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Versenyzésünkről – a jelenben és jövőben
Magyar hagyományaink és értékítéleteink csapatverseny orientáltak.
Tudva azt, hogy tagjaink 95%-ának esélye sincs csapatbajnokságot 

nyerni, mégsem gondolunk más versenyzési formára.
Mindenkinek jó az a rendszer, ahol áprilisban – a tréningekkel el-

kezdődik a szezon – a hétről hétre történő versenygyűjtés – órabontás, 
ahova az egyesületi tagok 25-30%-a az utolsó pillanatban, rohanvást 
esik be, ahol a közösségi életből semmi sem érvényesül, ahol 3-4 em-
ber beszélget, a többség üldögél, vagy álldogál, nem tudnak egymás-
sal még beszélgetni sem.

Hogyan készítettük így fel galambjaikat úgy a versenyre, amikor 
„csak összekapkodtam őket”, mondjuk beesve a gyűjtőhelyre – szinte 
mentegetőzve, előrevetítve a kudarcot, az eredménytelenségünket.

Hogyan és milyen eredményt várunk ezektől a galamboktól? Mit 
várunk önmagunktól?

Milyen a versenyek előtti mentális felkészülés és felkészítés – ga-
lambnak – galambásznak?

Jól van ez így?
Milyen ismeretekkel rendelkezünk a felkészülésről és felkészítés-

ről, hogy a különböző távolságokból eredményesen versenyezzünk?
Kinek-kinek milyen eredmény a fontos, a sikeres, mi a célkitűzés? 

Van egyáltalán célkitűzésünk?
A jelenlegi versenyrendszerünk erősen csapatorientált és hiába trük-

közünk 1-2-3 betli úttal – mégis minden hétvégére toppon kell lenni ne-
künk is és galambjainknak is 10-12 héten keresztül. Aki ezt nem tudja 
produkálni, az eleve elbukta a csapatbajnokságot, az élre kerülést.

Jól van ez így? Ez kell nekünk?
Ez a versenyzés öröme? Ez a szórakoztató sportunk? Ez a kedvenc 

időtöltésünk, ahol döntően csak kudarcok érnek bennünket?
Képességeink és lehetőségeink behatároltak, de bizonyos szintig 

tudunk változtatni rajtuk, ha akarunk, ha elszánjuk magunkat.
Mi lehet az első?
Lehetőségeinknek megfelelően postagalambászunk.
Dúcunkhoz és ráfordított időnkhöz mérten sokkal kevesebb 

tenyész- és sokkal kevesebb versenygalambot kell tartanunk.
Szakmailag képezni kell magunkat, hiszen vannak kiadványaink, 

régebbről és az utóbbi időkből is. Szinte minden tagszövetségben na-
gyon tudatos postagalambászati tevékenység eredményeképpen szü-
letik meg a Bajnoki cím, a győzelem, akiktől bátran kérdezhetnénk, 
kérdezhetünk, érdeklődhetünk, akiket meglátogathatunk, akiktől 
tanulhatunk. Persze nem a „sosem bizonyított, eredménytelen szak-
értőkre”, nem a „téli bajnokokra” gondolok, akik sokszor alapvető 
elméleti alapot nélkülözve „hintik” az igét.

Guzmics Tibor (†) írta 2001-ben – „Kicsit szégyellem, hogy nem 
tettem meg mindent, sőt elég keveset a galambjaimért, azok sikeréért, 
de mentségemre szolgál, hogy sajnos öregszem és elfoglaltságom is 
nagy. Ezért a siker kovácsa jobbára nem én vagyok, nem is a GT dúc, 
hanem azok a csodálatos kis állatok.”

Érezzük és értjük, ami kicseng mondataiból? Olyan embertől idéz-
tem, aki Bajnokságot tudott nyerni a Budapest I. – Budapest II. – 
Budapest IV. és a 29. tagszövetség G-01 Klubjában, aki a Budapest 
Bajnokság 3 fődíját megnyerte, aki hét egymás utáni évben nyert hét 
egyéni ált. bajnokságot hét kerületi általános ász – champion 1. díjat, 
aki postagalambászként is egy úriember volt.

Legjobb tenyésztőink, versenyzőink a postagalambászatot sportnak 
fogják fel és keresik, tenyésztik a tehetséges sportolókat, a kiváló ver-
senygalambokat. A siker kulcsa – a tehetség megtalálása és felszínre 
hozása. Mindezt annak a tudatában, hogy a „jó származású” és kitű-
nő felépítésű fiatal galambok nagyon csekély %-a lesz csak kiváló 
versenyző. Tenyésztésünk alapja mindig az objektivitás és realitás. 
Mindig saját állományunkat igazítsuk a körülményekhez, a saját men-
talitásunkhoz és lehetőségeinkhez! Nem az a lényeg, hogy honnan, 
melyik irányból röptetünk, mikor engedik fel a galambokat, honnan 
fúj a szél, hány fok meleg van, hanem az, hogy az én galambjaim 
hogy vannak erre felkészítve.

Mi lehet a második?
Legyen értékes a galambjaink egyéni díja, helyezése. Egy-egy 

egyéni győzelem, vagy jó helyezés 1-2-3-5-10 ezer postagalamb kö-
zül bármelyikünknek megadandó csoda!

Becsüljük meg, legyünk rá büszkék!
Olyan közösségeket alkotunk – egyesület, tagszövetség – ahol az 

egyén verseng, vetélkedik az egyénnel és mi keressük a közösség ösz-
szetartó erejét, akkor, amikor mi soha nem jutunk a győzelmek köze-
lébe. Galamb versenyez a galambokkal – egyénileg is, csapatban is 
– postagalambász versenyez a postagalambásszal, s a közösséget mi 
tartja össze? Vannak hagyományok, de meddig tartanak a barátságok, 
meddig maradhatnak a közösségben élversenyzőink, meddig marad-
hatok a közösségben, mikor és miért küldenek el, zárnak ki eredmé-
nyeim miatt, s miért nem vehetek részt egyszerű tagként a postaga-
lamb versenyeken, miért kell írott, vagy íratlan szabályokkal gúzsba 
kötve versenyezni, miért stresszel a gyűjtési nap – a versenynap – az 
órabontás napja? Miért nem szórakoztató a postagalambászat?

Szeretjük mi a postagalambjainkat?
Mennyire szeretjük mi a postagalambjainknak?
Ki a főnök – ki a beosztott a dúcban?
Ki érti és ki beszéli a postagalambjaink nyelvét?
Milyen közel állnak hozzánk a postagalambjaink?
A versenyeredményeink minden kérdésre pontos választ tudnak 

adni – főleg az egyéni helyezésekkel!
Milyen dicsőségért küzdünk mi?
Kiknek lehetünk példaképei a lakóhelyünkön – a megyénkben – az 

országunkban?
Mi motiválja a versenyzéseinket?
Soha nem volt falvaink, városaink vetélkedése, bajnoksága! Egye-

sületeink eredményeit összehasonlító Bajnokság!
Tagszövetségeink kuszasága miatt nem tudunk pl. megyei bajnokot 

hirdetni még a juniorok, szeniorok között sem, de más közösségekben 
sem. Magyarország valamennyi sportágának sportélete megyei kere-
tek között zajlik csak a postagalambsport versenyei nem!

A tagszövetségeink megyékben történő elhelyezkedése:
• 1.Budapest I.: Budapest, Pest megye
• 2.Budapest II.: Budapest, Pest megye
• 3.Budapest III.: Budapest, Pest megye
• 4.Dél-Duna: Bács-Kiskun m, Fejér m, Tolna m
• 5.Dél-Tisza Békés m, Csongrád m
• 6.Duna-kanyar Pest m
• 7.Hatvan és Környéke Heves m, Pest m
• 8.Észak II. Borsod-Abaúj-Zemplén m
• 9. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok m, Pest m
• 10.Hajdú Hajdú-Bihar m, J-N-Szolnok m
• 11.Győr-Rába Győr-Moson-Sopron m
• 12.Tatabánya Komárom-Esztergom m, Fejér m
• 13.Közép-Dunántúl Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Pest
• 14.Nyugat-Dunántúl Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Somogy
• 16.Esztergom Komárom-Esztergom m, Pest m
• 17.Kolumbia Pest m
• 18.Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén m
• 19.Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok m, Békés m
• 20.Dél-Dunántúl Baranya m, Tolna m, Somogy m
• 21.Hírös Csongrád m, Bács-Kiskun m, Pest m
• 22.Szabolcs Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar
• 23.Karancs Nógrád m, Heves m
• 24.Zemplén Borsod-Abaúj-Zemplén m
• 25.Szigetköz Győr-Moson-Sopron m
• 26.Mátra Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok
• 27.Észak-Kelet Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg
• 28.Jászság Heves m, Jász-Nagykun-Szolnok m
• 29.Klubok Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém, Pest
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Magyarország 19 megyéjében és Budapesten a területi eloszlás:
 1 megyére korlátozódik 7 tagszövetség
 2 megyében helyezkedik el 14 tagszövetség
 3 megyében helyezkedik el 4 tagszövetség
 4 megyében helyezkedik el 2 tagszövetség
 5 megyében helyezkedik el 1 tagszövetség

Büszkék vagyunk lakóhelyünkre, szeretjük, hiszen itt vannak ro-
konaink, barátaink, a családunk, lakásunk. A lakóhelyünk is büszke 
ránk, postagalambászokra? Tudnak rólunk – jó hírét keltjük lakóhe-
lyünknek?

A válaszokat mindenki meg tudja fogalmazni!
Rendbe kellene tenni ezt is, ha taglétszámot akarunk növelni, ha 

elismerést, megbecsülést, tiszteletet várunk a lakóhelyünkön élőktől 
is, ha rangot, elismerést akarunk a postagalambsportnak.

Példaképek ott is lehetünk, tiszteletet, elismerést ott is kaphatunk – 
minek utána mi is adtunk!

Magyarország 28 tagszövetsége 319 egyesületi közösséget foglal 
magába.

Többnyire sok is ez a 28 tagszövetség, racionálisabban és főleg 
gazdaságosabban is meg lehetne szervezni elsősorban versenyeink 
szempontjából. Jelenlegi taglétszámunk 36%-a 60 év feletti idős és 
18 év alatti fiatal, akik az anyagiakat, vagy még nem, vagy már nem 
tudják végtelenségig srófolni! Véleményem szerint a 20-60  közötti 
aktív dolgozók sem a galambászatra akarnak keresni hiszen ez egy 
szabadidős sport, szórakozás és a nagyon sok áldozatvállalás mellett 
a rendkívüli galambszeretet tartja meg legtöbb tagunkat.

Változtatni kellene a jövőnk érdekében!
Ki kell írnunk lakóhelyeink közötti Bajnokságokat.
Ki kell írnunk megyék közötti Bajnokságokat.
Racionálisabban kell versenyzői közösségeinket megszervezni, hi-

szen az 5234 tagunkból versenyző 4300 sporttárs akár kisebb – pl. 50 

fős – közösségben is elérheti a Nemzeti Bajnokság különböző kategóri-
ái (rövid-, közép-, hosszú táv, fiatalok), a Magyar Kupa eredményeket.

Lehetne 15 db egy-egy küldendő csapat, ahonnan az 5 befutóval 
számolhatnánk a bajnokságokat.

Alapszabályunk szerint a tagszövetségekkel versenyszervezési, 
versenyrendezési feladataikat megállapodásban rögzítettük. Ennek 
megfelelően kell eljárni a versenyprogramok tervezését, szervezését, 
lebonyolítását illetően.

A versenyekre a szállítást a tagszövetségek szervezhetik, ők bo-
nyolítják le főleg rövid-, középtávon, a fiatalok versenyén, de hosszú 
távra több tagszövetségnek kellene összeállni a szállításhoz – a kisebb 
tagszövetségi galamblétszám és a növekvő anyagiak miatt is.

A nagyobb létszámból aratott sikerek és az olcsóbb versenyzés 
hosszú távon egyértelműen gyümölcsözni fog, erre már most is van-
nak jó példák több „Zónában”.

Mit szeretnénk?
Minden útra kifertőtlenített, tiszta szállítóketreceket, szállítókocsit!
Minden alkalommal a távolságnak megfelelő létszám elhelyezését 

a ketrecekben.
Szervezett és szabályos gyűjtéseket, bekosarazásokat, órabontásokat.
Minden versenyút legyen egyforma értékű.
Minden tagszövetségben legyen egységes az eredményszámolás!
A csapatversenyt azért találták ki, hogy annak sorozatjellege figye-

lembe vételével a realitások hellyel-közzel érvényesüljenek, ne pusz-
tán a szerencse döntsön.

Mit szeretnénk a jövőnk érdekében?
Új tagokat, jó versenyeket, anyagilag olcsó versenyprogramokat, 

hírnevet, sikert, elismerést.
Döntően csak rajtunk – a tagságon múlik – valamint a vezetőink 

lelkiismeretes, lendületes, jól felkészült munkálkodásán.
Valamikor a Magyar Postagalamb Szövetség vonaton szállította a 

versenyekre a galambjait, jött a Kék Csoda – amelyre méltón büszkék 
idős tagjaink. Később a Szövetségnek volt 4-5 db szállító járműve, 
most úgy látom, kár volt kiadni üzemeltetésre, majd eladni – és végül 
rákényszeríteni a kisebb-nagyobb közösségeket folyamatosan, rend-
szeresen több százezres-milliós beruházásokra a versenyzés érdeké-
ben.

Mai napig nincs megállás, szinte valamennyi tagszövetségnek van 
elégséges konténere, 12 tagszövetségnek van saját gépkocsija, 16 tag-
szövetség bérfuvarral szállít. Mindenki a maga igazát mondja, a tagok 
pedig szinte az egész országban egyforma költségeket fizetnek a tré-
ning és versenyprogramokért éves szinten Magyarországon.

Jól van ez így sporttársak?
Természetes, hogy a szolgáltatásokért fizetni kell, de kell Magyar-

országon ennyi verseny – 475 a főverseny-szezonban?
Kell Magyarországon 8-10-12 sprint-, vagy rövidprogram, 10-12 

általános program és 3-4 hosszú táv egy-egy tagszövetségben?
Az elmúlt 3 év E kategóriájában 53 db galambot tudtunk kiállítani 
2008.  –   9 db-ot,
2009.  – 18 db-ot,
2010.  – 26 db-ot .  A versenyprogramjainkhoz képest ke-

vés! Szakmailag pedig erősen kifogásolhatóak versenyprogramjaink, 
hiszen az Olimpiák sportkategóriás összesítéseiben nagyon szerény 
eredményeink vannak.

Milyen arányban van a mennyiség és a minőség, amikor a tagszö-
vetségeink évente11-25 versenyt rendeznek? Mennyi a versenyeink 
szakmai tartalma, megosztottsága?

11-12 versenyt 5 tagszövetség
13-14 versenyt 5 tagszövetség
16-18 versenyt 10 tagszövetség
20-22 versenyt 6 tagszövetség
23-25 versenyt 2 tagszövetség
Szakosodni kell! – Csak el kell határozni milyen versenytávra!
Tanulni kell! – Mert csak a tudással lehetünk eredményesebbek!
Okosabban kell tervezni! – ez a tagság igénye, a jövőnk érdeke!

A Magyar Postagalambsport 
megyésített adatai:

Megye aktív 
tagok

Egye-
sületek

Bács-Kiskun 287 18
Baranya 88 5
Békés 168 11
Borsod-Abaúj-Zemplén 489 34
Budapest 243 13
Csongrád 209 9
Fejér 259 14
Győr-Moson-Sopron 441 27
Hajdú-Bihar 201 12
Heves 240 17
Jász-Nagykun-Szolnok 472 29
Komárom-Esztergom 271 17
Nógrád 171 9
Pest 1043 63
Somogy 82 8
Szabolcs-Szatmár-Bereg 153 13
Tolna 77 3
Vas 111 7
Veszprém 133 7
Zala 82 3
Külföldi lakcím 14
Összesen (2011) 5234 319

Tagsz. 
kód

Egyesü-
letek

1. 11
2. 12
3. 11
4. 11
5. 18
6. 10
7. 9
8. 10
9. 9

10. 12
11. 15
12. 11
13. 15
14. 16
16. 9
17. 12
18. 11
19. 18
20. 9
21. 13
22. 6
23. 9
24. 8
25. 11
26. 6
27. 10
28. 15
29. 12

319
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Maradjon meg a dúcokban nálunk is a jó galamb, nem kell minden-
áron elröptetni 8-10-12 versenyúton!

A csapatverseny játék legyen – ne kényszer, mert lehet rövidtávú csa-
patbajnok, középtávú csapatbajnok, hosszú távú csapatbajnok és összetett 
csapatbajnok! Például 3 rövid-, 3 közép-, 3 hosszú távú utakból számolva.

Használjuk ki a közös küldési lehetőségeket a hosszú távon, a 
Maraton Versenyeken, a Szövetségi Versenyeken!

Legyen nagyobb becsülete a sportgalamboknak, ezért a Nemzeti 
Bajnokság – Magyar Kupa Ász versenyében eredményt hirdetünk:

• 1 éves hím – tojó
• 2 éves hím – tojó
• 3 éves hím – tojó
• 4 éves hím – tojó
• 5 éves hím – tojó
kategóriákban rövid-, közép-, hosszú távon!
A Derby versenyek legyenek komoly nyerési lehetőségek, de a 

nemzeti színű gyűrűkkel is új és folyamatos versenykiírást tervezünk, 
az olimpiai ciklus zárása után.

Gondolkodjunk el és mondjunk véleményt versenyeinkről – ver-
senyzéseinkről.

Lehetne 50 versenyző 15 db/csapat  —> 750 induló létszám egy-
egy közösség értékelésében.

Mire elég ez a létszám?
Nemzeti Bajnokság – Rövidtáv – Középtáv – Hosszú táv értékelése
Magyar Kupa – Rövidtáv – Középtáv – Hosszú táv értékelése
Legjobb Dúc értékeléséhez
Az Olimpia  A-B-C-D-E-F-G-H kategória eredményeire
Kell ettől több galamb és jobb eredmény?
Versenynevezésünk során bátran nyúljunk a kisebb közösségeink – 

az egyesületek, a röpcsoportok – irányába, melyek akár 1-1 verseny-
szezonra is szerveződhetnek és versenyezhetnek tagszövetségeinken 
belül, azok felügyeletével.

Külön lista készülhet a csapatos és külön a nullás galambokkal együtt.
Közös lista készüljön az egy helyről egy időben felengedett galam-

bok versenyéről.
A postagalambászat közös terheiből és örömeiből mindenki a be-

fektetett energiájának, tudásának, szorgalmának, felkészültségének 
megfelelően részesedjen és viselje el mások győzelmét, tisztelje Őket 
és tekintse példaképeknek.

Valamilyen szinten minden postagalambász megtalálhatja a maga 
örömét közösségeinkben, versenyeinken – még ha a versenyszezon 
végén elégedetlen is. 

Ez a jövőnk záloga.
Bárdos István

Villáminterjú a Maraton Klub 2 x győztesével 2011-ben

Mottó: „Bármit csinálsz
Bármerre vagy
Sose hidd, hogy elég
Mert emberszabású vagy.”

Nagy öröm számunkra a 2011-es eredmény, amit legjobb barátom-
nak, feleségemnek ajánlok.

Több éve repülnek galambjaink maraton utakon. Számos díj és he-
lyezés bizonyítja megbízhatóságukat. Úgy gondoljuk, a postagalamb 
igazi értékmérője ez a kategória.

Jó érzés volt fogadni a gratulációkat, bár többen azt mondják, hogy 

ide azokat a galambokat küldik, akik egész évben nem teljesítenek.
Maraton Klub tagja vagyok több mint 20 éve, ahol csodálatos sike-

reket értem el eddig is.
Pl.  Liege egyéni 3. 5. 6. 7. hely (7 éves galambokkal).
     Csapat 1. hely
Maraton 4. champion – 6. champion
A Hercz Kupán, amely különleges hosszú távú versenysorozat volt
  5. díjat nyertem.
A Magyarországon hagyományos Tagszövetségi versenyeken is 

születtek kitűnő eredményeim.
A Budapest III. Tagszövetségben 1 x bajnoki címet, 
   1x 2., 1 x 3. helyezést értem el.
A Budapest I. Tagszövetségben Bajnoki 2. helyezést értem el, a Ju-

bileumi Kupa versenyben első helyezést értem el.
Ha néznék az eredmény listákat, láthatnák, hogy évről-évre ott van-

nak az élen azok akik erre a távra tenyésztenek és készülnek. Ez nem 
lehet véletlen és ne intsük le őket.

Érdemes lenne CD lemezre feltenni a Maraton Klub kezdete óta 
elért díjas tenyésztők nevét és galambjaik gyűrűszámát és láthatóvá 
válna, hogy nincsenek csodák csak türelmes sok munka. Talán jó 
szemléletformáló lehetne és holnap már többen is küldenénk kipró-
bálva galambjainkat.

A CD a 25 évforduló megkésett aktualitása is lehetne.
2010-től együtt versenyzek Miki Hegedűs sporttárssal, aki Hollan-

diai hosszú távú tapasztalataival segíti közös munkánkat.

Végezetül versenytársainknak jó egészséget és sok sikert kíván a 
Pató-Hegedűs páros B-10; BIII Tagszövetség

Az elmúlt 3 olimpián (Oostende – Dortmund – Poznan) a leg-
jobb magyar postagalamb sportkategóriás eredményeink:

Oostende Dortmund Poznan
„A” kategória 21.

26.
33.

8.
17.
19.

12.
25.
28.

„B” kategória 31.
37.
38.

17.
22.
24.

22.
28.
32.

„C” kategória 11.
28.
36.

20.
21.
22.

15.
23.
24.

„D” kategória 24.
33.
38.

15.
17.
19.

16.
22.
26.

„E” kategória 20.
23.
24.

18.
31.
36.

7.
19.
22.

„F” kategória 7.
11.
20.

„G” kategória 20.
30.
31.

„H” kategória 13.
19.
20.
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Ismét mindenki Gaby Vandenabeele-ről beszél

Gaby több mint két évtizede a csúcstel-
jesítményeiről és provinciális győzelmeiről 
közismert. Dúca még mindig a régi, átépítés, 
valamint tenyészállomány növelés nélkül. 
Vandenabeele továbbra is megmaradt elvei és 
elképzelései mellett, bár valamivel nyugodtab-
bá vált. Látszólag nem tűnik annyira motivált-
nak, mert a feltétlen győzni akarás már hiány-
zik belőle. Postagalambsport a legmagasabb 
nívón? Ez egy állandó kérdés, amire a nagy 
győzelmek, és csúcshelyezések adnak választ, 
mert nélkülük nem lesz teljes a siker.

Mi változott a 2009-es szezonban?
Gaby becsvágya és győzni akarása újra 

felébredt, visszatért régi lendületéhez, 
melyek megléte természetesen szenzáci-
ós eredményekhez vezettek dúcában, de a 
Vandenabeele származású dúcokban is. E ri-
port évének sikere, a 2009.04.18.-án megren-
dezett Von Roye 147 km-es versennyel kez-
dődött, ahol 239 öreg galambbal szemben az 
1., 4., 6., 18., 23. díjak az övé, valamint 252 
egyéves galamb ellenében az 1., 4., 5., 7., 10., 
11. helyeken érkeztek madarai. A következő 
héten hasonló csúcsteljesítménnyel hívta fel 
magára figyelmet. 

2009.05.23.-án Barges-ből (437 km) a tar-
tomány 2286 indított egyévese közül az első 

és második díjakat szerezte meg, és ugyanek-
kor nemzeti szinten 22499 galambból a má-
sodik és harmadik díj az övé. 2009.06.13.-án 
Argenton-ból (506 km) tartományi szinten 
az indított 3387 öreg galambból az 1., 2., 3., 
és 9. helyeken érkeztek galambjai. Emellett 
az egyévesek között az 1., 3., 4., 8. díjakat 
szerezte meg a konkurenciával szemben. 
2009.06.27.-én fiataljai 294 km-ről (Ablis) 
repültek, ahol 6930 galamb közül a 2. és 8. 
díjak mellett láthatjuk nevét.

Állománya még mindig a régi, a Wittenbuik, 
a Turbo, a James Bond és leszármazottaik, 
amelyek 1988 óta 79 provinciális győzelmet 
arattak gazdájuknak.

És nem csak nála érnek el sikereket.
Hollandia szerte sportbarátok – akik 

Vandenabeele galambokat tenyésztenek – 
csillognak a Blois-i és Chataeuroux-i nemzeti 
versenyeken. Dentergem környékén találunk 
egy tenyésztőt, aki különösen erősen röpte-
ti galambjait, és szépszámú csúcsdíjat nyert 
nagy versenyeken.

A Vandenabeele-interjú:
Tények, tények, tények!!!

Gaby, a galambászújságokban hétről 
hétre olvasni azokat a teljesítményeket, 
amelyeket galambjaiddal más dúcokban, és 
természetesen a sajátodban elértek. Mi az 
alapja ezeknek a különleges sikereknek?

Az alapja – azt hiszem – hogy 20-30 éve 
nagy ellensége vagyok a gyógyszereknek. 
Jelen idő szerint, már évek óta nem jártam ál-
latorvosnál. Egy jó galamb az elsősorban egy 
egészséges galamb. A rossz galambok, ame-
lyek nem repülnek jól, el kell hogy tűnjenek. 
Szelektálni, szelektálni.

A Kleinen szuper örökítőd volt, majd a 
Kleinen fia, a Wittenbuik talán még erő-
sebb tenyészgalambbá vált annak idején. 
Hogyan néz ki most a helyzet? Melyik ga-
lambok ma a kiemelkedő örökítőid?

Igen, melyik különleges örökítő? A 
Bliksem, amelyik a Wittenbuik unokája, és 
különböző tojókkal párosítva is jókat keltett. 
De a gyerekei talán még jobbak, és mivel a 
Bliksem már nem volt fias, ezért minden gye-
rekét a tenyészdúcba tettem.

Mennyi gyerek van még belőle?
Kb. 12, és ezek jól is örökítenek. Ezenkívül 

más tenyésztőknél is nagy sikerrel tenyészte-
nek a Bliksem utódok.

A Bliksem jobb volt, mint a 
Wittenbuik?

Az hogy jobb-e vagy sem, azt nem tudom. 
A Wittenbuik-nak jobban szálló utódai vol-
tak, de az örökítés ugyanolyan jó a Bliksem 
esetében is.

Tehát a Bliksem gyerekek ugyanolyan jó 
tenyészek?

Nekem mindig fontos, hogy egy vonal jó 
örökítő legyen, és abból fogjak, vagy abból 
hozzak.

Az egyéves galambjaid ebben az évben 
különösen jól teljesítettek. Mi az oka en-
nek?

Az elmúlt öt évben az első két keltést 
minden esetben eladtam, csak a harma-
dik keltést hagytam meg magamnak. Ezért 
a szezon végén egyszerűen mindent meg 
kellett tartanom, ami még volt. De tavaly 
változtattam: két keltést hagytam meg saját 
részre, és ezek nem voltak lesötétítve, mégis 
jól repültek. Ezután erős szelekció követke-
zett, amit különös odafigyeléssel végeztem. 
A fiatal galambjaim az elmúlt évben több 
tapasztalatot is tudtak szerezni. Korábban 5 
vagy 6 alkalommal 190 kilométerről repül-
tek, ezzel szemben a tavalyi évben három 
alkalommal 450 km-en is voltak, és ez va-
lamivel másabb.

Ezek szerint te a fiatalokat másképpen 
szelektáltad, mint az előző években?

Igen, élhelyezések és teljesítmény alapján.
Másképpen tenyésztesz, mint a korábbi 

években?
Igen, másképpen tenyésztek. Korábban az 

emberek rokontenyésztést, rokontenyésztést, 
és rokontenyésztést kértek tőlem, és én a ga-
lambokat ennek megfelelően párosítottam. 
Most többet keresztezek, vagy visszapáro-
sítok a második és harmadik generációra a 
családban. Versenygalambok szempontjából 
a rokontenyésztés nem olyan jó.

Előszó
Gaby Vandenabeele és galambjai széles 

körben ismertek szerte a világon, beleértve 
természetesen hazánkat is. Igaz, közvet-
lenül Dentergem-ből származó galambot 
– mint eredeti Vandenabeele – viszonylag 
kevesen hoztak be az országba, de tiszta-
vérű egyedek szép számmal találhatóak a 
hazai dúcokban, amely galambok számos 
tenyésztőnél versenyeznek sikerrel.

A Vandenabeele galambok rendkívül 
díjképesek, és jól kombinálódnak más 
törzsekkel keresztezve is. Emellett, a ked-
ves olvasó egy olyan belga sztártenyésztő 
riportját olvashatja, aki jelen pillanatban 
is hazája egyik legnagyobb csillaga.

A teljesség igénye nélkül az aláb-
bi tenyésztők szereztek be originált 
Vandenabeele galambokat:
- Bárdos István (Gödöllő) 1994-től hozott 

be galambokat
- Kovács Mihály (Hódmezővásárhely) 

2009-ben Varga Antal segítségével ket-
tő fiatalt

- Ökrös Kálmán (Törökszentmiklós) 2009 
és 2010-ben 4-4 fiatalt

- Szabó Géza (Tiszaújváros) 2006-ban 
kettő darabot közvetlenül Gaby-tól, 
majd 2006 és 07-ben összesen 4 darab 
telivért Rik Cools-tól

- Velenczei Béla (Szécsény): egy darab 
eredeti tojót Herbert Wieden-en keresz-
tül, illetve további telivér egyedek több 
német tenyésztőtől

- Veress Róbert (Pásztó) hét évvel ezelőtt 
egy darab hímet Silvére Toye-n keresz-
tül, majd kettő évvel ezelőtt egy másikat 
egy német tenyésztőtől (Detter)

Továbbá – szintén a teljesség igénye 
nélkül – a következő tenyésztők rendel-
keznek tisztavérű, külföldről származó 
Vandenabeele galambokkal:

- Dorner György (Kálló) Naturál tenyész-
telepről

- Marton Péter (Hódmezővásárhely) Né-
metországból

- Pintér Zsolt (Inárcs) Rik Cools-tól
- Tomori László (Nagykáta) külföldi árve-

résekről
- Varga Antal (Kishartyán) Németországból
- Zsiga Gábor (Miskolc) 2009 és 2010-

ben összesen 14 fiatal Rik Cools-tól

A fenti dúcok nagy részében számos 
első díjas és nagyteljesítményű verseny-
galamb született a beszerzések óta eltelt 
időszak tenyésztései nyomán, sőt már 
azon tenyésztők is bíztató, illetve szép 
sikerekről számoltak be, akik csak a leg-
utóbbi években szerezték be a Gaby-tól 
származó tenyészgalambjaikat.

Azt gondolom, a Vandenabeele vérvonal 
– kiemelkedő képességeinél fogva – egyre 
szélesebb körben fog elterjedni hazánkban, 
ezáltal mind nagyobb hatást gyakorolva az 
ország galambállományaira.

Angyalos Péter
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De a Wittenbuik-od a nagyon erős ro-
kontenyésztést is elbírta?

Igen, elbírják a rokontenyésztést ez igaz, de 
a versenyekre ezek nem olyan jók. Wittenbuik 
és Turbo féltestvérek voltak. Amennyiben 
ezek unokáit párosítom egymással, az ideá-
lis. Ez egy enyhe visszatenyésztést jelent a 
Kleinen-re, de ez nem rokontenyésztés.

Van egy jó példám: Koen Minderhoud, 
aki szorosan rátenyésztett a Wittenbuikra. 
Tehát ez működik.

Igen, de versenyzésre nem olyan jók. Fel-
tétlenül le kell keresztezni, mert szorosan 
vannak tenyésztve.

Az utolsó évben nekem az volt a benyo-
másom, hogy bár galambjaid vannak, de 
a motivációdat elvesztetted. Most viszont 
újra tele vagy energiával, és valóban rajta 
vagy a galambokkal való foglalkozáson.

Igen, az utolsó évben túl sok eső és szél 
volt, ebben az évben egy kicsit jobban alakult 
a „galambidőjárás”.

Mit értesz „galambidőjárás” alatt?
Azt, amikor a galambok cirka 1300 m/p 

sebességgel repülnek. Tegnap északnyugati 
szél fújt, különben mindig északkeleti, vagy 
délkeleti szél volt.

Argenton-ból provinciális 1., 2., 3. díja-
kat szereztél. Ez egészen szokatlan, hogy 
itt valaki az első három hely mindegyikét 
megszerezze.

Igen, itt a provinciában nem egyszerű 
győzni, mert minden helyről összekerülnek 
a galambok.

Nálatok a galambok egy tenyésztőtől egy 
kosárba vannak téve, vagy elosztva több 
kosárba?

Alapvetően több kosárba vannak szétosztva.

Miért történik ez így? Ezzel a széria-
eredményeket akarjátok elkerülni?

Nem, én azt gondolom, ha például egy ko-
sár nem jól áll, és több tenyésztő galambjai 
vannak benne, akkor a kockázat jobban el-
oszlik. Emellett úgy vélem, amennyiben egy 
kosárban minden galamb egy dúcból való, 
akkor a galambok sokkal többet vereksze-
nek. Én ezt egyszer már megéltem, amikor a 
galambjaimat egy 300 km-es versenyre egy 
kosárba gyűjtötték be, és több galambom is 
sérülten érkezett haza.

Egy példa a fiatalok versenyéről?
Egy jó példa röviddel ezelőtt Ablis (300 

km). Az én galambjaim ugyan nem elsők, de 
3., 4., 5., 6., 7. helyeken végeztek a 360 ga-
lambból. Hatvan darabot küldtem, de egy má-
sik helyről a barátom szerezte az első díjat.

Hogyan motiválod az özvegyeket?
A verseny előtt nem mutatok tojót, de 

Argenton-nál változtattam ezen. A hímeket 
reggel elvittem 30 km-re, akiket hazaérke-
zéskor az özvegy tojók várták. Majd szét-
választottam őket, és este a bekosarazás már 
tojó mutatása és fészektál megfordítása nél-
kül zajlott. A galambok sokkal nyugodtabbak 
voltak, és a nyugalom az nagyon fontos.

A hét közben tréningezteted-e őket?
Nem, ez volt az első alkalom, hogy ilyet 

tettem.
Hogyan történnek a gyógyszeres kezelé-

sek a versenyszezonban?
Mindössze trichomonasra kaptak egyszer 

valamit.
Különben nem adsz nekik gyógyszert?
Nem, vasárnap Avidress Plust teszek a vi-

zükbe, majd kedden vagy szerdán Blitzformot 
kapnak.

Gaby, a legerősebb ellenfeled Rik Cools 
csak a tojókkal versenyzik. Te miért nem 
küldöd az özvegy tojókat?

Azért, mert reggelente 9 órára vagyok kész 
a dúc körüli munkákkal, és amennyiben a to-
jókat is szeretném tréningeztetni, akkor nem 
maradna időm a fiatalokkal foglalkozni.

Éppen a Barneby galambod van a sze-
mem előtt, amelyik szintén Bliksem szár-
mazású. Ő nagyszerűen repült, hiszen 
többek között második lett 22 ezer egyéves 
közül. Anyai ágról pedig a James Bond-tól 
származik. A James Bond egy jó örökítő 
nálad?

Igen, a galambok jól repülnek belő-
le. Butler volt az első nevezett galambom 
Argenton-ból. Ő közvetlenül a James Bond-
ból származik, és a provinciában 2. díjat szer-
zett ezen a versenyen.

Az én problémám, hogy egy párból nin-
csen 6-7 jó galambom, mert saját részre ma-
ximálisan 4 fiatalt veszek le páronként.

Miért nem hajtasz végre téli tenyésztést? 
Miért nem tartasz  téli fiatalokat?

Ez nekem egy hónappal korábban kezdődne, 
és egy hónappal több munkám lenne vele. És ez 
négy hónapot jelentene az első versenyig.

Mikor kezdődik nálatok a fiatalokkal 
történő versenyzés?

Május közepén. Kétszer 90 km, kétszer 
150 km, és utána 300 km, majd június kez-
detén az első 4-500 km-es röptetések. Július 
végén kezdődnek a nagy nemzeti versenyek, 
amelyeken én nem veszek részt a fiatal ga-
lambokkal, mert túl sok fiatalt veszítek.

A provinciális versenyek fél óra alatt lezaj-
lanak, míg a nemzeti versenyekhez egy egész 
óra szükséges, mert ekkor a galambok elmen-
nek a tömeggel, és utána ismét visszajönnek. 
Így nekünk ezeken a versenyeken kevesebb 
esélyünk van az élhelyezések elérésére.

Tudsz-e még valamit mondani nekünk?
Mit kell, még mondjak? Te már mindent 

tudsz. Az én dúcom éveken keresztül nem 
változott, csupán egyszer festettem át.

Köszönöm a beszélgetést.
A kérdéseket feltette: Dirk Zoland

Az eredeti cikk a Die Brieftaube című 
német újság 2009-es 33. számában került 

nyomtatásra.
A cikkre a figyelmet felhívta:

Szappanos István
A fordításban segített: László Endre Antal
Az anyagot összeállította: Angyalos Péter

A Vandenabeele állomány kiinduló-
pontja, egy abszolút csodaörökítő:

a „Kleinen” B’81-3238253 

B ´98-3158062 „Bliksem”

„James Bond” B’01-3031007
2002-ben nemzeti 1. Bourges-ből 
13.116 indított galamb ellenében 

„Turbo” B’90-3119128
1993: hosszú távú ász Nyugat-Flandriában
1994: hosszú távú 2. ász Nyugat-Flandriában 

„Wittenbuik” B ’88-3206112
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Tradicionális záró verseny Esztergom-Kertvárosban

Ismételten a megrendezésre kerü-
lő fiatalok záró versenyére több galam-
bász (galambkedvelő) meghívást kapott 
Esztergom-Kertváros neves galambászához, 
nevezetesen Juhász Ernő otthonába a Blaha 
Lujza út 2-be.

Az érkező galambászbarátokat, ismerősö-
ket azok társaikat, kedveseiket Juhász Ernő 
barátunk és kedves felesége Nóra asszony 
fogadta.

Ki is ez a Juhász Ernő?
Ez az ízig-vérig galambász aki már gyer-

mekkorában (óvodásként) mint a szivacs 
szívta magába a galamb szeretetet, hiszen 
Édesapja fertőzte meg a galamb bacilussal. 
Negyven éves pályafutása alkalmával több-
ször volt kerületi bajnok, a fiatalok verseny-
zése kapcsán a fiatalok bajnokságát többször 
megnyerte.

Sajnos az egészségi állapota ciklikusan 
változik ezért segítségre szorul. Szerencsés 
embernek mondhatja magát, hiszen társa 
NÓRA asszony mindenben a segítségére van. 
Rajta kívül Kolesák István galambásztársa is 
segíti munkájában.

Mióta is galambászol szervezett formában?
Négy évtizedes galambász múltra, tekint-

hetek vissza, konkrétan 1967. óta vagyok tag-
ja a Postagalamb Szövetségnek. Kezdetben 
galambjaimat Jakab Sándortól, a Tatabánya-i 
Horváth Jánostól Marcel Desmeth származá-
sú galambokat szereztem be, ezek észrevehe-
tő változást hoztak a korábbi állományomba.

Később a 90-es évek tájékán Hans 
Eierkampot majd Hermann Beverdamot, és 
nem utolsó sorban Bertus Camphuist látogat-
tuk meg ahonnan nagyon értékes nagy gene-
tikai értékű galambokkal tértünk haza, mint 
pl. James Bond, Verbat 46, és a 019. Merx 
Janssen ivadékokkal.

Kapcsolatba kerültem még német galam-
bászokkal, így pl. Half Andreas, tenyész-
tővel, Rathmann Karsten tenyésztővel és a 
magyar származású Tarácski Istvánnal, akik 
kiváló tenyésztők és versenyzők. Akiknek 
minimum 8. helyezéses galambjaik vannak, 
de nem ritka 10, 12 helyezéses madár sem. 
Így ezekkel, illetve ezek utódaival láttak el.

Kerék Gáborral 1996-ban közösen meg-
látogattuk Richard Visscher – Holland – vi-
lághírű tenyészőt akitől Van Loon utódokat 
szereztünk be és közösen tenyésztettünk 
Gábor barátommal. Ekkor hozzánk került 
Visschertől a világhírű ARANY PÁR is.

Tudom, hogy Magyar galambászok-
kal, kiválóságokkal is baráti kapcsolatot 
ápolsz, jól tudom?

Igen baráti kapcsolatot tartok fenn a 
kecskeméti  Albert Istvánnal, aki többszö-
rös bajnok és kiváló tenyésztő. Közöttünk 
a kapcsolat olyan, hogy bármelyikünknek 
megtetszik a másik legkiválóbb galambja, 
ha szemet vet rá, azonnal meg tudja kap-
ni, elviheti baráti alapon, tenyészthet vele, 
tesztelheti. Nem csak egy ilyen baráti kap-
csolat van hiszen ilyen kapcsolat létezik a 
világbajnok Kovács Mihály – hódmezővá-
sárhelyi – galambásszal is, akitől Van de 
Wegen galambokat kaptam csupán baráti 
alapon. Ez a híres hódmezővásárhelyi ga-
lambász volt már világbajnok, galambjai az 
Olimpián 3-ik helyezést érték el. Igaz maga 
Kovács Mihály is óvodásként ismerkedett 
meg a galambokkal. Mihály barátom ma 
már elmondhatja magáról, hogy kiérdemel-
te szaktudásával, becsületességével, hogy 
11 éve a Postagalamb Szövetség Elnökségi 
Tagja legyen.

Nem lóghat ki a sorból azonban Jambrik 
István barátom sem aki Zsuzsa asszony tár-
saságában érkezett a Juhász rezidenciára. 
Egyébként Jambrik István az R-13 Egyesület 
elnöke ugyanakkor a Törökszentmiklós és 
Környéke Tagszövetségének Ellenőrző Bi-
zottság aktív tagja is.

Megjelent a békéscsabai Szluka János is, 
aki többszörös bajnok, nagymester. Ez is bi-
zonyítja mennyire széles a galambász reper-
toár Juhász Ernőnél.

Meg kell említeni még a közös találko-
zóra érkező: Meixner Zoltánt, aki jelenleg 
a világtól elzárva, csendes festőien szép 
környezetben űzi hobbiját – többszörös 
bajnok és nem utolsó sorban a halhatat-
lan NAGYMESTER – Anker Alfonz által 
tenyészett gyöngyszemeket viszi tovább, 
őrzi meg genetikai értéküket az utókor 
számára.

A megjelentek között üdvözölhettem nagy 
örömömre a veterán galambászt, Pintér Lász-
lót, aki számtalan fotót készített az összejöve-
telről, így örökítve meg az utókor számára.

Kerék Gábor barátom is eljött Németor-

szágból, megtisztelve ezzel a baráti összejö-
vetelt, időt és távolságot nem kímélve, hiszen 
ő Münchenben él és dolgozik.

Ernő úgy hallom, hogy ezen az összejöve-
telen nem csak magyarul beszélnek, hanem 
németül is. Kik ők?

Igen nem csak magyar galambász barátaim 
vannak itt, hiszen német meghívott vendég-
galambászok is eljöttek.

Ezek hallatán kissé a magam részéről szo-
rongtam és kérdeztem is halkan. Te Ernő mi 
lesz ha a német vendégek nem azt az ered-
ményt fogják látni a fiatalok záró versenyén, 
melyre ők számítanak, megszokták Német-
országban? Ernő válasza: idézet „Feri Bácsi 
meglátod, nem fogunk égni”.

Igen, Ernő szavai beigazolódtak galambjai 
a hideg, helyenként esős zónában is eredmé-
nyesen teljesítettek, élhelyezéseket értek el.

Igaz a vendégek téli kabátba öltözve, di-
deregve az udvaron várták a kedvenceket. 
Néhányan már egy-két kupicát felhörpin-
tettek aperitifként a finom szilvóriumok-
ból. A gasztronómiai ritkaságokat feltálal-
ták, mely Nóra asszony specialitásai közé 
tartozott. Ilyen pl. a töltött hús, melyből 
néhányan nem tudtak eleget enni, annyira 
finomnak, bizonyult. No, de ne hagyjuk 
ki az Ernő féle őzpörkölt specialitást sem, 
mely különös pikáns ízekkel lepte meg az 
éhes galambászokat és azok kísérőit, fele-
ségeket, kedveseket.

Ha azonban az alapanyagot Csizmadia 
Tibor postagalambász Mányból nem biz-
tosította volna, sajnos ezen gasztronómiai 
élménnyel szegényebbek lettünk volna vala-
mennyien.

Mi is következett? A meglepetések soro-
zata.

Nos a Német vendégek voltak elsődlege-
sen is meglepve a fiatalok érkezése kapcsán. 
Meg is lehettek, hiszen az első madár 17.09 
órakor érkezett, melynek gyűrűszáma: Hu10-
29-30962 kk. Tojó és kitartóan követték a 
többiek.

Összegezve az eredményt: Juhász Ernő a 
fiatalok versenyén Egyesületi első, Kerületi 
első, Zóna első helyezést tudhat magáénak.

Csapatban: csapat 1., 3-ik, és 4-ik helye-
zést érte el, folytatva: zóna 1., zóna 3-ik, és 
zóna 7-ik.

A meghívott német vendégek őszintén, 
tisztelettel gratuláltak az érkező madarakat 
látván Ernőnek. Pedig ezeknek a galam-
bászoknak, mint pl. a Rathmann Karsten-
nek olyan eredményeik vannak, hogy pl. a 
fiatalok versenyénél 2010-ben 5 út alap-
ján a küldött galambjai közül első nyolc 
galamb az övé, majd valaki becsúszott és 
folytatja a sort 10-12-ig. Ez nem csak a 
fiatalok versenyén mutatkozott meg, de az 
öregek versenyén is kiváló eredményeket 
mondhat magáénak. Megnyerte 2009-ben 

Juhász Ernő és Szluka János
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a Klinik-Cup Bajnokságot, ahol 6 út alapján (8 galambot lehetett 
küldeni) 46. helyezést ért el. A maximum helyezés 48 db. Ezek 
az eredmények www.riro.de által számolt eredmények, amikor is 
közel 20.000 galambász közül a Nacionál liga A-osztályába 2 éve 
került be, a 19-ik helyen zárt. A legtöbb pontot elérő tenyésztő. 
Megelőzte többek között V. A Drapát és Günter Prangát. És még 
lehetne folytatni a sort. Csupán egyet kiemelve a 9706-08-209 
galambja 12 útból 12-szer helyezve volt, ahol is az első 835,47 
ponttal és 4.338,- díj km-el.

Ilyenek, mint Német nagymester, de sorolhatnám tovább.
A mezőny a németeknél nagyon erős, de Tarácski István is általában 

a harmadik, negyedik és hetedik között végez, igaz már Nagymester 
is volt több éven keresztül.

A németországi nagyutazás kapcsán volt szerencsém találkozni 
más magyar származású galambászokkal is, akik közelednek a nyug-
díjas éveikhez és vissza vágynak az őshazába (vannak akik márt ezt 
meg is tették).

Óhatatlanul eszembe jut Vörösmarty Mihály szózat című versének 
egy részlete: „A nagy világon e kívűl nincsen számodra hely, Áldjon 
vagy verjen sors keze: itt élned, halnod kell”

Szerkesztői megjegyzés: „Bajnoknak lenni könnyebb, mint azt 
megtartani”.

Ezután a galamb mustra következett, hiszen a galambászok 
kíváncsiak voltak a kényelmesen, és patikai tiszta dúcokban 
elhelyezett madarakra is. Több első helyezett kiválóságot lát-
hattak a versenyzők között, de még annál nagyobb meglepe-
tést okoztak az újonnan beszerzett világhírességek, mint pl. az 
Andreas Drapa galambok és mások, több mint 10 db gyöngy-
szem.

Természetesen a versenyek befejeztével Juhászéknál nem értek 
véget a galambász élmények, hiszen a kiállítás eredményei szintén 
kimagaslóak.

2009. évi eredmények:
Az össz. reptetett galambok figyelembe vételével 610. helyezés

2010. évi eredmények G02 és a C07 
Az össz. reptetett galambok figyelembe vételével 750. helyezés

2010. évi  G02 és  C07 Egyesület – Juhász  Ernő – galambjainak 
értékelése:

Galamb gyűrű 
száma:

Galamb 
neme

Össz. 
Díjkm

Össz. 
helyezés

Össz. Co-
efficiens

Hu07-16-96664 Tojó 2516103 11 1220,0657
Hu07-16-96647 Tojó 4282788 15 1339,7323
Hu07-16-96578 Tojó 2027971 9 1046,0415
Hu08-29-26218 Tojó 3166077 12 1071,8
Hu08-16-04457 Tojó 2582630 10 873,4509
Hu06-16-88586 Hím 4579696 18 1478,2925 
Hu07-16-96605 Hím 2554652 12 988,8198
Hu08-16-04497 Hím 3827834 12 790,4335
Hu08-16-04480 Hím 33066294 13 1566,755  
Hu08-29-26233 Hím 2806119 9 1296,0547 
Hu08-D203520 Hím 4212470 13 865,542
Hu09-29-30146 Hím 3407547 13 963,3092
Hu09-29-30145 Hím 3256045 12 1052,2183
Hu10-29-34582 Fiatal 1107913 4 112,2184
Hu10-29-34581 Fiatal 543568 2 7,3437
Hu10-D317185 Fiatal 1384551 4 416,4442
Hu10-29-34541 Fiatal 902597 2 62,5124
Hu10-29-34512 Fiatal 564345 2 62,5124
Hu10-29-34565 Fiatal 40850 1 145,2282
Hu10-29-34518 Fiatal 400850 1 134,8548

2010. évi  Klubok Tagszövetségi  Kiállítási eredmények:

Hu03-D5122279 k. tarka Tojó I-ik Díj 
Hu08-D203520 kk. Hím II-ik Díj 
Hu08-29-26218 k. Tojó III-ik Díj 
Hu08-16-04497 k. Hím V-ik Díj 

Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Országos Kiállítás 2011.01.08.

Hu03-D-5122279 ktark. Tojó
Eredmény: Olimpiai Csapattag: III. díj. 92,33 pont

Hu08-29-26218 k. Tojó 
Eredmény: Kiállítási Standard VI.- díj.  92,25.pont

Hát ezek azok a tényszerű dolgok, melyekre Juhász Ernő büszke le-
hetne, de szerénységéből eredően nem az. Talán azért támadják azok 
a kishitű galambkedvelők, akik ezeket az eredményeket nem képesek 
elérni. Ernőtől talán tanulni kellene a szerénységet, a galambszeretet, 
a gondozást, nem utolsó sorban a rendszeretetet, a rendszerességet.

Végezetül megköszönöm a meghívottak nevében is azt a vendég-
szerető baráti fogadtatást, melyben részesítettek valamennyiünket. 
Gratulálunk eredményeidhez és kívánunk az Új Évben erőt, egészsé-
get, eredményes versenyzést.

Szerkesztette és fotózta:  Szabó Ferenc 
Picolló dúc

Stefán Tarácski és Kerék Gábor
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Várpalota Y-03 PGSE

Drágán Sándor
Y-03 Várpalota Egyesület
2010. év Középtávú csapatbajnoka
8100 Várpalota, Viola u. 8.
T.: 06 20 5695 473

Tisztelettel köszöntöm a Sporttársakat! 

48 éves vagyok, feleségemmel Évával és 
gyermekeimmel – a 19 éves Dáviddal, vala-
mint a 11 éves Evelinnel – Várpalotán élünk.

1992-ben léptem be a helyi Y-03 egyesület-
be. A kezdést követő másfél évtizedben mun-
kahelyi elfoglaltságom miatt kevés szabadidő-
vel rendelkeztem, a galambászat sokadrangú 
tevékenysége volt életemnek, így a verseny-
zés terén csak változó sikereket értem el.

2007-ben nyugállományba vonultam, s ettől 
kezdve nagyobb odafigyeléssel foglalkozom 
galambjaimmal. Ekkor kezdtem el jelenlegi 
állományom kialakítását, melyben egyesületi 
sporttársam és barátom Bátor Antal támogatott. 

Önzetlen segítségével kiváló genetikai háttér-
rel rendelkező galambok kerültek a birtokom-
ba. Többek között nekem ajándékozta élete 
talán legjobb verseny- és tenyészgalambjának 
az „Olimpiás” 97-13-13169 KK hímnek az 
apját, a 6430-95-9304 SKCS hímet. A 13169-
es a „Bátor dúc büszkesége”, hiszen versenyző 
pályafutása alatt hosszú távon többször röpült 
élhelyezést. 2001-ben az országos kiállításon 
hosszú táv kategóriában 1. helyezést ért el, 
és a magyar olimpiai csapat tagjaként Cape 
Townban a 12. helyre rangsorolták.

Több utódot szintén ajándékba kaptam az 
„Olimpiás” hím eredményesen versenyző 
közvetlen gyerekei alól, mint pl. a napjainkig 
25.000 díjkm-t teljesítő 00-13-63551 K hím 
fiait. A 2004-ben és 2005-ben is tagszövetsé-
gi champion első helyezett 02-13-97144 KK 
tojó és a 2007-ben tagszövetségi champion 
első helyezett 05-13-53484 K hím párosí-
tásából egy hímet és egy tojót. A 2007-ben 
tagszövetségi champion első helyezett 03-
13-18558 KK tojó két lányát. A 2008-ban 
tagszövetségi champion első helyezett 06-
13-75903 KK tojó fiát és lányát.

Több utód került hozzám a 02-13-97124 
SK tojó alól is, amely egyébként az „Olim-
piás” apjának a testvére. Ez a galamb 2006-
2008 között, három év alatt 9 maratonos he-
lyezést röpült, a 2008-as országos kiállításon 
„E” kategóriában a 3. helyezett volt.

Ugyancsak ajándékba kaptam Antitól a 07-
13-63537 Kta hímjének egy lányát is. A 37-
es szintén kiváló versenyző volt, az országos 
kiállításon 2005-ben az év galambja hosszú 
táv 1. helyezést, majd 2006-ban a „C” hosszú 
táv kategóriában 1. helyezést ért el.

Ezek a galambok és utódaik képezik 
tenyész állományom alapját, melyekhez ke-
resztezés céljából a Peller József Úr jóvol-
tából Bátor Antalhoz került, s általa tovább 
tenyésztett galambok utódait tudom felhasz-
nálni. Anti önzetlen segítségét jól példázza, 
hogy kérésemre állományában az általam ki-
választott galambokat hajlandó párba állítani, 
s az utódokat nekem ajándékozza. A tenyész-
tés, versenyzés terén megszerzett tapasztala-
tait is folyamatosan megosztja velem.

A kiváló galambok beszerzését követően 2008-
ban új kerti dúcot építettem. Nagy remények-
kel vágtam neki a 2009-es versenyévnek, de a 
Dessauból rendezett verseny sajnos nálam is ka-
tasztrófa út lett, legeredményesebb öreg verseny-
galambjaim zöme a mai napig nem érkezett haza.

2010-ben totál özvegységben 40 db egy-
éves galambot röptettem a rövidközéptávú 
programban és a sprint utakon. Öt pár öreg 
galambbal pedig a maratonos utakon verse-
nyeztem. Az éveseknél a totál özvegységhez 
szoktatás, a galambok megismerése és a „be-
öregítés” volt az elsődleges cél. Galambjaim 
várakozásomon felül teljesítettek, hiszen az 
egyesületi középtávú csapatbajnokságban az 
1. míg rövidtávon a 2. helyen végezve nagy 
örömet szereztek számomra.

Bízom abban, hogy tudásom gyarapításával, 
a tartástechnológia igényeimhez és lehetősé-
geimhez mért továbbfejlesztésével a jövőben 
is sikereket érhetek el a galambászat terén.

Végezetül szeretném megköszönni Bátor 
Antal Sporttársamnak a sok-sok segítséget, 
melyet az elmúlt években nyújtott számomra.

Tisztelettel: 
Drágán Sándor

Szalai Andrásnak hívnak, Várpalotán élek 
családommal. Galambjaimat családi házam 
padlásán helyeztem el. A galambokat 6 dúc-
részben tartom: 2 özvegy hím, 1 özvegy tojó, 
2 fiatal és 1 tenyészdúc helyezkedik el kb. 70 
négyzetméter területen.

Dúcaim tágasak, szellősek, szárazak a ga-
lambok életéhez kifogástalan élőhelyet bizto-
sítanak.

A nyolcvanas évek kezdetén kezdtem ga-

lambászni, majd pár év elteltével Komlódi 
Feri bácsinál jelentkeztem tagfelvételre. Még 
ezekben az években megismerkedtem Király 
Laci bácsival. Tőle elsajátítottam az alapokat 
a sok látogatás során tenyész galambokat is 
hoztam a híres Fábry törzsből, melyek kivá-
lóan beváltak. A következő 10-15 évben vol-
tak szép eredmények. Egyesületi röpcsoporti 
tagszövetségi szinten, de az állandó költö-
zések dúcváltások rányomták bélyegüket 
eredményeimre. 2000-ben még egy nagyon 
eredményes évet hagytam magam mögött 
Székesfehérváron majd 2001-től már Várpa-
lotára költöztettem át galambjaimat. Néhány 
év szünet után az épülő ház padlásán a dúcok 
is épültek, szépültek.

Jelenlegi állományom Csernák József 
barátom önzetlen segítsége nélkül nem ko-
vácsolódott volna össze, melyeket legjobb 
galambjaira tenyésztettem. Cees Bossua (csi-
gaszemű, Bic - Mac, Porky, stb.)

Wim Donks (vörös bajnok, és testvére)
Brüsszel csillaga, Van De Pool family-

Romárió
2010-ben fiatal 90%-ban egyéves galamb-

jaimmal vágtam neki az évnek hosszú évek 

kihagyása után.
Tagszövetségi ált. pr. 18. hely
Rövidtáv 6. hely
Középtáv 14. hely
Egyesületi 2. hely
Egyesületi rövid táv 1.hely
Tagszövetségi, kerületi, egyesületi 1-2. 

díjak
Mindezt úgy, hogy utat is kellett kihagy-

nom!
Takarmányt a legjobb összetételt és arányt 

keverem, csak csíraképes egészséges ma-
gokból. Dúcaimat napi takarítással tartom 
tisztán. 

Az egészség megőrző és oltási programot 
Csernák József és Nagypál László barátaim 
tanácsára és segítségével végzem a legna-
gyobb megelégedettségemre, melyet ga-
lambjaim egészsége tökéletesen visszaigazol. 
Jövőbeni terveim között szerepel a közép és 
hosszú táv mielőbbi megerősítése, melyhez a 
tenyész anyag beszerzése az ország elitjéből 
2010-ben megtörtént.

Üdvözlettel további sikereket kívánok 
Sporttársaimnak:

Szalai András
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Köszöntöm a Sporttársakat

Hanák István vagyok, az Y-03 Várpalotai egyesület tagja. 
2001. óta versenyszerűen galambászom több-kevesebb sikerrel. 
Tenyészállományom 80%-a Bátor Antal sporttárstól származik, 
de az alap állományban megtalálható Drágán Sándortól, Kertész 
Istvántól, Hohl Józseftől és Újházi Pétertől származó galambok. 
Totál özvegységgel versenyzem, melyben a hímeknek mindig 
nagyobb esélyt adok. A hosszú távú állomány kezd beérni, a 

gyorsítás végett hoztam be Hanich Mihálytól Van De Pool vérű galambokat. 2010-ben 
egyesületi hosszú távú és általános bajnokságot nyertem, míg a 29-es tagszövetség-
ben általános nyolcadik lettem. Nálam a galambverseny továbbra is hobbi szinten ma-
rad, így szeretnék még szép eredményeket elérni az országos és maratonos versenyeken 
is. Minden Sporttársamnak sok szép eredményt kívánok.

Hanák István

A-38 Göd PGSE
Az Internet rengetegében elveszett az A-38 

PSE bemutatkozása, csak a képek értek be a 
Szerkesztőségbe, amit a júliusi számban le is 
közöltünk. Most álljon itt a bemutatkozásuk is 
pótlólag. (Szerkesztői észrevétel.)

2010. évi egyesületi általános távú 
csapatbajnokság eredménye:

1. Horváth Sándor  1 cs. 37 h. 1243,36 p
2. Simó György 1 cs. 33 h. 1094,30 p
3. Határi János 1 cs. 30 h. 854,56 p

2010. évi általános távú egyesületi 
championbajnokság, hímek:

1. Sajgó István  HU 08-27-14613 H 7 h.
2. Horváth Sándor  HU 09-D214946 H 6 h.
3. Henzel József  HU 08-06-86254 H 6 h.

2010. évi általános távú egyesületi 
championbajnokság, tojók:

1. Horváth Sándor HU 07-D157191 T  6 h.
2. Horváth Sándor HU 07-D157177 T  4 h.
3. Simó György HU 08-D189491 T  4 h.

2010. évi egyesületi rövidtávú bajnokság:
1. Petényi György 1 cs. 18 h. 341,92 p
2. Sajgó István 1 cs. 15 h. 320,34 p
3. Határi János 1 cs. 14 h. 229,78 p

2010. évi egyesületi 
középtávú bajnokság:

1. Simó György 1 cs. 14 h. 421,78 p
2. Petényi György 1 cs. 13 h. 381,67 p
3. Sajgó István 1 cs. 11 h. 370,04 p 

2010. évi egyesületi 
hosszú távú bajnokság:

1. Horváth Sándor 1 cs. 14 h. 729,85 p
2. Simó György 1 cs. 13 h. 552,20 p
3. Henzel József 1 cs. 9 h. 375,11 p

2010. évi egyesületi sprint bajnokság:
1. Petényi György  1 cs. 29 h. 442,69 p
2. Határi János 1 cs. 26 h. 368.37 p
3. Sajgó István 1 cs  23 h. 335,67 p 

2010. évi egyesületi fiatalok bajnoksága:
1. Sajgó István 1 cs. 32 h.  552,88 p
2. Határi János  1 cs. 19 h. 341,48 p
3. Pálffy Jenő 2 cs. 22 h. 333,00 p

Horváth Sándor (2131 Göd, Nemeskéri 
út 13.) az A-38 Postagalamb Sportegyesület 
2010. évi hosszú távú és általános távú csa-
patbajnoka. Horváth sporttárs 2006. évben 
kezdte el a postagalambászatot a gödi A38 
egyesületben, a galambok iránti szeretete fia-
talsága óta tart. Állományalapító galambjai a 
váci  Mókus Antaltól és Seres Imre sporttár-
saktól származnak. Az egyesületi bajnokság 
megnyerésében nagy segítséget nyújtott a du-
nakeszi Vígh János sporttárs, akinek önzetlen 
szakmai tanácsait ezúton is köszöni.

Sajgó István
Gödi PGSE  vb. elnök

Tisztelt Angyalos Péter!
Észrevételeket 

szeretnék tenni Ga-
lambok és szemlé-
let (3. rész) szakla-
punkban megjelent 
írására. Előre bo-
csátom jómagamat 
is megkeresett e 
sorozathoz, de így 
utólag jó, hogy nem 
adtam nevemet egy 
ilyen elfogult írás-
hoz.

Az Y-14 Egyesület sértőnek és elfogult-
nak tartja e cikk 4. pontját.

Tisztelt Angyalos Sporttárs! Ha nem isme-
ri az Y-14 egyesület eddig elért eredményeit, 
akkor tagságunk nevében megkérem, ne is 
írjon róla. Elvártuk volna azt, mielőtt leír va-
lamit, annak tartalmát tényszerűen ellenőrzi, 
de ehhez nem vett fáradságot.

Tényként leírom Önnek Fehér László 
2005. évben összetett Magyar Bajnoki cí-
met szerzett.

Fehér László az ország egyik legnagyobb 
tagszövetségében 3 összetett tagszövetségi 
bajnokságot nyert.

Összetett Magyar Bajnok még Pápáról raj-
ta kívül nem volt, pedig ennél rangosabb cím 
jelen pillanatban hazai szinten nincs. Azt a 
pár címet melyet Y-14-es sporttársak értek el, 
még felsorolni is elég hosszú idő, de a teljes-
ség igénye nélkül megteszem Önnek.

Criwicz  2 x országos I. egyéni
Baruth országos I. egyéni
Dessau  országos I. egyéni

És szereplés D kategória a Oostendei 
olimpián 

Tisztelettel kérem az Y-14 tagsága nevé-
ben, tartózkodjon az ilyen írásoktól, mert 
ez sok embert sért és Ön ehhez nem tudjuk, 
hogy honnan meríti a bátorságot.

Tisztelettel:  Politzer József 
Y-14 (Pápa) Elnöke
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2010. évi díjkiosztó az N-10 Postagalamb 
Sportegyesületben Szabadszállás-Izsák

A szabadszállási civil szervezetek között, 
több mint 20 éves múlttal rendelkezik az 
N-10 Postagalamb Sportegyesület nonprofit 
szervezetként működik 30 aktív taggal.

A tagság nemcsak szabadszállási sporttár-
sakból áll – mivel nincs annyi szabadszál-
lási postagalambász a városban – így Izsák, 
Soltszentimre, Ballószög, Hetényegyházi 
sporttársak is vannak közöttünk.

A versenyek szervezetten folynak már év-
tizedeken keresztül. Izsákon a gyűjtőhelyen 
találkozunk, bepakoljuk a konténerekbe a 
felkészített madarakat, órát indítunk és várjuk 
őket vissza májustól-szeptemberig minden 
hétvégén. Általában ennek „örül” a család a 
legjobban, de ez bennünket, „habókosokat” 
nem zavar, mert ez olyan, mint egy varázslat, 
szenvedéllyé válik egy idő után.

Az elnök úr, Krasznai István köszöntöt-
te a díjkiosztóra érkezett 50 főt, akik együtt 
ünnepeltek az évet lezáró rendezvényen. 
Köszöntötte a galambászfeleségeket virág-
gal köszönve meg a toleranciát a versenyzés 
során elviselt dolgokért, remélve a folytonos-
ság biztosítását szenvedélyünknek.

Az összesítés alapján az egyesület ver-
senyeredményei:

Általános csapatbajnokság (2010)
1. Szekeres Imre 73 hely 947,75,pont
2. Páli Lukács  64 hely 757,85 pont
3. Dubecz Sándor 59 hely 701,79 pont

Champion Hím
Szekeres Imre  09-04-21345
  10 hely 120,24 pont

Champion Tojó
Dubecz Sándor  09-04-21154
  8 hely 97,81 pont

Fiatal galambok bajnoksága (2010)
1. Kiss Pál 23 hely 262,43 p
2. Weszelovszki Zsolt 24 hely 241,85 p
3. Dubeczné Dobra Karolina 19 hely 190,10 p

Champion
1. Dubeczné Dobra Karolina
  5 hely  10 -D-243907

id. Bányai József  Vándor Kupa
Szekeres Imre

Verseny utankénti első helyezett galambok:
Tóth István ROSICE 2  08-04-12371 T
 RAJKA  2 08-04-12390 T
 RAJKA  1 05-04-83607 T
 RAJKA 4 08-04-83606 H

Weszelovszki Zsolt JIHLAVA 1 08-50-04009 T
 LIBEREC 09-04-21789 T

2010. augusztus 20-án a Magyarok Világ-
találkozóján Bösztörpusztán 3000 db galamb 
együttes feleresztésével demonstráltuk hi-
tünket a béke, a békesség megteremtéséért. 
Egyesületünk, az N-10 egy galambbal díszí-
tet serleget kapott elismerésül a rendezvény 
támogatásáért.

Az ünnepélyes díjkiosztóra 2011.01.29-én 
került sor Szabadszálláson a kiváló szolgálta-
tó „Zöld Ász” fogadó különtermében. Az ün-
nepséget megtisztelte városunk polgármeste-
re dr. Báldy Zoltán úr és felesége is.

Gratulálok sporttársaimnak az elért ered-
ményekhez, a 2011-es év versenyeire egész-
séges állományt, szép időt, kedvező hátszelet 
és jó versenyzést kívánok.

Bányai János N-10 FB-elnök

Dubeczné Dobra Karolina
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Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Cikkünkkel szeretnénk közös gondolkodás-

ra, cselekvésre felkérni a sporttársakat.. 2011-
es közgyűlésen a „Versenyszabályzat”, mint 
alapszabály elfogadásra került, és örömmel 
tapasztaltuk, hogy a szabályzat előkészítői egy 
gondosan összeállított anyagot tettek közzé, a 
megismerésre, véleményezésre időt biztosít-
va. Egy részét elhamarkodottnak véltük, de 
időszerűségét nem vitattuk. A dopping kérdé-
se megmérgezi a humán sportokat, mely hátte-
rében mindig az elanyagiasodás rejlik, sajnos 
így van ez a postagalambsport esetében is. A 
versenyeink tisztaságát megfertőzi az órákkal 
való visszaélés, serkentőszerek alkalmazása, 
és a „klikkek” közösséget sértő magatartása. 
Néhány nappal korábban kaptuk meg a hírt, 
hogy az első dopping vizsgálatokat elrendel-
ték, és kíváncsian várjuk az eredményeket, va-
lamint azt is, hogy miért nem előzte meg egy 
felkészítési időszak a vizsgálatokat! 

Szerettük volna, ha szövetség erre szako-
sodott szakbizottsága bevonva a magyar-
országi szakintézeteket elkészítette volna a 
tilalmi listát! 

A tilalmi lista összeállításánál nagy segít-
séget jelentett volna más előttünk járó nem-
zet tapasztalata. 

Jó lett volna hónapokkal korábban az 
egyesületeket felkészíteni a tilalom tartalmá-
ról, hogy a tagjaikkal ismertetni tudják a fel-
tételrendszerét. Galambok egészséges tartása 
során is jelentkeznek különböző megbetege-
dések. Gyógyítjuk őket mindenféle szerrel, 
melyek hatóanyagai a tiltólistán szerepelhet-
nek! Akaratunk ellenére véthetünk a dopping 
szabályok ellen! 

Javaslatunk lényege, függesszük fel a vizs-
gálatokat legalább 2012 májusáig, ez idő alatt 
készítsük fel tagjainkat a legfontosabb tudni-
valókkal! Rosszindulatú célzások, háttérindu-
latok által elrendelt vizsgálatok csak rontják a 
közösségi hangulatot és felesleges vitákat gene-
rálnak. A javasolt időszak alatt az alapszabály 
módosítását el lehet készíteni, közgyűléssel 
elfogadtatni. Elképzelhető, hogy felesleges az 
alapszabály módosítása, de akkor egy pragma-
tikus végrehajtási utasítással megoldható lenne 
egy tiszta demokratikus (talán igazságos) dop-
ping ellenőrzési rendszer kialakítása. 

Felvetődik a kérdés kit ellenőrizzünk, mi-
ért és hogyan, ha vétkezett, mi a következ-

ménye, melyik szervünk hozhat elmarasztaló 
döntéseket. 

Javaslatunk: 
- az Országos Versenybizottság által figyelt 

és gyanúsnak talált ügyekben indítványozhat 
ellenőrzést a Szövetség Ellenőrző Bizottsága 
felé (a vizsgálati költségek így a szövetség 
költségvetését terhelik); 

- természetesen a 2012-es költségvetési 
tervben szerepeltetni kell az erre vonatkozó 
pénzügyi fedezetet; 

- magánszemélyek is tehetnek ilyen irányú 
indítványokat, ugyanúgy a Szövetség Ellen-
őrző Bizottságához, de a vizsgálati költsége-
ket a kezdeményezőnek letétbe kell helyezni 
a vizsgálat megkezdése előtt; 

- ebben a megoldásban is rejlik a közössé-
get megosztó probléma, ugyanis csak a tehe-
tősebb dúctulajdonosok játszóterévé válik az 
ellenőrzések rendszere; 

- tehát nagyon gondosan kell kialakítani az 
ellenőrzési szabályzatot; 

- gondolni kell arra is, hogy a többszöri 
ellenőrzések rosszhírbe keverik a versenyző-
ket, így azok anyagi hátrányt szenvednek; így 
ők polgári peres úton kereshetik a kártérítési 
igényüket; 

- kit terhel ez esetben a kártérítési kötele-
zettség? 

Jól látható, hogy milyen fontos a megfon-
tolt, jogilag pontos Ellenőrzési Szabályzat 
megalkotása! 

- és ha már beigazolódott a tiltott szerek al-
kalmazása, akkor a fegyelemsértés mértéké-
hez igazodó fegyelmi büntetések rendszerét 
is ki kell alakítani; 

- visszatérő esetek elbírálása, a kiróható 
büntetések mértékének meghatározása; 

- meg kell határozni a fegyelmi eljárás-
rendszerét, módszertanát; 

- ne csináljuk „hűbelebalázs” módjára fe-
lesleges indulatokat, költségeket; 

Jól látható, hogy milyen fontos a meg-
fontolt, jogilag pontos Fegyelmi Szabályzat 
megalkotása is! 

Egyetértünk a dopping elleni fellépések-
kel, de azok legyenek előre szabályozottak, 
korrektek és mindenki részére egyenlő elbí-
rálást biztosítóak! 

A versenyszezon vége felé elindulnak a 

rosszízű ötletelések. Példaként említeném 
meg, hogy új klubot alakítanak, új tagszövet-
séget, vagy eligazolnak más tagszövetségek-
be. Néhány sporttárs felesleges rosszindulatú 
ötletelése alapján elindul a vándorlás, nehéz 
helyzetbe hozva a maradókat, Kánaánt ígérve 
a távozóknak! Korábbi sporttársi, baráti kap-
csolatokat mételyeznek meg. 

Javaslatunk: 
A szövetség alapszabálya rögzítse a területi 

integritást és ne támogassa a kapcsolat rend-
szerükkel kérkedő viszályt szító klikkeket! 

Sok az indulat, sok az atrocitás! 
Sértegetések, vádaskodások nem ritkán erő-

szakba torkolló helyzetek csak rontják a han-
gulatot, megrontják a galambász közösséget! 

A viselkedni nem tudó erőszakos sértő 
sporttársakkal szemben úgy az egyesületnek, 
mint a tagszövetségeknek, országos szövet-
ségnek a leghatározottabban fel kell lépni! 
Kimondva, ki kell őket közösíteni a józan 
gondolkodású többség érdekében! 

Amennyiben a szabályzatok, a tilalmi lista 
elkészül, úgy az internetes közzétételt nem ja-
vasoljuk. Tagjaink többsége nem rendelkezik 
Internet szolgáltatásokkal, de mindenkinek 
jár az újság, így kézenfekvő, hogy a dopping-
listát a szaklapunk ismertesse, ill. egészítse ki 
a szükséges ismeretekkel. 

Szeretnénk megjegyezni, hogy kiszabadítot-
tuk a szellemet a palackból! Most az is meg-
tudhatja könnyű szerrel, hogy mivel lehet dop-
pingolni, aki korábban ismeretek hiányában ezt 
nem tette! A tiltott szerek illegális forgalmazása 
megindul, virágzani fog a feketegazdaság! 

Ha a szabályzatokkal törvényi kereteket 
biztosítunk, akkor is a legjobb szándék mellett 
is visszafordíthatatlan kárt okozunk. Gyer-
mekeinket óvjuk a különböző tudatmódosító 
szerektől, nap mint nap figyelmeztetjük ezen 
anyagok veszélyeire, de felkeltjük érdeklődé-
süket irántuk. Lehet, hogy az agyonhallgatás 
eredményesebb lenne! 

Kár volt idő előtt indulatokat kelteni, feles-
leges kiadásokat felvállalni! 

A vizsgálatok rendkívül költségesek, hosz-
szadalmasak és erősen vitathatók! 

Kíváncsian várjuk sporttársaink reagálását 
vitaindító cikkünkre! 

Hegedűs József 
elnök N-14 Tiszakécske

Hozzá kell szóljak! - Öntsünk valóban tiszta vizet a pohárba!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

szaklapja minden tenyésztő számára tagi jo-
gon jár, ezért közel sem mindegy, hogy abban 
milyen szakmai tartalmú cikkek, írások jelen-
nek meg. Az újságunk jó, rossz gondolatokat 
is közread, mert – ha a cikk tartalma nem sér-
tő – akkor az megjelentethető. Vegyük figye-
lembe, hogy sportunk fejlődése érdekében 
készülnek cikkek, írások, s nem az indulatok 
szítására, sportbarátaink félretájékoztatására.

De… 
Ne ragadjon cikkírásra tollat az, aki előzetesen 

nem tájékozódik a témával kapcsolatban kellő ala-
possággal. Különösen igaz ez olyan esetben, mint 
a szabályzatok tartalmának véleményezése, vagy 
azok tartalmának megismerése nélküli kritizálása.

A Hegedűs József által elkészített írás 
(Öntsünk tiszta vizet a pohárba) több hiá-
nyossággal rendelkezik, melyek mellett nem 
lehet szó nélkül elmenni.

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség Dop-
pingszabályzatának előkészítése nem elhamarkodott, 
mert az már 2007-ben elkezdődött a szövetségünk ke-
retei között. Az elnökség tagjai és a Tagszövetségek 
vezetői munkaanyagot is kaptak erről, hogy megis-
merhessék a készülő ilyen szabályzat tartalmát.

- A magyar postagalambászok számára elké-
szített doppingszabályzat kialakítását megelőzően 
minden szükséges dokumentumot beszereztünk a 
német, a holland és a belga postagalamb szövetsé-
gektől (lévén itt a legnagyobb a postagalambász-lét-
szám, s náluk már jól kidolgozott és alkalmazott a 

doppingszabályzat is), melyek minden tekintetben 
megfelelnek az európai követelményeknek. Szemé-
lyes konzultációkat folytattunk ez ügyben a Nem-
zetközi Postagalamb Szövetség szakembereivel is.

- A hazai lovas- és kutyasport ide vonatko-
zó szabályzatait is áttanulmányoztuk.

- A doppingszerek tilalmi listája (hatóanyag) 
több mint 1000 megnevezést tartalmaz, mely 
szinte hétről-hétre frissített. (A hatóanyagnevek 
a galambász számára érthetetlen vegyületmeg-
nevezéseket tartalmaznak.) Közzététele nem 
indokolt, mert az ott felsorolt hatóanyagokat 
tartalmazó szereket csak különlegesen indokolt 
esetben, szigorú előfeltételek megléte, indokolt-
sága mellett, egyedi kezelésre – az arra jogosult 
állatorvos – használhatja. Ezt a tenyésztő nem 
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tudja legálisan beszerezni, s amennyiben hozzá-
jut, azt illegálisan teszi, mely a törvény szerint 
büntetőjogi következményekkel is jár. (Dop-
pingszer birtoklás, azzal való kereskedés, stb.)

- A közforgalomban lévő vényköteles gyógy-
szerek, készítmények nem tartalmaznak dopping-
szert, drogot, míg a szabadforgalmú készítmé-
nyek pedig csak táplálék-kiegészítők (vitaminok, 
aminosavak, elektrolitok, ásványi kiegészítők, 
kondicionáló szerek, növényi kivonatok, stb.).

- A hazai doppingvizsgálatok a kiadott 
doppingszabályzat alapján történtek. A vett 
mintákat Belgiumba küldte a szövetségünk a 
speciálisan erre a vizsgálatokra szakosodott – 
akkreditált – laboratóriumba, ahol megvizs-
gálják, elemzik, majd az eredményekről a 
megrendelő szövetséget értesítik. Egyén nem 
rendelhet ilyen vizsgálatot!

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Doppingszabályzata szinte azonos tartalmú 
a 2011-es évben alkalmazott más országok 
ilyen célú szabályzataival, így nem indokolt 
annak megváltoztatása. Nem vita tárgya a sza-
bályzat tartalma sem, mert a humánsportban 
alkalmazott doppingszabályzatot sem vitatják 
meg a sportolókkal, edzőkkel. A Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség Doppingszabályzata 
megfelel az Európai követelményeknek.

- Az ellenőrzést csak a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség elnöke írásban rendel-
heti el. Az ellenőrzés költsége nem felesleges 
kiadás, mert ezzel a mindannyiunk tisztessé-
ges versenyzését igyekszünk hazai és nem-
zetközi sportbarátainknak igazolni.

- Az eddig lefolytatott mintavételek elő-
írásszerűek voltak, melyet az ellenőrzött te-

nyésztők mindegyike a helyszínen elkészített 
jegyzőkönyv aláírásával is elismert. Mind-
egyikük helyeselte az ilyen vizsgálatok beve-
zetését, készségesen közreműködtek.

Eddig tartanak az íráshoz kapcsolódó meg-
jegyzéseim.

Hogy a továbbiakban az információ hiányo-
kat enyhítsük, javaslom a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség által kiadott (írott, ill. a www.
postagalamb honlapon a Szabályzatok címszó 
alatt található) doppingszabályzat alapos tanul-
mányozását.

Javaslom továbbá a postagalambsport 
2004. év októberi és a 2007. február írásainak 
áttanulmányozását.

Dr. Jilly Bertalan
Nemzetközi Postagalamb Szövetség (FCI)
Állategészségügyi Bizottság tagja 

Antibiotikum injekciók használata légzőszervi betegségekben
Rendhagyó módon ebben a hónapban, nem az 

aktuális témákról szól a cikk, gondolok itt a nagy 
vedlésre vagy a fiatalok versenyére, hanem az 
elmúlt versenyszezonban összegyűjtött tapaszta-
latokat szeretném papírra vetni. Sok galambász 
életét megkeserítette a különböző légzőszervi 
tünetek fellépése az állományban ebben az év-
ben, főleg az idény második felében.

Könnyezés, orrfolyás, krákogás, pisszegés, a 
repülési kedv csökkenése, teljesítményromlás 
jellegzetes tünetek voltak. „Ornis a galamb”- 
kerestek meg személyesen vagy telefonon. Itt 
szeretném tisztázni, hogy az esetek egyikében 
sem igazolódott az ornithosis. Még az Állat-
egészségügyi Intézetbe beküldött mintákban 
sem mutatták ki a Chlamydia kórokozót!

Hogyan lehetséges ez? 
Úgy hogy egy állomány sem volt 

chlamydiás. Általában ezek a madarak fertő-
ző náthában szenvedtek, amely egy komp-
lex kórkép. Sokféle kórokozó okozhatja 
ezeket a tüneteket, de mindegyikre igaz az, 
hogy szinte minden esetben valamilyen hát-
tér okot kell keresnünk. Zsúfoltság, porter-
helés, a szellőzés hiánya, stressz, más beteg-
ségek lehetnek az alap okok. Az elmúlt év 
novemberi cikkében részletes leírás található 
a légzőszervi betegségekről. A fertőző nátha 
kapcsán még egy fontos dologról szeretnék 
szólni, mielőtt az antibiotikumokra rátérnék.

Van-e értelme torokváladékból tenyész-
tést végeztetni?

Tapasztalatom szerint nem sok. A bekül-
dött mintákból általában egy normál garatfló-
ra (staphylococcusok, streptococcusok) nőtt 
ki, normál antibiogrammal! Kórokozót egy 
mintában sem találtam, ugyanakkor a galamb 
jellegzetes tüneteket mutatott. A normál vizs-
gálat a leggyakrabban előforduló okokat nem 
tudja kimutatni! 

A trichomonosis csak a begytampon mik-
roszkópos elemzésével mutatható ki, míg a 
mycoplamosis kimutatásához speciális tápta-
laj szükséges. Mycoplasmákat egyébként is 
felesleges kimutatni, mivel az állományok je-
lentős része fertőzött, biztosan pozitív lesz a 
minta. A rezisztencia vizsgálatnak meg azért 
nincs jelentősége, mivel ez a kórokozó szinte 
mindennel elpusztítható! Ráadásul a kimuta-
tás ára sokszorosa a normál vizsgálat árának.

Mégis milyen antibiotikumot válasszunk?

Az írásomnak ez a része az injekcióban al-
kalmazható készítményekről szól!

Bár nem szeretem, ha a galambász saját 
maga „szurkálja” antibiotikummal a galam-
bokat, de ha már csinálja, akkor tegye azt 
szakszerűen. Alapszabály: 1 napig sohasem 
adunk antibiotikumot! Az antibiotikum 
adagolás minimum 3-5 nap! A bekosarazás 
napján adott egy „Linco”-val csak a rezisz-
tencia kialakulását fokozzuk!

A penicillin származékok (pl. Synulox 
inj., Betamox inj.) a légzőszervi betegségek 
kezelésében nem igazán hatásosak, mivel 
ezek a hatóanyagok a baktériumok sejtfalát 
teszik tönkre, a leggyakrabban előforduló 
mycoplasmáknak viszont nincs sejtfala!

Hasonló okok miatt nem működnek a 
cefalosporinok (Cobactan inj.) sem!

Az aminoglikozidokhoz tartozó 
spektinomicin már jó választás lehet. 
Lincomicinnel kombinált készítménye a 
Linco-spectin inj. az első számú „kedvenc” 
a postagalambászok körében. Az inj. adagja 
0,1 ml/galamb, az adag növelése nem emeli 
a gyógyszer hatékonyságát. A régebben elér-
hető készítmények hatóanyag koncentrációja 
nem változott a ma elérhető injekciókéhoz 
képest. Téves nézet, hogy többet kell adni 
a mostani készítményekből. 

A sokak által jól ismert CX 60 inj., régóta nem 
elérhető, de még ebben az évben is keresték.

Makrolid antibiotikumok magisztális ké-
szítménye az Orni. inj. Használata olyan lég-
zőszervi betegségek tüneteinél javallott, mint 
a gyulladt szem, a piszkos, „szürkés” színű, 
váladékos orrdudor, a „hangos”, szuszogó lég-
zés, a vörös, gyulladt torok, a nyitott csőrrel 
való repülés. Az injekciót a nyakbőr alá kell 
adni. Adagja 0,5 ml/galamb. Súlyos fertőzés 
esetén 2 nap múlva megismételhető. A keze-
lés alkalmazható 2 nappal a kosarazás előtt is. 
Saját galambjaimon is kipróbált készítmény, 
tényleg jól működik.

A tilozin injekciós formában is elérhető 
(CP Tylosin inj.) Bár ez inkább szájon keresz-
tül alkalmazható 2,5 ml/1 liter víz adagban.

A tilmicosin tartalmú inj. oltási balesetnél 
halált okozhat, így senkinek sem ajánlom a 
használatát!

A tetraciklinek az első számú választás a 
légzőszervi betegségek kezelésében, bár in-

jekciós formában sajnos szinte alig elérhető. 
Az Intermicin inj., Masarun inj., Terramicin 
inj. egyike sem kapható.

Doxiciklin tartalmú készítmény a Doxycen 
retard inj., mely 3 napos hatással bír! Adagja 
0,05 ml/galamb. Egyetlen hátránya, hogy je-
lentős szövet elhalást okozhat.

A kinolonokhoz tartozó enrofloxacin szé-
les körben elterjedt hatóanyag. Szinte min-
denre jó!

Éppen ez a legnagyobb hibája is, mivel 
használják, „nyakra-főre”. Könnyen kiala-
kulhat ellene rezisztencia, ha alacsonyabb 
dózisban használjuk, mint ahogyan kellene. 
Injekciós formában is elérhető (Baytril inj. 
2,5 %). Madarak esetében viszont a gyógy-
szer leírása szerint naponta kétszer kell adni, 
0,4 ml/ testtömeg kilogramm adagban, amit 
sokan nem tudnak. Ronthatja a tojások ter-
mékenységét. Fiatal állatokban befolyásol-
ja a porcszövet növekedését. Makrolid és 
tetraciklin antibiotikumokkal kombinálva 
egymás hatását kioltják. Az inj. többféle kon-
centrációban kapható, a magasabb koncent-
rációk könnyen túladagolhatók!

Az injekciós adagolásnak megvannak az elő-
nyei és hátrányai is! Egyetlen egy szempont, ha 
már mi magunk oltunk: A kezelés megkezdése 
előtt mindenképp konzultáljunk a kezelő ál-
latorvossal! Ha lehet, vizsgáltassuk meg a ga-
lambjainkat! Trichomonosist, gombás fertő-
zést nem lehet antibiotikummal gyógyítani. 
Ha antibiotikumot vásárolunk, szakembertől 
szerezzük be a kívánt gyógyszert! A börzéken 
vásárolt, „szétméregetett”, nem steril, címke 
nélküli gyógyszerek ideje lejárt!

Csak akkor kezeljünk, ha nagyon muszáj!
Gondoljuk át, megéri-e feleslegesen 

mérgezni a madarainkat?

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

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

Üdvözlettel:            dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
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Willem de Bruijn,Reeuwijk 
1. Nemzeti Ászgalamb Hollandiában az egynapos hosszú távon – 2010.

Willem de Bruijn a Holland Szövetségi 
Ászgalamb cím mellé, 2010-ben megnyer-
te a Nemzeti versenyen a „ The Best of The 
Best” (Legjobb a legjobbak között) bajnok-
ságot is, amit minden évben „Het Spoor der 
Kampionen” postagalamb magazin rendez. 
Természetesen az Interneten tájékozódtam 
róla és megállapítottam, hogy a 2011-es év 
még jobb lehetne, mint a fantasztikus 2010-
es versenyszezon, figyelembe véve a len-
gyelországi olimpiai kvalifikációt, valamint 
az első NPO versenyt Vierzonból, ahonnan 
mindenkit elnáspángolt: Willem de Bruijn 
fogta az első három galambot 14 964 galamb-
bal szemben. Ami a koronát erre még feltette, 
az első galamb volt az első megnevezett és a 
második a másodiknak megnevezett galamb 
Bruijn dúcából. A 89 küldött galamb közül 73 
hozott helyezést a díjlistáról.

Willen de Bruijn egy nagy tenyésztő, a sza-
vak mindkét jelentésében. Szeret sok galambot 
tartani, egy nagy állományról gondoskodni. 
Számára a legnagyobb öröm, ha egyszerre sok 
galamb érkezik és száll le a dúctetőre. Willem 
gyermekkori álmát teljesítette, amikor egy 
nagy falusi udvarba költözött. A padlásdúc a 
tágas pajta felett pontosan megfelel annak, 
amit Willem a fajtának megfelelő körülmény 
alatt ért. Dúcától több kilométerre ellát, jól 
meg tudja figyelni galambjait a tréningeken. 
A nagymestert Hollandiában a „repülő fog-
orvos”-nak nevezik, ami a 62 éves galambász 
foglalkozására utal. Beszélgetésünket rögtön a 
vierzoni diadallal kezdtük:

Hogy lehet egy NPO versenyen a két 
elsőre nevezett galambot az első és a má-
sodik helyre hozni, hogyan lettek ezek a 
galambok motiválva?

Én egy galambot sem motiválok, galambja-
imat nagyon gondosan készítem fel az egész 
szezonra, akár hosszú távú, akár rövidtávú a 
verseny. Azonban eleinte a rövidebb utakon 
gondot okoz a saját takarmányozási módsze-
rem, mert galambjaim nehezen landolnak. A 
felkészítés minden versenyen ugyanaz, de 

Vierzon előtt két óra hosszat vannak a leve-
gőben, ettől jött a nagy robbanás.

Nos, motiváció? Pakoláskor nem muta-
tom meg a tojókat, olyan nyugodtan szedem 
őket össze, amennyire csak lehet. Az özvegy 
hímek és a versenyző tojók egész évben 
ugyanazt a keveréket kapják. Ezt a keveréket 
magam állítom össze. Ez csaknem ugyanaz a 
keverék, amit régebben az Antwerpeni Tarto-
mányban etettek, 48 % kukoricával.

Természetesen jön hozzá extra zsír is, min-
den nap kapnak olajat a takarmányra. Erre a 
takarmányra lesz a szükséges, természetes ta-
karmány kiegészítő hozzákeverve. Nálam az 
itatóban csak tiszta víz van. De nem is igen 
tudnám másképpen megoldani, mert az itatók 
automatikusan töltődnek. Galambjaim két év-
vel ezelőtt egy mérgezést kaptak a földimo-
gyorótól, azóta nálam nincs földimogyoró. 
Azelőtt én is nagy barátja voltam a mogyoró-
nak, most azonban felesküdtem ellene.

Egyébként minden nap ugyanazt a takar-
mányt kapják és mindig jóllakásig.

Ennél a sok galambnál biztos van egy 
dúcgondozó, vagy valaki más, aki segít 
Önnek?

Nem, ezt mind egyedül csinálom, mert én 
ezt szeretem. És ha valaki valamit szeret az 
számára nem munka, mert az ember azt szíve-
sen csinálja. Reggelente korán, 5.15-kor kelek 
és hozzálátok állataim ellátásához. Délelőtt 
elmegyek a rendelőmbe, mert a pénzt, mint 
fogorvos meg kell keresni. Délután 17 órakor 
jövök haza és elkezdem a tréninget először a 
tojókkal 1,5 óra és azután a hímekkel. Ezzel 
együtt elintézek még mindent, ami az optimá-
lis ellátáshoz egyszerűen hozzátartozik.

Fiataljaim röviddel ebéd után tréningeznek. 
A dúc egy automata kapcsoló óra segítségével 
kinyílik, a galambok kirepülnek, majd 15 óra-
kor a beugró lezárul és a galambokat egy auto-
matikusan megszólaló kisharang behívja.

Nem gondolja, hogy még jobb eredményt 
tudna hozni, ha kevesebb galambja lenne?

Talán, de a területünkön én vagyok a leg-
utolsó, így az én galambjaimnak kell mindig 
a leghosszabb távot repülni, azonkívül na-
gyon szeretem, ha sok galamb érkezik egy 
időben, egyszerre.

A rövidtávokon elég gyakran van részem 
ebben az örömben. A múltévben egy alka-
lommal 60 galamb érkezett egy időben, fan-
tasztikus élmény volt.

Ez azért egy igen nagy munka 100 ga-
lambot bekosarazni?

Nem, ugyanis galambjaimat rászoktatom 
arra, hogy maguktól sétáljanak be a kosárba. 
Így azután ez gyorsan megy. A kosarakat egy 
kis liftben felviszem a dúcba, ahol van egy 

kisméretű helység és ott bedirigálom a ga-
lambokat a ketrecekbe. Pillanatnyilag van 93 
öreg versenygalambom és 220 fiatal.

Hogyan lehet felhozni a galambokat 
ilyen magas nívóra?

A galambok kemény edzése nálam nagyon 
fontos. Minden nap 1,5 órát kell repülniük jó 
tempóban. Itt a közelembe lakik Bas Verkerk 
és neki is sok galambja van. Ezek a galam-
bok is úgy repülnek, mint a bolondok. Oly-
kor összecsap a két csapat, ami egy pompás 
látvány! Ettől nincs szebb, mint a galambokat 
megfigyelni, ahogy igazán tempóznak. A jó 
galamb az alfa és az omega, meg egy jó ga-
lambász. Egy jó galambász gondoskodik ar-
ról, hogy galambjainak jó dúca is legyen.

Hogyan tartja galambjait egészségesen? 
El tudom képzelni, hogy ilyen mennyiségű 
állatnál ez nem is olyan egyszerű. Gyakran 
kell gyógyszerezni őket?

Nem, nem, nem! Nálam alapvetően nincs töb-
bé gyógyszer! Nincsenek kúrák, nincs paratyphus 
ellen, nincs tricho ellen, soha többé!

Régebben, és méghozzá éveken keresztül, 
minden héten gyógyszereztem. Sőt, egy állat-
orvossal új gyógyszereket is kifejlesztettünk. 
Azonban ettől teljesen elálltam. Egyre in-
kább meggyőződtem arról, hogy a gyógyszer 
használata a galambokat gyengíti, és a bak-
tériumokat erősíti. Az tulajdonképpen egy 
buta dolog, ha valakinek 20 galambja van a 
dúcában és abból kettő trichós, akkor mind 
a húszat legyógyszerezi. Tehát egészséges 
galambnak is gyógyszert adtunk! Manapság 
az egyetlen gyógyszerem a szelekció. Há-
rom évvel ezelőtt 70 fiatalt szelektáltam nem 
megfelelő egészségi állapot miatt, az előző 
évben már csak 50-et, és ebben az évben már 
csak húszat.

A galamboknak természetes egészséggel 
kell rendelkezni. A rossz galambjaimat nem 
hozom rendbe gyógyszerekkel, mert azután a 
hiányzó klasszis miatt végül úgyis szelektálni 
kell. Egy jó galambnak magától kell megsza-
badulni a trichomonastól és a rossz, amelyik 
erre nem képes – el vele!

Mi a véleménye a heti privát tréningek-
ről a versenyszezonban?

Nem tartom fontosnak! Én már 20 évvel 
ezelőtt csináltam, minden nap elutaztam 
Antwerpenbe, de ez semmi előnyt nem ho-
zott. Ha a galambok a dúckörül megfelelően 
tréningeznek és teszik azt saját maguktól, ha 
teljesen egészségesek, akkor ez elegendő. Ha 
mindezt nem csinálják, akkor nincsenek jól 
és ha nincsenek jól, akkor az elhordás sem ér 
semmit. Egész egyszerűen mindig arról kell 
gondoskodni, hogy a galambok egészségesek 
legyenek.



14 2011. szeptember

Azonban hogyan kell arról gondoskod-
ni, ha nem gyógyszerrel?

Ami ellen kúrát tartunk, azt fogjuk megkapni!
Miért? Egyszerűen azért, mert az antibioti-

kum gyengíti a galamb immunrendszerét és a 
túlélő baktériumok erősebbek, ellenállóbbak 
(rezisztencia) lesznek. Így lesznek galambja-
ink mindig fogékonyabbak pontosan arra a 
betegségre, amelyik ellen gyógykezeltük!

Az állatok a jelenlegi társadalomban telje-
sen más értékrendet kapnak, mint korábban. 
Abban az időben sokkal nagyobb volt a haj-
lam az egészségre való szelekcióra. Manapság 
minden beteg és gyenge galambot gyógysze-
rezéssel lábra állítunk. Így ássuk meg a sa-
ját sírunkat! Harminc évvel ezelőtt nem volt 
szükségünk gyógyszerekre, semmi egyébre. 
Akkor jött a trichomonas, adtuk a ronidazolt, 
akkor még több trichomonas jött…,aztán már 
csak olyan galambjaink voltak, amelyeknek 
minden héten ronidazolra volt szükségük! 
Azok a galambok, amelyek Vierzonból az 1., 
2., és 3., helyet repülték, azok egész életük-
ben egyetlen gyógyszert nem kaptak, soha 
semmilyen kúrában nem vettek részt. A jó 
galamb sose lesz beteg, higgyen nekem, ez az 
új trend, a modern út a postagalambsportban. 
Egyre több nagymester, élversenyző járja ezt 
az utat. Nekem is hosszú időre volt szüksé-
gem míg elértem a felismerésig. Én mindent 
kipróbáltam, gyógyszereket injekciózni, 
vízbe adni, takarmányra keverni és mindent 
ami a galambsportban csak lehetséges volt, 
minden takarmány kiegészítőt kipróbáltam, 
azonban időközben egyértelműen bebizo-
nyosodott, hogy csak a kimagasló képességű 
galambok azok, akik a különbséget adják.

Három évvel ezelőtt egy nagyon drasztikus 
újrakezdésbe vágtam bele és ettől az időtől fog-
va semmilyen megelőző kúra nincs többé.

Nos, milyen galambok vannak Önnél, 
milyen törzsből valók és milyen szárma-
zással rendelkeznek?

Minden évben sok fiatalt vásárolok, ame-
lyekkel versenyzek is, ebben az évben ke-
reken 80-at. A legjobbak az új jövevények 
közül, mindig bekerülnek az eredeti törzsállo-
mányba. Az én fővonalam még mindig abból 
a 40 nyári fiatalból kerül ki, amit 1985-ben 
hoztam a Wit Testvérektől, Koudekerkből. 
Abban az időben ezekkel a galambokkal kez-

dődtek nagy sikereim a postagalambsportban. 
Egyébként a Wit Testvérek galambjai, nagyon 
sok sikerdúc alapját képezték Hollandiában 
és Belgiumban. Ma az erősítést mindig Bel-
giumban keresem. Én hiszek abban, hogy a 
legjobb galambok Belgiumból jönnek, amit 
a következőkkel tudom alátámasztani: Bel-
giumban a galambok mindig ugyanarról a 
távolságról vannak röptetve, ez például csak 
Quievrain, vagy csak Dourdan.

Ez számukra egy rendszeresség és ebben a 
speciális rendszerességben találhatók a legjobb 
galambok Belgiumban. Nekünk Hollandiában 
viszont jobb allrund galambjaink vannak. Ha a 
belga specialisták galambjait keresztezem a mi 
allrund galambjainkkal, véleményem szerint 
akkor kapjuk a legjobb eredményt. És ez igaz 
a nagyon gyors rövidtávú galambbal történő 
keresztezés esetében is, amelyik hetente csak 
100 km-t repül. Ezeknek rendkívül jó orientá-
ciós képességük van, mindig a rövidebb utat 
választják, viszont talán testi felépítése nincs 
abban a helyzetben, hogy ezt a tempót 500 km-
en keresztül is tartani tudja. Ezt a kitartó képes-
séget hozza a keresztezésbe a holland allrund 
galamb. Tehát megpróbálom azt a galambot, 
amelyik 500 km-t vagy annál is többet képes 
nagy tempóban lerepülni, olyan galambbal való 
keresztezéssel, melynek kiváló orientációs ké-
pessége van, még jobbá tenni! Ilyen a 2010-es 
legjobb egynapos hosszú távú holland galamb, 
az „Olympic Schanulleke”, fél Heremans- 
Ceusters és fél az én régi vonalam.

Minden vasárnap délelőtt elmegyek Bel-
giumba és keresek valami erősítést. A kö-
vetkező tenyésztőknél jártam: Mischel van 
Lint, Leo Heremans, Karel Boeckx, Theo 
van Genechten, Charles Van Lancker, Gilbert 
Meire, Frans van Tilborg, Lanslot-Dockx, 
Van Damme-Boddaert, Stickers-Donkers, 
Maurice Hasendockx, Cyrille Lambrechts, 
Gaston van de Wouwer, Jos van de Veken, 
Vereckt-Arien, Deno-Herbots, Albert Derwa, 
Albert Nauwelaers, Van Elsacker-Jepsen.

Tenyész stratégiám, amennyire csak lehet, 
jót a jóval párosítani és a párokat ahányszor 
csak lehet átpárosítani. Két költés és utána 
egy új partner. Régen, gyermekkoromban ál-
modtam arról, hogy a galambsportot csak úgy 
szabad folytatni, ahogy azt most csinálom. És 
minden a jó galamb körül forog! És jó galamb 
mindig csak jó galambból jön! Minden egyéb 
csak mellékes. Ha egy korábbi bajnok nem 
hozza a megszokott eredményét, annak csak 
egyetlen oka van, hogy azok a jó galambok 
már nincsenek ott. Azonban mindig keresünk 
mindenféle mentséget és okokat. De minden 
felhozott mentség csak arra jó, hogy a hiány-
zó minőséget maszkírozzuk, elfedjük.

Véleménye szerint van jövője a postaga-
lamb sportnak?

Természetesen! Mindig lesznek bolond te-
nyésztők, a szó pozitív értelmében, mint ami-
lyen én is vagyok, és nem hagyják meghalni. 
Emberek, akik passzióból állataiknak min-

dent megadnak, gondoskodnak arról, hogy a 
jövőben is legyen ez a játék a galambokkal. 
Hogy azután az hogy fog kinézni, majd meg-
mutatkozik, de a hobbink túléli. Én magam, 
több mint 25 sikeres év után sem féltem vala-
mi újat kipróbálni. Nekem már semmit nem 
kell bizonyítanom én egy másképpen gondol-
kozó ember vagyok a postagalambsportban.

Willem de Bruin 10 ajánlása:
1. A postagalambsportban a jó galamb az 

alfa és az omega!
2. Ne légy bátortalan, dolgokat megcsinál-

ni, változtatni. Az „igen, de”-vel nem hala-
dunk előre. Bátorságra van szükség ahhoz, 
hogy sikeresek legyünk!

3. Sokat tenyészteni, sokat röptetni, kemé-
nyen szelektálni!

4. Egy egészséges dúc, amelyben a galam-
bok is egészségesek maradnak! Levegő, oxi-
gén, ventilátor, nyitott ablakok! Szellős tető!

5. Annyira kevés gyógyszer, amennyire 
csak lehet.

6. A tenyésztő mindig úton legyen és ke-
resse a jobb galambokat.

7. Ha mindezt nem tudja úgy csinálni, 
ahogy kell, akkor csinálja úgy, ahogy tudja. 
Ha valakinek kevés az ideje és a helye, akkor 
ahhoz kell a szisztémáját alakítani.

8. A galambokat kondicionálni kell a jól 
megszokott dolgokra is, mindenekelőtt arra, 
hogy a hazavezető helyes utat megtalálják.

9.  Semmiből nem lesz semmi a galamb-
sportban. A sikerért meg kell küzdeni.

10.  A tenyésztő szabja meg a törvényeket, 
nem a galamb. A tréning ideje alatt igazi tré-
ning legyen. A galamboknak engedelmesked-
ni kell! Nem vagy a galambjaid rabszolgája, 
Neked örömet kell találni bennük.

Összegezve: Ez egy olyan látogatás volt, ami 
megérte, és engem átgondolásra késztetett.

Az ember ritkán találkozik ilyen törekvő és 
szenvedélyes galambásszal. A szeme felcsil-
lan, amikor liblingjeiről beszél. Gondolatvilá-
gának minden szabad percében galambjaival 
foglalkozik, és hogy mi az az út, ami a maxi-
mális sikerhez vezet. Erről a szimpatikus ga-
lambászról, aki galambjait és a galambsportot 
ennyire szereti, ugyanakkor a szelekcióban 
kőkemény tud lenni, még nagyon sokat fo-
gunk hallani. Rám mindenesetre  olyan hatás-
sal volt, hogy sok dolgot azóta teljesen más 
perspektívából szemlélek, ítélek meg.

fordította: Varga Antal 
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A postagalambászat kisebb-nagyobb dolgairól 
Michel Vanlint aki mindig óvatos, azonban sokszor meggondolatlan! 

„A széljárás és a földrajzi fekvés mindig befolyásolja a versenyek végeredményét”
A szél, a helyszín és a tömeg meghatározó 

tényezők a végeredmény tekintetében – ez 
korábban is így volt, és most, 2011-ben is így 
van. Aki ezt nem ismeri el, bármikor felhív-
hat. Három hét középtáv van mögöttünk. Az 
első két röptetésnél kelet felől fújt a szél. És 
mit látunk? Hogy minden élhelyezést olyan 
tenyésztők értek el, akik nyugatra laknak a re-
pülési útvonaltól. Ezt az OBRAFO-val állapí-
tottuk meg, amely egy tieneni székhelyű egye-
sület. Nem csak a kelet-brabanti egyesületek 
tartoznak ide, hanem az elülső vallon területek 
egyesületeinek egy része is versenyezhet itt. 
Az OBRAFO a leuveni körzet határától kezd-
ve Limburg tartomány egy részére terjed ki. 

Május 14., Toury (± 374 km), erős észak-
nyugati szél. Meg kell jegyezni, hogy ezúttal 
minden jó helyezést a keletebbre fekvő egye-
sületeknél találunk.

Megfigyelték már, hogy keleti szélben 
a galambok nyugatra sodródnak, és ehhez 
még a Nap is hozzájárul? Korai feleresztés-
nél ráadásul a felkelő Nap miatt egyébként is 
nyugatra tartanak. És mégis mindig találni a 
keleti oldalon is néhány korán érkező galam-
bot. Azonban ez sohasem történik meg erős 
északnyugati szélnél. Akkor nem találni korai 
galambot a nyugati oldalon. Különös, mond-
hatná az ember. Egy barátom, aki Leuven és 
Brüsszel között lakik, minden újévkor sok-
sok keleti szelet kíván nekem az elkövetkező 
szezonra. És ha valaki, mint mi, a repülési út-
tól legtávolabb, keletre lakik, akkor az ered-
mény nyilvánvaló? 

A Blue Heaven dúc jól tervezett: az elgon-
dolásunk, hogy kicsivel később kezdjünk, 
eredményesnek bizonyult. A régi időkben, az 
1970-es években, sosem kezdtük az özvegye-
zést azelőtt, hogy a fák kizöldültek. Ebben az 
évben a kivételes időjárási körülmények mi-
att a fák korábban virágoztak. Annak viszont, 
aki később kezd, nincs már választása, mert 
a program nem vár. Aki azonban hozzánk 
hasonlóan otthon edzi a galambokat, és azo-

kat rendszeresen, minden hé-
ten 40-60 kilométerre elviszi, 
később röptetett galambokkal 
állhat rajthoz. Aki így csinálja, 
annak nem kell tartania a vá-
ratlan veszteségektől.

Az otthoni edzés szokás 
kérdése. Rövid idő után már 
pontosan tudják a galambok, 
hogy mit várunk el tőlük. 
Rendszerint kedd reggeltől 
röptetjük őket, így szerdára el 
is érik a két és fél órát (reggel 
másfél órát, majd késő délután 
még egy órát) akár erős nap-
sütésben, melegben is. A Nap 
egyébként csodákat művel. 
Egy további szempont az, hogy 
a zsírraktárak csak öt nappal az etetés után 
hasznosulnak, és ebben a napfény nagy szere-
pet játszik. Aki intenzíven edzi a galambjait, 
megfelelően kell, hogy etesse őket. Ez azon-
ban nem nagy művészet: egyszerűen hagyni 
kell, hogy ők válogassák ki, amit meg szeret-
nének enni, a maradékot pedig oda lehet adni 
a fiataloknak vagy a tenyészgalamboknak.

Reggelente Versele-Laga aprómagvakat, 
Energy Plust és tápkeveréket adunk nekik, 
kiegészítve némi kenderrel, Nutri-Powerrel 
(Natural) és P40 Korrels-szel (Kasper, Fa-
una Food). Este Versele-Laga keveréket, 
francia Cribbs-kukoricát, Superstar Plust és 
Champion Plust kapnak. Gyakran variálunk 
a kukoricával, hogy növeljük a galambok 
étvágyát. A dúcban lévő etetőkben pontosan 
látjuk, hogy mit esznek meg először, és abból 
kapnak még egy adagot.

Nálunk minden az edzés körül forog, mind 
a tojók, mind a hímek esetében, és nagy előny-
nek tartjuk, hogy teljes özvegy módszerrel 
dolgozunk. A galambok a normálisnál sokkal 
többet pihennek napközben, míg a rádió han-
gosan megy. Azok a galambok, amelyek egyik 
szárnyukon fekszenek, alszanak és épen ma-

rad a tollazatuk, gyorsabban és 
jobban kipihenik magukat. Ők 
azok, akik minden röptetésnél 
viharos sebességgel törnek ki. 
A léggömbös módszer pedig 
tökéletesen működik. Már nem 
kell többé zászlóval a levegő-
ben tartanom a galambokat, 
hanem tudok közben ürüléket 
pucolni, az itatókat tisztítani és 
kicserélni és az etetőket feltöl-
teni. Minden a maga idejében, 
olajozottan működik. 

Azonban figyelmesen ol-
vassák, ami most következik: 
egészen május elejéig szíve-
sen adtunk versenygalambja-

inknak földimogyorót mind csemegeként, 
mind jutalomfalatként az engedelmességü-
kért. Ez azonban most hirtelen megváltozott. 
Ám elővigyázatosságunknak és mindenek-
előtt a feleségem jó szemének köszönhetően 
megelőztük a komoly bajt. Willem barátom 
Hollandiából szintén mindent tudott a földi-
mogyoróról, és abban az időben sokat adott 
a galambjainak is – egészen addig végzetes a 
napig, amikor több közülük elpusztult, mert 
rossz földimogyorót ettek. Természetesen én 
erről tudtam, azonban mégsem hagytam abba 
a mogyoró etetését. Ma már azonban ez a 
múlt, az eset pedig így történt:

Néhány héttel ezelőtt egy régi beszállítónktól 
kaptunk egy galambeledel- és táplálék-kiegé-
szítő szállítmányt. Ezek között volt egy zsák, 
pontosabban inkább egy csomag földimogyoró, 
vákuum csomagolva egy fehér műanyag zacs-
kóban. Egy nap a zsebembe akartam tenni pár 
darabot, hogy jutalomként szétosszam. Meg 
is kértem a feleségemet, hogy, szokás szerint, 
hozzon nekem egy adag földimogyorót. Vé-
letlen, hogy a feleségem szüleinek Tajvanon 
mogyoróültetvénye volt, és neki rendszeresen 
segédkeznie kellett betakarításkor a mogyoró 
kiválogatásában. Micsoda szerencse volt ez 
számunkra, hiszen a kiszállított csomag mo-
gyoró egyáltalán nem volt rendben.

Számos mogyoró szétmorzsolódott és fe-
hér szőrök voltak rajtuk, ami penészesedésre 
utal. A feleségem határozottan azt mondta: 
„Ezt a földimogyorót nem adhatod a galamb-
jainknak. Majd apránként megetetjük a ker-
tünkben lévő madarakkal.” Ahogy ezt mond-
ta, ismét világossá vált számomra, hogy az 
átlagos nők többet tudnak a férfiakról, mint a 
szép nők. Az én megállapításom ehhez, hogy 
egy nőnek csak egy férfit kell ismernie ah-
hoz, hogy az összest megértse, míg egy férfi 
akárhány nőt ismerhet, egyiket sem érti.

Ledöbbentem és nem tudtam tovább tartóz-
tatni magam. Megragadtam a telefont, és bár 
vasárnap volt, felhívtam a cég képviselőjét, 

Michel Vanlintet a sportéletben tisztelet és elismerés 
övezi amikor eseményekkel teli galambtenyésztő-

múltjáról beszél, az egyszerre szórakoztató és
élvezetes

A sport nagyjai (a képen Michel Vanlint Albert 
Derwával) gyakran adnak találkát egymásnak,

amelyeken a kivételes galambokról esik szó
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akitől a beszállítónk a földimogyorót vette. A 
lezajlott beszélgetést nem kívánom megoszta-
ni. Az ilyen esetekben következetes vagyok: 
ennek nem szabad megtörténnie. Közelebbről 
is megvizsgáltuk a csomagolást, és mi derült 
ki? Bár megtaláltuk a cég címkéjét, de sem a 
gyártás ideje, sem a lejárati idő nem volt rajta. 
Mind a gyártó, mind pedig a beszállító a kül-
földi eladót hibáztatta. Természetesen ez raj-
tunk nem segít. Ami megtörtént, megtörtént. 

Két évvel ezelőtt ugyanígy jártunk egy zsák 
hántolt napraforgómaggal. Amikor hazaér-
tünk, akkor kezdtük csak keresni a címkét, 
információ után kutatva. De mit gondolnak? 
Egyáltalán nem volt rajta címke, sem gyártá-
si- vagy lejárati idő. És tudják, mit mondott 
nekem a gyártó, amikor telefonon felhívtam 
erre a figyelmét? „Egyszerűen hozza vissza a 
zsákot.”, közölte kurtán, és ennyi. 

És hogy mi a két történet tanulsága? Ha 
nem tudható biztosra, hogy a magok hibátla-
nok, egyáltalán nem szabad őket megetetni. A 
galambok nem tudnak beszélni. Azonban ha 
rossz takarmánnyal etetik őket, nem fognak 
díjakat nyerni. És akkor lehet őket kúrálgatni 
és minden létezőt megtenni, amíg a rossz tel-
jesítmény igazi okát nem orvosoljuk. 

A szerencsének és feleségemnek köszönhe-
tően ezúttal nagy bajt előztünk meg. Mennyi 
mindenre jó egy nő! Van egy mondás, amely 
így hangzik: „Egy nő szép bútor, de nem sza-
bad a házban tartani!” Ezzel én egyáltalán nem 
értek egyet, bár ez biztos a köztünk lévő kor-
különbség miatt van. Jól meg kell gondolni…

Nemrégiben ellátogatott hozzám Peter 
Trost Essingenből. Korábban a Stuttgart kö-
zelében lévő Aalenben lakott. Ő az az ember, 
aki „Adventure 3” nevű hajóján körbeutazta 
a világot, tengereken és óceánokon keresztül. 
Ő azonban mindenekelőtt szívvel-lélekkel 
galambtenyésztő is. Peter sok éve barátunk, 
még azokból az időkből, amikor az Antwer-
peni Szövetség az akkori postagalambászat 
magasiskolája – bajnokait a Deurne-i aré-
nában ünnepelte. Ez volt az oelegemi René 
Somers „Dokus” nevű galambjának sikeres 
időszaka is. Véletlenül René is, ahogy Peter 
és jómagam, az 1935-ös évben született.

Régi barátom viszontlátása, aki pár évvel 
utánam fedezte fel Tajvant, a földi paradicso-
mot, mindig megérint. Akaratlanul is feltör-
nek bennem az emlékek. Együtt utaztuk be 
egész Tajvant, sok mindent láttunk és élvez-
tük az élet örömeit. Mennyi emlék azokból az 

időkből… Hallgatunk róluk, de akaratlanul is 
az emlékezetünkbe ötlenek, ahányszor régi 
barátokkal találkozunk. Már leírtam egyszer: 
nem fogok az emlékeimben élni, előre tekin-
tek, tervezek, és majd meglátom, mi lesz. Az, 
hogy most részletesen és hosszan elmesél-
jem, hogy miket éltünk át a távoli Formosán 
(egy szép tajvani sziget, amely később új ne-
vet kapott), még túl korai számomra. Talán 
egyszer majd a jövőben, amikor már nem 
lesznek kitűzött céljaim és kilátásaim, hogy 
felvegyem a harcot a jelenlegi bajnokokkal, 
és azokkal, akik hamarosan azokká válnak. 
Egy könyv sem lenne elég ahhoz, hogy teljes 
részletességgel visszaadja az összes élményt 
és tapasztalatot. Inkább egy trilógia lenne, 
amelyben a történet vezérfonalát boldogság 
és élvezet építi fel.

Azonban vissza Peter barátomhoz. Ugyan-
akkorák vagyunk, ugyanazokat a dolgokat 
szeretjük és ugyanaz a hobbink. Pontosan 
tudjuk, hogy mihez fogunk és mit kell ten-
nünk ahhoz, hogy elérjük: a legjobb galam-
bokat keressük. A legjobb mindig épp elég jó 
volt Peternek: olimpiás galambok, rövidtávú 
ászgalambok (NPO és WHZB), mind töltöt-
tek némi időt Peter Trost tenyészdúcában. Az 
utódaikkal dolgozott, és gyorsan sikerült neki 
minden esetben a legjobb tenyészhímeket ki-
választani. 

Jef és Eveline Houbent is együtt látogattuk 
meg. Jef egy alkalommal megengedte, hogy 
válasszunk a dúcából. Én választottam, és 
Peter fizetett. Houben nagyon jól járt velünk: 
nyolc galambot vittünk magunkkal, és egy 
vagyont hagytunk ott. Köztük „Sony” egyik 
tojó testvérét, abban a reményben, hogy ha-
sonló tojó válik belőle. És milyen eredmé-
nyes lett később Peter ezeknek az eredeti 
Houben-galamboknak az utódaival!

Együtt látogattuk meg azon idők legna-
gyobb bajnokait Belgiumban. Peter szíve-
sen filmezett, és minden érdekes beszélge-
tést és helyet gondosan rögzített. Évente 
többször voltunk Jan Grondelaers vendégei 
Opglabbeekben. Jannál mindig ugyanaz volt 
a forgatókönyv. A kiemelkedő galambok iránt 
érzett megbecsülését nekünk is átadta. Jan 
mindig egy lépéssel előrébb járt. Arra, amit 
mások csak próbálgattak, Jan 
már évekkel korábban rájött. 
Ez jellemző volt egy olyan em-
berre, mint Jan Grondelaers. 
Peter Trost nála is egy egész 
vagyont hagyott ott galambo-
kért. Nem volt mind telitalá-
lat, de olyan galambok, mint 
„De Goede Jaarling”, „De 
Orléans”, „De Bourges”, „De 
Chateauroux” és még sok má-
sik, ritkán hazudtolták meg a 
származásukat. 

Peter Norbert Normannál 
is mindenképp filmezni szere-
tett volna. Jó galambjai vol-
tak Normantól. Peter Gerard 

Vanhee-nél (Wervikben) is a legjobbat keres-
te, ami akkoriban Gerard dúcában volt fel-
lelhető. „De Patrick” és „De Atoomduivin” 
utódai egytől-egyig hozzájárultak Peter 
tenyészdúcának erős alapjához, és ő rövid 
időn belül saját családot teremtett, amelyből 
folyamatosan élgalambok kerültek ki. Ez 
azonban mindig a két összeillő partner ke-
resését jelentette a fészekben – tulajdonkép-
pen tőlük és csakis tőlük függ, hogy kiváló 
galambok születnek-e. Peter Trost ebből a 
szempontból fáradhatatlan volt. Sikeres ga-
lambász-pályafutásának alapja a friss vérvo-
nalak bevonására való késztetése, törekvése 
volt.

A tengerek és óceánok azonban egyre job-
ban csábították. Peter végül eldöntötte, hogy 
körbehajózza a világot. A galambok azonban 
maradtak, ahol voltak és végül eladásra ke-
rültek. Utazása és a sikeres világ körüli vi-
torlázása után ismét helyet kapott életében a 
galambászat. Kíváncsiak vagyunk, azonban 
Petert ismerve tudjuk, hogy rövid időn belül 
a német bajnokok között lesz. Nagy érdeklő-
déssel figyeljük.

Látogatása alkalmával Peter elhozta a ka-
meráját is. Azt gondoltuk, hogy csak fényké-
peket készít, ő azonban tudtunkon kívül lefil-
mezett minket. El tudják képzelni, mennyire 
meglepődtünk a feleségemmel, amikor pár 
héttel később egy lemezt találtunk a postalá-
dánkban…

A Blue Heaven dúc újdonságai: Vierzon 
félnemzeti, Bourges nemzeti, Chateauroux 
nemzeti és Chateauroux félnemzeti teljesí-
tése. Hétről hétre verseny, hétről hétre min-
den galambunk visszaért. Az eredményeink 
jók, de mindig lehetnének jobbak. Amikor 
Willem Reeuwijkből egy verseny után felhí-
vott, és azt kérdezte: „Elégedett vagy?”, így 
válaszoltam: „Sohasem vagyok elégedett”.

Kísérlet: A rendkívül nehéz Chateauroux-i 
nemzeti verseny után (± 1100 m/perc, távol-
ság: 512 km) úgy gondoltuk, hogy jó len-
ne tojóinkkal részt venni a Chateauroux-i 
félnemzetin, hímjeinket pedig Touryban (373 
km) indítani. A tojóink tették, amit tenniük 
kellett, és 60%-uk helyezve lett. A hímek 
azonban – ilyet még sosem tapasztaltunk, így 

Michel Vanlint és a NL 1821757/07 
„Mysterie Lady”

A különböző teljesítményekért kapott serlegek és dí-
jak külön helyet kapnak a Vanlint házban – a képen 

a megnyert nemzeti versenyek díjai



2011. szeptember 17

1. Tagegyesületi tagokról, tagegyesületekről és tagszövetségekről 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség nyilvántartást vezet.
b.) Minden nyilvántartásba kerülő tagegyesületi tag, tagegyesü-

let és tagszövetség nyilvántartási számot kap.
c.) Az átigazolásra irányuló kérelmet 2 példányban kell előterjeszteni.

2. Tagegyesületre vonatkozó átigazolási szabályok:
a.) A tagegyesület átigazolása az átigazolási eljárás keretében a 

tagegyesület és az átvevő tagszövetség együttes írásos kérel-
mére történik.

b.) Az átigazolási kérelem október 01-től október 31-ig a kö-
vetkező versenyévre nyújtható be.

c.) Az átigazolási kérelemhez mellékelni kell az elbocsátó tag-
szövetség nyilatkozatát. Beleegyező nyilatkozat hiányában 
olyan részletes szakmailag és gazdaságilag alátámasztott ké-
relmet, mely az átigazolást indokolja.

d.) Az átigazolási kérelemről az elnökség határoz.
e.) Az elnökség megfelelő szakmai indoklással határozhat a tag-

egyesületek tagszövetséghez tartozásának megváltoztatásáról.
f.) A tagszövetség tagja olyan megyén belüli sportszövetségi tag-

egyesület lehet, amely megfelel az átigazolási szabályzat 1/a 
valamint a 2/a pontokban részletezett feltételeknek.

g.) Az átigazolt tagegyesület és tagjai 3 évig csak az új tagszö-
vetségben versenyezhetnek

3. Tagegyesületi tagra vonatkozó átigazolási szabályok
a.) A tagegyesület tagja – a 4. pontban meghatározott kivételek-

kel – a tagegyesület hozzájárulása nélkül jogosult a nyilvántar-
tásban szereplő tagegyesülettel tagi jogviszonyt létesíteni (át-
igazolás, többes tagság), a Sportszövetség által meghatározott 
átigazolási időszakban.

b.) Az átigazolási vagy többes tagsági kérelem október 01-től 
október 31-ig a következő versenyévre nyújtható be.

c.) A tagegyesületi tag átigazolása az átigazolási eljárás keretében 
a tag és az átvevő tagegyesület együttes kérelmére történik.

d.) Az átigazolási kérelmet az egyesületekhez kell benyújtani! Be-
nyújtása előtt láttamoztatni kell a tagot átadó tagegyesülettel.

e.) A tagot átadó tagegyesület jogosult rögzíteni, ha állítása szerint a 
tagot illetően az átigazolást kizáró, a 4. pontban meghatározott körül-
mény áll fenn. Ez esetben a kizáró körülmény fennállására vonatkozó 
bizonyítékokat meg kell küldeni a Sportszövetség részére.

f.) Az e.) bekezdésben meghatározott esetekben a Sportszövet-
ség az átigazolást az ügy kivizsgálásáig nem hajthatja végre.

g.) Ha a tag átadó tagegyesülete az átigazolási lap láttamozását 
megtagadja vagy az igazolt kézhezvételtől számított 15 napon 
belül a láttamozást nem teljesíti, a tagot át lehet igazolni az 
átvevő tagegyesületbe. Ez esetben az átigazolás végrehajtását 
követően, a tag átadó tagegyesülete az átigazolást kizáró 4. 
pontban meghatározott körülmények fennállására érdemben 
nem hivatkozhat.

4. Nem lehet átigazolni (többes tagság) azt a tagot, akivel szem-
ben hatályos fegyelmi eljárás folyik, illetve fegyelmi határozat 
meghatározott ideig a versenyzés alól eltiltja.

5. Nem lehet átigazolni azt a tagot vagy tagegyesületet, akinek az átadó 
tagegyesületével szemben anyagi kötelezettsége, illetve tartozása van.

6. Átigazolás esetén az új tagszövetségben 3 évig köteles verse-
nyezni az egyesület, illetve az egyesületi tag/dúc.

7. Az a tag, tagegyesület, vagy tagszövetség, mely az átigazolási 
szabályzat paragrafusait megszegi a törvényes rend helyreállításá-
ig a Sportszövetség hivatalos rendezvényein (Nemzeti Bajnokság, 
Magyar Kupa, Nemzeti Kiállítás, Évkönyv) nem vehet részt.

nem is tartottuk lehetségesnek – mindannyian későn érkeztek.  Több 
mint 1600 m/perc sebességgel és körülbelül 10 kilométerrel a me-
zőny előtt, főképpen keleti széllel, kivétel nélkül hátulról értek vissza. 
Az egyetlen pozitívum, hogy 16 galambunk 10 percen belül érkezett. 
Azonban túl későn. Magyarázatot lehet keresni, ezt fogjuk mi is ten-
ni, azonban nem mentegetőzünk, kertelünk vagy szépítünk. A tények 
már csak tények maradnak. Egy tapasztalt tenyésztőnek, mint én, ezt 
tudnia kell. Ugyanazt a hibát azonban nem követi el kétszer az ember. 
Nem szabad 512 km után 372 km-re küldeni a galambokat, ahogy a 
legtöbb galambász-újságíró is írja.

Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy nem ez volt az oka annak, 
hogy a hímjeink ilyen rosszul szerepeltek: először inkább a saját há-
zam táján kell szétnézni. Ismeretes, hogy a bőséges etetés híve vagyok 
– így a galambok maguk válogathatják ki a magokat –, mivel nagyon 
keményen edzük őket. Azonban a két Chateauroux-i verseny közöt-
ti héten a viharos esőzések és zivatarok miatt jelentősen módosítani 
kellett az edzésprogramon. A spártai tréninget, ami nálunk egyébként 
szokásos, finomítani kellett. Úgy gondoltuk, hogy a Chateauroux-i 
nemzeti verseny 1100 m/perccel meglehetősen sok energiát emésztett 
fel.

És ebben rejlett a hiba: könnyítettünk az edzésprogramon, viszont 
az etetési módszerünkön nem változtattunk – naponta 3-4 alkalommal 
bőségesen etettünk, majd a maradékot elvettük. És elkövettünk még 
egy hibát, amelyet korábban kísérletnek szántunk. Mikor elérkezett 
az idő, hogy befogjuk, bekosarazzuk és a gyűjtési helyre szállítsuk a 
galambokat, 19 óra volt. Leengedtük a redőnyöket, nem fordítottuk 
meg a fészektányérokat, és nem mutattuk meg a tojókat.

Majdnem teljesen sötétben vettem kézbe a galambokat, és adtam 
egyesével a feleségemnek, aki a kosárba helyezte őket. Nem sokat lát-
tam, azonban annál inkább éreztem, hogy a galambok túl nehezek, el 
vannak hízva. Ezt mondtam is a feleségemnek, aki erre azt válaszolta, 
hogy „ezt nem szabad így gondolni”. A nők – így az én feleségem is 
szívesen viszonyítanak, és minél többet beszélnek és kutatnak, annál 
jobban érzik magukat. Amikor hallgatok arra, amit mond, egyre mo-
tiváltabbá válik és egyre erősebb lesz, mert érzi, hogy törődnek vele. 
A minap, amikor már leszállt az est és a redőnyök le voltak engedve a 
házunkon, a fülembe súgta: „Egy férfi a házban többet ér, mint kettő 
az utcán”. Hogy hízelgésnek vettem-e? Ahhoz kevesebb is elég lett 
volna, vagy talán nem?

Ha a galambok túl nehezek vagy el vannak hízva, az a tenyésztő 
hibája, tehát az enyém. Korábban egy-egy fontos verseny előtti hé-
ten rendszeresen kézbe vettem a galambokat, így elég jól megállapít-
hattam, hogy hogyan épül fel a kondíciójuk. Mostanság ez már csak 
ritkán történik így. Kissé túl magabiztossá és kényelmessé váltam, 
ami nem jó. Korábban minden galambot becsepegtettem begyűjtés 
előtt és visszaérkezés után. Most már csak némi dúcsprayt használok. 
Régebben minden galambot meleg vízben megfürdettünk hazaérke-
zésük után, azonban mára már ez is a múlt. És lehet, hogy túl sok 
táplálék-kiegészítőt adunk a magkeverékhez?

Lehet, hogy ezek csak apróságok, azonban manapság könnyen je-
lenthetik a győzelem és vereség közti különbséget. Az idő nem áll 
meg, muszáj továbbmennünk. A hazatérés napján 18 órakor újból 
megvizsgáltuk és szabadjára engedtük a csapatot. Egyik galamb sem 
tűnt levertnek, épp ellenkezőleg. Az ezt követő napon, vasárnap reg-
gel, mindössze 8 fok volt odakinn, először a tojókat engedtük ki, hogy 
tegyenek pár kört, majd kiadós fürdőt vettek. A hímek is ugyanígy 
tettek, ami bizonyíték volt számunkra arra, hogy tulajdonképpen min-
den rendben van.

Mit lehetne még hozzáfűzni? Nem sokat. Remélem, hogy galamb-
jaim a héten rendezendő La Chatre-i nemzeti versenyen megállják 
a helyüket. Mindent megteszünk ezért, elkövetett hibáinkból pedig 
levonjuk a tanulságokat. Attól, hogy az ember elvesztett egy csatát, 
még nem vesztette el a háborút. Hosszú a szezon, és ha lehetőségünk 
lesz rá, hogy revansot vegyünk, kihasználjuk.

Michel Vanlint
ford. Hanák Dorottya

MAGYAR POSTAGALAMB SPORT-
SZÖVETSÉG NYILVÁNTARTÁSI ÉS 

ÁTIGAZOLÁSI SZABÁLYZAT - 2011
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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

5 x országos mesterversenyző!!! Az utóbbi 
7 évben 60 országos díjat értek el galambja-
im! A legjobb verseny- és tenyészgalambjaim 
fiataljai ELADÓK és pár darab öreg galamb 
is. Származásukat tekintve Horváth Károly 
legjobb galambjaiból!!! Más sporttársaknál is 
kiváló eredményeket érnek el a tőlem szárma-
zott galambok!!! 

Érd.: Cseledi Sándor 06-30-485-8876
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Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Drótár János sporttársunk, rövid ideig 
tartó súlyos betegségben, 2011. július 
13-án 56-évesen elhunyt.
János 1986 óta a szerencsi Z-04 sportegye-
sület tagja volt. 2010-től kettős tagsággal, 
tagja lett a Z-44 egyesületnek is, ahol a 
bekövetkezett haláláig versenyzett.
Hivatásos vadászként az utolsó percig 
dolgozott, példás férj és családapa volt. 
Felesége Katalin, előbb lányával, Kata-
linnal, majd János fiával ajándékozta meg 
férjét.

Lánya rendőrtiszti, míg fia tűzoltótiszti hivatást választott.
Ő nem csak a családjához élt példamutató életet, de sport és em-
bertársaihoz is. Többször volt egyesületi bajnok és kerületi díja-
zott is. Pár nappal a halála előtt a betegágyánál a lányát kérte meg, 
hogy még melyik kisgalambokat gyűrűzze le. A halála napján dél-
előtt még rákérdezett, hogy legyűrűzte-e őket.
Ő még ekkor se az égi mezőkre készült, hanem galambászni 
akart.
Utolsó útjára több százan kísértük. Sírjánál a kegyelet virágaival, 
vadásztársai kürtszóval, sok versenyzőtársa galambok felereszté-
sével búcsúzott.
Emlékét megőrizzük.

Az Észak-Kelet tagszövetség és a 
szerencsi Z-04 és Z-44 egyesületek tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az ácsi 
C-05 Postagalambsport Egyesület tagja, 
Narancsik Károly életének 56. évében 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Szenve-
délye volt a postagalambászat, halálakor 
a tagszövetségi rövidtávú csapatbajnok-
ságot ő vezette. Temetésén galambjai fel-
eresztésével búcsúztunk tőle

C-05 egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Bella Balázs sporttársunk a 
fertődi F-14 Postagalambsport Egyesület tagja életének 33. évé-
ben rövid ideig tartó súlyos betegségben elhunyt.
Személyében egy önzetlen, segítőkész sporttársat, barátot veszí-
tettünk el.
Sírjánál a kegyelet virágaival és feleresztett galambokkal búcsúz-
tunk.

F-14 Egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Iván 
József sporttársunk a tokaji Z-39 egye-
sület tagja életének 61. évében 2011. jú-
lius 14-én súlyos betegségben elhunyt. 
Személyében önzetlen, segítőkész, halk 
szavú, a galambokat igazán szerető ba-
rátot veszítettünk el. Sírjánál a kegyelet 
virágaival és feleresztett galambokkal 
búcsúztak a postagalambászok Emlékét 
örökre megőrizzük.

Z-39 Postagalamb Sportegyesület Tokaj

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Boday Gyula a váchartyáni 
A-81 egyesület tagja 75. életévében, 
2011. 06. 22.-én, váratlanul elhunyt. Még 
aktívan kezdte a versenyzést, öt verse-
nyen részt vett, majd kórházba került és 
három nap után jött a szomorú hír, hogy 
elhunyt.
A jelenléti ív kitöltésénél hiányzol és el-
gondolkozok, hogy a te neved nélkül kell 
kitöltenem.
A fiatalok Gyuszi bája elment örökre. 
Nyugodjon békében, emlékét meg-
őrizzük.

A-81 egyesület tagsága

Megrendülten tudatjuk, hogy Bóka József a Kecskeméti N-08 
Egyesület tagja 2011. augusztus 8-án, életének 73. évében el-
hunyt.
Mostantól az égiek, az angyalok egyesületében folytatja nagysze-
rű versenyzői pályafutását. Személyében elvesztettük a Balaton 
- Osza - Bóka trió utolsó tagját. Józsi nemcsak sporttárs, hanem 
barát és önzetlen, segítőkész galambász volt, akit az egész ország 
ismert és elismert. Galambszeretete és a versenyzés volt mindene. 
Halála előtt egy héttel még, igaz már súlyos betegen, de várta ma-
darait a Pannon Maraton Klub Magdeburgi versenyéről.
Köszönet családjának, feleségének Pirikének, aki az utolsó percig 
segítette Józsi hobbiját, lehetett az verseny, díjkiosztó és még sok 
más baráti találkozó.
Kecskemét város 1991-ben kiírt bajnokságát ezután az ő tisztele-
tére és emlékére rendezzük meg és reméljük, minél tovább él az 
utókor számára.
Gyászolja a Hírös Tagszövetség vezetősége és tagsága, a Pannon 
Maraton Klub elnöksége és tagsága, a Kecskeméti egyesületek 
(N-08 egyesület) - (N-16 egyesület), az egész galambász társada-
lom. Sírjánál kedvenc galambjai is búcsúztak tőle. Józsi, nyugodj 
békében!

Garaczi János és N-08 Egyesület tagsága

A Budapest III. Tagszövetség mély meg-
rendüléssel tudatja, hogy Hájos Endre 
sporttárs életének 83. évében elhunyt.
Hájos Endre 1928. augusztus 1.-én 
Újszászon született, és igen mozgalmas 
galambász évtizedeket hagyott maga 
mögött. 1949-ben Molnár Illés barátjá-
val közösen beléptek a szolnoki Magyar 
Galambtenyésztő egyesületbe, majd egy 
évvel később megalakították az R-07 
újszászi egyesületet. Budapestre költözé-
sekor – 1958-ban – alapító tagja a B-18 

egyesületnek. A 2000-es évek elején nagy formátumú elődjét 
– Pálmai Gábort – követve a kerület elnöki tisztét is betöltötte. 
Munkássága példaértékű, a vállalt feladatait mindig a közösség 
érdekeit szem előtt tartva igyekezett végezni.
A postagalambászattól életének legutolsó időszakában sem sza-
kadt el, haláláig a nagy múltú B-17 egyesület elnöki teendőit 
látta el.
Emlékét mindörökre megőrizzük, nyugodjon békében!
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Z43 Kovács Sándor 60
Z14 Kupai Béla 60
L01 Lovas Zoltán 60

L02 Maul József 60
Z24 Mészáros Mihály 60
A27 Nagy Pál 60
B18 Németh István 60
G02 Papp Ferenc 60
A23 Tóth Lajos 60
S10 Börcsök Lajos 55
T11 Csizmarik János 55
Y04 Csomai János 55
A66 Farkas Imre 55
R02 Főző Imre 55
A37 Gábor József 55
G13 Horváth Mihály 55
R29 Kocsis Imre 55
Y01 Kupi József 55
S02 Mászlé Tibor 55
N09 Seres Kálmán 55
N16 Szabó Lajos 55
R23 Szűcs László 55
A50 Vér István 55
N16 Albert István 50
B02 Altziebler Gábor 50
N19 Bodor Tibor 50
Z26 Misánszki János 50
A66 Pákozdi László 50
A15 Perjési László 50
F25 Pongrácz Imre 50
F25 Szabó József 50
E02 Szomszéd Zoltán 50
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Napsugár Teszttelep Program

Augusztus 27.
Előverseny: Velka Bites (közp táv. 268)
Szeptember 3.
I. Verseny: Velka Bites (közp táv. 268)
Szeptember 11.
II Verseny: H.Brod (közp táv 319)
Szeptember 18.
III Záróverseny: Ricany (közp táv: 385)

A záróversenyen résztve-
vő galambokat szeptem-
ber 5-én a 14-es Tagszö-
vetség honlapján illetve a 

postagalamb.hu-n lehet megtekinteni.
Kérem a meglévő galambok tulajdono-
sait vagy meghatalmazottjukat, hogy a 
díjátadáson vegyenek részt, mivel ez egy 
egész éves munka és szervezés, ami sem-
mis, ha nincsenek jelen az érdekeltek!

Köszönettel: Hodászy Csaba

Lakossági Hirdetés
Eladó Eijerkamp, Koopman, R. Hermes, 
G. Vandenabeele, Aarden, Vossen, 
Schellens, Schaerlaeckens, Briku, 
Werstraete, Müllemans, Janssen. Benne 
több díjas, 10-12 helyezéses, 60 db kül-
földi. Csapó Ferenc, 2314 Halásztelek, 
Somogyi Béla u. 5. Tel. 70/248-3954

***
Továbbtenyésztésre kiválóan alkalmas, 
rokon 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.,
00-36-70/596-6115

***
Állattenyésztő üzemmérnök (Kaposvár) 
Budapesten, vagy Pest környékén állást 
keres. Hegedűs Zoltán 1162 Budapest, 
Fahéj u 47. Tel.:06-70-635-5838

***

Csak általam használt, komplett Benzing 
felszerelésemet, egyesületi szettel, vi-
lágórával, nyomtatóval, dúcfelszerelése-
met (Atis-Top óra, 3 db PLB 170 dúcan-
tenna, kábelek) egyben megegyezéssel, 
hosszú távú versenygalambjaimat szin-
tén egyben és 40 db ez évi fiatalt oltási 
igazolvánnyal eladnám, sporttársi áron. 
+36205573399, 4030 Debrecen, Lovász 
utca 6/b, nagy.geza37@freemail.hu

***


