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Pilisszentlélek G-13 PGSE
Urbanics Lajos vagyok, 50 éves és 

Pilisszentléleken élek a Pilis hegység egyik völ-
gyében elhelyezkedő községben. Csodálatos 
környezet, de egyben a galambászat folytatásá-
hoz nem ideális, mivel rengeteg ragadózó él a 
környéken. Héják, sólymok, baglyok tömkelege. 
A Pilis hegység tájvédelmi körzet.

1973 óta foglakozom postagalambokkal. Elő-
ször a C-06-ban, majd később a G-02-ben, míg-
nem 2009-ben megalakítottuk a G-13-s PGSE-et. 
A 29-s Tagszövetségben versenyzünk tagtársa-
immal együtt. 2010-ben egyesületemben rövidtá-
von 3., középtávon 2., hosszú távon 4., általános 
bajnokságban 2. helyezést étem el.

A CHAMPION BAJNOKSÁGBAN a HU 07-
29-19537 H rövidtávú Champion 1 és általános 

Champion 1. A HU 06-16-87711 H Középtáv 
Champion 1 helyezést ért el (lásd a galambok fo-
tóit). Mindkét galamb saját tenyésztésű.

Özvegységi módszert alkalmazok, mivel e 
forma a legkedvezőbb a galambok számára. Míg 
dolgoztam kora reggel mentem munkába és csak 
délután értem haza. A galambok közül először 
mindig a tojókat engedem ki.

Hosszú távot ritkábban alkalmazom. Inkább 
rövid és középtávon versenyzek. 2010-ben ismé-
telten küldtem hosszútávra. A fiatalokat minden 
évben csak 300 km-ig reptetem.

Galamblétszámom 60-70 db közötti. A köte-
lező védőoltásokat megkapják. Gondoskodom a 
megfelelő vitamin ellátásról.

B á b s z k y 
László vagyok, 
62 éves. Fe-
leségemmel, 
lányommal és 
annak férjével 
élünk egy csa-
ládi házban, 
ahol galambja-
im is vannak. 
Már gyerek-
koromban is 
voltak galamb-
jaim. Először 
szüleim házá-

nak padlásterében építettem galambházat, majd 
amikor saját házam elkészült akkor különálló 

dúcot építettem. A C-06 egyesületben kezdtem 
versenyszerűen foglakozni a galambjaimmal.

Eredményeim változóak voltak. Később át-
igazoltam a G-02 egyesületbe, ahol ugyancsak 
váltakozó sikereket értem el. 2009. évben meg-
alakítottuk a G-13 jelű egyesületet és a 29. sz. 
Tagszövetségbe kértük felvételünket és e szö-
vetség versenyprogramját reptettük.

Galambjaim eredete: az esztergomi sport-
társaktól kaptam galambokat. Seres Ferenc, 
Engelbrecht András, Tóth Ignác sporttársak 
láttak el tenyésztésre alkalmas egyedekkel.

Beiratkoztam a MARATON Klubba, ahol 
viszonylag jó eredményeket értem el. Itt 
1992 évtől 6 alkalommal nyertem díjakat 
(1992,1993, 2000, 2008, 2009 és 2010 évek-
ben LIEGE és AACHEN utakon).

Egyesületemben a 2010. évben az eredmé-
nyeim jelentősen javultak. Először alkalmaztam 
az özvegy módszert. A csapatversenyekben is az 
elsők között végeztem. A hosszú távú Champion 
bajnokságban a hímeknél a HU 08-29-25922 kk 
galambom 1. lett, míg a tojóknál a HU 06-29-
25904 kkcs  a Champion bajnokságban a rövid 
távon és általános távon első díjat ért el. Ez utób-
bi galamb 100%-os Aarden vérvonalú. A szülők 
a SOLVA dúcból kerültek hozzám.

Galambjaim rendkívül jól bírják a nehéz 
versenyutakat (eső, borús idő, meleg, ellenszél).

Tervem, hogy a MARATON versenyutakon is 
javítom galambjaim eredményét. Az özvegy ver-
senyzési módszert még tökéletesítenem kell.
Minden sporttársamnak jó versenyévet kívánok:

Bábszky László
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A nagy győzelmek éve 2011. 
Pató József – Hegedűs Miklós páros nem talált legyőzőre Liege és Kiel 

Maraton versenyeken.

Európa szerte a postagalambász világ, hí-
rül vehette a Pató-Hegedűs páros galambjá-
nak páratlan sikerét. Percekkel azt követően, 
hogy megtörtént az ellenőrzés, felkerült az 
internetre és innen már nincs visszaút.

Történt a következő: számos gátló ténye-
ző hasalt keresztbe a 2011-es versenyévad 
kezdetén. Magától értetődően a galambok 
háttérbe szorultak, hiszen az életben vannak 
fontossági sorrendek. A galambok eljutottak 
a tagszövetség útjain egy olyan edzettségi 
fokra, amely után a maraton ezer kilométer 
feletti versenyei kezdődtek. Aachen 1004 
km, a HU 09-D-234919 KKH vasárnap haj-
nalban lépett át a beléptető rendszer antenná-
ján. Késve ugyan de jó fizikai állapotban ér-
kezett. Liege 1040 km 2011.07.08. 10.47 első 
galambként kért bebocsátást otthonába érve.

Ezt követően a kötelező bejelentés, bő 
egy óra múltán visszavonhatatlan hírt közölt 
Belák Ottó a Magyar Maraton Klub elnöke, 
Nemzeti és Zóna 1. díj tulajdonosává tette a 
HU 09-D-234919 KKH.

A Hollandiában élő és versenyző társa He-
gedűs Miklós azonnal felhívta és gratulált a si-
kerhez. „Remélem, ez a galamb 2011-ben nem 
repül több maraton versenyen.” Ez volt az első 
reakciója Miklósnak. „Hát ez a döntés még vá-
rat magára hangzott a viszontválasz.” Viszont a 
győztes galamb érkezéskor és azt követően a fá-
radtság legkisebb jelét se mutatta, nyugodt lélek-
kel kosarazta be a harmadik maraton versenyre.

2011.07.22. Kiel 976 km következett. Mint 
már annyiszor a Kiel-i verseny 2011-ben is 
kemény fogós verseny volt. A történeti hű-
séghez hozzátartozik, jó eredményt remélve 
került bekosarazásra, a díj mint lehetőség 
gondolatban sem merült fel. Hiszen az ilyen 
duplázás a fehér holló kategóriába tartozott 
ez idáig. Mint mindennek a galambok ér-
kezésének is elkövetkezett az ideje egyszer 
csak 09.08-kor megjelent a bejáróban első-
ként a dúctársait megelőzve. Pató uram meg-
könnyezte a találkozás pillanatait.

Újfent a bejelentés következett. Nem volt 
egyszerű az a néhány pillanat minekután 
Belák Ottó azt hozta tudomására, nincs Ma-
gyarországon érkezett galamb bejelentve. 
„Az a bizonyos zabszem effektus beindult.”

Megcsörren a telefon „Hegedűs Miklós 

vagyok, most látom az interneten, újfent 
Nemzeti első galamb mellett a Pató-Hegedűs 
nevet. Csak nem a Liege győztes?” „De igen 
az. Itt örülünk egymásnak egy ideje.” „Mégis 
visszatetted?” „Igen, ezek szerint.” „De Pató 
Józsi, beszéltünk arról…” „Igen, de a galamb 
annyira jól érezte magát, kipendült. Bűn lett 
volna nem küldeni.” „Végtére is az eredmény 
téged igazol. Gratulálok.”

Amint Miklós letette a telefont sorra hívták 
őt a Holland, Belga barátok ismerősök. Gratu-
láltak ehhez a páratlan galambhoz és eredmé-
nyéhez. Jól ismered a galamb magyar tulajdo-
nosát? – kérdezték. Könnyen ment kimondani 
az igent, hiszen három évvel ezelőtt társas vi-
szonyt hívtak életre Pató-Hegedűs néven. 

Szavamra ismételten jó magyar postaga-
lambásznak lenni, a magyar postagalamb-
ászok sikerére vetül a fény, Nyugat-Európa 
felöl. Külön megtisztelés hogy hírt adhatok 
az Európában negyedikként egyedülál-
ló maratonos sikerről. Nem túlzok, ha azt 
mondom a siker harmadik kovácsa Bárdos 
István szövetségünk elnöke, FCI sportügyi 
alelnöke, nevezetesen a szuper győztes, HU 
09-D-234919 KKH 
szüleit Bárdos István 
tenyésztette. Ezt kö-
vetően Farkas Károly 
budapesti tenyésztőnek 
ajándékozta.

A HU 03-D-
5126419 SKT Gaby 
Vandenabeele x 
Emiel Denys – HU 
03-50-00972 SKH 
Jan Aarden x Gebr. 
Cattrysse galambokat. 
Farkas Károly felszá-
molta az állományát, 
felhívta Pató Józsefet, 
mivel annak előtte több 
galambot kapott tőle 
ajándékba, felajánlotta 
korrekt módon választ-
hat kedvére nála ga-
lambot. Bárdos István 
felhívta a figyelmét a 
két szülőre, amelyek 
megtetszettek és egy 

fiuk társaságában elhozta és tenyésztésbe 
fogta a két Bárdos galambot.

Oktalanság lett volna nem ezt tenni, hi-
szen a világ vezető galambászainak kiváló 
galambjaiból lettek tenyésztve. Megjegyezni 
kívánja Bárdos Istvántól kapott más galam-
bokat is, melyek utódaival nyert nemzeti dí-
jakat. Itt és most köszöni a nagyvonalú baráti 
segítséget, gesztust.

Azt tudnia kell az olvasónak a szabad Eu-
rópa postagalambászai 1937-től datálódóan 
AKKOR ÉS ONNAN VERSENYEZTEK a 
postagalambjukkal ahonnan csak akartak. Így 
azután a bátor úttörőknek köszönet és hála 
kialakulhattak a mára oly népszerű NAGY 
HOSSZÚTÁVOK és a legbátrabbaknak kö-
szönhetően a MARATON TÁVÚ versenyek. 
Több száz verseny zajlott le az eltelt 74 év-
ben a versenyeken indult tenyésztők száma 
közel 500 000-re tehető (ez nem hivatalos 
adat, lehet több, vagy valamivel kevesebb is. 
a szerző). Mindössze 4 postagalambnak sike-
rült ez a világklasszis eredmény. 

Mint azt valamennyien tudjuk az idő a maga 
könyörtelen tempójában előre haladva sok-sok 
versennyel a hátunk mögött 48 év múltán 2009. 
évben Pusztai László (Komárom) galambja két 
huszárvágással megfosztva ellenfeleit a nyerés 
lehetőségétől Aachen Liege Maraton versenye-
ken nyert két országos első díjat.

Ránk köszönt a 2011-es év egy nem várt 
szenzációs Maraton sikerrel a Pató-Hegedűs 
páros galambja 3 maraton versenyen vett 
részt ebből kettőt megnyert magára hagyva 
mindkét versenyen az induló teljes mezőnyt. 
Nemzeti első díjakat nyerve Liege és Kiel 
Maraton verseny utakon.

Konklúzió. Európában 74 versenyév múl-
tán NÉGY AZAZ NÉGY TENYÉSZTŐNEK 
SIKERÜLT EZ A PÁRATLAN BRAVÚR.

1962-63 Demarett Adelin Belg. 2106367-
58 FakH mindkétszer megnyerte a Nemzet-
közi Barcelonát.

Országos díjkiosztón Gödöllő mellett, feleségével Ildikóval

A csodagalamb (HU 09-D-234919 KKH) éppen napi
örömeiről mesél
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2004. Gerald és Cornelius Coopman NL 
1211180 „Miss Waalore” Ruffec-ből és St. 
Vincentből repült első díjakat.

2009. Pusztai László HU 06-12-74074 KH 
galambja Aachen, Liege versenyeken nyert 
Nemzeti első és Zóna első díjakat.

2011. Pató-Hegedűs HU 09-D-234919 
KKH „Superstar” Liege és Kiel versenyeken 
nyert Nemzeti első és Zóna első díjakat.

Legyünk büszkék eredményeinkre, sike-
reinkre hirdeti Bárdos István elnök úr. Mi 
másra van ezek után lehetőség, minthogy 
GRATULÁLOK, GRATULÁLUNK teszem 
ezt valamennyi postagalambász utólagos en-
gedelmével.

Pató József Budapest, Újpest IV. kerület 
Nádor út 9/a-ban lakik családja és galambjai 
társaságában. 50 éves galambász munkás-
ságát sok-sok versenyen megnyert egyéni, 
champion és csapatgyőzelem fémjelzi. Több 
budapesti egyesületben valamint a Duna-
keszi A-03-ban nyert bajnokságot, továbbá 
Tagszöv., Nemzeti, Maraton Nemzeti és Zóna 
versenyek formájában ért el bajnoki címeket. 
Szerencsés postagalamb tenyésztőnek tartja 
magát. Az 1960-as évek elején Újpesten mű-
ködött galambpiacon vett egy berepült NDK 
gyűrűs fakó hímet. Ez a galamb meghálálta, 
hogy magával vitte, több főleg hosszú távon 
díjat repülni képes utódot adott.

Tasi Pál, Smál Ferenc, Brulich György te-
nyésztőktől kerültek Újpestre kitűnő örökítő 
galambok, melyekből tenyésztő megérzései 
alapján kitűnő verseny és sok díjakat nyerő 
galambokat tenyésztett. A szerencse nem jár 
egyedül Farkas Károly kényszerű állomány 
felszámolása hozzájutatta a két Bárdos István 
tenyésztette galambhoz. Hát mi ez, ha nem a 
szerencse vonzódása Pató Józsefhez.

Mi szükségeltetik az eredmények reprodu-
kálásához? 

Nem egy hátrány, ha jó a szemüvege a te-
nyésztőnek, amelyen keresztül próbálja a ga-
lambot megismerni, megfigyelni, megtanulni 
szokásait, terhelhetőségét, idővel kialakul 
egy megérzés (intuíció) amely nagy segítség 
a párosításoknál továbbá a versenyekre tör-
ténő előkészületeknél. Ha meghallgatsz 30 
eredményes versenyzőt, szinte biztos, hogy 
30 féle véleményt fogsz hallani az eredmé-
nyességükről, de ez így van rendjén.

Galambjaival, csak hímekkel özvegy 
rendszerben versenyez. Fészekben etet, a 
galambházak egy tisztaság mániás ember 
tükörképei. Fentebb említem, hogy nagyon 
sok díjat nyert galambjaival, mindezek elle-
nére nincsenek sztárallűrjei. Másoknál is si-

keresek a Pató tenyésztette galambok. Csak 
egy példa Vajas László (C-06 Esztergom), 
tagszövetségi bajnok lett Pató galambokkal. 
Genetikusan benne van a segítőkészség és 
ezen nem is akar változtatni. Kiterjedt bará-
ti köre van, talán pont ezen tulajdonságának 
köszönhetően.

Megingathatatlan véleménye, az 1000 km 
feletti Maraton versenyeket sikeresen repül-
ni képes galambok és galambcsaládok „AZ 
EGY MÁS KATEGÓRIA” a postagalamb-
ok nagy családjában. Szeretném egy megélt 
példával szemléltetni ezen állítás valódi tar-
talmát. Nálunk, postagalambászoknál eseten-
ként nyögve nyelősen sem sikerül elismerni 
mások eredményeit, sikereit. (Történt néhány 
évvel ezelőtt Horkai Tibor – Szentendre – és 
 Kovács Ferenc – Vác – a tagszövetségi és 
a Maraton utakon sikeres galambok értéké-
ről vitatkoztak. Horkai tett akkor egy több 
mint bátor kijelentést „Kovács te csak addig 
nyersz a Maraton versenyeken díjakat amíg 
én nem küldök.” „Tibor vigyázz, a Maraton 
1000 km feletti táv, nem tagszövetségi át-
lagtávolság.” Summa-summarum fogadtak 
100.000 magyar forintban, hogy az évben 
mindketten küldenek a 3 maraton verseny-
re Aachen, Liege, Kiel és aki előbb végez a 
Nemzeti csapatversenyben az nyeri a fenti 
összeget. Tény és való Horkai Tibornak volt 
6-8 kivételes képességű galambja amelyek a 
tagszövetség 250-700 km-ig terjedő verse-
nyeken 9-8-7 helyezést repültek előző évben. 
Az évben is teli helyezéseik voltak mindad-
dig, amíg a Maraton kosárba nem kerültek. 
Pénteken engedtek Aachenből a galambok 
szombaton érkeztek. Kovács Ferenc jól fo-
gott két csapatban is. Horkai Tibor első ga-
lambja hétfőn az esti órákban érkezett és ta-
lán valamikor még egy. A versenyt szombat 
14 óra körül zártuk Nemzeti szinten.

A Maraton díjkiosztón a ceremónia végén 
szót kért Horkai Tibor „A következők kísére-
tében nagy szám volt azt hittem, hogy a ga-
lambjaim képesek a Maraton versenyeken is 
sikeresen szerepelni. Ez nem így történt. Ez 
egy nagy pofon és egy nagyon nagy tanulság 
volt számomra.” és átadta a fogadás tárgyát 
Kovács Ferencnek.

Mindebből a tanulság, addig nem kellene 
hősködni, amíg a hősködés tárgyában nin-
csenek jó és rossz tapasztalatok. Ezen rövid 
történetet segítő szándékkal osztom meg 
mindazokkal, akik nélkülözve minden ta-
pasztalatot, mondanak rendre véleményt má-
sok sikereiről. (A szerző)

A teljesség igényét mellőzve némi betekin-
tés a Pató galambok sikereibe:

1994. Liege 1040 km
Nemzeti 3 6 79
Zóna  2 4 38
Csapat   1
1995. Aachen 1004 km
Nemzeti 39 128
Zóna  19 60
1998. Steenbergen 1154 km
Nemzeti  20
1999. Liege
Nemzeti 5 39
Zóna  3 21
Csapat  Nemzeti: 3 Zóna: 3
Steenbergen
Nemzeti  35
Nemzetközi egyéni 5 40
Rorstock - Hertz kupa
Egyéni  21 Csapat  4
Criwitz - Hertz kupa
Egyéni  5 Csapat  5
Liege - Hertz kupa
Egyéni  39 Csapat 3
Magdeburg 1 - Hertz kupa
Egyéni  4 Csapat  14
Magdeburg 2 - Hertz kupa
Egyéni  40 Csapat  3
Liege - Hertz kupa
Egyéni  14 csapat  3
2000. Aachen
Nemzeti 86 119
Zóna  44 69
2002. Liege
Nemzeti 21 58 102
Zóna  16 35 64
Brüsszel 1156 km
Nemzeti 19 50
Zóna  12 30
Csapat Nemzeti:  2 Zóna: 2
2003. Liege
Nemzeti 2 177 209
Zóna  2 110 124
2004. Aachen
Nemzeti 36 110 300
Zóna  21 70 175
Liege
Nemzeti 7 166
Zóna  7 116
Hamburg 959 km
Nemzeti 33 108
Zóna  14 53
Csapat Nemzeti:  10 Zóna: 5
2005. Aachen
Nemzeti 114
Zóna  64
Liege
Nemzeti 22
Zóna  13
Hamburg
Nemzeti 14 96
Zóna  3 43
2006

Magyarország élversenyzője Pató-Szigeti pá-
ros néven.

2008 Liege
Nemzeti 5 168
Zóna  1 -
Kiel 976 km
Nemzeti 23
Zóna  8
2003, 2004 és 2005 Champion: HU 2000-

03-30102 KKCsapH
Pató József minden magyar versenyzőtár-

sának sok sikert mindezekhez kitűnő egész-
séget kíván.

Száraz György

Akit így szeretnek a galambjai, okszerű következmény a díjrepülés
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Az egyetlen, ami a postagalamb 
sportban számít, a kiválasztás

Piet de Weerd:
Már életében egy legenda volt

Előszó 2011
Ezt az interjút Piet de Weerdel 1998-ban készítettem az azóta sajnos megszűnt „Gut Flug” 

postagalamb szaklap részére. A világ nagyon sok nyelvére lefordították. Nagyon sok német 
sporttárs viszont abban az időben nem olvashatta. Piet de Weerd 2009-ben, 96 éves korában el-
hunyt. Nagyon sok akkori megállapítása mai napig iránymutató és a postagalambsport lénye-
gét határozza meg. Ezért gondoltam arra, érdemes lesz az interjút ismét közreadni. Terjedelme 
miatt több részletben fogjuk közölni.       Dirk Zoland

Piet de Weerd 
1913-ban született
2009-ben halt meg és teljes joggal mond-

hatjuk, hogy már életében egy legenda volt. 
Ő volt az egyik utolsó abból az öreg gárdából, 
akik a postagalambsport „nagy” időszakában 
éltek. Azt a helyet amit ebben az illusztris 
sorban elfoglalt, teljességgel megszolgálta. 
Nem azért, mert nagyszerű versenyeredmé-
nyeket mutatott fel, mert soha nem vett részt 
saját galambokkal versenyeken, hanem mint 
a postagalamb sport szakírója, nagyon ma-
gasra állította a mércét, úgy értett a szelek-
tálás és párösszeállítás technikájához, ahogy 
alig még valaki, dúcokat tett ismertté és veze-
tett sikerre. Így volt ez a „Jan Aarden” törzs-
zsel, aminek neve Piet de Weerdtől elválaszt-
hatatlan, de ugyanez mondható el az ismert 
német dúcról, Raymund Hermesről, aki neki 
nagyon sokat köszönhetett.

Piet de Weerd könyvei:
„Rauschende Schwinge” (Suhogó szár-

nyak – 1956); „Renpferde der Luft” (A leve-
gő versenyparipái – 1958); „Zufall? System? 
Teil 1.” (Véletlen? Módszer? 1. rész. 1961) 
;”Zufall? System? Teil 2.” (Véletlen? Mód-
szer? 2. rész 1962); „Die besten Tauben und 
Züchter der Welt” (A világ legjobb galambjai 
és galambászai” 1983) Ezeken felül szám-
talan szakcikket irt a galambász Magazi-
noknak, Szaklapoknak szerte a világban. A 
„Nagy Postagalamb Lexikon”–ban Herbert 
Bresser a következőket írta Piet de Weerdről: 
„Piet de Weerd nemzetközileg ismert és elis-
mert postagalamb-szakértő és újságíró”

Néhány évvel ezelőtt megajándéko-
zott bennünket – ez volt Patrick Filippen a 
Natural cégtől és én – Piet de Weerd azzal, 
hogy csaknem egy egész napon át minden-
ről, ami a postagalamb sporttal kapcsolatos, 
kérdéseket tehettünk fel. Órákon át, nagy 
türelemmel válaszolt kérdéseinkre és tájé-
koztatott, csaknem fiatalos lendülettel, él-
ményekben gazdag életéről. Számunkra ez a 
nap felejthetetlen maradt. Biztosak vagyunk 
abban, hogy Önöket is, akik ezt olvassák ér-
dekelni fogja amit a „nagy Piet” mondott.

Az első kérdést mindenesetre Henk de 
Weerdnek tettük fel, az ismert bredai állat-
orvosnak, aki úgymond, a nagy ember nagy 
fia. Élete legnagyobb részét apjával töltötte 
ezért sokkal többet tud róla mondani, mint 
bárki más.

Henk, édesapádat Te ismered 
a legjobban. Ki is tulajdonkép-
pen Piet de Weerd?

Henk: „Igen, Ki is Piet de Weerd? Piet de 
Weerd először is az apám, aki mindig a pél-
daképem volt. Nem csak a galamb sportban, 
hanem minden más fontos dologban, mindig 
vakon megbíztam benne. Ő, egy nagy intelli-
genciával rendelkező ember, akivel én 5 éves 
korom óta nagyon sok dúcot meglátogattam. 
A világháború idején, mikor kicsi voltam és a 
bölcsőben feküdtem, egy bredai bombatáma-
dásban megmentette az életemet.

Azt kell, hogy mondjam, mindig nagyon jó 
kapcsolatban voltunk egymással. Vele együtt 
látogattam meg a legnagyobb belga dúcokat. 
Még mindig emlékszem ezekre az élményekre. 
Tudom, hogy amerre járt külföldön, mindenhol 
vörös szőnyeget terítettek eléje. Sokat dolgo-
zott, fáradozott életében. Ebből lett egy életmű, 
a galambok értékelése és kiválogatása.”

Az Interjú. 1. rész
Piet, mi volt az alapja annak, hogy Ön a vi-

lág postagalamb sportjában oly ismerté vált?
Piet: „Nem is tudom. Talán, mert van fo-

galmam a galambok kiválogatásához. Az em-
berek azt gondolják, bele látok a galambok-
ba. Pedig arra én sem vagyok képes, azonban 
vannak dolgok amihez van fogalmam.”

Hogyan tanulta azt meg?
„Az a gyakorlat.”

Hogyan kezdte el? Hogyan került egyál-
talán a postagalamb sportba?

- Middelharnis közeléből jöttem egy 
kis faluból. Már az elemiben sem voltam 
buta, így az iskola igazgató azt mondta: 
„Ezt a fiút a főiskolára küldjük”. Az egész 
Overflakkee szigeten egyetlen főiskola volt 
Middelharnisban. Öt évig voltam ott és 
már az első évben kapcsolatba kerültem Ko 
Nipiussal. Abban az időben ő volt a legjobb 
egész Hollandiában és én öt km-re laktam 
tőle. Ott kezdtem el galambászni is. Így 1925 
és 1930 között nagyon gyakran voltam Ko 
Nipiusnál.

Minden a gyakorlattal kezdődik. Az egyet-
len, ami galambsportban számit, a kiválasz-
tás. Az összes többit el lehet felejteni.

A legtöbb galambásznak van egyszer sike-
re, azután öt, hat évre eltűnik a képernyőről. 
Ez azért van, mert nem tud tenyészpárokat 
összeállítani. Ez az egyetlen probléma. És ezt 
Raymund Hermes a maga idejében azonnal 
felfogta, miután erről többször beszélgettünk. 
„Fölfogtam az egészet”, mondta, „hogy min-
den azon múlik, tenyészpárokat összeállítani.

Előszó
Piet de Weerd neve elválaszthatatlanul 
kötődik ahhoz az időhöz, amikor a pos-
tagalamb sportot elkezdtem. Telibe 16 
éves voltam és akkor kaptam meg első 
postagalambjaimat, amikor szüleim éppen 
megajándékoztak egy postagalamb szak-
könyvvel. A cime: „Rauschende Flügel – 
Die geheimnisse der Meister in Belgien.” 
(A suhogó szárnyak – A belga mesterek 
titkai). A szerzők: Andre Vanbruaene 
és Piet de Weerd. Ezt az első „De 
Weerdet” szabályszerűen felfaltam. Ma 
már nem emlékszem, hogy a fejezeteket 
Cattrysseokról, a Huyskens – Van Rielről, 
Vanbruaeneről, Delbarról és még más – 
ma már legendává lett belga nagymester-
ről, hányszor olvastam el. Gondolataim-
ban náluk voltam látogatóban, ismertem 
állományaik felépítését, eredményeiket, 
legjobb galambjaikat és még sok mást is. 
Rajongtam Piet de Weerd plasztikus ki-
fejezés módjáért. Egy galambász voltam 
tehát és nagy sikerekről álmodoztam.
Miután a zsebpénzemből megvásároltam 
de Weerd másik könyvét a „Rennpferde 
der Luft” (A levegő versenyparipái) szá-
momra Piet de Weerd lett a postagalamb 
sport legnagyobb szakértője.
A Janssenekről szóló fejezetet, csaknem 
fejből tudtam. Akkor még senki nem 
gondolta, hogy pont ez a könyv és benne 
a Janssen fejezet ekkora Janssen galamb 
fanatizmust fog kiváltani.
A sok-sok év alatt, ami azóta eltelt, min-
den könyvet, ami a postagalambról meg-
jelent, megvásároltam és elolvastam, a 
kedvenc szerzőm Piet de Weerd maradt. 
Mindig pontosan eltalálta a galambászok 
nyelvét és gondolatvilágát. Ezeket egy-
szerűen mindig érdemes elolvasni.

Dirk Zoland
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10 galambászból 9 nem tud tenyészpárt 
összeállítani. Természetesen azt gondolják, 
hogy ők ezt tudják. Ha egyszer egy kicsivel 
jobban megy a versenyzés, akkor rögtön arra 
gondolnak, hogy ők már mindent tudnak. Ez 
egy súlyos járvány a galambászok között. 
Gyakran nem képesek egy galambot egy 
varjútól megkülönböztetni, mégis azt hiszik, 
hogy ehhez ők értenek, ha már egyszer né-
hány díjat összerepültek.

Piet, mi volt az Ön foglalkozása?
- Semmi más, csak újságíró és galambki-

választó. Nem szabad azt elfelejteni, hogy 
1930-ban elvégeztem a főiskolát. Az volt a 
legrosszabb idő, ami valaha létezett. Én min-
dent csináltam, amit kínáltak. Írtam egészen 
kis újságok számára is. Írtam a futballról is, 
de leginkább a galambokról.

1935-ben találkoztam először az Oomens 
testvérekkel Bredából és Martin van Tuynnal. 
Ez Rosendaalban volt, a Bordeauxi Nemzeti 
Verseny kosarazásakor. 1935-ben az Antwer-
peni Sportpalota megnyitásán voltam és ott 
szintén találkoztam Dr. Bricouxal, Durayval, 
Stassaerttel és még több más tenyésztőkkel. 
Akkor még egészen kis ember voltam és csak 
kérdéseket tehettem fel nekik.

Versenyzett valamikor saját galambokkal?
- Én magam sosem versenyeztem saját ga-

lambokkal, bár Middelharnisban volt néhány 
galambom.

1935-ben elkezdtem az Oomens testvérekkel 
a galambászatot. Ők annak idején nagyon erős 
játékosok voltak, jobbak, mint Ko-Nipius. A 
legfiatalabb volt Jef, Josef Oomens. Ő később 
Scheemackeréknél is dolgozott. Jef Oomenssel 
egyébként 10 évet dolgoztunk együtt.

Magamról elmondhatom, hogy egész éle-
temben nem csináltam mást, mindig galam-
bokkal foglalkoztam. Ezalatt mindig arra 
kértek, hogy galambokat szelektáljak. Ez 
1937-ben kezdődött.

Amikor azután később Brüsszelben voltam 
lassanként ez lett a foglalkozásom. A galam-
bászok azt akarták, hogy jöjjek és ezért pénzt 
is akartak fizetni.

Kezdetben mennyit fizettek ezért?
- 50 Pfenniget galambonként. Abban az 

időben Belgiumban ez jó pénz volt. Hollandi-
ában 5 Guldennel kezdtem annyi galambért, 
amit elhozott egy-egy összejövetelre. Végül 
ebből már pár száz lett! Amikor azt hittem, 
hogy már kész vagyok, még mindig ott álltak 
az emberek és vártak rám.

1955-ben Dél-Afrikában voltam, rövid-
del azután pedig Amerikában. Oda a „The 
American Racing Pigeon News” újság szer-
kesztősége hívott meg és készített számomra 
egy programot. Őszintén szólva magam is 
akartam már, hogy Amerikából lássak vala-

mit. Most láttam New Yorkot, San Francis-
cót, és voltam Kanadában is. Három hónapig 
voltam kint. Úgy, mint Dél-Afrikában, itt is 
volt velem egy impresszárió, aki kidolgozott 
számomra egy programot.

Dél-Afrikában 20 000 galambot szelektál-
tam, amivel 500 Guldent kerestem. Ez ilyen 
idő volt. Az emberek, akik engem meghívtak 
természetesen nyerészkedő üzletemberek 
voltak. Ez nem volt jó. De amikor ott voltam 
más emberekkel is megismerkedtem.

Amikor Johannesburgba másodszorra kint 
voltam, egy egész fogadóbizottság jött elém 
kész programmal, amiben az állt, hogy mit 
kell csinálnom. Amerikában is ugyanígy volt. 
Akkor már elmondhattam, hogy akarok jön-
ni, de ennyit és ennyit akarok keresni, külön-
ben nem jövök. Ettől kezdve természetesen 
nem „zsíroskenyérre” valót kerestem.

Piet, Ön írt öt könyvet és számos szak-
cikket. Minek tartja magát tulajdonkép-
pen, egy galamb minősítőnek, vagy egy 
kiemelkedő postagalamb-szakírónak?

- Elsősorban galambminősítő voltam. Az 
írás az a kedvencem volt. Hogy könyveimet és 
cikkeimet szívesen olvasták az azért volt, mert 
talán értettem a galambokhoz. Sok dolgot láttam 
előre, ami öt év múlva be is következett. Voltak 
emberek, akik hozták a galambjaikat és miután 
megnéztem őket azt mondtam: „három év múlva 
mindennek vége”, de ezt senki nem akarta elhin-
ni. A meghatározó pont és azt nem győzöm elég-
gé hangsúlyozni: ha a tenyésztők nem tudnak 
tenyészpárokat összeállítani, mindennek vége.

Amikor Raymund Hermes először hozzám 
jött – hárman voltak – azt mondta nekem: 
„Mennyi idő szükséges ahhoz, hogy bajnok 
legyek? Mit kell ahhoz invesztálnom? Akarsz 
nekem három évig segíteni?” Ez több mint 
húsz évvel ezelőtt volt. Hermes olyan ember, 
aki mindig jól van informálva.

És még azt is mondta: „Meg akarom vá-
sárolni a három legjobb galambodat. Semmi 
mást.” Erre azt válaszoltam: „Azokra nekem 
is szükségem van”. Erre ő: „No de azokat 
vissza is kapod.” „Ez azért nem olyan egy-
szerű”, mondtam, „nem lehet csak úgy egy-
szerűen csengetni.”

Pont akkor vásároltam meg a Pietet, 
Karel Meulemanstól, Arendonkból. Akkor 
ez így történt: Egy Amerikai San Francis-
cóból jött hozzám és galambot akart vásá-
rolni. Pénze nem volt. Elmentem vele Karel 
Meulemanshoz, mert szerette volna látni a 
galambjait. Karel öt év óta jóformán egy 
tenyészpártól nevelt fiatalokat. Többnyire 
tarkák és nagyok voltak. Az Amerikai meg-
kérdezte? „Melyik itt a legjobb?” Erre azt 
mondtam: „Igen, a legjobb, amelyik verse-
nyez is a „Junior” és a „Kadet”.

Akkor az Amerikai megkérdezte: „Eladók 
ezek a galambok? És mennyibe kerülnek?” 
„200 000 Frank”, (kb. 5000 EU), válaszolt 
Karel. Természetesen arra gondolt, ha Piet egy 
Amerikaival jön, kérhet többet. „Nem”, mond-
ta az Amerikai. „Nem akarom őket megvásá-
rolni, túl drágák. Nekem nem is tetszenek.” 
Én azután a következőt mondtam Karelnak: 
„Visszajöhetek hozzád holnap?” Én ugyanis a 
Pietet akartam megnézni és kézbe venni. 

Másnap délelőtt 11 óra felé ismét ott vol-
tam és mindent megnéztem. Ezután 6 dara-

bot egy kosárba tettem és megkérdeztem: 
„Mennyibe kerül ez?, Mennyibe kerül az?, és 
mennyibe kerül amaz?.” Így Karel nem tudta, 
melyik galambot is akarom megvenni. Végül 
kettőt megvettem, Pietet és egy tojó testvérét, 
ami talán még jobb is volt, de később sajnos 
elpusztult. Ma már nem is tudom mennyibe 
is került a két galamb. Mindenesetre annyit 
tudok, hogy nem volt sok. Viszont sok volt 
Karel Meulemansnak. Hát így vásároltam 
meg a „Pietet”.

Ez most már nálam tanyázott és az én galam-
bom volt. Ekkor jött Raymund Hermes és meg-
mutattam neki a galambot. Hosszan nézegette 
a Pietet, majd megkérdezte, hogy eladnám-e?

A következőt mondtam neki: „Ez a legjobb 
galambom, mégis az egyetlen, amit el akarok 
ajándékozni, mert gondolom, hogy a határ, 
ahonnan jöttél 400–500 km-re van.” „Igen” 
mondta Hermes, „Te ezt honnan tudod?” 
A felelet: „Nem tudom, csak gondolom”. 
Hermes nagyon el akarta vinni, én azonban 
nem olyan nagyon szívesen akartam odaadni. 
„Nagyon szívesen megadom Neked azt a cí-
met, ahonnan a galambot hoztam,” mondtam. 
És ezt meg is tettem. Akkor volt nálam még 
egy hím, aminek sérült volt a mellcsontja, 
egy Jan Aarden madár, az „1000 km Mann”. 
Ez a galamb teljesen ismeretlen volt. Tulaj-
donképpen akkor vált először ismertté, miu-
tán Hermesnek odaadtam.

Azután kapott tőlem még egy galambot. 
Az volt a „24”–es. Azt mondtam Hermesnek: 
„Amennyire minősíteni tudok, ez a három 
legjobb galambom.” Erre Hermes azt mond-
ta: „Menjünk már el először Antwerpenbe 
vacsorázni”. El is mentünk vacsorázni és este 
8 kor eladtam neki a három galambot.

A „Piet” természetesen köztük volt. Ekkor 
azt mondtam neki: „a Piet ára, egy új Merce-
des 190, vagy itt kell hagynod”. „Nem prob-
léma”, mondta Hermes. „Azonban”, mondtam 
én, „Te nem ismersz engem egyáltalán”. „De, 
én elég jól ismerlek Téged. Nem jöttem volna 
ide, ha nem tudom, hogy kivel van dolgom.”

folyt. köv.
Ford.: Varga Antal

Megjelent a Die Brieftaube 17/11-es számában
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Nyárádi Ferenc fiatalok és 
hosszútáv bajnok

Sporttársi Örömmel köszöntöm Önöket!
Az alkalomból kerültem e hasá-

bokra, hogy kedvelt hobbimmal, a 
galambászkodással 2010-ben jó eredményt 
értem el a T-08-as egyesület versenyein.

Nyárádi Ferenc 54 éves vagyok, 
Pátrohán élek és versenyzek.

2001-ben kezdtem el galambokkal fog-
lalkozni, trenírozni őket. 2008-ban T-08-as 
egyesület elnöke lettem. Sok jó sporttár-
samtól kaptam galambokat, többek között: 

2001-ben Éles Lászlótól, Szabó Györgytől. 
2003-ban Szkiba Ernő barátom bemuta-
tott Aradi Lászlónak, Hartman Istvánnak, 
Nagy Gyulának, Széles Sándornak, Kiss 
Györgynek, akik 1-1 pár galambbal támo-
gatták állományomat, valamint hasznos 
tanácsaikkal is elláttak. Sok szakmai ta-
náccsal és galambbal segített még Szkiba 
Ernő barátom. Ezúton is köszönöm a fent 
említettek segítségét! Kezdetben, mint 
minden sporttársam én is folyamatosan ké-
peztem magam, olvasgattam elég hevesen 
a sportgalambászat felől, közben a tapasz-
talt klubtársaktól hallgattam a tanácsokat, 
ellestem a fogásokat! Folyamatosan fej-
lesztve alakítottam ki a sportgalambtartást 
és versenyzést.

Mára már kikristályosodott számomra, 
hogy a jó takarmány, az egészségesen tar-
tott galambok, a megfelelő tréningezés és 
az alázatos munka, szeretett a sport iránt 
komoly tényezők ebben a sportban!

Kötelezettségeim mellett 2010-ben  
sikerült újra megnyernem a hosszú távot 
és a fiatalok versenyét egyesületemben. 

Galambászkodásom során nagyon sok 

jó sporttárssal ismerkedtem meg, ezt 
is köszönhettem a sportnak. Úgymond 
„Galambászkodva ismeri meg a galam-
bász a sporttársait!”

Hobbim mellett fontos a családom, fe-
leségem, fiam és lányom!

Remélem, hogy 2011-ben is sikeresen 
fog a T-08-as egyesület szerepelni, és hogy 
újabb galambász társaim tudnak e hasábo-
kon beszámolni jó eredményeikről!

Ezúton is kívánok mindenkinek jó 
egészséget, sikerekben és fogásokban 
gazdag 2011-et!

Tisztelettel: Nyárádi Ferenc 
06-20-260-2235

Pátroha T-08 PGSE
Lakatos Géza csapatbajnok

Szeretettel köszöntöm az olvasókat.
Lakatos Géza vagyok, 59 éves, nős, 

két gyermek édesapja. Galambokat 22 
éves korom óta tartok. Versenyezni a 
T-02-ben kezdtem, majd a T-08-as egye-
sület alapító tagja lettem. 2010-ben sike-
rült megnyernem a csapatbajnokságot. 
Természetes módszerrel versenyzek.

A galambok származása:
Kerecseny György, Dócs Gyula, 

Szkiba Ernő, Kovács Gábor valamint 
Újházi Péter bácsitól származnak.

Ezúton is szeretném megköszönni a se-
gítséget, akiktől a galambokat kaptam.

A galambok egészségének megőrzésé-

ben Dócs Gyula és Vétek János segéd-
keznek.

A legjobb galambom: 08-27-10541 H

Sporttársaimnak is sok sikert kívánok.
Tisztelettel: Lakatos Géza

06-30-871-422

Tatabánya C-25 PGSE
Üdvözlöm a tisztelt sporttársakat. Nagy Zsoltnak hívnak és a 

C-25 egyesület tagja vagyok. 2006-ban kezdtem újra verseny-
szerűen galambokkal foglalkozni. Az egyesülettől sok segítsé-
get kaptam de a legtöbbet Mészáros Zsolt sporttárstól, aki nem 
csak tanácsokkal látott el hanem jó pár kitűnő galambbal is 
segítette az előrejutásomat.

Ami jól sikerült, amit ezúton is szeretnék megköszönni 
neki.

Eredményeim:
2008:   2009:   2010:
Ált csb.: 1. 3. Ált csb.: 1. 10.  Ált csb.: 1. 11.
Rövidtáv: 1,3 Rövidtáv: 1. 5.  Rövidtáv: 1. 9.
Középtáv: 1.2. Középtáv: 1. 11.  Középtáv: 2. 15.
Hosszú táv: 1. Hosszú táv: 1.  Hosszú táv: 1.
Fiatalok: 2. Fiatalok: 3. 5.  Fiatalok: 1. 7.

2010-ben a kerületi fiatalok bajnokságában 3. helyen végeztem
Köszönettel: Nagy Zsolt C-25
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Gondolatok a 10. Tagszövetségből
Véget értek a 2011. évi versenyek egy kis visszatekintésre, ha úgy 

tetszik elemzésre szántam egy kis időt.
Nem lesz haszontalan átgondolni a történteket. Arra gondoltam 

nemcsak szűkebb környezetemben a 10. Hajdú Tagszövetségben „né-
zek a számok mögé”, hanem egy olyan tagszövetségben ahol, valami 
újat akartak kipróbálni. Nézzük a számokat.

Hogy néz ki a rövidtáv:
A 10. Hajdú Tagszövetség 2011-05-07 és 2011-07-23 között rendezett 

6 rövidtávú, 5 középtávú, 4 hosszú távú és 5 sprint távú verseny utat.
Az első útra 147 fő, 271 csapatot, 4403 db galambot küldött.
Ez arra engedett következtetni, hogy talán a rövidtávon a Tagszö-

vetség ki fogja tudni állítani a 2 000 db galambot, sajnos nem így lett. 
Az első négy rövid útra még sikerült 2 000 fölött tartani a küldött 
létszámot (annak ellenére is, hogy a negyedik útnál már „belépett” a 
párhuzamos versenyzés). Viszont a két további rövidtávra már 2 000 
alá csökkent a küldött darabszám.

Egy jobb és koncentráltabb szervezéssel és előre látással meg lehet csi-
nálni a Tagszövetségben a rövidtávon a 2 000 db-os küldött létszámot. 

Amit még érdemes kiemelni, az induló tagok száma 147, a csapatok 
száma 271, míg az utolsó rövidtávra 128 tag, 189 csapattal vett részt. 
Ami 15 tag és 82 csapat csökkenést mutat, de a küldött létszámnál 
láthatóan a „0” kódos galambok (kb. 3 893 db/év) kiegyenlítetté tették 
a lemorzsolódást.

Szerény magállapításom, hogy a Tagszövetség rövidtávú verseny 
programja, annak feleresztési helyei és a Starterek kiváló döntései él-
vezhető és remek versenyeket eredményeztek.

Nézzük a középtávot.
Előre megállapítom, hogy itt nagy hiba volt a középtávval egy na-

pon indítani a Sprint programot. Ez „elvett” összesen 5 759 db galam-
bot, vagy legalábbis jelentős számot.

De nézzük:
2011.05.28. 2080 db,
2011.06.04. 2003db,
2011.06.18. 1641 db,
2011.07.02. 1552 db,
2011.07.16. 1444 db, voltak a küldött létszámok.

Ugyan ezeken a napokon a Sprint utakra, 1423 db, 1372 db, 
1194 db, 1006 db, 764 db, voltak a párhuzamosan elküldött lét-
számok

Nem elvitatva a kiegészítő út érdemét és lehetőségét a nívósabb, 
minőséget szolgáló „Fő út” mégiscsak kiemeltebben kell, hogy meg-
jelenjen a Tagszövetség értékrendjében és ösztönzésében.

Szerény véleményem ez a program felesleges volt és elvette a lét-
számot a Tagszövetségi középtávú versenyeiből.

Más filozófiát kell a jövőben alkalmazni a koncentrált teljesítmé-
nyek irányába.

Hogyan néz ki a hosszú táv?
Talán a legkiegyensúlyozottabban lebonyolított versenyek voltak. 

A küldött és nevezett versenyzők „lemorzsolódása” itt volt a legki-
sebb. Indult 97 tag és befejezte 93 tag. Induló létszám 928 db galamb, 
a befejező versenyre 830 db galamb ment el.

Itt nagyon hiányzik egy tartós megegyezés több társ tagszövetséggel.
Kissé bosszantó, hogy a hosszú távon eredményesen szereplő ver-

senyzőink, évek óta nem tudják megméretni magukat a Nemzeti ver-
senyeken.

Nézzünk néhány összehasonlítást:
A távolságok és az első galambok sebessége tekintetében.
B.II Tagszövetség
Regensburg 1, központi táv 538 000 m, első galamb 1145,05 m/p
Regensburg 2,       első galamb 1762,48 m/p
Aurach 1 központi táv 671 000 m          első galamb 1642,88 m/p
Aurach 2       első galamb 1370,52 m/p

Karancs Tagszövetség
Regensburg központi táv 560 000 m     első galamb 1927,91 m/p
Neumarkt központi táv 623 000 m     első galamb 1360,84 m/p
Schwabach központi táv 659 000 m     első galamb 1632,21 m/p

Hajdú Tagszövetség 
Wels  központi táv 563 000 m     első galamb 1267,65 m/p
Vilshofen 1  központi táv 632 000 m     első galamb 1641,37 m/p
Vilshofen 2       első galamb 1097,51 m/p
Vilshofen 3       első galamb 1269,06 m/p

Természetesen konkrét következtetéseket nem vonhatunk le, mert 
a versenyek nem azonos helyekről és nem azonos napokon kerültek 
lebonyolításra.

De az egyértelműen látható, hogy 561 000 m és 671 000 m távokon 
is mennyire felgyorsultak galambjaink. Ez pedig már bármilyen nem-
zetközi összehasonlításban is megállja a helyét.

Az összehasonlítást csak annak érdekében és a teljesség igénye nél-
kül tettem, hogy kedvet, lehetőséget tárjak az északi, szabolcsi és haj-
dúsági egyesületek elé, hogy legyen „bátorságuk” a megállapodásra, 
az együttműködésre.

Bízva a tagszövetségek vezetőinek a belátásában, hogy az összefo-
gásra a sport fejlődése érdekében égető szükség van. Az egyre emel-
kedő költségekről már nem is beszélve. Remek kooperációkra van 
lehetőség.

Nem tisztem, de szeretném még egy két dologra a figyelmet rá-
irányítani.

A Szabolcs Tagszövetség vezetése már most a napokban feltette 
honlapjukra a 2012. év tréning és versenyprogram tervezetét, kérve a 
tagok és a környezet reagálását, hozzászólását.

A magam részéről teljes mértékben átérzem a Szabolcs Tagszövet-
ség problémáját és nagyon sajnálom, hogy a 2011. évben kellett el-
szenvedniük fennállásuk legkatasztrofálisabb versenyévét.

Gyakorlatilag 2011.05.29-i Jagodina (Déli irányú feleresztés) ver-
senyen elvesztették az állományuk 46%-át. Egyben le kellett mon-
dani a korábbi versenyprogramról és 2011.07.02-én be is fejezték a 
versenyeket.

Ha belegondolok, hogy az induláshoz képest a versenyző galam-
bok 73%-át elvesztették, azt hiszem, minden galambász sajnálkozását 
küldhetem feléjük.

A Sprint versenyekről
Gyakorlatilag a középtávokkal egy napon gyűjtve és feleresztve 

rendben lévő szervezésnek nevezhető. A baj csak az, hogy a hetente ide 
küldött 1000-1400 db jelentős része nagyon hiányzott a középtávokon.

Eredetileg az elképzelés más volt, de a zárószavazáson a közgyűlés 
döntött és lehetőségként kínálta a hosszú távokra küldendő galambok 
mozgásban, formában tartására.

A költségek barátinak mondhatók voltak, jó megállapodás született 
a szállítókkal.
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Változatlanul az a véleményem – így utólag pláne – hogy saját főprogramunkat „gyengítettük” a sprint beiktatásával.

Záró gondolatként, azt hiszem a jövőben azon is komolyan el kell gondolkodni, hogy kell-e a Tagszövetségnek 21 verseny? 

Végezetül készítettem egy táblázatot a jövő számára. Előre elnézést kérek a táblázatban szereplő sportbarátaimtól a névszerinti hivatkozás miatt.
Azért tettem mintának Őket, mert ismertek, lakhelyük determinálja az összehasonlítást. 
Összehasonlító adatok annak alátámasztására, hogy a Hajdú a Szabolcs és a Zemplén Tagszövetségek összefogásával megvalósítható a Nem-

zeti Bajnokság, ill. minden olyan verseny ahol a kritériumok előírják az induló létszámok és több tagszövetség együttes versenyeit.

Feleresztési hely Béke József S-01
Dúctávja

Dr. Bánhidi László T-1
Dúctávja

Gyöngyösi Atilla Z-41
Dúctávja

Dakos János Z-29
Dúctávja

Bicske 228866m 240521m 219711m 253670m
Komárom 264971m 270313m 247127m 279230m
M-Óvár 331245m 334027m 309722m 340393m
Mödling 405148m 404235m 378787m 407579m
St. Pölten 456782m 454730m 428927m 456955m
Vilshofen 643913m 638177m 611478m 637151m
Wels 575531m 574657m 548921m 576902m
Scherding 622405m 618873m 592570m 619288m
Schrems 509852m 500754m 473659m 498289m
Bicske-Komárom-Mosonmagyaróvár Rövidtáv, Mödling-St. Pölten Középtáv.
Wels-Vilshofen-Scherding- Schrems Hosszú táv.

Természetesen nem hagytam figyelmen kívül, hogy minden tagszövetségnél találhatók „kilógó egyesületek”, így pl. a Hajdúnál az R-30 
Karcag, a Zemplénnél a Z-04 Szerencs. Ezekben az esetekben ezidáig is együtt versenyeztek 40-50 km-es „előnyökkel vagy hátrányokkal”. 
Sajnos a nagyfokú területi széttagoltságnak ez velejárója, sok esetben hátra mozdítója a megállapodásoknak. 

Ezen felül kell emelkedni és sportszerűen gondolkodni.
Fogarasi József, Ellenőrző bizottság elnök

Kettős magyar siker az 
FCI Mórahalmi záró versenyén….

Szeged–Mórahalom immár 6. éve, hogy ott-
hont ad a magyar és a világ postagalambászai-
nak a fiatal galambok verseny sorozatának.

A teszttelepi versenyeket az FCI felügye-
lete alatt rendezik és e Nemzetközi Szervezet 
– a világ valamennyi postagalambászának 
csúcs szerve – évközben is figyeli, ellenőrzi 
a teszttelepeket, köztük a MÓRAHALOM 
községben működő teszttelepet is.

A teszttelepre érkező galambok először 
karanténba kerülnek, majd a beszoktatásukra 
kerül sor. Először a fiatal galambok egészsé-
gi állapotát a szállítás közben fellépő stresszt 
kell megfelelő szintre hozni, ill. javítani. Itt a 
galambok megfelelő helyre, igen jó körülmé-
nyek közé kerülnek. Valamennyijük azonos 
ellátásban részesül, úgy egészségmegőrző, 
mind takarmányellátás vonatkozásában. Ez 
évben érkezett galambok nagy többsége az 
edzések és bevezető versenyek idejére meg-
maradt. 2011. augusztus 15-i felmérés szerint 
422 db galamb tartózkodott a telepen. A 422 
db galambból 338 db volt külföldi postaga-
lambászok által nevezett galambokból, míg 
84 db galamb volt a magyar galambászok 

által beküldött létszám. (a 84 db galambot 26 
fő postagalambász küldte! Magyarországon 
közel 6.000 fő postagalambászt tart nyilván 
a Szövetségünk.)

2011. szeptember 10-én került sor a záró 
verseny megrendezésére. (E rendezvényről 
és a hozzá kapcsolódó eseményről igyekszem 
kronológiai sorrendben beszámolni.)

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
e rendezvényre számos külföldi vendéget 
is meghívott, így José Tereso FCI elnököt, 
Ernest Rossi FCI alelnököt, Martha van 
Geel úrhölgyet az FCI Grand Prix titkárát, 
HUANG Jian kínai postagalambászt, George 
Huang tajvani galambászt, aki a galambjaink 
lábgyűrűit gyártja, Carl Huang galambászt, 
aki George Huang fia, Horváth Jánost Romá-
niából, Toni Deignert Németországból vala-
mint Piet Manderst Hollandiából.

A fenti személyeken kívül több kínai ga-
lambász, holland galambász, német galam-
bász, romániai galambász és feleségeik, bará-
taik vettek részt a rendezvényen, de a Magyar 
Sportszövetség vezetői és a Tagszövetségek 
vezetői is jelen voltak. Találkozhattunk a 

NEMZET GALAMBÁSZAI közöl Kovács 
Mihály, Rucz János és Hegyi Lajos posta-
galambászokkal, de voltak Cseh, Szlovák, 
Horvát, Szerb, Lengyel postagalambászok is.

A versenyre meghívottak részére a Szegeden 
lévő FORRÁS szállóban biztosítottak szállást.

Az első nap – 09. 09-én a reggeli órákban és 
kora délelőtt megtörténtek a galambok bene-
vezései, begyűjtései a 09. 10-i MALACZKY 
(Csehország) 331 km-es záró versenyre.

A galambok bekosarazásánál a BRICON 
rendszert alkalmazták. A bekosarazáskor ak-
tívan jelen voltak José Tereso, Martha van 
Geel, Báros István Szövetségünk Elnöke, 
Molnár Mihály Sportügyi Alelnök, Belák 
Ottó OVB Elnök, Silay Ferenc teszttelepi ve-
zető, Pethő Attila főtitkár.

A galambok begyűjtése problémamentesen, 
sikeresen, időben befejeződött és a szállító jár-
mű elindult úti célja MALACZKY felé.

Délután a szálloda szobáinak elfoglalása, 
pihenés, tisztálkodás, felfrissülés volt a prog-
ram, majd este külön kisbusszal a Szeged-
Újfehértói Halászcsárda egyik termében 
gyűltünk össze ahol a kölcsönös üdvözlések 
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után Silay Ferenc, Molnár Mihály és José 
Tereso köszöntötte a megjelenteket, jó étvá-
gyat kívántak a vacsorához és jó beszélgetést. 
Ezt követően hozták a halászlét, majd utána a 
túrós-csuszát. Közben megérkezett a cigány-
zenekar, akik kellemes, vidám zenét játszot-
tak az egyre fokozódó hangulat mellé.

23 óra körüli időben visszatértünk szál-
lodai szobánkba, hogy kipihenjük a nap fá-
radalmait és frissek legyünk a 10-i verseny 
napján.

2011. 09. 10. a záró verseny napja:
Mindenki korán kelt. Az első ténykedés 

az időjárásjelentések áttanulmányozása. 
Megbeszélés a starthelyen lévőkkel, startidő 
egyeztetése, majd a BRICON rendszerek 
„élesítése” ismételt ellenőrzése az antennák-
nak. Minden kifogástalan. Nyugodtan vár-
hatjuk a galambokat. 

A telepre folyamatosan érkeznek a meg-
hívottak a vendégek és a versenyre kíván-
csi postagalambászok. Az ország minden 
részéről láttam, találkoztam ismerősökkel. 
Volt, akinek galambja itt versenyzett, de sok 
kíváncsiskodó és az árverésre érkező sport-
társsal is beszélgettem. Közben tombolákat 
húztak. Lehetett postagalambot nyerni, kü-
lönböző galambász kellékeket, stb.

Szlovákiából galamboknak való vitamino-
kat, takarmány kiegészítőket hoztak. A büfé 
forgalma sem elhanyagolható. Üdítők, sör, 
kávé, különböző sültek, birkagulyás, pörkölt 
várta a vendégeket, akik szép számban fo-
gyasztottak is.

Közben ment a számolgatás – fél egy és 
egy óra között lehet galamb, annak ellenére, 
hogy kissé déli-délkeleti szél fújt igaz nem 
nagy erővel.

11 óra tájban az FCI jelenlévő vezetői, a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnöke, 
Silay Ferenc Teszttelepi Vezető, köszöntöt-
ték Mórahalom Polgármesterét, NÓGRÁ-
DI ZOLTÁN Urat, aki egyúttal ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐ is, és felkérték a 
záró verseny megnyitására. NÓGRÁDI Úr 
először magyarul, majd angolul köszöntötte 
a megjelenteket, külön az FCI elnökét és ve-
zetőségi tagjait. Méltatta a teszttelep eddigi 
tevékenységét és bízik abban, hogy e nem-
zetközi esemény a jövőben is megismétlődik, 
ehhez, míg polgármester lesz, a segítséget 
maradéktalanul megadja. Szeretné, ha a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség a tesztte-
lepi programba a meghívott vendégeknek 
Mórahalmon is szervezne programokat. Be-
szédét követően Báros István Elnök a polgár-
mester úr részére Emlékplakettet adott át.

12.45 körül azután megjelent egy 13-15 
főből álló falka, szinte egyszerre szálltak le a 
bejárókra és pillanatok alatt beültek a dúcok-
ba. Néhány másodperc után a hangosbemon-
dóba halhattuk, hogy…

Első Kovács Mihály galambja, második 
Erdélyi Gyula galambja, harmadik Julien 
Vaneenoo galambja, negyedik Kovács Mihály 
galambja, ötödik Toni Deigner galambja…

BEJELENTÉST HATALMAS TAPS KÖ-
VETTE, MAJD MINDENKI GRATULÁLT, 
ILLETVE GRATULÁLNI AKART A KÉT 
MAGYAR POSTAGALAMBÁSZNAK.

Később jött egy 5 db-ból álló falka, majd 
kis szünet következett és 13.17 órakor újabb 
falka érkezet. Ezután kisebb szünetekkel sor-
ban érkeztek a galambok, de ahogyan múlt 
az idő az érkezők között egyre inkább nőtt az 
időbeli különbség.

Az érkezett díjas galambokat José 
Tereso és Martha van Geel személyesen 
ellenőrizték. Az ellenőrzéskor rendben ta-
láltak mindent. Ezután az élgalambok tu-
lajdonosainak gratuláltak.

Az elsőnek érkezett galamb fészektest-
vére a 4.-nek érkezett galambnak!

Kovács Mihály és Erdélyi Gyula sporttár-
sak örömükben csaknem elsírták magukat. 
Látszott, hogy örömükben, meghatottságuk-
ban a könnyeikkel küszködtek.

Kovács Mihály teszttelepi versenyen már 
több alkalommal nyert és a Világbajnok cí-
met sem véletlenül nyerte.

Erdélyi Gyula galambja, igaz kínai gyűrű-
vel tavaly ugyan itt első lett, most a galambja 
saját gyűrűjével alig 1 másodpercen belüli 
idővel 2. helyezett.

(Igaz, e két galambász egy-egy teszttelepre 
nem 1 vagy 2 galambot küld, hanem 10 dara-
bot és valamennyi a legjobb versenyzőinek a 
testvére vagy az utóda.)

15 óra körüli időben a teszttelepen felállí-
tott árnyat adó sátorban José Tereso, Ernest 
Rossi és Martha van Geel átadták a győzte-
seknek a serlegeket és érmeket. A ceremóniát 
nagy taps követte. (a legközelebbi OLIMPI-
ÁN a szlovákiai NYITRÁN kapják meg a 
győztesek az FCI serlegeket.)

Az ÁSZ galambok eredményhirdetése el-
maradt, mert e galambok eredményeit Spa-
nyolországban számolják ki és a délutáni díj-
átadóra még nem érkezett meg az eredmény.

E napon 16 óra 02 percig 153 galamb 
érkezett meg.

A rögzítő berendezések bekapcsolva ma-
radtak, de a vendégek nagy része sietett visz-
sza a szállodába, mert este 19 órára újabb 
program volt hirdetve.

A szálló egyik különtermében az FCI elnö-
ke, alelnöke a Grand Prix Titkára köszöntötte 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség Veze-
tőit, az FCI Magyarországi záró versenyének 
szervezőit, a verseny győzteseit, adták át kü-
lön ajándékaikat.

José Tereso rövid, de tartalmas beszédében 
külön kiemelte Bárdos István elnök munkáját, 
munkájának eredményességét, célra törekvé-

sét. Külön hangsúlyozta, hogy Bárdos elnök úr, 
mint az FCI első alelnöke mennyire segíti az 
Ő munkáját, mennyire jól koordinálja az FCI 
tagjainak munkáját. Nem utolsó sorban az Ő ér-
deme, hogy Magyarországon már évek óta jól 
működik a Sportszövetség és az FCI felügyele-
tével a fiatal galambok teszttelepe.

A magyarországi postagalambsport fejlő-
dött és egyre több híres postagalambász ke-
rül ki közülük részben galambjaik helyi és 
nemzetközi eredményeivel, ill. sportunkban 
betöltött szerepük kapcsán.

Valamennyi küldöttség elismerően nyilat-
kozott a mórahalmi teszttelepről, az itt folyó 
munkáról, arról, hogy az itt felnevelt fiatalok 
– bármely országból is származtak – egysé-
gesen jó egészségről, megfelelő versenykon-
dícióról tettek tanúbizonyságot.

Bárdos István Elnök megköszönte az elis-
merő szavakat és Tokaji borral, Pápai sonká-
val és kolbásszal ajándékozta meg a külföldi 
vendégeket. (Köszönet Balázsi József borász-
nak és Politzer Józsefnek, hogy biztosították 
a Szövetség részére az ajándéktárgyakat. 
Mindketten postagalambászok és vezetők a 
helyi tagszövetségekben.)

Ezt követően baráti beszélgetésekre került 
sor, majd mindenki igyekezett mielőbb ágyba 
bújni, mivel vasárnap kora délelőtt többeknek 
indult a repülőgépe és korán indulni kellett 
Budapestre a LISZT FERENC reptérre.

Összegezve: Sportszövetségünk szerve-
zésből jelesre vizsgázott. A teszttelepen lévő 
galambok egészségi és fizikai állapota kifo-
gástalan volt. A 331 km-s záró verseny az 
időjárás ellenére jól sikerült.

Külön öröm és jól eső érzés volt a kettős 
magyar siker. A vendégek és meghívottak jól 
érezték magukat. Nem volt probléma egymás-
sal beszélgetni, mivel  a tolmácsolást végző 
hölgyek kiváló munkát végeztek. A BRICON 
rögzítő rendszerek kifogástalanul működtek. 
Pethő Attila pontosan és gyorsan tudta szolgál-
tatni az eredményeket. A megérkező galambok 
pillanatok alatt beültek dúcaikba. E magatartá-
suk Silay Ferenc telepvezető munkáját dicséri.

A megérkezett galambok árverése elmarad, 
mivel a vezetés úgy döntött, hogy interneten 
teszik közzé az eladásra kínált galambokat. 
Ott lehet licitálni egy-egy galambra.

Amit most is hiányosságként említek (az 
elmúlt évben is ezt tettem:) nem volt kellően 
előkészítve és megszervezve a verseny hírve-
rése. A sajtó, média, (TV, helyi TV) nem volt 
jelen, talán nem is értesítették Őket e nemzet-
közi eseményről.

Befejezésül tekintsék meg az események-
ről készült fotók egy részét mely a címlapon 
és borítókon láthatók.

Azzal búcsúzom, hogy 2012-ben ismétlőd-
jön meg a kettős magyar siker.

-r -ó.
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A korábbi lapszámokban olvashattunk leg-
újabb példaképeinkről, akik sok száz galam-
bot, dúcgondozót tartanak, vagy netán egész 
napjuk csak a galambokról szól. Felteszem a 
kérdést: tényleg ők lennének a követendő/kö-
vethető példák, avagy mennyire ültethetőek 
át módszereik és körülményeik egy átlagos 
dolgozó, illetve nyugdíjas ember számára?

A választ a kedves olvasóra bízom.
Természetesen nem baj (sőt pozitív), amiért 

az előbbi feltételekkel rendelkező sporttársak 
is jelen vannak sorainkban, hiszen általuk 
mutat még színesesebb képet galambász tár-
sadalmunk. Mindemellett azt gondolom, nem 
szükséges pl. évi 400 fiatalt kiengedni ahhoz, 
hogy valaki eredményes versenyzéssel tűn-
hessen ki a mezőny tagjai közül.

Mostani cikkem szereplője, Dorner 
György alkalmazottként dolgozó, aktív mun-
kásember. A szinte mindenki számára elérhe-
tő körülményei mellett kevés időt fordíthat 
galambjaira, hiszen munkaideje reggel 6-tól 
este 6-ig otthonától távol tartja őt. Mindezek 
ellenére az utóbbi kilenc évben ötször sike-
rült a tagszövetségi dobogó legfelső fokára 
állnia. Joggal teheti fel mindenki a kérdést, 
hogyan lehetséges mindez?

Kiinduló szemléletként, még a 80-as évek-
ben Gyerkó Tibor elmondta neki: Gyurikám, 
egységben az erő, amennyiben sok helyről 
vannak a galambjaid, fogsz egy első díjat, 
majd csak 20 perc múlva jön a következő, és 
hidd el, ez nem működik.

Gyuri az előbbi tanácsot megfogadva, erős 
rokontenyésztéssel vonalakat, külön csalá-

dokat hozott létre állományában. 2001-ig 
Aszódon élt és galambászott, ahonnét már 
1994-ben megnyerte a régi Észak I. kerület 
csapatbajnokságát. Ezekben az években szá-
mos kimagasló képességű versenygalambjá-
nak köszönhetően egyre többször olvashat-
ták nevét a díjlisták első soraiban. E korszak 
legkiemelkedőbb galambja a 3434-es kkh, 
amelyik 1997-ben hosszú távú kerületi első 
champion is tudott lenni. Egyik akkori kerü-
leti tagtársa, Nagypál László mindenáron sze-
rette volna megvásárolni a galambot, de Gyuri 
világosan megmondta neki: nem eladó. Végül 
Laci addig-addig járt a nyakára, mígnem két 
hónap erejére elvihette kölcsön költésre a 34-
est, kettő másik galambbal együtt. Igaz, a két 
hónapból négy hónap sikeredett, és a végén 
már a gazdájának kellett értük mennie, viszont 
például a 34-es hím – †Gál Imre elmondása 
szerint – kerületi ász tojót is keltett.

1423-94-3434 kkh (95-ben kelt): Magyar-
ország sport általános 5. legjobb galambja, 
számos egyéni díj mellett az 1997-es kerületi 
katasztrófa Magdeburgból 3. díjat szállt. Szár-
mazását tekintve a 34-es sztárgalamb vegyes 
képet mutat. Apja a Dulai Lászlótól (Kálló) ka-
pott 2813-as kék hím, amelyik 75 % Devriendt 
és 25 % Symons. Anyja a zöld gyűrűs tojó 
(3993-93-1704 kkt) két fenomenális verseny-
galamb alól született. A 1704-es apja a 4395-ös 
hím 42 útból 40 helyezést repült (mezítlábas 
testvérpárból született kovácsolt hím x Dulai-
féle olaj Devriendt tojó). A mezítlábas fekete-
nyelvű hímet és tojót Bócsai Tibor (Aszód) vá-

sárolta meg Malinától, és úgy keltek, hogy egy 
eredeti De Baere hím (Mannix fia) párban egy 
Kocsis János-féle Stichelbaut x Janssen tojóval. 
A 1704-es anyja a 3784-es Dulai-féle Leus tojó 
két év alatt hat kerületi díjat repült gazdájának 
(Góliát-Rosia kkh x Rocky)

Összességében Aszódon a legjobb ver-
senyzői az előbb említett családok x Gyerkó 
galambok keresztezéseiből származtak. Az 
eredeti Gyerkó galambok legtöbbje egyesü-
leti tagtársától Fehér Lászlótól (Hévízgyörk) 
és az egykor Szécsénykében lakó †Kopeczki 
Istvántól kerültek hozzá. Gyerkótól korábban 
azt hallotta, tudomásul kell venni, ha egy pa-
tikából elviszed a galambot a rossz körülmé-
nyek közé, abból nem lesz jó galamb, de ha 
ez fordítva történik, abból lehet postagalamb 
(természetesen amennyiben az adott galamb 
jó képességekkel rendelkezik). Dorner igazat 
ad neki ebben, amelyet a saját gyakorlatában 
is megtapasztalt. Kopeczki Pista bácsinál a 
galambok másfél méteres trágyában szó sze-
rint az egérrel küzdöttek a takarmányért, de 
az innen elhozott jó származású galambok-
ból pl. a kerület legjobb egyévese – 6 díjjal 
tarkítva – született, míg Dorner galambjai 
Kopeczkinél semmit sem értek. Az egyik 
Szécsénykéből elhozott galambot miután 
betette a kifestett galambdúcba, a madár szó 
szerint víznek nézte a fakkot, és inni szere-
tett volna belőle, csipkedni kezdte azt. Ennek 
a galambnak egy hónap kellett ahhoz, hogy 
megismerje az itatót, mert előtte kizárólag 
csak lábosból ivott. Egyébként a Dornerhez 

Minőségi galambászat – kis létszámmal

Adatok:
Név: Dorner György

Életkor: 55 év
Foglalkozás: lakatos
Családi állapot: nős

Lakhely: Kálló, Kossuth utca 13.

Eredmények:
Az eltelt évek alatt három különböző kerü-

letben is bajnokságot tudott nyerni (Észak I., 
Karancs, Hatvan és környéke)

Kerületi csapatbajnokság győztese: 1994, 
2003, 2005, 2006, 2007, 2011

2003 óta elért legrosszabb csapathelyezés: 
kerületi 8. hely

Országos zóna csapatbajnokság győztese: 
2005, 2011

A kerületi és országos championok, díjasok 
felsorolására most nem térnék ki, azok megta-
lálhatóak a mindenkori évkönyvekben.
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került Kopeczki galambok mindegyikéből 
született extra versenyző Aszódon.

A 90-es évek végén betette tenyészdúcába 
a már említett 3434-est, és bázisgalambnak 
nevezte ki azt. Erős rokontenyésztéssel egy 
külön vonalat tenyésztett rá, valamint az any-
jára, a zöld gyűrűs tojóra.

A 34-es család mellé – szintén erős rokon-
tenyésztéssel – kialakított egy másik vona-
lat is, amely vonal 100 %-ban a De Baere 
vérvonalat képviseli. Már a kilencvenes 
években Bócsai Tibortól telivér Malina-féle 
De Baere-k kerültek hozzá a Mannix fia x 
Vechter lánya párból, amely galambokat 
Dorner csak 45-ös vonalként emleget. 1997-
ben barátjával, Fehér Lászlóval közösen el-
látogattak Gonda Ferenchez (Budapest), ahol 
Laci megvette a Gyerkóék által 1993-ban im-
portált egyik De Baere pár lányát, a 06646-os 
sötétkovácsolt tojót. A tojó a következő évben 
Csömörön Ertl Lászlónál párba került egy a 
Dorner 45-ös vonalából származó hímmel 
(2230), amely párosításból Gyuri megkapott 
két hímet (13398 és 399), majd pár hónappal 
később elhozta a 06646-os Gonda-féle tojót, 
és még a születési évében visszatette a saját 
fiával (a 13398-assal), így kelt a 13375 skcst, 
illetve 13376 pikh.

Gyuri mindig is kis létszámmal foglalko-
zott, Aszódon a 24 versenyhím mellett maxi-
mum 6 pár tenyészgalambot tartott.

2001-ben Kállóra költözött, ahol az állo-
mány létszáma a mai napig hasonló méretű 
maradt, idén tenyészállománya például ta-
vasszal 10, nyáron 8 párat tett ki.

Aszódon a mostanihoz képest még inkább 
időszűkében szenvedett, hiszen azokban az 
években még Mátyásföldre az Ikarusz gyár-
ba járt dolgozni, ahová reggelente 4:30-kor 
kellett elindulnia otthonról, ezáltal a hímeket 
csak napi egyszer, este tudta kiengedni.

Időközben munkahelye megváltozott, és az-
óta már napi kétszer szállnak a galambjai, de a 
totálözvegységre továbbra sem gondolhat.

Kállón született versenygalambjai legna-
gyobb részben már a két rokontenyésztett 
vonal keresztezéséből kerültek ki, amelyek 
mellé minden évben igyekszik behozni egy-
két új vérvonalú galambot, de csak kevés 
számban alkottak maradandót, több nagyne-
vű galamb is kihullott a rostán. Talán a nem-
régiben idekerült Vandenabeele vérvonalú 
galambok mutatják a legnagyobb reményt 
egy harmadik számú vonal kialakításához.

Néhány évvel ezelőtt Dulai László a kartali 
futballpályán galambbörzét rendezett, ahol a 
Galamb Hungária is eladásra kínálta Natural 
tenyésztelepről származó fiataljait. Az akkor 
éppen ott dolgozó Kazi Zoltán mutatott egy 
tetszetős fészektollas sötétkovácsolt hímet 
(Belg. 08-6380619), amelyet miután Gyuri 
kézbe vett, mindjárt egy dobozt is kért mellé.

Az első évben három tojót és egy hímet 
sikerült belőle kiengednie, és a hím gyerek 
egyéves korában az utolsó 5 versenyt zsi-
nórban helyezte, de a következő év tavaszán 
elvitte a héja. Sőt a 2010-ben kelt fiát is szét-
tépte a ragadozó.

Az előbbi szerencsétlenségekből kifolyólag 
mindössze egyetlen egyéves unokája szállt 
az eredeti Natural hímnek, amely egyéves 
nem is nála látta meg a napvilágot, hanem a 
szilasligeti Vidits Györgynél. A Viditsnél kelt 
unoka, a 10-D238007 kék hím Dorner egyik 
legjobb egyévese volt, nagyban hozzájárult 
a csapat sikeréhez. Apja Dornernél született 
két eredeti Natural gyűrűs Vandenabeele 
alól: a Kartalon kiválasztott sötét hím került 

párba egy ugyanabból a Natural kollekció-
ból származó kékcsapos tojóval (Belg. 08-
6379997). Ez utóbbi tojót Horváth Imre ba-
rátjától (Vácrátót) kapta születésnapi ajándék 
gyanánt. Az egyéves versenyző apját Dorner 
tenyészgalambnak hagyta, és ajándékba adta 
Viditsnek, aki egy a bátyjától odakerült szin-
tén Natural gyűrűs kékcsapos Vandenabeele 
tojóval rakta össze. Tehát a 238007-es mind-
két oldalról Natural-féle Vandenebeele ga-
lambokból származik.

A dúc másik kiemelkedő egyévese (10-
D253614 kh) már Dornernél született, apja a 
02-23-50750 kh 2005-ben országos zóna I. 
champion, és az ötszörös bajnokcsapat egyik 
legkiemelkedőbb tagja, származását tekintve a 
már említett 13376-os rokon. De Baere pikh x 
1704-es zöld gyűrűs tojóból (3434-es anyja) kelt. 
A 253614-es anyját (08-26-05118 kt) Dorner köl-
csön költésre kapta Sári Jánostól (Nagyfüged), 
akinél e tojó két német galamb alól született 
(Verstraete Uno vonal x Vandenabeele). Azóta 
anyját, a Vandenabeele tojót visszavásárolta ko-
rábbi német tulajdonosa.

(Folytatása Következik)
Angyalos Péter

01-07-42162 kkt (3434-es x saját 
anyja), jelenlegi bázistojó

10-D238007 kh: a kerület 10. legjobb 
egyévese

Jihlava I. (339 km): ker. 5. díj
Jihlava III. (339 km): ker. 4. díj

Belg. 08-6380619 skh 100% Gaby 
Vandenabeele

kép: 10-D253614 kh: a kerület 
2. legjobb egyévese

2x ker. 4. díj, 1x ker. 2. díj

02-06-42857 sktah (2005-ben kelt), 
az állomány legjobb tenyészhímje, 
beltenyésztett De Baere a 13376 x 

13375 testvérpárosításból
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 Aradi László (1932-2008)

Aradi Lászlónak már gyerekkora óta voltak 
galambjai, egyesületi tag csak 1949-től volt.

Kezdetben rengeteg csalódás érte, előfordult, 
hogy neves tenyésztőktől vásárolt 20 db fiatal-
ból 200 km-es távolsághoz érve egyetlen egy 
sem maradt. De ,,keményfejű” ember lévén, 
nem adta fel. Sikerült olyan tenyészanyagra 
szert tenni melyek hosszú-hosszú évek során 
megfelelő galambokat „termelt” számára.

Anker Alfonz sportbarátjától vásárolt há-
rom Dejon-vérű galambot, a kolozsvári Sza-
bó Józseftől pedig került hozzá egy gyönyörű 
fakó tojó, amely közvetlen leszármazottja volt 
az 1938-ban Romániába bevitt 30 Bricoux-
madárnak a Barbarossa és Derbi nevűnek. (A 
fakó tojónak kiváló tenyész értéke volt. A ga-
lambot kitömött állapotban láttam, feltűnőek 
voltak a nagy és visszacsavarodó körmei.)

Ezen kívül csak a Hatvanból származó öreg 
sk hím számított tenyészgalambnak, amely 
18 éves korában nekirepült egy drótnak és el-
pusztult. Ez a galamb közben kétszeres apa-
lány párosításban lett rögzítve. A „besegítő” 
egy Schaub Józseftől származó német-vérű 
madár volt. A galamboknak a padlástérben 
kiképzett ötrészes dúcban van az otthonuk. A 
jól hőszigetelt dúc kb. 80 galamb elhelyezé-
sére alkalmas. A tenyészdúcban 8 fészekfül-
ke van elhelyezve. A versenydúcban 22 pár 
galambnak van helye. Egy vegyes használatú 
helyiség (tenyész és versenygalambok is van-
nak ott) egy 2 négyzetméteres alapterületű el-

különítő és a fiatalok számára kiképzett dúc, 
csak ülőkékkel található még. 

A 0933-64-269 kkh több mint 16000 díjki-
lométer teljesítésével egyik legjobb galambja 
volt. Sok munka, szerencse, nagy-nagy ga-
lambszeretet, amikben látta a sikerei titkát. 
Mindig kereste melyik keresztezés adja a leg-
jobbat a többit már a kosárra bízta. A kerületi 
versenyeken valamennyin részt vett. Amelyik 
galamb nem bírta a megterhelést az nem ma-
radhatott a dúcban. Természetes módszerrel 
versenyzett, de nem esküdött rá, hogy ez a 
legjobb módszer. Szerinte mindenkinek meg 
kell találni a számára legjobbat. A versenyzői 
bírták a nevelést, előfordult, hogy 3-4 fiatalt is 
etettek az otthon lévők, pár nap múlva azután 
mentek versenyre. Galambjaival naponta kb. 
3 órát töltött, versenyidőszakban egész vasár-
napokat. Számára ez volt a legjobb szórako-
zás. Persze, ehhez megfelelő élettárs is kellett, 
ezért is szerencsés embernek tartotta magát. 

Barát és egyben versenyzőtárs személyé-
ben pedig Lekli Dezső mesterversenyző volt, 
akivel minden tapasztalatot megbeszéltek, 
mivel dúcaik alig pár méterre voltak a pad-
lástérben egymástól. A versenyekre való fel-
készítés három fő elemének tartotta – a meg-
felelő ellátás, – jó egészség és a galambok 
ismerete. Egy-egy verseny előtt figyelembe 
vette a fészekállapotot és, hogy milyen időbe 
jön a galamb legjobban. Meggyőződése volt, 

hogy egy tenyésztőnek ránézéssel kell tudnia 
megállapítania, hogy a galambot belehet-e 
tenni a kosárba, várható-e a galambtól valami 
eredmény vagy nem.

A kezdő galambászoknak a következő ta-
nácsot javasoltam: „Mindenek előtt nagyon 
kell szeretni a galambot!!!” Így az ember 
nem tekinti áldozatnak a sok munkát, és fá-
radságot. Meg azt, hogy ne hamarkodják el a 
galamb beszerzést. Ha sikerült eredményes, 
jó galambokra szert tenni, legyen hozzájuk 
elegendő türelmük, mert az eredmények nem 
jönnek máról-holnapra. Azoktól a sporttár-
saktól pedig akik évek óta eredményesen 
versenyeznek, azt kérem, hogy létszám fe-
letti felesleges galambjaikat kis összegért, 
vagy ajándékba juttassák el a kezdőknek. Így 
a kispénzű kezdők nagyobb kedvet kapnak 
hamarabb lehet belőlük is jó galambász.

Rimóczi Róbert

2005-ben megrendezett Barcelonai 
verseny egyedüli csapat díjasa

A fiatalkori galambszeretet élete utolsó 
napjáig megmaradt

Az öreg sötét tenyészhím

Mottó: „Mindenek előtt nagyon kell szeretni a galambot!!!”
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Oostende 2011.
Hosszú évek kihagyása után a Magyar Pos-

tagalamb Sportszövetség, Bárdos István elnök 
képviseletében úgy döntött, hogy meghirdeti 
szövetségi tagjai számára az 1000 km feletti ver-
senyt, Oostendéből és Brüsszelből, mely a szak-
lapban megjelent a nevezési feltételekkel és a dí-
jazással együtt. Az év elején a magyar szövetség 
részéről történt ismételt kapcsolatfelvétel a Szlo-
vák Maraton és Derby Klub, (MDKS, internet 
elérhetőség: www.longdistance.wz.cz/Preteky) 
felé, a magyar fél indítványozására, de a szlo-
vák fél meghívására. A megbeszélésen a magyar 
szövetség képviseletében Bárdos István elnök, 
Belák Ottó Maraton Klub elnök és J. Varga At-
tila, míg szlovák képviseletben Jan Buso MDKS 
elnök és Nochta István a Komarno és környéke 
Maraton és Derby Klub területi vezetője vett 
részt. Az értekezlet eredményeként kétoldalú 
megállapodás született a kétnapos maraton ver-
senyeket illetően. Természetesen ebbe beletarto-
zik az Aachen, Liege, Kiel versenyek, valamint 
ennek keretében került sor az Oostende és Brüsz-
szel versenyek esetleges közös megrendezésére. 
Sajnálatos tény, hogy a Brüsszeli út az előjelent-
kezések alapján érdektelenség miatt elmaradt. 
Az Oostendéből rendezett versenyre is csekély 
érdeklődés mutatkozott, de végül is hat szövetsé-
gi tag jelentkezett, – mindössze 27 db galambbal, 

– akik megérdemlik nevük bemutatását:
- B-09 Ádám András   3 db
- A-40 Bárdos István   4 db
- F-10 J. Varga Attila 10 db
- U-03 Dr. Kürtösi István   5 db
- A-48 Simon Mihály   2 db
- D-08 Szauervein József   3 db
A 27 db magyar galamb Megyercsen 

(Calovec, Szlovákia) lett bekosarazva 627 db 
szlovák galambbal együtt. A bekosarazási hely-
színre Bárdos István elnök, Pethő Attila titkár és 
jómagam szállítottuk őket. A tovább szállítást a 
szlovák fél vállalta. A szállítmányhoz a cseh ha-
tárnál csatlakozott a Morva országi maratonosok 
6000 db galambja, hogy azután együtt menjenek 
a közös feleresztési helyre Oostendébe.

A start ideális időjárási viszonyok mellett, 
július 01-én pénteken 10.30-kor megtörtént. 
A Morvák számára a verseny eredménye 
még aznap estig eldőlt. A szlovák sporttársak 
szombat hajnalban jelentették az első galam-
bokat, délig meg volt a húsz százalék. A mi 
galambjaink feszült várakozás mellett csak a 
késő délelőtti órákban kezdtek érkezni. 

A verseny a következő sorrend szerint zárult:
1. Szauervein József D08
Hu–06–03–67779 H
érk.: júl.02. 11:50:32 1066.37 m/p

2. J. Varga Attila F10
Sk–09–0702–324 H
érk.: júl.02. 10:58:43 1014.69 m/p
3. Dr. Kürtösi István U03
Hu–08–05–60837 T
érk.: júl.04. 08:24:08
Az Oostendéből való hazatérés eléggé hosz-

szúra nyúlt galambjaink számára, hiszen a két 
élgalamb kivételével 4-6 napra volt szükségük 
ahhoz, hogy haza térjenek, persze még min-
dig van hiányzó. A kevés induló létszám miatt 
átfogó képet nem alkothatunk maratonos ga-
lambjaink képességeit illetően, de a tenyész-
tőknek mindenképpen ki kellene használniuk 
az ilyen lehetőségeket, hogy felmérjék állo-
mányuk genetikai értékét. El kell fogadni 
azt a tényt, hogy a jó minőség kialakításá-
ban nemcsak a kiváló pedigreé, hanem a 
folyamatos és szigorú „kosárszelekció” is 
szükséges! A maraton versenyek kedvelőinek 
mindenképpen meg kell ragadniuk az összes 
adódó lehetőséget, hisz a három fő úton kívül 
nincs más mód arra, hogy ezt megtegyék.

Reménykedem abban, hogy szövetségünk 
a következő években is megrendezi szá-
munkra – országos szinten – az Oostende és 
Brüsszel versenyeket, megadva a lehetőséget 
azoknak, akik be merik vállalni a megméret-
tetést, természetesen átgondolva a tanulságot. 

J. Varga Attila 

Asszonyszemmel
Olvastam az augusztusi számban megje-

lent „Köszönöm Doktor Úr” című cikket.
Ehhez illik a mi történetünk is.
Feleség szemszögéből hogy látom a galam-

bászokat. Párommal lassan öt éve új életet 
kezdtünk. Sokat mesélt, hogy előtte galam-
bokkal foglalkozott, röptetett. Igaz eredmé-
nye kevés, lelkesedése és kitartása sok volt. 
Tavaly egy ismerősnél voltunk, aki megadta 
a kellő inspirációt, hogy újra kezdjen bele a 
galambsportba. Ebben, mint új társ feltétel 
nélkül támogattam, hiszen látni a boldogsá-
gát engem is boldoggá tesz. Önzetlen barátok 
segítettek ebben, tenyészpárokat kaptunk tő-
lük. Vásárolni nem tudtunk mivel az új élet-
hez új ház is kellett hitellel együtt.

Tavasszal elkezdődött a párosítás, nagyon vár-
ta melyik pár, milyen utódokat kap. Neve is volt 
már mindnek. Én is kezdtem megismerni őket, 
nocsak, módjával… Sikeresen 30 fiatalt gyűrű-
zött fel és egy-kettőt másoktól is kapott. Nagyon 
készült a fiatalok versenyére, sóvárogva nézte a 
főverseny eredményeit a neten. Drukkolt a bará-
tainak és velük örült, ha sikert értek el.

Lassan a fiatalokat is fel kellett készíteni a 
versenyre, az izgalom nagy volt, mennyi jön 
haza egy-egy útról. A távot növelve Pannon-
halma volt a hatodik tréning. Előtte a chip 
gyűrűket felraktuk a „sporttársakra” és biztos, 
ami biztos a telefonszámos matricákat is. Én 
kételkedve kérdeztem, hogy ez még nem ko-
rai? Megnyugtatott, ha máshova szállnak fel, 
akkor a házigazda telefonál, és mi tudjuk, mer-
re járnak a kis versenyzőpalánták. Három ga-
lambász 120-130 galambjával elindult a kocsi 
Pannonhalma felé. Sajnos ez egy katasztrófa 
út lett. Egy hét alatt hármójuknak összesen 20-
25 galamb érkezett haza. Nem tudjuk mi volt 

az oka (napkitörés, műholdbeállítás), vagy 
más egyéb. A mai napig keressük rá a választ.

Most kezd érdekes lenni a történet. Vártuk 
a telefonhívásokat. (Úgye milyen jó volt fel-
tenni a chip gyűrűket és a telefonszámos mat-
ricát?!!!) Az első hívás szombati napon volt, 
telefonszám rejtve, bemutatkozás nincs: „Sop-
ronban van a galambja, ha délig nem megy el, 
kihúzom a nyakát!” A telefonhívás itt befeje-
ződött. (Annyit már én is tudok, a legnagyobb 
melegben egy galamb sem rúgja el magát.)

A második telefonhívás Győr környéki 
galambásztól jött név és telefonszám közöl-
ve: „Ideszállt 10-11 idegen galamb chipes 
csak 1 van közöttük”. Kértük pár nap után, 
ha pihentek engedje el őket. Ígéretet kaptunk 
másodszor mi hívtuk mi a helyzet? Már csak 
négy van nála. Nyúlketrecben!!!?? Nem ér-
tettük, ha el akarta engedni miért nyúlketrec-
ben van? Párom tudta nélkül írtam egy sms-t, 
hogy az újságban olvastam az etikai kódexet 
és ebben a sporttársak segítik egymást, mivel 
ő felhívott bennünket biztos ebbe a táborba 
tartozik. Kértem küldje haza a galambot, mert 
a férjem már belebetegszik. Újra jelentkezett, 
hogy másnap elviszi 10 km-re a dúctól és el-
engedi. Azóta várjuk a hívását, hogy mikor 
engedte útjára a galambunkat.

Harmadik telefonhívás Ausztriából jött, 
tolmács segítségével visszahívtuk és kértük 
engedje el, azóta sem jött haza.

A negyedik telefon három hét múlva ér-
kezett Sopronhorpácsról. Elmondása alapján 
Mörbischből röptettek és a mi galambunkat 
magukkal hozták az övéi, kérdezte mit csinál-
jon? Megkértük zárja be és pár nap múlva há-
zától távolabb engedje el. Telefonon szólt, hogy 
mikor engedte el, mi vártuk. Sajnos az a galamb 

azt a dúcot választotta otthonául, mert másnap 
szólt, hogy újra nála van a kis tekergő.

Mivel ennyi mindent megtett érte és értünk 
így ezúton szeretném, megköszöni neki és ne-
vét nyilvánosságra hozni. Galambok!!! A jövő-
ben csak Bagócsi Józsefhez Sopronhorpácsra 
szálljatok be. Ő megtesz mindent, hogy a kis 
káosz a fejetekben helyrerázódjon, és újra gaz-
dáitok gyönyörködhessenek bennetek.

Itt vége is a telefonhívásoknak. 23-ból, 
négy ember vette a fáradtságot, hogy felhív-
jon bennünket.

Hét galamb azért sáros lábbal hazaért így 
még mindig maradt 19. Kétlem, hogy mind 
a 19-et héja vitte el. Nem értem, ha van ná-
lam egy galamb, amely magával hordozza a 
telefonszámot akkor miért nem hívják a gaz-
dit. Vagy azt gondolják, mivel már rajta van, 
a chip, akkor csúcsminőségű és tenyészte-
ni kell??! Azt is látom és olvasom, hogy az 
irigység és a betartás a másiknak mennyire 
elterjedt szokás lett. Nem gondolják, hogy aki 
belsőleg nem elég tiszta, az nem érdemes ver-
senyre. Azt olvasom minden újságban, hogy 
lehet mindenkinek jó, sőt kiváló galambja, 
csak kitartás és sok munka kell hozzá, nem 
a galambban kell keresni a hibát, hanem saját 
magunkban, ha nem vagyunk eredményesek, 
ez nem tudják megtanulni sokan??!!! Hiszen 
ez vonatkozik az egész életre is! Az etikai kó-
dexet szerintem felesleges közzétenni, mert 
aki alapból nem becsületes, önzetlen és segí-
tő szándékú az el sem olvassa. Megjegyezni 
valóm még annyi, hogyan növekedjen a ga-
lambsportban résztvevők száma, ha a nem 
kevés kiadás mellé még ilyen kudarcok is érik 
az új belépőket. Hol itt az összetartás??

Köszönettel: Egy feleség, aki férje tudta és 
beleegyezése nélkül írt Önöknek.

Bischofné Vati Hajnalka
M-12
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B 09-6323201: Rik Hermans olimpiás galambja 
nyerte a 2011-es Bourges-i nemzeti versenyt

2011. május 28-án került megrendezésre 
Belgiumban a Bourges-i nemzeti verseny. 
Összesen 45297 galamb vett részt - a 25651 
öreg és 20646 egyéves galambot 7 óra 45 
perckor eresztették fel. Az öreg galambok 
győztese Rik Hermansé lett, Pulléből. Az ő 
B 09-6323201 tojója, „Cow Girl”, 1,568 m/
perc sebességet ért el. Azonban nem ez volt 
az első sikere: a 2011-es, januári poznani 
olimpián az egyévesek között ő lett a belga 
olimpiás galamb. És most ez a hatalmas nem-
zeti siker!

Az Olimpia után minden átlagos gondolko-
dású galambtenyésztő úgy gondolta, hogy Rik 
Hermans ezt a galambot rögtön tenyésztésbe 
fogja, azonban ő minden jó tanács ellenére 
úgy döntött, hogy tovább versenyezteti. „Egy 
jó galambnak versenyeznie kell”, hangzik a 
mottója, azonban „Cow Girl”-nek immáron 
fenntartott helye van a tenyészdúcban.

Ahogy kezdődött…
Az 1977-es születésű Rik Hermans az is-

mert belga szaklap, a „De Duif” kiadójának, 
Jan Hermansnak a fia. A csoda tehát az lenne, 
ha Rik nem postagalambsporttal foglalkozna. 
Már fiatalon segédkezett apja árverésein, és 
ott „fertőződött meg” a galambászattal. 

Ezután 1995-től apja hosszú távú galamb-
jainak utódaival próbálkozott, ám ezek nem 
voltak elég gyorsak. 1996-ban megkapta 
első saját dúcát a Waalre-i, hollandiai szülői 
birtokon, amelyet Miel van den Brandentől, 
Dirk Leekenstől és Hugo Moristól szárma-
zó fiatalokkal töltött meg, amelyek rögtön a 
legjobb formájukat hozták. Abban az időben 

„Fenomeentje” volt a sztár, amely 1997-ben 
Hollandia 1. helyezett Fiatal Ászgalambja 
lett 1., 1., 2., 3. és 6. helyezésekkel (átlago-
san 1500 galamb közül) szerezve meg a cí-
met. „Fenomeentje”-t 1998 áprilisában Kí-
nába adták el, 8 fiatalt azonban megtartottak 
tőle. „Fenomeentje”-től és „Dure”-től (André 
Roodhoft) származik „Laat Fenomeentje”, 
amely „03 Claessens”-szel párban sikeres 
utódokat hagyott hátra. 

1996 végén érkezett két fiatal Dirk van 
Dyck „Kannibál”-jától (testvére Koopman 
„Golden Lady”-jének), amelyek a „Witneus” 
és „Dondersteen” nevet kapták, és megta-
lálhatók a Hermans-galambok 80%-ának a 
törzskönyvén. A Flor Vervoorttól származó 
„Fieneke”-galambok is hozzájárultak a siker-
hez: Rik 1998-ban „Fieneke” hím testvérét, 
majd 1999-ben tojó testvérét vette meg. Flor 
Vervoort 2003-as árverésén szerezte meg 
„Fieneke” és „Vater Fieneke” egyetlen fióká-
ját, amely szintén telitalálatnak bizonyult.

Később érkeztek hozzá galambok Jos 
van der Vekentől (Retie), Eddy Janssentől 
(Zandhoven), Kees Bosuatól (Dordrecht), 
Rudi Dielstől, Gerard és Bas Verkerktől 
(Reeuwijk), továbbá Marina van de Veldetől. 
Összegzésképp elmondható, hogy „Witneus” 
és „Dondersteen” alkotják még mindig a leg-
fontosabb vérvonalat.

Hollandiából Belgiumba
Hollandiában egyik sikeres évet követ-

te a másik - 1997, 1999 és 2004 különösen 
kiemelkedőek. Időközben Rik megismerke-
dett feleségével, Cindyvel, és úgy döntöttek, 
hogy Belgiumba költöznek. 2005 augusztu-

sában Pullében, Zandhoven egy részén vettek 
házat, ahol már lakott néhány nagy, az egész 
világon ismert galambász. 2006 elejére elké-
szült a fiatalok dúca, amelybe 60 Miel van 
den Branden galamb került. A belgiumi kez-
dés nem is sikerülhetett volna jobban. A négy 
belga nemzeti verseny közül hármon végzett 
az első száz között Rik galambja, és a negye-
dik, La Souterraine-i versenyen megnyerte a 
123. nemzeti versenyt.

2006-2007 telén megépült az öreg galam-
bok dúca is, amely Kees Bosua dúcainak 
elrendezését követte. 15 méter volt a teljes 
hossza, és ezen nem is változtattak, mert 
a dúc kiválónak bizonyult. Már a 2007-es 
szezon is kiemelkedően sikerült, három ga-
lamb végzett az első 60 között a Bourges-i 
nemzeti versenyen, és ez az eredmény évről 
évre javult. Végül következett, mintegy meg-
koronázásképpen, a lengyelországi egyéves 
olimpiás galamb győzelme, amely most már 
a Bourges-i nemzeti bajnok is.

„Cow Girl” „nem rossz” szülőktől szár-
mazik

Törzskönyvén apai és anyai ágon is meg-
található Flor Vervoort „Fieneke 5000”-jének 
vonala.

A versenycsapat 20 párból áll, özvegy 
módszerrel versenyeznek 

Nem csinált korai párosításokat, hanem 
egész idő alatt külön tartotta a galambokat. 
Habár annak elkerülésére, hogy a tojók egy-
más között párosodjanak, engedte, hogy a 
hímek és a tojók rendszeresen lássák egy-
mást. Március 23-án rakta őket össze, majd 

Rik Hermans olimpiás tojójával 
(B09-6323201). A Bourges-i győzelem-
mel beírta magát a belga postagalamb-

sport nagykönyvébe
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5 nap párosodási idő után szétválasztotta 
őket. 5 egyéni edzés – jelen esetben 2 röp-
tetés Quiévrainból és Noyonból, továbbá 
3 középtávú – után kerültek bekosarazásra 
Bourges-re.

Rik Hermans maga mondta, hogy ő tu-
lajdonképp egy kényelmes tenyésztő, aki 
nem végez annál több munkát, mint ameny-
nyi feltétlenül szükséges. Télen annyi időt 
szentel a galamboknak, amennyi az eteté-
sükhöz és itatásukhoz szükséges. Ha túlsú-
lyosnak érzi őket, ki-kihagy egy napot. A 
versenyszezonban természetesen ez más-
képp van: akkor naponta 5-6 órát foglalko-
zik a galambokkal.

A szelekció az eredmények alapján tör-
ténik, és csak másodsorban a törzskönyv 
alapján

Rik nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ga-
lambjai megőrizzék természetes ellenálló-
képességüket. A beteg galamboknak egy he-
tet ad arra, hogy felgyógyuljanak. Előnyben 
részesíti a hosszabb, jól izmolt galambokat, 
puhább tollazattal. „A fej, a szemek és a 
szárnyak nem árulnak el sokat, azonban az 
általános megjelenés, az összbenyomás annál 
inkább. Ha 10 másodpercig a kezemben tar-
tok egy galambot, már tudom, hogy milyen.” 
– mondja Rik.

Egészségmegőrzés
A Herman-dúcok egészségügyi felügyele-

tét Rob Hoekstra állatorvos (Riethoven, Hol-
landia) végzi. Minden második év október 
végén tíznapos kúrát tart parathypus ellen, 
oltani azonban nem olt ellene. Ezen kívül a 
nyugalmi időszakban eltekint mindenféle 

egészségügyi beavatkozástól. Az idei évben 
Rik kétszer ment kontrollra Robhoz, aki a 
május közepi vizsgálaton mindössze egy 
enyhe Trichomonas-fertőzést állapított meg 
az egyéveseknél. Az idősebb galamboknál 
nem talált semmit. Így, tekintettel a Bourges-i 
röptetésre, az egész versenycsapat május 16-
án Trichomonas-tablettát kapott. Ugyanazon 
a héten háromnapos kezelést kaptak a légúti 
betegségek ellen is.

Egy teljes értékű csapat
Rik tisztában volt vele, hogy Bourges-i 

versenyen egy erős, 5 öreg galambból álló 
csapatot tud indítani, amelyek egyformán 
jók. Mind az öt a 2010-es nemzeti verseny 
élmezőnyében végzett, és 2011-ben a három 
középtávú röptetésből 15 helyezést hoztak el, 
ebből 13 az első 10%-ban volt.

„A táplálás alapvető fontosságú az ered-
ményes galambászathoz” – mondja az 
újdonsült nemzeti bajnok. Azokat a galam-
bokat, amelyek sokat repülnek, megfelelően 
kell etetni. Minden galambja tele etetőnyit 
kap a számára megfelelő tápkeverékből, 
mely minden esetben Versele Laga. A hímek 
előtt egy óráig, a tojók előtt 20 percig hagyja 
a tápot.

A pullei edzésmódszer a következő: 
A vasárnap pihenőnap, ekkor a galambokat 

nem engedi ki. Hétfő reggel repülhetnek sza-
badon fél órát, este pedig ¾ órányi tréning-
jük van. Kedden és szerdán kétszer egy órás 
edzést tart, majd csütörtök reggel még egy 
szabad röptetés van – a tojóknak 30-40 perc, 
a hímeknek pedig egy óra –, az étvágy növe-
lésére. Csütörtök este begyűjtik őket.

A Hermans-galambok szemmel láthatólag 
egyre jobb kondícióban vannak: a Bourges-i 

röptetésen is remek formát mutattak. A tíz 
benevezett öreg galambból 8 ért el helye-
zést, ezekből 6 az első 10%-ban, az 1., 9. 
és 12. helyekkel kezdődően. A 24 nevezett 
egyéves nem szerepelt ilyen jól, de 17 he-
lyezéssel, ebből 9 az első 10%-ban, ők sem 
adnak okot elégedetlenkedésre. „Cow Girl” 
harmadik nevezettként került begyűjtésre, 
mert a megelőző héten túl későn ért vissza, 
de amint látjuk, teljesen visszanyerte for-
máját. A fogadási lista élén álló galamb is 
elcsípett egy helyezést. A galambsport min-
dig is egy nagy rejtvény volt, de nagyszerű 
galambokkal közelebb lehet kerülni a meg-
oldásához.

B09-6323201 „COW GIRL” 
legjobb eredményei:
2010: 
1. belga olimpiás galamb az egyévesek kö-

zött – Lengyelország 2011
2. belga középtávú ászgalamb – Európa-

kupa 2010
8. Argenton nemzeti (7358 galamb)
68. Bourges nemzeti (17061 galamb)
4. Dourdan (2356 galamb)
4. Melun (2265 galamb)
7. Dourdan (2356 galamb)
65. prov. Argenton (2118 galamb)
424. Chateauroux zóna (8353 galamb)
33. interprov Bourges (1143 galamb)
229. prov. Bourges (1822 galamb)

2011:
1. Bourges nemzeti (24651 galamb)
24. Melun (2402 galamb)
46. Noyon (1250 galamb)
78. Dourdan (2231 galamb)
383. Noyon (1170 galamb)
391. Dourdan (1258 galamb)

Dirk Zoland
ford. Hanák Dorottya

A versenyző tojók részlege. A ferdén 
elhelyezett rács és a műanyag labdák 

az ülőhelyükön tartják a tojókat

Ebben az aránylag kis dúcban 20 párt tart özvegy módszerrel és 40 fiatalt
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Szentendre A-45 PGSE
Az Egyesületet nyolc fővel 1969-ben 

azok a szentendrei sporttársak alapították, 
akik korábban a pomázi A-30-as sport-
egyesületben versenyeztek.

A megalakulás utáni években Katona 
Sándor, Stefánovics János, Szirtes Fe-
renc, Horkai Tibor, Drobolics Ferenc, a 
Vida testvérek, és a Kátai testvérek ér-
tek el jelentős eredményeket. Szadeczky 
Ferenc és Tóth Ferenc a 80-as évek-
ben sokszor volt az Egyesület bajnoka. 
A fiatalok versenyein Maráczi Tibor 
volt különösen eredményes, több alka-
lommal is megnyerte a fiatal galambok 
bajnokságát.

Az 1970-es és 1980-as években 
(gyűjtőhely hiányában) Stefánovics János 
és Baráth István járult hozzá ahhoz, 
hogy a családi házuk udvarán történjen 
a galambok gyűjtése. Ezzel mindkét 
sporttársunk sokat tett a közösségért. 
Stefánovics János 2010-ben bekövetke-
zett haláláig az Egyesület fáradhatatlan 
elnöke volt.

A versenyeken az 1980-as évek közepén 
Mihály Pál és az Annavölgy dúc diadal-
maskodott több alkalommal. 

Az Egyesület tagjai 1991-ig a B III. tag-
szövetségben, 1992-től az Esztergom és 
környéke (16-os) Tagszövetségben verse-
nyeznek.

1988-ban a tahitótfalusi Szabó János 
nyerte az Egyesület általános bajnokságát, 
amelyet sorozatban még 23 év, és 23 baj-
noki győzelem követett a bajnoksági for-
mák valamelyikében. Így 2010-ben is Ő 
lett az Egyesület bajnoka rövid-, közép-, 
és hosszú távon egyaránt. A fiatalok baj-
nokságán az évek során Szávoly József, 
Stefánovics János és Farkas Géza ga-
lambjai diadalmaskodtak.

Teljesítményével Szabó János az 
Egyesület legeredményesebb versenyző-
je. Sikereit mutatja, hogy 1993 és 1996 
között az Esztergom és környéke (16-os) 
Tagszövetség általános bajnoka, 1998-
ban legeredményesebb versenyzője, 
2002-ben a hosszú távú csapatbajnokság 
III. helyezettje. A Solva Klubban három-
szor (1998-ban, 1999-ben és 2000-ben) 
nyert bajnokságot. 1999-ben a „Pan-
non Grand Prix”-en galambjai IV. és V. 
championok lettek. 2000-ben a Magyar 
Elit Klub II. helyezettje. A „Magyar 
Kupa 2000” versenyen rövidtávon IV., 
és V. helyezést ért el. Országos eredmé-
nyeit az is jól mutatja, hogy 1998-ban a 
sportkategória általános távján II., V. és 
X. helyezést repültek a galambjai, 1998-
ban a középtávú csapatbajnokság I. dí-

ját, 1999-ben a hosszú távú csapatver-
seny III., a rövidtávú csapatverseny IV. 
díját szerezte meg. 2000-ben „Az ország 
legjobb dúca” versenyében V. helyezést 
érte el. 2001-ben a Dél-Afrikai verseny 
I. díjas csapatának tagja, 2006-ban or-
szágos élversenyző. Kerületi champion 
galambjai egy kisebb dúcot is megtölte-
nének, számuk 26.

Napjainkban az Egyesületnek 13 tagja 
van, általában 10 fő versenyez, az oszt-
rák-német utakat reptetjük. Az Egyesü-
leti élet legaktívabb szervezője Váradi 

József tagtársunk, aki egyben a verseny-
bizottság elnöke is. 

Sporttársaink ABC sorrendben a kö-
vetkezők: Baráth István, Farkas Géza, 
Gerezsdi György, Kikilai Ferenc, Molnár 
Lajos, Puzsér János, Szávoly József, Sza-
bó János, Szabó Károly, Szeberin Sándor, 
Váradi József, Weiszenburger László és 
dr. Zsolnay Miklós. Jó társaságban, sport-
szerű társakkal és megértő feleségekkel 
galambászunk.

Szabó János
elnök

Szabó János unokájával

Szávoly József
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Történet az elfáradt galambokról
Az elmúlt hónapban több galam-

bász keresett meg azzal a problémával, 
hogy bizonytalan idegrendszeri tünete-
ket mutatnak a galambjaik. Ez a cikk 
az egyik számomra is tanulságos eset 
kapcsán, ezeknek a betegségeknek az 
egymástól való elkülönítéséről szól. 
Elmondható, hogy a betegségek szá-
mottevő része a paramyxovirosis volt.

Egy történet viszont kilógott a sorból.
Adott egy postagalamb állomány, 

ahol megbetegedés érdekes módon a 
teljesen zárt tenyészállományban lé-
pett fel. 2-3 madár – tojók és hímek 
egyaránt – egyik pillanatról a másikra 
bizonytalanul kezdett repülni, három-
szorosára nőtt a vízfogyasztás a dúc-
ban, és egy elhullás is történt.

A helyszíni vizsgálat mindig egy be-
szélgetéssel kezdődik. Kiderült, hogy 
a régi emésztő mellé egy új gritt is ke-
rült, takarmányt nem váltottak. Oltott 
állományról volt szó (jómagam saját 
kezűleg oltottam, ami ritka, mint a fe-
hér holló). Folyamatos parazitamente-
sítés folyik az általam javasolt módon. 
Új madár nem került az állományba, 
oda más állat sem tud bejutni.

A dúc megtekintése során feltűnt a 
sok vízivás jele, „úszott” a galambdúc. 
Sok bélsár kizárólag emésztőből állt! 
A galambokat meghajtva a volierben, 
azok pár másodperces repülés után szó 
szerint a padozatra estek. Mintha ne-
hezükre esett volna a repülés, elfárad-
tak. A talajon bizonytalanul járkáltak.

Kézbe fogva a galambokat az enyhe 
lesoványodáson kívül (ami a neveltetés 
időszakában elfogadható) fizikálisan 
semmi különöset nem tapasztaltam.

Mi bajuk lehet? Kérdeztem ma-
gamtól!

Megpróbálom leírni, mi jár ilyenkor 
az állatorvos fejében, sorra veszem a 
lehetőségeket, milyen érvek állnak az 
egyes betegségek mellett és ellen. Tu-
lajdonképpen a differenciál diagnózis-
ról lesz szó.

• Az első számú betegség, ha ideg-
rendszeri betegségekről van szó, a 
paramyxovirosis kizárása.

A sokat iszik, sokat pisil jel és az 
idegrendszeri tünet stimmelt, de min-
den más nem. Biztosan oltott állo-

mányban ennek a betegségnek az elő-
fordulása csekély. Bár nem lehetetlen, 
ha cirkovírus is van a háttérben. Sze-
rológiai vizsgálat és az agyvelő kór-
szövettani vizsgálata segíti a betegség 
megerősítését.

• Salmonellosis vagy más néven pa-
ratífusz: (ezt gondolta a galambász is)

Jellegzetes hasmenéssel, sántítás-
sal, étvágytalansággal jár ez a kórkép, 
gyakori az elhullás.

Ezek a tünetek hiányoztak, állo-
mányszinten a betegség jóval széle-
sebb körben jelentkezik.

Itt a bélsár és az elváltozott szervek 
bakteriológiai vizsgálata segíti a diag-
nózist.

• Hasonló megfontolásból az 
ornithosis és a streptococcosis is ki-
zárható.

• Trauma
Egyszerre több galambnál és egyéb 

tünetek mellett kizárt, hogy ez álljon a 
betegség hátterében.

• Dimetridazol mérgezés
Ilyen kezelés biztosan nem történt.
• Kalcium hiány, mely a tojóknál 

jelentkezik tojásrakást követően.
Hímeknél is előfordult a problé-

ma. Kalciumpótlásra megszűnnek a 
tünetek.

• A végére hagytam a megoldást, 
mely a tünetek hátterében állt: ez nem 
más, mint a sóhiány.

A só minden sejt működéséhez nél-
külözhetetlen. A galambok sófelvétele 
egy jól szabályozott folyamat, mely az 
adott nátrium szükségletnek megfele-
lően alakul. Ez a funkció csak akkor 
működik megfelelően, ha a só szaba-
don áll a rendelkezésükre. Mi történik, 
ha nincs vagy kevés a só, például a 
fiókák nevelése során, mint az ese-
tünkben is. A galambok megpróbálják 
majd azt minden eszközzel megsze-
rezni. Túlzott fogyasztókká válnak. 
Éhségrohamot kaphatnak, kőporra, 
vörös téglára, sótömbre, trágyára, zuz-
móra, füvekre, a nagyfokú mérgezés 
veszélyével. Felbomlik a galambok 
elektrolit háztartása. Néha, a galam-
bok kétszer, háromszor több vizet is 
elfogyasztanak. Ilyenkor természete-
sen az ürülék nagyon folyékony. Ez 

a víz túlfogyasztás még jobban meg-
emeli a nátriumhiányt. A nátriumhi-
ányt étvágytalanság jelzi a magvakkal 
szemben, a galambok „válogatnak”. 
Jellemző tünet lehet még a fáradé-
konyság, a lesoványodás, a szaporo-
dási nehézségek, begytej hiányában a 
fiatal példányok táplálási nehézségei, 
és néha a felnőtt galambok hirtelen 
szívleállásából eredő elhullás. A pos-
tagalambokon néha az egyedüli jel a 
versenyeken való gyenge szereplés, 
vagy egyszerűen csak teljesítmény-
vesztés minden más jel nélkül.

Esetünkben is ez állt a megbetege-
dés hátterében. Az új gritt kevesebb 
sót tartalmazott, mint amennyire szük-
ségük lett volna, ezáltal „bezabáltak” 
belőle. Ez tovább rontotta az állapotu-
kat. Az elektrolit háztartás teljes ösz-
szeomlása vezetett oda, hogy elhullás 
is történt.

A kórboncolás során az enyhe so-
ványságon kívül a kórboncolási kép 
jellegtelen volt, nem láttam benne 
semmi kórjelző értékűt. Az agyvelő 
kórszövettani vizsgálatának az ered-
ménye a cikk megírásának az idejéig 
még nem érkezett meg.

A betegség kezelése egyszerű volt. Jó 
minőségű folyékony elektrolit oldat ita-
tása, sópótlás megoldotta a problémát.

Itt szeretném felhívni ismételten a 
figyelmüket, arra hogy a galambász 
állatorvos számára a megtanult dolgo-
kon kívül rendkívül fontos a gyakorlati 
tapasztalat, az információgyűjtés, és a 
galambászok visszajelzése. „A jó pap 
is holtáig tanul” – mondja a közmon-
dás, valahogy így vagyok ezzel én is.

Ha egyedül nem sikerül megoldani a 
problémát, ne szégyelljenek segítséget 
kérni!

Keressenek bátran az ismert elérhe-
tőségeken!

Jó galambászást kívánok!
Keressék honlapunkat a 

www.galambpatika.hu címen.

Üdvözlettel:
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,

galambász
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Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu

Tel: 05-1/3424-522

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

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 
számozott. Megvásárolható vagy megrendelhe-
tő a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.
A számozott példány ára: 3500.- Ft
A nem számozott ára:  3000.- Ft

Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II. 
című könyve 20 kiváló versenyzőt mutat be, akik a 
klasszikus özvegy versenyzési módszerre építkezett 
és úgy alkotta meg saját versenyzési rendszerét. A 
szerző ezen extra módszerekre volt kíváncsi Hollan-
diában, Belgiumban és Németországban. Ezen új-
donságok remélhetőleg sokunknak tudnak segíteni.

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

Kapható a Szövetség Székházában 1100.- Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Anker Alfonz a zseniális postagalamb 
tenyésztő levelei tükrében

VILÁGSZTÁROK MAGYARORSZÁGON!
Anker Alfonz emléknap és 

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK ELÕADÓKKAL:

DR. HORN PÉTER, Rektor emeritus, akadémikus, a Postagalambsportért érdemérem arany fokozatának birtokosa 
- Tenyésztési módszerek alkalmazási lehetõségei a postagalamb tenyésztésben, a saját teljesítményvizsgálat szerepe a tenyésztésben 

MOLNÁR MIHÁLY, Magyar Postagalamb Sportszövetség sportügyi alelnöke
- A magyar postagalambsport szervezeti felépítésének, versenyértékelési formáinak alakulása Anker Alfonz munkásságát megelõzõ 

idõszaktól napjainkig
JAN HERMANS (ZANDHOWEN, BELGIUM), Újságíró, a De Duif fõszerkesztõje, tulajdonosa

- A postagalambászat nemzetközi helyzetének alakulása
LOUIS VAN LOOY (VORSELAAR, BELGIUM), 2003’ KBDB bajnoka fiatal galambokkal, autónyerõ

- Versenyzés fiatal galambokkal
PAUL ÉS JELLE ROZIERS (BERLAAR, BELGIUM), Napjaink Belgiumának egyik legeredményesebb fiatalga-
lamb-versenyzõi

- Versenyzési módszerünk (filmvetítés konzultációval)
HANS DEKKERS (HEDIKHUIZEN, HOLLANDIA), „Mister Teletex”. Hollandia egyik legeredményesebb közép- és 
egynapos hosszútávú versenyzõje

- Özvegységi módszerem hímekkel
HENK VAN LIMPT – DE PRUT (REUSEL, HOLLANDIA), sokszoros Generál sampion, szakíró, a Giantel BV tulaj-
donosa, termékigazgatója

- A postagalamb egészségügy elsõdleges irányai, alapvetõ sajátosságai
SZAPPANOS ISTVÁN, az Anker Alfonz alapítvány a postagalamb-sporttért kuratóriumának volt tagja

- Volt egyszer egy Anker alapítvány (az alapítvány céljairól, filozófiájáról, tanulságairól)

nemzetközi postagalambász konferencia

2011. NOVEMBER 19-ÉN 1000-TÓL KAPOSVÁRI EGYETEM - KAPOSVÁR / TOPONÁR

RÉSZVÉTEL INGYENES. Meleg étkezési és szállásigényét kérjük jelezze a +36204904274-es telefonszámon!

A postagalambászatot abbahagyom.
Dúcaimat, BRICON SPEEDY, BRICON 1000-s versenyóráimat 
a hozzá való antennákat, erősítőket, a verseny és tenyészdúcban 
lévő fészekrendszereket, ki és bejárókat, 70 pár tenyészgalambot, 
kb. 60 versenygalambot és kb.130 fiatal galambot egyben

E L A D O M .
Dúcok: 3 db, 2 x 4 m-s dúc, 1 db 2 m x 8 m előtte 2 méter 

széles vollier.
Irányár 600.000.- Ft. Galambok vérvonala: J. AARDEN, Van de 
WEGEN, Van ROY ROGER VERIKEE, MARCEL DESMET, 
Desmeth MATIJS, JANNSEN, KLAK, POUW, VAN LOON, JOS-
RYTE pár leszármazottjai, SYMONS, CAMPUIS DELBAR, VAN 
BREMEN, LEUS, J. HOUBEN, DEVRIENT. MILLIONÁR-1 és 
MILLIONÁR-2 leszármazottjai HORVÁTH Zoltántól.

Tel: 00-36 30-2217-211
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Halottaink
Megrendüléssel vettük tudomásul, 
hogy Csengeri István Sporttár-
sunk 2011. 04. 04-én rövid, súlyos 
betegség után életének 56. évében 
elhunyt.
Temetésén a galambjaival együtt 
búcsúztunk tőle. Emlékét, barátsá-
gát, szeretetét megőrizzük!

Z-09 Sajószentpéteri Postagalamb Sportegyesület 
tagsága

Életének 75. évében elhunyt Gonda Ferenc egyesü-
letünk volt tagja, aki 20 éven át eredményesen ver-
senyzett. Temetése 2011. augusztus 30-án volt a kis-
béri temetőben.
Hamvait a sírba eresztették, a tiszteletére feleresztett 
galambok lelkét a mennybe vitték.
Nyugodjon békében.

C-18 PGSE Kisbér

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hegedűs János 
sporttársunk életének 57. évében, türelemmel viselt 
súlyos betegségben elhunyt.
Sírjánál az egyesület tagsága a kegyelet virágaival és 
galambok feleresztésével vett végső búcsút. Emlékét 
megőrizzük.

F-14 Fertőd PGSE tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Frick József sporttársunk a buda-
örsi A-43 Postagalambsport Egye-
sület tagja életének 65. évében 
hosszan tartó súlyos betegség kö-
vetkeztében elhunyt.
Személyében egy önzetlen, min-
dig segítőkész sporttársat, barátot 
veszítettünk el.

Temetésén a kegyelet virágaival vettünk tőle végső 
búcsút.
Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjon békében!

Budaörs  A-43 egyesület tagsága
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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

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

***
Eredeti Horváth Károly galambok el-
adók és azok jó versenyző gyermekei 
is. 2011-es fiatalok is eladók. Érdek-
lődni lehet: 30/231-8605 Megtekint-
hetők: www.baloghimre.mlap.hu

***
Belgiumi Natural tenyésztelepről 
hozott eredeti vérvonalú ( 15 fajta) 
galambok vérfrissítésre és tovább te-
nyésztésre eladók. A galambok meg-
tekinthetők www.galambpiac.atw.hu 
weboldalon. Érd: Tel: 30/246-0043

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
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E-mail: szaklap@postagalamb.hu A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
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