztő jár így el és kegyetlenül 
hagyja égni naphosszat a lámpákat.

Egyszerűbb a fizikális stressz megértése. Itt 
különösen a tréningröptetéseket kell megemlí-
teni, különösen azokat, amelyek félresikerülnek. 
De ha minden simán is megy, már a naponta 
növekvő távolságok is kiváltják a testi terhelés-
sel járó stresszt. Az eddig felsorolt betegségeket 
okozó (disstressz) stresszorok mellett, vannak 
jó hatású stresszorok is (eustressz). Ehhez is 
ugyanazon stresszorok vezetnek, csak megfele-
lő dózisban, enyhébb formában, amivel teljesít-
ményfokozást lehet elérni. Azonban vigyázat! A 
húrt nem szabad túlfeszíteni, mert akkor menthe-
tetlenül bekövetkezik a fiatalok betegsége.

Harc a fiatalok betegségével
Mint az előzőekben már leírtam, az első 

klinikai ismertető jelek: csökkenő takarmány-
felvétel, pangó takarmány a begyben. Ettől az 
időponttól kezdve azonnal lépni kell. 

Az első szükségintézkedések: azonnali 
nyugalom a dúcban, minden lehető stressz 
faktort kikapcsolni!

A takarmányozás legyen nagyon szűkös, 
azonban magas értékű. Ajánlatos az özvegy-
keverék, magas fehérje és szénhidrát, kevés 
nyersrost. Ez a keverék energiában gazdag és 
könnyebben emészthető, mint a diétás- vagy a 
tisztító keverék, melyeknek magas a nyersrost 
tartalma. Továbbá javasolom, amilyen gyorsan 
csak lehet Jungtierpulvert (Készítmény a fiata-
lok betegsége kezelésére, Tierpharmazeutika 
Sudhoff) adni, ami magas immunglobulint tar-
talmaz. Az immunglobulin képes arra, hogy a 
kórokozót semlegesítse és extrém magas fehér-
je tartalmánál fogva támogatja a takarmányt az 
immunrendszer építésében. Sok hasonló ösz-
szetételű készítmény van a kereskedelemben. A 
port, vagy a hasonló készítményt az ivóvízhez 
kell keverni és a galamboknak maradéktalanul el 
kell fogyasztani. Azonban vigyázzunk arra, hogy 
létezik olyan készítmény, amely vízben nem old-
ható ez természetesen nem adható az itatóba.

A kezelés időtartama erősen függ a betegség 
lefolyásától, de legkevesebb három és akár hét 
nap is szükséges lehet. A súlyosan beteg egye-
deknek, melyek sem takarmányt, sem vizet 
nem fogyasztanak, ajánlatos gumicsővel ellátott 
fecskendővel 12 óránként direkt a begybe adni.

Az antibiotikumos kezelés éppúgy hozhat 
jelentős javulást, azonban mindenképpen 
kérni kell állatorvos tanácsát. A gyakorta 
kimutatott Coli-csirák kimondottan erős re-
zisztenciával rendelkeznek, ezért csak re-
zisztencia vizsgálat alapján lehet a kezelést 
célzottan alkalmazni.

Az un. kombináltporok – „4 az 1-ben” – 
nem mutatnak hatékonyságot a fiatalok be-
tegségével szemben. Ennél azért van a négy 
hatóanyag összekeverve, hogy hátha egy kö-
zülük hatni fog. Az eljárás következménye 
a mindig tovább erősödő rezisztencia. Pont 
az ilyen nem céltudatosan, találomra kezelt 
állományokban fordul elő gyakran nagyon 
súlyos rezisztencia probléma.

ford.: Varga Antal
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Egy sérült galamb története: Köszönöm doktor úr! 
Gyűrűszámom: Hu-09-50-31205

Egy számomra szomorú napon ez év március 
havában egy szörnyeteg kergetett és majdnem 
áldozata lettem az üldözésnek. Később tudtam 
meg – hallottam –, hogy ez a szörnyeteg való-
színűleg egy éhes sólyom volt aki engem zsák-
mánynak tekintett és ezért vett üldözőbe.

Rajtam azonban nem tudott ez a szörnye-
teg kifogni, egy bokorba sérülten bújtam meg. 
Szinte eszméletemet vesztettem, amikor riad-
tan magamhoz tértem egy kedves simogató kéz 
ölelt át és vitt az ajkai állatorvosi rendelőbe. Ott 
azonnal gondos kezek vettek kezelésbe. Igaz 
néhány sebtől vérezve, remegve a félelemtől és 
a fájdalomtól. Nem tudhattam mit fognak ve-
lem csinálni. Marconának tűnő zöld öltözékben 
láttam két szájmaszkos szemüveges félelmetes 
tudoroknak látszó embert, akik a doktorok és 
asszisztenseik voltak. Furcsa szagok terjengtek 
abban a helyiségben és fájdalmas macska nyá-
vogás ahol kezeltek, ápoltak. Még jobban meg-
rémültem mi következhet ezután. Később meg-
tudtam, hogy ez egy állatorvosi rendelő, ahol a 
beteg és sérült, bajbajutott, állatokat, madarakat 
kezelik, gyógyítják.

A sebeimet nézegették, piszkálgatták, tisz-
togatták kenegették a doktorok és közben 
próbáltak megnyugtatni, „no nyugodjál meg 
galambocska, nem sokáig fog tartani a fáj-
dalmas beavatkozásunk” de nagyon fájdal-
mas volt a kezelés. Hallottam amint kérdez-
ték egymástól varrni is kell a sebet? Nos, erre 
nagyon megrémültem. Nem kellett. 

Csupán két hétig voltam bezárva egy ket-
recbe ahol naponta megnéztek, megvizsgál-
tak, élelemmel és itallal láttak el. Időközben 
három kedves kisgyermek jelent meg kö-
rülöttem, akik ujjongva kiabáltak, – az első 
napokban ijedten figyeltem mit is akarnak 
– „megjött a Feri Papa galambja!” Sajnos 
nem tudtam nekik megmondani: „Én nem 
a Feri Papa galambja vagyok, Én egy Pécs 
környéki postagalamb vagyok, aki nagyon el-
tévedt és majdnem a szörny áldozata lettem”.

Amikor már szinte minden rendben volt 
körülöttem, a gyógyulás útjára léptem, hal-
lottam, hogy az egyik doktor telefonon keresi 
„FERI PAPÁT” azzal a kéréssel „Feri Papa 
keresd meg a galambocska igazi gazdiját, 
hogy vissza tudjuk juttatni.”

Ezt követően megtudtam, hogy az ajkai 
Burucs Jóska bácsi segített a Feri papának a 
gazdim felkutatásában és nem utolsó sorban 
a kerület vezetője Peák József aki nagyon 
segítőkész volt gazdim címének, telefonbéli 
elérhetőségének megadásában.

A közös erőfeszítések után Feri papa a 
valódi gazdimnak M. Ernőnek telefonált 
aki felháborodottan kérdezte „hogy került 
az a galamb Ajkára? Engedjék el!!!” Ekkor 
tájékoztatták gazdimat, hogy megsérültem, 
állatorvosi kezelésben részesítettek és már 
jól vagyok. Kérték gazdimat, hogy vegye fel 

a doktorral a kapcsolatot, hiszen nem kell a 
kezelésekért, ápolásért, ellátásért semmit fi-
zetni. A kezelést önzetlenül végezte a doktor, 
illetve a TEAM. 

Ők, mint elkötelezett állatorvosok, és mint 
állatbarátok, állatvédők is önzetlenül segítet-
tek, a devecseri vörös iszap katasztrófa kap-
csán is. A megsérült állatokat ott is önzetle-
nül mentették és kezelték. Ezzel részletesen 
foglalkoztak akkoriban a hírközlő szervek, 
többek között a 168 óra közéleti hetilap is. 

Hát ilyen ez a TEAM. Amikor ismételten 
kérték, hogy gazdim vegye fel a doktorral a 
kapcsolatot gazdimtól a következő válasz ér-
kezett: „nekem semmi beszélni valóm nincs a 
doktorral”. Talán igaza volt?! 

Valóban nem volt és nincs, ne is legyen 
semmi mondanivalója a doktor részére, azt 
én teszem meg helyette a felgyógyított, ke-
zelt „galambocska” ezen sorokon keresztül, 
abban a reményben talán pironkodva olvas-
sa ezen sorokat „gazdim” és ez engem mint 
megsérült, és mégis haza vágyó postagalam-
bot mindenben kárpótol.

Amikor felgyógyultam utamra engedtek, 
de még mielőtt utamra bocsátottak elvégez-
ték a kenet és a székletmintát a veszprémi 
állatkórházban a doktor utasítására. Utamra 
bocsátás alkalmával három kis garabonciás – 
Eszterke, Guszti és Andris – ujjongott, tapsolt 
(videó felvétel készült útra bocsátásomról) 
„galambocska menjél haza Feri papához”. 

Izgatottan vártam eresztésem pillanatát, oda 
turbékoltam volna a három kis garabonciásnak. 
„Kedveseim, nem a Feri papához kell visszarö-
pülnöm! Azt sem tudom, hogy ő hol van, hol él 
ki ő”. Útra bocsátásomkor, úgy búcsúztam két 
három tiszteletkört röpültem fölöttük. Ekkor 
már tudatában voltam, hogy M. Ernő dúcába 
Pécs környékére, a  gazdimhoz  kell visszarö-
pülnöm, amit örömmel meg is tettem.

Még felgyógyulásom előtt hallottam 
mondták, hogy a Feri papa kérte gazdimat 
telefonon ha haza érkezik a galambja leg-
alább annyit tegyenek meg, hogy szóljanak 
vissza. Ha már a doktorral nem kíván kap-
csolatba lépni, ha úgy érzi semmi mondani 
valója nincs. Csupán annyit „szerencsésen 
megérkeztem”.

Én mint „galambocska” a történetet mesé-
lem tovább: Teltek múltak a napok de gazdim 
nem telefonált. A Feri papa türelmetlen volt 
és újra hívta a gazdimat. A beszélgetés kap-
csán gazdim először azzal védekezett „nem 
találtam a telefon számát azért nem tudtam 
magát hívni”, majd néhány pillanat múlva 
azt a mesét találta ki gazdim „a galamb nem 
is az enyém volt, hiszen maga azt mondta 50-
es körzet számú galamb az itthon van. Maguk 
bizonyára összekeverték a számokat az talán 
nem is 50-es, hanem 20-as”. 

Lehet, hogy mi össze vissza kevertük a 

számokat, de nem az altató mámorában be-
széltünk össze vissza. Egy tény, a galamb 
száma valós.

Mesémet, mint „galambocska” tovább foj-
tatom. Ekkor én, mint felgyógyított, életemet 
mentett „galambocska” szégyenemben sír-
tam. Kérdeztem magamtól. Ez az Én valódi 
gazdim?! Mit vétettem ellene?! Talán nem is 
szeret engem?! De miért? 

Én eltévedtem! Nem én akartam elhagyni 
az otthonomat! Egy szörnyeteg vett üldöző-
be, megsebesített! Megsérültem, és az általam 
ismeretlen kedves emberek bevittek a doktor-
hoz, ájultan szinte vérbe fagyva. A doktorokon 
kívül azon kedves ismeretlen állatbarát embe-
reknek is köszönetet mondok, akik a doktor-
hoz vittek. Elkerülhettek volna, közömbösen, 
de ők az életemet mentették. Köszönet érte!!!

Összeszerkesztette: Szabó Ferenc

Galambocska utolsó vizsgálata
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Visszatérve Szappanos galambász életút-
jára, 1987-ben Horváth Károly kezdeménye-
zéséből fakadóan, csatlakozott a hollandiai 
galambászutazáshoz. A látogatás középpont-
jában Ad Schaerlaeckens állt, akitől ekkor 
jelentősebb számú fiatal került be az ország-
ba, amelyek nagyban hozzájárultak Karcsi 
későbbi eredményeihez.

Később, a 80-as évek végén kezébe ke-
rült van Breman-tól (nem azonos Steven van 
Breemen-nel) egy holland kiadvány, amiben 
a totál özvegységről írtak. E kötet hatására 
rövid időre ismét versenyezni kezdett, remek 
eredménnyel, de nem röptette végig a sze-
zont. A következő évben megnyerte galamb-
jaival az Anker serleget, utána viszont nem 
küldte őket, mert körülményei miatt ismét 
abbahagyta az intenzív galambászatot. Az 
elkövetkező években jó barátja, a balatonke-
nesei Tóth Imre volt az, aki nem hagyta, hogy 
elszakadjon a postagalambászattól, nélküle 
valószínűleg már teljesen kiszállt volna.

A 90-es évek közepén közösen kiutaz-
tak Nyugatra, ahol több dúcot is felkeres-
tek. Közöttük találjuk az akkor már idős 

Schouteren-t (ő volt Anton van de Wegen 
apósa), aki a második világháború idején a 
Wehrmachtnál galambápolóként tevékeny-
kedett, majd a világégés után elvitte ma-
gával a két legjobb galambot a Mozes-t, és 
a Sara-t. E két galambot párba tette, és az 
ebből kelt utódokkal hosszú távon nagyon 
jól versenyzett. A Schouteren galambok 
(katonai galambként említve) – a Delbar, 
és Duguffroy madarak mellett – jelenetős 
szerepet játszottak az Aarden törzs kiala-
kulásában, továbbá a híres Silvervosje is 
Schouteren galambokból származott. Szap-
panoshoz két hím, Tóth Imréhez egy pár ke-
rült a Schouteren-ekből.

Nyugdíjazása után csak cserével tudta 
eladni veszprémi házát, egy kis faluba, 
Bakonyjákóra költözött. 2007-ben Csor-
dás Károly segített a galambház építésé-
nek munkálataiban, majd 18 galambot ka-
pott Tóth Imre barátjától, később évente 
10-15 fiatalt a legjobbakból. Ezek gyere-
keivel 2009-ben újrakezdte a versenyzést, 
de a kezdeti szép sikerek ellenére rövide-
sen mégis abbahagyta azt. Galambtartás 

szempontjából rendkívül rossz lehetősé-
gekkel megáldott a környék, a szárnyas 
ragadozók lehetetlenné teszik a posta-
galambtartást. Az első év Bakonyjákón 
kieresztett 70 fiataljából, mindössze egy 
darab érte meg a három éves kort, a töb-
bit mind levadászták a héják és sólymok. 
Mindezek után csak 20 galambot tartott 
meg bezárva.

Szappanoshoz az eltelt évtizedek alatt 
számtalan tenyésztő fordult tanácsért, galam-
bért. Sok esetben adott galambokat ajándék-
ba, a galambászatot soha nem üzleti alapon 
kezelte. Dúcából kikerült egyedekre sok 
helyütt állományt, bajnok csapatot építettek, 
emellett azok, akik közelebbi kapcsolatba 
kerültek személyével, és éltek a lehetőség-
gel, erősen feljavíthatták saját galambászatuk 
szemléletét.

Nem célom a tőle elkerült sikeresen sze-
replő galambok mindegyikének nyomon 
követése, helyette néhány olyan közismert 
dúcot szeretnék megemlíteni, akik nagy rész-
ben, vagy teljes egészében Szappanosnak kö-
szönhetik bajnokságaikat.

Galambok és szemlélet (3. rész)

Horváth Károllyal a hotelszobában Oláh Sándor hazafelé menet a fiatalok itatását végzi

1. Gyurovszky Béla (Szlovákia, Duna-
szerdahely)

Kettejük ismeretsége az egyetemig nyúlik 
vissza, hiszen mindkettejük ugyanabban az 
intézményben végezte felsőfokú tanulmá-
nyait. Írásom második részében említettem, 
1987-ben a három pár hollandot – egy klub-
társával közösen – Gyurovszky Béla vásárol-
ta meg. Béla akkoriban kezdő galambászként 
rendszeresen eljárt Szappanoshoz, majd a 
hollandok megvétele alkalmával megkérdez-
te tőle: a Jos-Ritye, vagy a Derby-Kapoentje 
párat hagyja-e meg magának? Szappanos 
nagyon nehezen tudott dönteni, végül azt a 
tanácsot adta, ha a szívére hallgatna, akkor ő 
a Jos-Ritye párat választaná.

Gyurovszky saját bevallása szerint – kez-
dőként – nem értékelte kellően a hozzá ke-
rült galambokat, amelyet igazol az a tény, 

hogy egy évnyi tenyésztés után beszoktatás 
céljából kiengedte a Jos-Ritye párat. A tojó 
könnyen – már az első kieresztéskor – nála 
maradt, ezzel szemben a hím azonnal eltűnt, 
csak két nap után tért vissza. Ekkor tűnt fel új 
gazdája számára, mennyire okos ez a madár. 
E megállapításához megerősítést adott szá-
mára a pár utódainak versenyeken nyújtott 
teljesítménye. Két év alatt kb. 20 gyereket si-
került tenyésztenie a Jos-Ritye pár alól, majd 
1990 év elején meglátogatta őt Páloviccsal 
együtt Szappanos, aki megkérte, magyar-
országi barátja hadd vásárolhassa vissza a 
holland párat, és mivel Béla a baráti körébe 
tartozik, ezért bármikor azt választhat tőle, 
amelyiket csak szeretné.

Szappanosék megnézték a pár közvetlen 
gyerekeit is, itt kézbe került egy 89-es ke-
lésű kék színű fiuk, amelyik végigrepülte a 

fiatalok versenyeit. Majd rövid tanakodás 
után, Szappanos rákérdezett: eladnád-e ezt a 
galambot, mert a Pálovics szeretné megvásá-
rolni? Eközben Pálovics e hímért ugyanannyi 
pénzt számolt le, mint magáért a szülőkért, de 
Béla ekkor már büszkeségből sem adta oda 
a kis egyéves hímet, illetve gondolta, minek 
neki, mikor a szüleit úgy is elviszi. Majd Béla 
megkérdezte Szappanost, ez ilyen jó galamb 
lenne? Szappanos mindössze annyit vála-
szolt: erre a galambra rá van írva, hogy ez 
egy olyan galamb, ami ritkán születik. Végül 
a kis hím (89-120130038) tavasszal az első 
két versenyen kerületi első díjat szállt, és pá-
lyafutása során összesen 7 első díjat söpört be 
gazdájának. E galambját mindenki ismerte a 
környéken, több pénzdíjas versenyen is indí-
totta, zárásként a szlovák maraton klub frank-
furti versenyére is be lett kosarazva, ahonnét 
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szintén elsőként érkezett. E klasszis hím ez-
után a tenyészdúcba került, de a sors fintora, 
egyetlen jó utód sem született belőle.

Később Gyurovszky elkezdte rokon-
tenyészteni a Jos-Ritye pár gyerekeit, és 
állítása szerint a mai napig nem talált jobb 
galambokat ettől a családtól, pedig drága pén-
zen több ismert helyről is hozott galambokat. 
Gyurovszkytól magyar tenyésztők is vittek 
Jos-Ritye vérű galambot, akik segítségükkel 
kerületi bajnokságot is tudtak nyerni.

Pálovics a holland párból még 2-3 évig tudott 
tenyészteni, de ő nem foglalkozott velük kellően, 
halálakor egy közvetlen gyerek élt mindössze.

Említettem, Gyurovszky a Derby-
Kapoentje párat egy ismerőse megbízásából 
hozta el, akihez azonnal oda is került a pár, 
azzal a kikötéssel, hogy az első költésből 
megkapja Béla az egyik fiatalt. A Derby hím 
mindjárt az első keltés után kiszökött, és vi-
lággá repült, hiszen sosem járt szabadon. A 
hím fiatal maradt az ismerősnél, akinél éve-
kig a kerület legjobb galambja volt.

A Tontje-Bontje pár Gyurovszkynál ma-
radt. A hímtől sok jó galamb született, de a 
Bontje tojóból kevésbé.

2. Tóth Imre (Balatonkenese)
Imre az ember, aki mint barát is nagyon 

közel áll Szappanoshoz. Galambászata és an-
nak szemlélete szinte teljes mértékben Szap-
panos tanácsain keresztül jutott el a csúcsra, 
és azóta is a legsikeresebb magyar tenyésztők 
között tarthatjuk őt számon.

Az első bajnokságait nyert állományában 
nagy szerepet játszottak a Szappanostól ka-
pott galambok, amelyeket nagy részben van 
Loon vérvonalú egyedekkel kombinált.

Egyik legsikeresebb tenyészgalambja a 
6373-as tojó (több másik dúcban is bizonyí-
totta klasszisát) évekig a Tóth-dúc 1. számú 
tenyészgalambjaként szerepelt. Nagyszülei 
között a négy holland található, apja a 106-
os hím a Derby x Kapoentje, míg anyja a 
167-es tojó a Jos-Ritye pár alól született. 
Amikor Szappanos abbahagyta az aktív 
galambászatot, ajándékba adta Imrének 
6373-ast. Imre elmondása szerint e tojó gye-
rekei több bajnoki címhez segítették hozzá, 
emellett e tojóból mások dúcaiba is került, 
akiknél a gyerekei, mint tenyészgalambok 
remekül beilleszkedtek (pl. Csontos Gyula, 
Csordás Károly, Politzer-tesvérek).

Később Imre a 6373-as tojót 12 éves korá-
ban visszavitte Veszprémbe, ahonnét a legvé-
gén Pálovics Istvánhoz került.

Imre – Szappanossal közösen kiutazva – van 
Loon-tól közvetlenül hozott be galambokat, va-
lamint később egy tucat telivér van Loon-t Jaap 
Grootendorst álllományából. Ezen kívül Albert 
Neuhof egykori orvosától dr. Fritz Connert-től 
Hermes vérvonalú galambokat kapott.

3. Héninger Tibor (Berhida)
A Székesfehérvár és környéke kerület négy-

szeres bajnoka, az utóbbi huszonöt év élver-
senyzője. Tibor a 80-as évek elején figyelt 
fel Szappanos eredményeire, Pista 111-es és 
112-es galambjai mindig élhelyezéseket száll-
tak. Ezért, amikor elment hozzá, elmondta, ő 

ezekből szeretne. Ekkor tudta meg, mindkét 
galamb a Jos-Ritye pár gyereke. A kettejük 
közötti szorosabb kapcsolat akkor alakult ki, 
amikor Szappanos Érdre költözött, és Tibor, 
mint tehertaxis segített neki a költözködésben. 
Ez év őszén a tenyészgalambok alól tojásokat 
kapott. Egészen pontosan 16 darab tojás került 
hozzá, a belőlük kelt fiatalokat beszoktatta, 
de mindegyiket tenyészként kezelte. Az így 
kapott galambok között két hím közvetlen a 
Jos-Ritye pár gyereke, míg egy harmadik hím 
a Derby x Kapoentje pár alól született, de a 
Remi-75-ből is került hozzá utód.

Melléjük mindössze néhány Stoll Konrád 
galamb kapott szerepet.

Az eredmények hamar jelentkeztek, példá-
ul a 7892-es már a következő évben kerületi 
champion. 1987-ben megszületett a 9215-ös 
hím, amelyik kétszeres kerületi championként 
a tenyésztésben is bevált a későbbiekben. 
Származását tekintve, apja az előbb említett 
Jos-Ritye párból hozott 7683-as gyűrűszá-
mú kék hím, míg anyja, a 7057-es kék tojó a 
Derby-Kapoentje x Aarden párból született.

Pályafutásának legkiemelkedőbb tenyész-
galambja a 7683-as közvetlen Jos-Ritye hím, 
amelyik húsz évig élt, és 17 éves koráig vol-
tak szemesek a tojásai.

Szappanostól később is hozott galambokat, 
melyek mindegyikét kivétel nélkül ajándék-
ba kapta, mai állományát 90 %-ban továbbra 
is a Szappanos vérvonalú galambok alkotják, 
és szerepel velük az élvonalban.Louis van Loon-nál

98-13-29565 pikh, a Jos-Ritye pár fia-lánya 
testvér-párosításból (7683 kh x 3886 pikcst)

02-13-99202 kh, nagyapa-unoka párosí-
tás a 7683-as Jos-Ritye kék hímre

97-13-13978 kkh, a 7068-as Derby-
Kapoentje hím fia 

01-13-81849 kh, apja a 9215-ös kh, anyja 
a 4042-es Jos-Ritye tojó Gyurovszky Bélától 

00-13-64402 kt, apja a 7683-as Jos-Ritye 
hím, anyja a 4043-as Gyurovszky Jos-Ritye tojó 
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4. Csordás Károly (Pápa)
Személyét szándékosan a legvégére hagy-

tam, mert ő az, aki a legmagasabbra jutott el a 
Szappanos galambokkal. Pedig hozzá a hollan-
dokból nem kerültek közvetlen utódok, csak 
unokák, ennek ellenére – a sok Szappanostól 
kapott baráti tanácsot megfogadva – élni tu-
dott a lehetőséggel, és maximálisan felszínre 
hozta a galambokban rejlő képességeket. 

Szappanos úgy érzi, Csordás volt az egye-
düli ember, aki Pápára dicsőséget hozott, és 
rajta keresztül található a városban 4-5 olyan 
sporttárs, aki eredményes.

Csordással több évtizedre nyúlik vissza 
kapcsolatuk, Karcsi gyakran járt el Szappa-
noshoz galambászni, emellé évente galambo-
kat is kapott ajándékba mesterétől. Szappa-
nos örült, amiért Csordás Pápán eredményes 
tudott lenni, később Karcsi galambokat adott 
több egyesületi tagtársának, valamint bemu-
tatta őket Szappanosnak.

Emellett mégis Karcsi az, aki nem vette 
észre egyesületének figyelmeztető jeleit, és 
emiatt, úgy alakult, hogy egy másik egyesü-
letben folytatta tovább a versenyzést. Ettől 
függetlenül nem haragszik senkire, de igazá-
ból nem tudja megérteni – az azóta eltelt évek 
alatt – miért nem oldódott a feszültség.

Összességében úgy érzi, a galambászoktól 
nagyrészt pozitív dolgokat kapott, amit ő jó ta-
nulóként igyekezett azzal megköszönni, hogy 
eredményes galambászatával vált közismertté, 
és erre egykori segítői joggal lehetnek büszkék.

Csordás legismertebb tenyészgalambja, 
a Szundi (6411-89-9160 kh) Szappanosnál 
született féltestvér-állításból a Jos hímre, apja 
a 6425-ös kh a Jos x Kapoentje, míg anyja 
a 167-es kt a Jos x Ritye párosításból szüle-
tett. A 167-es Jos-Ritye tojó több kimagasló 
tenyészgalambot is költött, gondoljunk csak 
a már bemutatásra került 6373-as tojóra.

Szundi gyerekei sikert sikerre halmoztak 
a versenyeken, segítségükkel gazdájuk az 
ország legnagyobb versenyzői közé nőtte 
ki magát. Szundi a legtöbb kiválóságot egy 
német gyűrűs Meulemans vérvonalú tojóval 
(DV 08860-87 /89/-451 kt) keltette, amely 
párat Karcsi csak szuperpárként emleget. 
Szundit 89 őszén három-négy társával együtt 
egyenest tenyészgalambnak hozta Szappa-
nostól, olyannyira, hogy soha életében nem 
járt ki a padlásról. Párja a Meulemans tojó 
szintén Szappanostól került hozzá, és az első 
év (1990) tavaszán párba is került a Szundi-
val, amely mint említettem rögtön telitalálat 

lett. E párosítás Csordás saját elképzelése 
alapján jött létre, de gyerekeik közt is több 
extra örökítőt találunk. Példaként egyik ké-
sei fiúk, a Krampusz Pintéréknél apja lett az 
olimpiás tojójuknak.

Szundi 2002-ig maradt termékeny, majd 
ezután pár évvel pusztult el.

Szundi más tojókkal párban is klasszis ver-
senyzőket adott, legjobb példa erre a 1381-es 
fakó hím, amit a 622-es vörös tojóval keltett. 
A 622-es csupán kölcsön költésre került Csor-
dáshoz, apja az eredeti arendonki Janssen 353-
as vkh, míg anyja egy Horváth Károly tojó, a 
2617-es (Kék Verstraete x öreg holland tojó).

Szundi mellett Csordás másik kimagasló 

örökítőképességű tenyészgalambja a 6424-
89-5573 kh szintén Szappanos galamb, tojás-
ban került Karcsihoz. Származását tekintve 
négy holland unoka, ugyanis apja a 3893-as 
kh a Derby x Kapoentje, anyja a 7472-es kt a 
Jos x Ritye párosításból született.

Karcsi pályafutása alatt a Nyugat IV., az 
egykori Közép-Dunántúl, és Nyugat-Pannó-
nia kerületekben egy sor kerületi bajnokságot 
nyert. Jelenlegi állománya Hofkens, mostani 
Szappanos, és Grampsch galambokból te-
vődik össze. A tavalyi évben Szappanossal 
beszélgetve, szóba kerültek Karcsi utóbbi 
eredményei, és a néhány évvel ezelőtti vissza-
esés lehetséges okai. Szappanos a beszélgetést 
azzal zárta, véleménye szerint Csordás újra jó 
úton halad, és biztos benne, hamarosan ismét 
a legelsők között láthatjuk a nevét. Megvallom 
őszintén, akkor nem gondoltam volna, hogy e 
kijelentés a következő évben beigazolódik, hi-
szen legfrissebb eredményként az idei évben, 
2011-ben a nagy Győri kerületben 24 özvegy 
hímmel foglalkozva a rövid- és középtávú ver-
senyeken indította kedvenceit, a sok egyéni díj 
mellett mindkét kategória csapatbajnokságát 
megnyerte, sőt a kettes csapata a 2. (rövidtáv) 
és 4. helyen (középtáv) végzett.

Angyalos Péter

A tartalomból:

I. Tenyésztési cél és szelekció
II. A tenyészállatok kiválasztása
III. A tenyészállatok felkésztése
III./a Takarmányozás
IV./b Egészségügy
IV. Párosítás, költés, kikelés

Dr. Talabér Zsolt - Tenyészidőszak
Galambdoktor-sorozat

..MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK..
Meteor mix

Az emészthető emésztő!
Galamboknak kifejlesztett ásványi anya-

gokban gazdag takarmány kiegészítő 
PÉKAGYAGOS és FASZENES változatban.
ÚJ! ÚJ!    Kék szőlőmag és szőlőhéj őrle-

mény    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 dúsít-
va, TERMÉSZETES védelmet biztosít a Coli és a Salmonella fer-
tőzés ellen. A kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:

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

ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

tenyészek tenyésze: a Szundi pikh

a szuper pár egyik legjobban szálló fia a 
4681-es kh 

1381-es fah

5573-as kkh (az anyja a fényképen rossz 
gyűrűszámmal szerepel)

az 5573-as legsikeresebb fia a 1310-es kh
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Sikeres évet zárt és év elé néz az idén 79 éves múltra  
visszatekintő Hódmezővásárhelyi U-01-es PGSE

2011. március 25-én pénteken, Hódme-
zővásárhelyen az Alföldi Porcelángyár ét-
termében díjkiosztó rendezvényét tartotta 
az idén 79 éves múltra visszatekintő Hód-
mezővásárhelyi U-01-es Postagalambsport 
Egyesület.

Kovács Mihály a hódmezővásárhelyi 
egyesület elnökének évértékelője után a 
2010. évi győztes és helyezettek vehették 
át a díszes trófeákat. A díjkiosztó közgyű-
lésen ott volt Rucz János és Erdélyi Gyula 
olimpikon.

Sikeres évet zártak a vásárhelyi posta-
galambászok 2010-ben – hisz Túri László 
a díjkiosztó keretében vehette át a Magyar 
Postagalambsportért emlékérem bronz fo-
kozatát – több évtizedes eredményes mun-

kája elismeréséül. Sós Bálint, Marton Péter 
eredményei alapján mesterversenyző címet 
kapott. Olimpiai emlékérmet vehetett át 
Barna Miklós – akinek postagalambja ott 
volt a Poznanban rendezett XXXIII. Posta-
galamb olimpián 4., helyezést elért magyar 
csapat tagjaként, míg Ferge Sándor a Pan-
non Maraton versenyeken ért el kimagasló 
eredményt 2010-ben.

A Dél-Tisza Kerületi bajnokságban a 
vásárhelyiek közül 2010-ben az Általános 
bajnokságban 472 versenyző közül – „mes-
terhármast” értek el – hisz bajnok lett Sós 
Bálint – ezüstérmes Marton Péter és bronz-
érmes Barna Miklós és Ákos – 7., helyen 
végzett Kovács Mihály és András. Előkelő 
11., helyen Kolozsi Róbert és 12., helyen 
Ferge Sándor végzett.

A kerületi bajnokságban két további vá-
sárhelyi bajnokot köszönthettek a díjki-
osztón – középtávon Sós Bálint, míg hosz-
szútávon Barna Miklós galambjai nyertek 
Dél-Tisza kerületi bajnokságot – azaz öt 
bajnoki aranyéremből – három került hód-
mezővásárhelyi sportember vitrinjébe...

A 2010-es egyesületi bajnokságban:
Rövidtávon - Sós Bálint duplázott, hisz 

1., és 2., helyen végzett, 3., lett Kovács Mi-
hály és András

Középtávon - Marton Péter lett a bajnok, 
2., Kolozsi Róbert, 3., Sós Bálint

Hosszú távon - Barna Miklós, Marton Pé-
ter, Sós Bálint végzett a dobogós helyeken

Fiatalok versenyében - bajnok Marton 
Péter, 2., Tóth László. 3., Kovács Mihály és 
András

Összetett bajnokságban – a vásárhelyi 
egyesület bajnoka – Sós Bálint, 2. Marton 
Péter, 3. Kovács Mihály

baraa-press sport

Sós Bálint rövidtáv és az 
összetett bajnokság bajnoka

Postagalambsport Bronz Fokozat 
kitüntetettje Túri László Marton Péter középtáv és a fiatalok 

bajnoka
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Bodajk D-12 PGSE

Kollár Ilona a D-12 Bodajki egyesület rö-
vidtávú bajnoka.

Kollár Ilona vagyok a Bodajki D-12 posta-
galamb egyesület tagja vagyok.

2007-ben kezdtem a postagalambokkal 
foglalkozni mivel élettársamtól rám ra-
gadt a szenvedély. Először ő indított el 15 
db galambbal, ugyanis az ő dúca és az én 
dúcom közt 500 m távolság van és telje-
sen más állománnyal folytatom, melyeket 
Gintner Jánostól, Nánási Istvántól, Gulyás 
Józseftől és Berta Sándortól kaptam és 
amelyeket élettársam segítségével verse-
nyeztettem.

A D-12 Bodajki egyesület rövidtávú baj-
noka lettem a 08-13-01617-es számú kék ko-
vácsolt tojó 8 útból, 7 helyezést ért el 2552 
dkm.

Melyet Nánási Istvántól a Maraton díjki-
osztón tombolán nyertem.

Remélem a fiatal állományom tovább fej-
lődik a következő években a hosszabb távo-
kon is hasonló eredményekkel fognak meg-
örvendeztetni.

A D-12 Bodajki egyesület bajnok tojója:
08-13-01617-es KK tojó 8 út 7 helyezés:
- Kuty I. 492.
- Kuty II. 133.
- Humpolec I. 538.
- Praha Chodoc 485.
- Hompulec II. 115.
- Duben 48.
- As  52. 

Horváth László bemutatkozása:

Bodajkon 1959. év február 9-én születtem. 
Feleségemmel, Olíviával és kisfiammal La-
cikával édesanyámnál lakunk és ott vannak 
galambjaim is. Galambjaim gyermekkorom 
óta vannak.

A helyi D-12 Bodajki egyesületbe 1986-
ban léptem be.

Eleinte kisebb-nagyobb sikerekkel verse-
nyeztem. Munkahelyemen megismerkedtem 
RAKOVICS TIBOR-al, akitől sok jó galamb 
került hozzám. 

A 8050-s KK hím galambom kétszer he-
lyezte magát MARATON versenyen, de egy 
St. Pölteni útról elmaradt. KARDOS RÓ-

BERT sporttárstól remek galambokat kap-
tam, köztük Championokat is. Az Ő galamb-
jától származik a HU 07-13-88096-s K hím. 
E galamb 10 útból 10 helyezést hozott kerü-
leti szinten. 2010. évben kezdtem el az öz-
vegy röptetést. E módszerszer alkalmazásá-
ban nagy segítséget nyújtott SZABÓ LAJOS 
sporttárs, aki szakmai tudását nem eltitkolva 
indított el e módszer alkalmazásában.

Hoztam tojásokat WEIGER sporttárstól. 
A tojásokból kikelt fiatalok jól beváltak a 

versenyutakon. Csak hímekkel versenyezek. 
24 db hím galambom van, nekik kell teljesí-
teni a versenyprogramot.

A galambok egészségére nagy gondot for-
dítok. Naponta takarítok, még télen is.

Köszönöm sporttársaimnak az önzetlen 
segítséget.

Mindenkinek sok sikert és örömöt ebben a 
remek sportban!

Horváth László
D-12 PGSE
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Örömünkre szolgál, hogy lehetősé-
günk nyílik a Szaklapban történő bemu-
tatkozásra

Egyesületünk neve: J-02 Postaga-
lamb Sportegyesület.

Elnök: LIPLIN László
Egyesületünk székhelye: Nagykani-

zsa, Hajgató Sándor utca 3/A.
Taglétszámunk 20 fő, Nagykanizsá-

ról és a várost övező településekről.
Egyesületünk a 14-es Nyugat Dunán-

túl Tagszövetség tagja.
Kerületünk mélységben nagyon nagy 

távolságot ölel át, ahol mi az utolsó le-
szállók vagyunk.

A kerületben elfoglalt helyezéseinket 
ez a 40-80-100 km-es távolsági hátrány 
rettentően befolyásolja, ezért inkább 
az egyesületi versenyek eredményei 
tartják össze a tagságot és adják meg a 
sikerélményt, ami a mindig nehezebb 
anyagi körülmények között elengedhe-
tetlenül szükséges a postagalambok ön-
zetlen szeretete mellett a folytatáshoz.

Tagjaink között üdvözölhetünk több 
jó galambászt, fiatalokat és örege-
ket egyaránt, régebben sikert sikerre 
halmozó sporttársakat, mint Nyakas 
Ferenc és Csanádi János, ill. a jelen 
azaz az elmúlt évek jó versenyző-
it mint Keller Sándor, Farkas Tibor, 
Anek József vagy a napjaink legered-
ményesebb versenyzőjét Farsang Jó-
zsefet, akinek rövid bemutatkozását 
az alábbiakban olvashatják:

Tisztelt Sporttársak!
Farsang József vagyok, a 14-es Tag-

szövetség, nagykanizsai J-02 jelű Pos-
tagalambsport egyesület tagja.

Öt éves korom óta tartok galambokat. 
Rózsás István barátom rábeszélésére 
2002-ben léptem be az egyesületbe. 
Galambjaim nagy része is tőle szár-
mazik, valamint Nagy Miklós Kanada 
dúcából, legutóbb pedig Varga Péter 
barátom, többszörös Kerületi Bajnok 
állományából. Utóbbiak idén a fiata-
lok versenyén megmutatták, hogy a vér 
nem válik vízzé. Ezúton is köszönöm 
önzetlen segítségét, mert amikor befe-
jezte a versenyzést szinte bármit elhoz-
hattam tőle.

Versenyeredményeim a következők: 
a kezdés évében azonnal sikerült meg-
nyernem a fiatalok versenyét, legna-
gyobb meglepetésemre. 2004-től min-

den évben az általános bajnokságban is 
első helyen végeztem, valamint az idei 
év kivételével a hosszú távban is. Öt 
szezonban pedig az én fiataljaim reme-
keltek legjobban.

2010-es eredményeim az egyesületi 
csapatbajnokságban: 

Általános bajnokság 1. helyezés
Rövidtávú bajnokság 1. helyezés
Középtávú bajnokság 1. helyezés
Hosszú távú bajnokság 2., 3. helyezés
Fiatalok bajnoksága 1. helyezés
Totál özvegységben versenyzem. 

Maximum 40 db a versenyzőim létszá-
ma. Ebből általában 10-12 öreg a többi 
egyéves. Minden úton minden galamb 
utazik. Az egyéveseknek is meg kell 
repülniük minden hosszú utat, ami ke-
gyetlennek tűnik, de az idő engem lát-
szik igazolni, mivel a kerületben 2008-
ban és 2009-ben az egyéves tojóim 
lettek az 1. championok a hosszú távú 
tojó kategóriában. Pedig a kerület alsó 
részén galambászom kb. 80 km-re az 
első leszállótól.

Talán az egyik legeredményesebb 
galambom a H-03-14-49149 kék hím, 
„aki” kelési évében 4 út 4 helyezés, 3. 
fiatal champion a kerületben, valamint 
egyévesen 10 helyezéssel szintén 3. 
kerületi champion, és a kerület legjobb 
egyéves hímje. Egyéves korára 6202 
díjkilométert repült. Következő évben 
a tenyészdúcba került. Szerencsére az 

átörökítő képessége is kiváló. Gyerekei 
és unokái kerületi élchampionok.

Tartástechnológiámban törekszem 
az egyszerűségre. A takarmányt ötféle 
magból magam keverem, és többféle 
grittet kapnak. Az ivóvizükből ritkán 
hiányzik az almaecet, mert az emésztő-
rendszert karbantartja.

Ezúton kívánok hasonló sikereket 
sporttársaimnak.

Eredmények a J-02 PGSE 2010. évi 
versenyszezonjából

Rövid távú bajnokság
1, Farsang József
2, Keller Sándor
3, Keller Sándor

Közép távú bajnokság:
1, Farsang József
2, Liplin László
3, Keller Sándor

Hosszú távú bajnokság:
1,  Keller Sándor
2,  Farsang József
3,  Farsang József

Általános bajnokság11 út
1, Farsang József  46 hely.   1344 p.
2, Keller Sándor   39 hely.   1230 p.
3, Liplin  László   41 hely.   1150 p.

Nagykanizsa J-02 PGSE

2. hely. Keller Sándor            1. hely.  Farsang József             3. hely.  Liplin László
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Dr. Kassai Péter vagyok, 50 éves, nős, két 
gyermekes családapa vagyok. Fogorvosként 
dolgozom Gyulán. Sokszor nehéz a csalá-
di programokat, a munkámat és a hobbimat 
összeegyeztetni. Gyula, Magyarország dél-
keleti részén van, ami a postagalamb ver-
senyzés szempontjából nem ideális hely, de 
próbálom ezt a hátrányt megbízható galam-
bokkal, tiszta környezettel, jó takarmánnyal, 
sok edzéssel, odafigyeléssel pótolni. 

Fiatal koromban magam is élsportoló vol-
tam, így a versenyzés és a nyerés öröme már 
6 éves korom óta a mindennapjaim részévé 
vált. Komolyan postagalambászni az egyetem 
elvégzése után kezdtem a Thúróczi Tibortól ka-
pott Roger Willequet származású galambokkal. 
A mai napig ez és az általam Svájcból Pietro 
Onoritól behozott Robert Willequet vérvonalú 
galambok alkotják a tenyészdúcom 70-%-át. 

Az utóbbi 10 évben rövidtávon egyesü-
letben kilencszer, röpcsoportban kétszer, 
kerületben kétszer; középtávon egyesületben 
hatszor, röpcsoportban ötször; hosszú távon 
egyesületben kétszer, röpcsoportban egyszer; 
fiatalokkal kerületben egyszer, egyesületben 
hatszor, röpcsoportban ötször sikerült baj-
nokságot nyernem. 

A galambházat minden nap takarítjuk és 
próbálunk vigyázni az egészségre. 

Hosszú távon csak 2007-ben versenyeztem 
először és meglepetésemre sok helyezést sze-
reztem Pl.: Magdeburg (933 km) kerületi 1. 
és 3. galamb. 2008. évben a kerületi hosszú 
távú csapatbajnokságban sikerült az előkelő 
3. helyezést elérnem. 

Nagyon boldog vagyok, hogy az ország leg-
nagyobb kerületében sikerült rövidtávú és fi-
atalok bajnokságát megnyernem. A Willequet 
galambok újra bizonyították, hogy minden 
időben és távon lehet rájuk számítani. Ezt a 
számomra nagyon értékes és megbízható vér-
vonalat szeretném hosszú távon tenyészteni és 
mindig keresem a hozzávaló galambokat. 

Galambjaim nem csak csapatban, hanem 
egyénileg is sok élhelyezést szereztek. 2000 
óta minden évben az ország élversenyzői 

között vagyok: magyar kupa, elit klub és az 
ország legjobb dúca kategóriában. 

3 éve csak özvegy hímekkel versenyzem, 
így a galambok egészségmegőrzése és az 
egyéni odafigyelés a sok egyéb elfoglaltsá-
gom mellett sokkal könnyebb. 

Minden sportbarátomnak az elkövetkezen-
dő években sok sikert, egészséget és bizton-
ságos nyugodt életet kívánok.

Dr. Kassai Péter 
____________________________________

Balog István 5700 Gyula, Kolozsvári út 
28/b. 1948. április 18-án születtem Dobozon. 
Gyermekkorom óta imádom a galambokat. 
Eleinte minden fajta érdekelt, főleg a díszga-
lambok voltak a kéz körül.

Van egy 5 éves kis unokám Bálintka, aki 
szintén nagyon szereti a galambokat és hasz-
nos tanácsokkal lát el.

1985-ben jött a változás, beléptem a P-06 
Gyulai egyesületbe rábeszéléssel. Megszerettem 
a versenyzést szinte a mai napig a rabja vagyok. 
Voltak kisebb-nagyobb sikereim az évek során.

2010-ben egyesületi hosszú távú bajnok 
lettem. Röpcsoportban 2. de néhány század 
mp-el lemaradva a győztestől.

Galambjaim Thuróczy Tibi korábbi kerü-
leti bajnoktól, dr. Kassai Pétertől többszörös 
kerületi bajnoktól kapott galambok kereszte-
zéséből, valamint a Jakab Sándortól vásárolt 
Symons hím, egy utódja 46854 KT x DV 794 
Fakó hím melyet egy német barátomtól kap-
tam ajándékba. Ezek a galambok alkotják a 
jelenlegi állomány gerincét, mellyel a sikert 
elértem.

Totál özvegységgel versenyzem öt éve, az-
óta a sikerek igen közel vannak.

Rotár Pisti barátom beszélt rá erre a mód-
szerre, ő már régebben ezt műveli, így verse-
nyez igen jó eredménnyel. Sok hasznos tanács-
csal látott el, mivel igen jó barátok vagyunk.

Örülünk egymás eredményeinek is, és a 
többi sporttársnak is úgyszintén, mert a siker-
re mindenkinek szüksége van és ez így igaz-
ságos és jó.

Balog István.

Gyula P-06 PGSE

Balog István, Dr. Kassai Péter, Rotár István

09-05-72649 Fak T; Tulajdonos Dr. Kassai Péter
Rövidtávú röpcsoport 1, champion tojó

08-05-67483 H; Tulajdonos Dr. Kassai Péter
Középtávú champion
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Rotár István 63 éves vagyok, 1987 óta postagalambászom, elő-
ször a sarkadi egyesületben kezdtem el versenyezni, majd a gyulai 
egyesületben folytattam a versenyzést. A gyulai egyesület tavaly ün-
nepelte megalakulásának 60. évfordulóját, talán ebből az alkalomból 
rendezhettük meg 2010-ben városunkban a tagszövetségi kiállítást és 
díjkiosztót, amely jól sikerült.

Az egyesület létszáma jelenleg 19 fő, tagjaink között van országos 
bajnok – Schneider József – aki tag, de sajnos már nem versenyzik, 
korábbi kerületi, illetve tagszövetségi bajnokok – Thuróczi Tibor és 
dr. Kassai Péter – ők ma is aktív versenyzők.

Kezdettől fogva kisebb-nagyobb sikereket értem el a tagszövetség-
ben, röpcsoportban – középtávon bajnok voltam – és az egyesületben is.

2010-ben megnyertem az egyesületi középtávú és fiatalok bajnok-
ságát. Rövid és hosszútávon közepesen szerepeltem tavaly.

Középtávon a röpcsoportban 2. lett a csapatom, ugyanitt a 
championbajnokságban 2., 3. és 7. helyezést értek el a tojóim.

Az egyesületben középtávon a championbajnokságban a tojók kö-
zül 6 db-t, hímekből 2 db-t helyeztem az első tízbe.

Tavaly 33 db fiatallal kezdtem el a versenyeket, valamennyi mind 
az 5 úton repült, 26 db maradt a versenyek végére.

A fiatalok 5 utas betli út nélküli versenyében a röpcsoportban 4. lett 
a csapatom. A fiatalok egyesületi championbajnokságában 1.,4. és 5. 
helyezést értek el.

Totál özvegységgel versenyzem, így viszonylag kevés galambot –
kb 50 db a tenyészekkel együtt – teleltetek át. Az állomány jó egész-
ségi állapotát fontosnak tartom, naponta takarítok, gyógyszereket 
ritkán, csak szükség esetén alkalmazok. Az utóbbi időben a takarmá-
nyozásra is jobban odafigyelek. A fiatalok nagyobb része a verseny 
galamboktól származnak, úgy tapasztalom, hogy nem rosszabbak 
a tenyészdúcból származóktól. (Lehet, hogy a tenyészállományom 
gyenge... ?) 2006-ban a törökbálinti teszttelepen is jó eredménnyel 
szerepeltek fiataljaim. Korábban 3 éven keresztül csődöröztettem is 
10-12 tojóval, egyértelmű javulást, vagy romlást nem tapasztaltam 
az utódokban.

Az egyesületben is örök téma a feleresztési hely és irány. Sokan 
lennénk a több irányból való versenyzés hívei, szeretnénk újra elérni 
azt, hogy legalább tagszövetségi szinten – országosról nem is beszél-
ve – DK-i irányból is versenyezhessünk. A nagy távolságkülönbségek 
miatt egy versenyszezonban még a tagszövetségen belül is 6-700 km-
el többet repül egy gyulai galamb, mint például egy kisteleki vagy 
szarvasi galamb és mint tudjuk, általában nem hátrány az ha egy ga-
lambnak kevesebbet kell repülnie.

A DK-i irányból való röptetés azért is elérhetőnek tűnik, mert vár-
hatóan rövidesen Románia is a schengeni országok tagja lesz és így 
a határon való átjutás is könnyebbé válik. Valamennyi galambásztár-
samnak jó versenyzést kívánok. 

Eredmények a www.deltisza.hu-n érhetők el.
Rotár István

09-05- 72714 Kov H; Tulajdonos Dr. Kassai Péter
Kerületi 1, Rövidtávú champion

Kunmadaras R-29 PGSE

Szabó Zoltán vagyok, 30 
éves, nős van egy 2 éves kisfi-
am. Kunmadarasi lakos vagyok. 
2001 óta galambászkodom az 
R-29-ben. Állományom régóta 
Szigetfalvi Józseftől és Sárai Ist-
vántól vannak. Nemrég kaptam 
ezekhez Szabó Gézától és hosszú 
távra Bártfai Istvántól galambo-
kat. Legjobb eredményeim:

Sprint Bajnokság:
2004 Egyesületi: 1 Zóna 16
2005 Egyesületi: 1 Zóna 10
2007 Egyesületi: 3 Zóna 38

Champion tojó 1,2,3
2008 Egyesületi: 2 Zóna 27

Champion tojó 1,2,3,4

2009 Egyesületi: 1 Zóna 13.
2010. Egyesületi: 1,3 Zóna 14. 

Champion hím 2,3,4,5
      tojó 1,3,4

Fiatalok:
2006 Egyesületi: 1
2007 Egyesületi: 3
2008 Egyesületi: 1,3 
   Kerület 1,2 
           Mosonmagyaróvárból
2009 Egyesületi: 1
2010 Egyesületi: 1,2
 Champion 1,2,3,4

2010. évi egyesületi eredmények

Általános Bajnokság
1. Szabó Zoltán
2. Bartucz Ambrus
3. Katona László
4. Bojtár Sándor
5. Szendrei Imre

Rövidtávú Bajnokság
1. Szabó Zoltán
2. Bojtár Sándor
3. Bartucz Ambrus
4. Katona László
5. Szendrei Imre

Középtávú Bajnokság
1. Bartucz Ambrus
2. Szabó Zoltán
3. Baksi Lajos
4. Katona László
5. Szendrei Imre

Hosszú távú Bajnokság
1. Kemecsi Sámuel
2. Katona László
3. Szalai Péter
4. Bartucz Ambrus
5. Szabó Zoltán

Fiatalok Bajnoksága
1. Szabó Zoltán
2. Szabó Zoltán
3. Rózsa József

Sprint Bajnokság
1. Szabó Zoltán
2. Bartucz Ambrus
3. Szabó Zoltán

08-50-19457 H

08-50-19170 T 08-50-19169 H

03-50-06925 T
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Tata C-22 PGSE
Szerencse Imre vagyok, 49 

éves. Nős egy 25 éves lány és 
egy 22 éves fiú édesapja. Tata 
mellett Bajon élek. Címem: 
2836 Baj, Bartók Béla u. 13. 
Tel.: 06 20/2516162. Galam-
bokkal gyerekkorom óta fog-
lalkozom. 2002-ben léptem 
be a tatai C-22 egyesületbe. 
Állományom Madar Gábor 
galambjaira épül. Özvegy 
módszerrel versenyzek, csak a 
hímek repülnek.

Legjobb galambjaim: HU-
07-50-55057, HU-06-12-
7595,

HU-07-12-85795, HU-07-
12-85783

A HU-07-12-85795 galam-
bom a 2010 februárjában részt 
vett a Dortmundban rendezett 

Európa Kupa kiállításon, ahol Sport D kategóriában a 12. helyezést 
érte el.

A C-22 egyesület 2010. évi eredményei:

Általános távú csapatbajnokság
1. Szerencse Imre     51h.
2. Volm János      43h.
3. Dr. Varga Attila    35h.

Rövidtávú csapatbajnokság
1. Szerencse Imre    23h.
2. Dr. Varga Attila   20h.
3. Szapu Krisztina   17h.

Középtávú csapatbajnokság
1. Szerencse Imre   16h.
2. Volm János    16h.
3. Volm János    11h.

Hosszú távú csapatbajnokság
1. Szerencse Imre   12h.
2. Volm János     8h.
3. Dr. Varga Attila   6h.

Fiatalgalamb csapatbajnokság
1. Bozóki József      39h.
2. Dr. Varga Attila    24h.
3. Szapu Krisztina    20h.

Általános távú egyesületi champion bajnokság, hímek
1. Szerencse Imre HU-06-12-75895  11h.
2. Szerencse Imre HU-07-50-55057  10h.
3. Szerencse Imre HU-07-50-55053  8h.

Általános távú egyesületi champion bajokság, tojók
1. Dr. Varga Attila HU-07-12-85841  5h.
2. Dr. Varga Attila HU-08-12-94327  4h.
3. Komlósy György HU-08-12-94220  4h.

Rövid távú egyesületi champion bajnokság, hímek
1. Szerencse Imre HU-07-12-85783  5h.
2. Szerencse Imre HU-06-12-75895  5h.
3. Szapu Krisztina HU-07-50-55053  4h.

Rövid távú egyesületi champion bajnokság, tojók
1. Dr. Varga Attila HU-08-12-94327  4h.
2. Dr. Varga Attila HU-07-12-85841  3h.
3. Dr. Varga Attila HU-08-12-97357  3h.

Középtávú egyesületi champion bajokság, hímek
1. Szerencse Imre HU-06-12-75895  4h.
2. Volm János HU-08-12-97511   4h.
3. Szerencse Imre HU-07-12-85801  3h.

Középtávú egyesületi champion bajnokság, tojók
1. Komlósy György HU-07-12-85650  3h.
2. Komlósy György HU-08-12-94220  2h.
3. Dr. Varga Attila HU-07-12-85828  2h.

Hosszú távú egyesületi champion bajnokság, hímek
1. Szerencse Imre HU-07-50-55057  3h.
2. Volm János HU-07-50-14413   3h.
3. Szerencse Imre HU-08-12-94295  3h.

Hosszú távú egyesületi champion bajnokság, tojók
1. Dr. Varga Attila  HU-07-12-85841  2h.

Fiatalgalamb egyesületi champion bajnokság
1. Bozóki József HU-10-12-14930  4h.
2. Bozóki József HU-10-12-14910  4h.
3. Bozóki József HU-10-12-14920  3h.

Szerencse Imre
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Küllembírálói vizsga a Karancs Tagszövetségben
2010. november 14-én immár harma-

dik alkalommal került megrendezésre az 
Országos Bírálói Testület vezetője – He-
gedűs István sporttárs – által kiírt idősza-
kos bírálói tanfolyam, továbbképzés és 
Bírálói Vizsga a Karancs Tagszövetség 
égisze alatt Szécsényben, a Rákóczi ét-
teremben. A továbbképzésen részt vettek 
a 7-es, 23-as, 26-os és a 28-as Tagszö-
vetség küllembírálói Kiss József, az V. 
csoport Területi Megbízott vezetésével. 
Tóth István a Szövetség Elnökségi tagja, 
valamint Koszora József országos bírá-
lói minősítéssel rendelkező küllembírá-
lók az elméleti és a gyakorlati ismeretek 
elsajátításához nyújtottak segítséget.

Kiss József sporttárs bevezetőjében el-
mondta, hogy a mai vizsgáztatás egyéni fel-
készülés alapján történt, a Bírálói Testület 
által kiadott, nemzetközi szinten is elfoga-
dott tananyag alapján. A szükséges ismere-
tekkel kapcsolatosan előzőleg Kiss József 
tartott egy általános tájékoztatást, amiben 
elmondta a feladatok körét, az esetleges 
változásokat és a vizsgázás metodikáját.

Tóth István elméleti ismertetőt tartott, 
melyben elmondta a részbírálatok fontos-
ságát az arányosság és az összehasonlítás 
tükrében. Az egyeden belül az anatómiai 
részegységeknek, mint pl. szárny, csonto-
zat, izomzat stb., mindig összhangban kell 

lenni. A postagalamb küllembírálata az el-
múlt néhány évtizedben nagy változáson 
ment keresztül. A postagalamb feladata a 
versenyteljesítmény, ezért az anatómiai 
felépítését ennek tükrében kell vizsgálni 
és annak kell alávetni. A Standardot olyan 
terminus technicusokból kell felépíteni, 
amely a postagalambot a legnagyobb telje-
sítmény elérésére teszi képessé. Más szó-
val: a postagalambnak sportos kinézetűnek 
kell lenni, legyen vitális, legyen kisugárzá-
sa, amely erős karakterből fakadjon. Csak 
jó idegzetű, nagy akaraterővel rendelkező 
postagalamb tud megfelelni annak a ki-
hívásnak, amit a rendszeres versenyzés 
megkövetel. Ez kell, hogy legyen a cél a 
tenyésztésben és a küllembírálatnál is.

Minden résztvevőnek 2-2 galambot 
kellett lebírálni Koszora József felügye-
lete mellett. Minden bíráló kitöltötte a 
szabvány űrlapot a bírált galambról, amit 
az elméleti vizsgára magával vitt. A bírá-
lati pontszámokhoz a három vezető bírá-
ló készített egy limitet, ami egy elvárás 
volt a vizsgázók számára.

Az elméleti vizsgát Kiss József cso-
portvezető és Tóth István tartotta a köz-
pontilag kiadott anyag kérdései alapján. 
A vizsgázók az előkészített kérdésekből 
húztak és az alapján adtak számot felké-
szültségükből.

A vezető bírálók az elméleti és gya-
korlati eredmények összevetése alapján 
döntöttek a vizsgázó kategória besorolá-
sáról. Ennek alapján:

3 fő Egyesületi Minősítést, 7 fő Tag-
szövetségi Minősítést, 4 fő Országos 
Minősítést szerzett.

A vezető bírálók általános megállapí-
tása az volt, hogy a vizsgázók elmélet-
ben igen jól felkészültek. A gyakorlati 
bírálatban azonban a fiatalabb és a kez-
dő bírálóknak még erősödni kell, amit 
természetesen a bírálatokon való több 
részvétel fog meghozni. Meg kell emlí-
teni, hogy Veres Róbert, az E-08 Pász-
tói Egyesület és a Karancs Tagszövetség 
Vezetőségének tagja, kiemelkedően jól 
vizsgázott az Országos Minősítés meg-
szerzéséhez.

A jól végzett munka végeztével a tan-
folyam résztvevőit és a vezető bírálókat 
a rendező, a Karancs Tagszövetség egy 
finom ebédre invitálta, amit a Rákóczi ét-
terem vezetője Mészáros Ferenc, Tagszö-
vetségünk többszörös bajnoka készített.

Kiss József sporttárs megköszönte a 
vizsgázók részvételét, a közreműködő 
bírálók munkáját. Köszönetet mondott a 
Karancs Tagszövetségnek a rendezésért 
és a vendéglátásért.

Varga Antal
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 Lekli Dezső 1931-2011 - Én így csinálom...

Mottó: Már hozzászokhattunk, hogy az em-
ber akármit csinál, azt úgysem tudja úgy csi-
nálni, hogy mindenkinek kedvére legyen. Azt 
viszont tudhatjuk, hogy mindenből lehet vala-
mi hasznos tanulságot levonni és ez már egy 
lépést jelent a haladás útján. (Lekli Dezső)

Nem kenyerem a tollforgatás, éppen ezért 
nehezen fogok az írásnak, de mivel sokszor 
olvashattuk már a szaklapban, hogy fiatal 
(kezdő) tenyésztők igénylik a tapasztaltabb te-
nyésztők útmutatását a meginduláshoz, így az 
ő érdekükben, de nem utolsó sorban a postaga-
lamb-tenyésztők táborának kiszélesítése érde-
kében írom le személyes tapasztalataimat. 

Kezdem talán a felkészítéssel: augusztusban, 
amikor vége a versenyeknek, minden pár mada-
ram, szabad akarata szerint költhet egy pár fiókát, 
amit fel is neveltetek velük, ezáltal a költési idény 
levezető részét biztosítom a számukra, de ugyan-
akkor kicsit meggátolom a nagy vedlés rohamos 
bekövetkezését. Erre azért van szükség, mert a 
versenyeken elfáradt madaraknak biztosítom az 
új tollak (ruha) fokozatos felvételét, vagyis az 
új tollak nem egyszerre követelik a szervezettől 
a szaruképződést, így biztosítom a jobb és fino-
mabb toll-minőségét. Természetes, amikor a ga-
lambok a fentebb írt fiókát felnevelték, a fészkeket 
lezárom és a keltési idény ezzel be is fejeződött. 
Ezen időszakban a takarmányt ugyanúgy kapják, 
mint a versenyidény alatt, ez tulajdonképpen az új 
toll(ruha) felvételének alapvető követelménye. 

Galambjaim állandóan szabadon vannak és 
tetszésük szerint mezőzhetnek, röpködhetnek, 
egyszóval azt csinálnak, amit akarnak a fészek-

rakás kivételével. Amikor a rossz idők beállnak, 
a ködös időben nem engedem ki, mert nem sze-
retem, ha galambjaim sérülten ülnek be, vagy 
elvesznek. December végén, vagy január elején 
a nemeket különválasztom és ezután már korlá-
tozom a szabad mozgást. Ilyenkor lehet egy ki-
csit olcsóbb minőségű takarmányt etetni. Ezen 
időszak február közepéig tart. 

Február 20-25 táján párosítok mindent egy-
szerre, hogy a hosszabb útra szánt galambok 
is ismét szabadon mozoghassanak. A párokat 
a következő módon állítom össze. A törzset is 
ezen időben párosítom, a többieket pedig a le-
hetőséghez képest, koruk szerint, a kettő, vagy 
többéves hímek ugyanilyen idős tojókat, míg 
az ennél fiatalabb hímek, ugyan csak hozzájuk 
hasonló idős tojót kapnak. Amikor a párok ren-
desen összeálltak, biztosított részükre a szabad 
mozgás. A törzs most is kivétel, mert ők nem 
mozoghatnak szabadon, nekik a fészekben kell 
lenni mindaddig, míg az első pár tojást le nem 
rakták. Ekkor a törzset szétválasztom, tojásai-
kat a fiatalabb generáció alá rakom, hogy azok 
kikeltsék és felneveljék. Két-három nap múlva 
a törzset újra párosítom, amikor a törzs kezd fé-
szekre hajtani, akkor a kettő és több évesektől 
elveszem a tojást és ők is újabb fészekrakásra 
vannak kényszerítve. Ezek a galambok kb. a 
törzzsel együtt megtojnak. (Itt a vedlést sikerült, 
mintegy két héttel eltolnom.) A törzstől a máso-
dik párosítású tojást is elveszem és a kettő vagy 
több évesekkel kikeltetem, majd felneveltetem. 
Ezután harmadszor párosítom a törzset és azt a 
pár tojásokat, már nekik kell felnevelni. Ekkor 
kezdődik csak részükre a szabad mozgás.

A párosítás kezdetétől viszont a versenyidő 
alatt etetett takarmány-minőséget kapják, tetszés 
szerinti mennyiségben, de emellett szabadon jár-
hatnak madaraim a mezőre és ott található, nekik 
szükséges anyagot tetszés szerint szedegethetik. 
Tehát február 20-tól hármas célt értem el:

1. A törzs kivételével minden madaram 
részére szabad mozgást biztosítottam, ami 
nagyon szükséges.

2. A törzsből majdnem azonos időben, három 
pár fiókát neveltettem, ami által biztosítottam az 
utánpótlást, mégpedig úgy, hogy augusztusra ki-
vedlett, sok napsütést élvező egészséges, érett, ki-
fejlett fiatalokat kaptam, melyeket már 1 éves ko-
rukban strapálhatok a versenyeken, 5-600 km-ig.

3. A kettő vagy több éveseknél pedig, mintegy 
14-20 nappal eltoltam az elsőrendű evezők ved-
lésének kezdetét. Ezen galambok 80 százaléka 
versenyszezon végéig strapálhatók. Egyébként 
is, de ezen időszakban, nagyon sok időt töltök 
galambjaim között, így módomban áll megfi-
gyelni tulajdonságukat és fészekszeretetüket.

Földrajzi fekvésünknél fogva Egyesületünk 
általában április első vasárnapján szokta kezdeni 
az edző röptetést. Ezen időtől fogva madaraim 
(ami versenyképes) minden héten utaznak az 
Egyesület kiírása szerinti utakon, úgy, hogy áp-
rilis 23-a táján, már 230-250 km-ről rendezünk 
versenyt. Ezen versenyekről csak azok a mada-
rak (tojók) maradhatnak itthon, amik éppen leto-
jás előtt állnak, vagy éppen akkor bújik a fióka 
a tojásból, amit nekik fel kell nevelni. A galam-

0954-66-150 SKH
1967 és 71 között 33 helyezéssel 10926 díjkilométert teljesített

A 10%-os listán 19 esetben szerepel.

0954-65-117 SKH
1966-71 között 30 helyezést ért el, ez 12 123 díjkilométer. 19 

alkalommal a 10%-ban volt az egyesületi listán. A Szombathelyről 
rendezett versenyek során sorozatban repült élhelyezést.

Visszaemlékezés
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Augusztus beköszöntével, bár a felnőtt galam-
bok versenye befejeződött a postagalambász nem 
pihen, nem megy nyaralni!

Indul a fiatalok versenye! 
Kezdődnek az egyesületi tréningek, jönnek az 

állat-egészségügyi problémák. A tavalyi évben a 
fiatalok betegségének nevezett komplex kórkép 
jó pár helyen tönkretette a fiatalok versenyét. 
Az elmúlt évi szaklap szeptemberi cikkében rész-
letesen írtam a betegség lefolyásáról, a kezelés 
lehetőségeiről, ebben a cikkben az immunerősítés 
lehetőségeiről lesz szó, pár dolgot felelevenítve.

A betegség tünetei jellegtelenek. Kétféle lefo-
lyása ismert:

• Hirtelen elhullás megelőző tünetek nélkül: 
A fiatal madarakat például nyáron (hőségben) 

napi tréningre engedik, majd néhány óra elteltével 
visszatérnek a dúcba vagy a tetőre. Nem reagálnak 
a galambász behívására és néhány óra elteltével 
elhullanak.

• Elhullás megelőző tünetek jelentkezésével:
Az első tünetek jelentkezése, illetve a betegség 

fellobbanása közötti időszakban (3 naptól - 1 hétig) 
az alábbi tünetek jelentkezhetnek: csökkent aktivi-
tás, borzolt tollazat, csökkent takarmányfelvétel, 
hullámzó begy, kondícióromlás, lágy, de formált 
zöldes-sárgás bélsár nagy, nyálkás-habos tócsában. 
Talán a legjellemzőbb tünet a hányás.

Az immunrendszer működésének támogatása 
az egyetlen célzott lehetőség, amellyel felvehetjük 
a harcot a betegséggel szemben!

A szervezet legfontosabb védőbástyája az im-
munrendszer. Ez a roppantul bonyolult és rendkívül 
komplex védekező rendszer felelős a szervezetbe 
kerülő baktériumok és vírusok elleni küzdelemért, 
és a megfelelő védekezés kiépítésért.

Az immunerősítő készítmények ezt a komplex 
védekező rendszert támogatják, segítik, erősítik. 
Több módszer létezik az immunrendszer támoga-
tására:

- speciális anyagokkal serkentjük az immun-
folyamatokat,

- használhatunk természetes anyagokat, 
gyógynövényeket,

- vagy mi magunk viszünk a szervezetbe el-
lenanyagokat.

Lássuk a lehetőségeket, melyek azok a készít-
mények, amelyek elérhetők a postagalambászok 
számára! Néhány készítmény a teljesség igénye 
nélkül:

Vetri-DMG Liquid immunstimuláns: Sokak 
által nem ismert, de rendkívül hatásos immunerő-
sítő készítmény.

Hatékony immunstimuláns és anyagcsere 
aktivátor.

Összetétele: Egy ml tartalma 100 mg N,N-
dimetilglicin (DMG)

Javallat: Az immunrendszer működésének sza-
bályozására, illetve erősítésére alkalmas. Haszná-
lata növeli az általános ellenállóképességet a víru-
sos és bakteriális fertőzésekkel szemben. Fokozza 
a szervezet vakcinázásokra adott immunválaszát.

A DMG eredményesen alkalmazható 
stresszhatások és az azok következtében fellépő 
betegségek megelőzésére (verseny, kiállítás, szál-
lítás, madarak tollcsipkedése).

Alkalmas a szívműködés és a vérkeringés támo-
gatására.

A DMG-ről régóta ismert, hogy fokozza az oxi-
gén-felhasználást, oxigénhiányos állapotokban fo-
kozza a szív felé történő oxigénszállítást, javítja a 
szívizom működését.

Nagyon jó májvédő, nagymértékű méregtelenítő 
kapacitással rendelkezik.

Kitűnő teljesítményfokozó. A DMG maximáli-
san emeli az egy molekula oxigén elfogyasztásakor 
termelt energia mennyiségét. Ez az energiafokozó 
hatás valószínűleg több tényezőnek is köszönhető, 
így például az oxigén-felhasználás és a sejtlég-
zés javulásának, valamint a tejsav-felhalmozódás 
csökkenésének. Hatásosan javítja a teljesítményt, 
a szívizomműködést, gyorsítja a fizikai megerőlte-
tést követő regenerációt.

Képes a gyógyulási folyamat felgyorsítására, 
csökkenti a felépüléshez szükséges időt, helyreállít-
ja az étvágyat és elősegíti a kondíció visszanyerését. 

Idős állatoknak adagolva, az öregedési folyama-
tokat lassítja. 

Aviform Ultimate oldat: Szintén tartalmaz 
DMG-t. Speciális összetételénél fogva (DMG, 
PIGEONGUARD, ANTIBACT) fokozza a vak-
cinákra adott immunválaszt. Növeli a fertő-
ző légúti és enterális betegségekkel szembeni 
ellenállóképességet. Gátat képez a bélparaziták-
nak, továbbfejlődésüket gátolja. 

Javítja a versenyeredményeket, mivel a benne 
levő dimetilglicin (DMG) elengedhetetlen a sejtek 
megfelelő oxigénellátásához és energiatermelés-
éhez. Csökkenti a tejsavképződést és támogatja a 
méregtelenítési folyamatokat. Növeli a szívizom 
teherbírását. Javítja az életerőt és az állóképességet.

Kitűnő takarmány-kiegészítő, mert kiegyensú-
lyozott mennyiségben tartalmazza a postagalamb-
ok megfelelő egészségi állapotának, kondíciójának 
és kitűnő tollazatának kialakításához és fenntartá-
sához szükséges vitaminokat és esszenciális ami-
nosavakat is.

Adenosan por: Takarmányban adagolható 
immunstimuláns. Ellenanyagokat (immunglobu-
linokat) és egy speciális anyagot – Cruzifer port 
– tartalmaz, eredményesen alkalmazható a „Fiatal 
galambok betegsége”, stressz-szituációk (pl. vá-
lasztás, meleg, tréning vagy röptetés) fellépésekor.

Livimun oldat: Takarmányba vagy ivóvízbe 
keverhető oldat, mely 4 féle gyógynövényből áll:

A bíbor kasvirág (Echinacea angustifolia és 
Echinacea purpurea) Észak-Amerika egyik legnép-
szerűbb gyógynövénye, eredetileg az indiánok alkal-
mazták. Az echinacea sok betegség gyógyításában 
játszik fontos szerepet, mert olyan alkotóanyagokat 
tartalmaz, amelyek serkentik az immunrendszert. 

Eupatorium perfolatium, melynek köznapi neve: 
amerikai lázgyökér, vízikender. Az Eupatorium 
leginkább a végtagfájdalmakkal járó lázas állapo-
tok esetén használatos.

Baptisia tinctoria, melynek alapanyaga a vad in-
digó. Oldja a kimerültséget, ill. enyhíti az izomlázat.

A ginseng jótékony hatásairól már a korábbi 
cikkekben volt szó.

Gamba Globin - T por: Kolostrumból és to-
jássárgájából származó aktív antitesteket (im-
munglobulinokat) tartalmaz nagy mennyiségben. 
A készítmény alkalmazásával a fiatal galambok 
rendkívüli mértékben ellenállóbbakká válnak be-
tegséggel szemben, ami a versenyeredményeken 
és a veszteségek csökkenésén keresztül markánsan 
kitűnik.

Gamba Immun oldat: Az immunglobulinok 
mellett Echinacea-t is tartalmaz!

Jungtierpulver por: Aktivizálja az aktív és 
passzív immunrendszert, kolosztrumból és tojás-
sárgájából származó aktív antitesteket tartalmaz 
nagy mennyiségben. Béta-glukán tartalmánál 
fogva aktivizálja az immunvédelmet. Prebiotikus 
összetevői regenerálják, stabilizálják, erősítik a 
bélflórát. Esszenciális aminosavakat, organikus 
élesztőt tartalmaz, regenerálja az izomzatot és a 
szöveteket, optimizálja a tápanyagfelvételt.

Végezetül még egy fontos információ: a vitami-
nok adagolása nem egyenlő az immunrendszer 
erősítésével!

Remélem cikkem megjelenése sok galambásznak 
nyújt hasznos segítséget, bár nem törekedtem a tel-
jességre. Ha csak egy postagalambász is felhív taná-
csot kérni, már megérte cikkem megírása! Keressék 
honlapunkat a www.galambpatika.hu címen.

Üdvözlettel:
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,

galambász

bokat természetes módszerrel röptetem, azonban 
annyi kíméletet biztosítok számukra, hogy a má-
sodik pár tojástól kezdődően lehetőleg csak egy 
fiókát neveltetek velük, de azért elég sűrűn akad 
olyan is, hogy mindkét fiókát felnevelik. 

A galamboktól elég sokat követelek, mert 
ami csak mozgatható, minden versenyre elkül-
döm, mivel nekik az a feladatuk, hogy verse-
nyezzenek 3 hónapon keresztül, hiszen nem 
lehet ám a drága takarmányt csak úgy lazsálva 
elfogyasztani. Így megy ez áprilistól, augusztu-
sig. Egy éves galambjaimtól az a követelmény, 
hogy 600 km-ig mindenhonnan megjöjjenek, 
jobb-rosszabb eredménnyel. Kettő vagy ennél 
idősebbnek nincs válogatás, mert ezeknek már 
mindent bírni kell (100-900 km-ig). 

Takarmányom: búza és kukorica, általában 

50 százalékos keveréssel, ha van esetleg egy kis 
bükkönnyel dúsítom, de ez ritkán fordul elő. A 
búzának és kukoricának viszont príma minősé-
gűnek kell lenni 1. osztályúnak. Hogy miért így 
takarmányozom, mindjárt meg is magyarázom. 
Például: amikor galambjaink bekerülnek a szál-
lító ketrecbe, vagy autóba, ekkortól kezdve ku-
koricát kapnak, amíg csak meg nem történt a fel-
röptetés, így az én galambjaim szervezetileg nem 
kényszerülnek egy másféle takarmány elégetésé-
hez átalakulni. (Ez főleg tapasztalható 2-3 napos 
utazásnál.) Galambjaim 1 éves kortól 7 éves ko-
rig versenyeztetem, a lehető legtöbb versenyen. 

A dúcom kétrészes: az egyik részében 16 fé-
szekkel, a versenygalambok helyezkednek el, a 
másik részében 9 fészek van, ahol a törzs és a ké-
sői kelésű fiatalok vannak elhelyezve. Ugyanitt 

található a fiatalok részére, fülkés rendszerű ülő-
ke (23 db). A kirepülő nyílás csak nagyon keveset 
van bezárva, mivel nem kell félni a macskától, 
így éjszakára nem szoktam bezárni galambjaimat 
minek következtében már virradatkor kijöhetnek 
és a kora reggeli órákban indulhatnak a mezőre 
vagy éppen röpködhetnek, avagy napozhatnak.

Írásomban igyekeztem elkerülni az idegen 
szavakat és nagy neveket, mert az volt a szán-
dékom, hogy egyszerű emberi mivoltomhoz, 
egy egyszerű szavakkal ellátott írást olvas-
hassanak. Aki pedig az általam leírt módszert 
és utat választja, kívánok hozzá nagyon sok 
sikert és sok szép eredményt.

 Lekli Dezső
mesterversenyző

Összegyűjtötte: Rimóczi Róbert

Az immunrendszer erősítése
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Tel: 05-1/3424-522

Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára meg-
jelent az összeállítás leveleiből.
Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz 
magánéletébe enged bepillantást. A levelekben 
megismerhetjük Anker Alfonz életét, emberisé-
gét. Közel kerülhetünk hozzá. 

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 
számozott. Megvásárolható vagy megrendelhe-
tő a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.
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 versenyzési rendszerét. A 
szerző ezen extra módszerekre volt kíváncsi Hollan-
diában, Belgiumban és Németországban. Ezen új-
donságok remélhetőleg sokunknak tudnak segíteni.

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

Kapható a Szövetség Székházában 1100.- Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Anker Alfonz a zseniális postagalamb 
tenyésztő levelei tükrében
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Halottaink
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a P-13 szarvasi Postagalambsport Egye-
sület tagja Hipszki Pál sporttársunk életének 66. évében elhunyt.
Személyében galambokat szerető igazi postagalambászt veszítet-
tünk el. Temetésén a kegyelet virágaival, és galambok felereszté-
sével búcsúztunk tőle.

P-13 Egyesület Szarvas

Az R-06 Postagalambsport Egyesület mély 
megrendüléssel tudatja, hogy Deák Imre 
68 éves korában elhunyt. Személyében egy 
önzetlen sporttársat, barátot veszítettünk el. 
Sírjánál a kegyelet koszorújával vettünk 
végső búcsút sporttársunktól.
Emlékét örökre megőrizzük 

R-06 Egyesület tagsága

Életének 69. évében, hosszantartó, 
súlyos betegségben elhunyt Szakál 
Sándor.
Postagalambász pályafutását 1961-
ben a kiskunhalasi N-05 egyesületben 
kezdte. Szegedre 2007-ben költözött 
és belépett az U-18 Postagalambsport 
Egyesületbe.
Betegsége korlátozta a versenyzési tevé-

kenységben, de az egyesületi életbe aktívan bekapcsolódott.
Halálával egy nagyon rendes, közösségszerető embert ve-
szítettünk el.

U-18 PGSE Szeged

Guzmics Tibor

„Ami neked csend és nyugalom
az nekünk örökös fájdalom.
Fájó szívünk fel-felzokog érted
Örökké szeretünk és nem feledünk téged.”

Életének 72. évében elhunyt.

A másság bizonyos határokon belüli el-
ismerése a galambászatunkat is színessé, 
érdekessé teszi.
Kicsit szégyellem, hogy nem tettem meg 
mindent, sőt elég keveset a galambja-
imért, azok sikeréért, de mentségemre 
szolgál, hogy elfoglaltságom is nagy. 

Ezért a siker kovácsa jobbára nem én vagyok, nem is a GT-dúc, 
hanem azok a csodálatos kis állatok.
Büszkeséget, erőt és örömet ad az a sikersorozat is, amelyet ga-
lambjaim elértek a galambászatom megkezdése óta eltelt időszak 
alatt. Ezek közül is kiemelkedik néhány, nekünk leírhatatlanul ked-
ves ajándék a galambjainktól:

- Az ország eddigi legnagyobb versenysorozatának a Budapest 
Bajnokság 3 fődíjának megnyerése. Csapatbajnok 1995-ben a 
GT-dúc, egyéni bajnok „ÁSZ” 1995-ben „GT SUPER CRACK” 
kék hím és 1996-ban „BÓBITÁS CSUCSU” vktcs tojó.
- Kerület(ek)ben fő versenysorozaton nyert tíz egyéni általános 
bajnokság, tíz kerületi általános ász champion bajnoki 1. díj: 
1991. „CSUCSU”, 1992. „MAGDI”, 1993. „TIBIKE”, 1994. 
„BÓBITÁS CSUCSU”, 1995. „GT SUPER CRACK”, 1996. 
„BÓBITÁS CSUCSU”, 1997. „BIKA” (1995-ben „FITAL ÁSZ” 
1. díj is!), 2000. „SZUPER”, 2001. „MIMÓZA” (1998-ban 11 
útból sprint champion 1. díj!, 1999. általános champion 2. díj, 
2000-ben általános champion 5. díj is!) és 2001 „LIBLING”.
- Három különböző kerület(ek)ben BI-BIII-BIV és a G-01 Klub-
ban fő versenysorozatokon nyert öt csapatbajnoki és egyéni baj-
noki győzelmeink, amelyek úgy gondolom egyedülállóak.

Hitvallása:
A postagalambsportot elsősorban sportnak fogom fel és nem hob-
binak, minden versenysport alapja pedig a tehetséges sportoló, a 
kiváló versenygalamb. A tehetség felszínre hozása, kiaknázása a 
győzelemre való felkészítése az edző, a röptető versenyző feladata. 
Ha a versenyzést saját nevelésű versenyzőkkel, postagalambokkal 
hajtjuk végre – véleményem szerint ez nem feltétlenül szükséges, 
mert sok galambász nagy valószínűséggel eredményesebb lenne 
és jobban járna, ha más „erősebb dúc”-ból szerezné be fiatalon a 
versenyállományát és csak a versenyeztetésre koncentrálna – ak-
kor bizony ebben a sportban nagyon alaposan el kell mélyedni a 
tenyésztés művészetében és racionálisan kibontakoztatni azt. Eh-
hez pedig, ha magas szinten kívánjuk művelni, sok tehetséges 
sportoló előállításával, fiatal galamb kitenyésztésével rendkívül 
„erős” genetikai értékű és meglehetősen nagy létszámú postaga-
lamb tenyész-állományra van szükség, ami bizony nem olcsó. 
Véleményem az, hogy a sporttehetségek, a „jó származású és fel-
építésű” postagalamb fiatalok meglehetősen szerény hányada lesz 
csak kiváló versenyző. A nagy bajnokok száma pedig, a legjobb 

tenyésztői és edzői munkát feltételezve ezrelékkel is alig mérhető. 
A postagalambászatról tett fenti rövid és velős önvallomásunkat, 
teljesség igénye nélküli hitvallásunkat azzal egészíteném ki, hogy 
sose a negatívumokból induljunk ki (pl. nem az a lényeg, hogy 
hány fiatalunk – sőt felnőtt éves galambunk – veszik el, hanem az, 
hogy ami megmaradt, milyen minőségű), minden körülmények kö-
zött maradjunk objektívek és reálisak. Ne másokban és a körülmé-
nyekben keressük a hibát, hanem a saját állományunkat igazítsuk 
a körülményekhez, a saját mentalitásunkhoz és lehetőségeinkhez. 
Ezzel kapcsolatosan bizton állíthatom, hogy egyes kirívó esetektől 
eltekintve – nem az a lényeg, hogy honnan, melyik irányból röp-
tetnek és mikor engedik fel a galambokat, honnan fúj a szél, hány 
fok van stb., hanem az, hogy az én galambjaim erre hogy vannak 
felkészítve. A csapatversenyt azért találták ki nagyon bölcsen, hogy 
annak sorozatjellege figyelembe vételével a realitások hellyel-köz-
zel érvényesüljenek, ne pusztán a szerencse döntsön. Erre kell le-
hetőség szerint felkészülni. Ha csillag irányokból is vállalnánk a 
csapatbajnoki röptetéseket, akkor a realitás már nagyon jó lenne.
Guzmics Tibor 2000-2004. között a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetségben végzett kiemelkedő vezetői munkát igazi úriemberként 
adott tanácsokat, mondott véleményt, bírálatot, kritikát.
Elment, de soha nem feledjük a magyar postagalambsport egyik 
legfényesebb csillagát.

Látjátok feleim, egyszerre meghalt, s itt hagyott minket magunkra.
Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a 
mi szívünkhöz közelálló.
De nincs már.

Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán sem nő egyforma
két levél, a nagy időn nem lesz hozzá hasonló.

Akárki is volt Ő, de fény, hő volt. Mindenki tudta és hirdette, Ő volt.
Ahogy szerette ezt, vagy azt az ételt, s szólt, ajka, melyet 
mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hang-
ja, mint vízbe süllyedt templomok harangja, és futott, tele-
fonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, homlokán feltün-
dökölt a jegy, hogy milliók között az EGYETLENEGY.

Keresheted Őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se 
Ázsiába. A múltban sem és a gazdag jövőben, akárki meg-
születhet már, csak Ő nem. Többé nem gyúl ki halvány-fur-
csa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy a csodát újólag 
megteremtse.

Édes barátaim, olyan az éppen, mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak Őrája gondolt, majd mesélni kezdtünk róla:
„Hol volt…”. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, 
s mi azt meséljük róla sírva „Mért holt?...”
Úgy ment el Ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának 
dermedt, némaszobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt, a világon csak EGYETLENEGYSZER.
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Lakossági Hirdetés
Értesítem a postagalambászok sokaságát, hogy 
az idén is remekül repülő állományomból, most 
még a tavalyi áron fiatalok rendelhetők. Szolid 
árak, figyelmes kiszolgálás!!! Kajli István, 
Monor, Széchenyi u. 16. Tel: 06-29/410-316

***
Továbbtenyésztésre kiválóan alkalmas, ro-
kon ill. vonaltenyésztett fiatalok kiadók 5000 
Ft/db. áron. Bővebb információ a: 
www.jakabgalambok.neobase.hu oldalon.
Jakab Sándor. Tel: 06-20-45 89 563

***
Eredeti Német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de Klak, 
Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. Schellens, 
Borgmans, G. Vandenabeele, Tournier, D. 
Matthijs, Herbots. Emil Subotha, Fonyód 
Kupavezér u. 24., Tel.: 00-36-70/596-6115

***

Költözés miatt Csoma közelében családi ház el-
adó. Nyugodt, csendes, galambászásra alkalmas 
hely. Meglevő állományomat ajándékba adom (30 
db öreg versenyző. 40 fiatal)  Tel: 30/351-5935

***
Verseny állományom költözés miatt kiadom. 
Eredményeim a B-02-ben: 2006-ban sprint 
negyedik, 2007-ben sprint negyedik, 2009-
ben hosszú távú első helyezés. Rövid- és kö-
zéptávú egyesületi első helyezés 2011-ben. 
A galambok Pintér és fiai ill. Kéri Jánostól 
származnak. Érdeklődni: Borsos László 
Tel.: 06-20/532-8093

***
06-26-85427 vk h és a szülei ELADÓK! 09. 
NEMZETKÖZI I. Bamberg! 10. A Pannon 
Maraton legeredményesebb galambja! Két év 
alatt 6 út 6 helyezés! Országos II., OLIMPIAI 
19. E. kategóriában. Csak komoly érdeklődők 
hívjanak! Gáspár István  06 30 518 9686

Viktória 
Vendégház Abdán 

Családias légkörben igényesen berende-
zett, fürdőszobás, kábeltévés szobákkal 
és apartmanokkal rendelkezik. A szobák 
pót ágyazhatóak! 
Egy nagy méretű teljesen felszerelt konyha 
és mini konyhák tartoznak a szobákhoz. 
A vendégház udvarán zárt parkolási le-
hetőség van. Szauna, lengőteke, a gyer-
mekeknek pedig homokozó és játszótér 
nyújt kikapcsolódást. Gyermekes csalá-
doknak kiválóan alkalmas! 
A kertben partik lebonyolítására szolgáló 
grillező található, ahol vendégeink sza-
badon főzőcskézhetnek Mindez a vendé-
geink meghitt pihenését szolgálja. 
Horgász vendégeink, horgászjegyeiket 
panziónkban is megválthatják. 

http://viktoriaszallas.hu/
viktoriahaz@freemail.hu

Tel.: 06-96/350-372; 06-20/427-0715; 
06-20/979-2562 


