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2011-ben Aranygyűrűs verseny győztese Kielből Márkus István
A magyar postagalamb sportban néhány-

szor tanúi lehettünk kiemelkedő sikereknek. 
A 2011-es versenyév triplán ajándékozta 
meg a MAGYAR MARATON versenyzés 
szerelmeseit. Bors László harmadszor nyer 
MARATON BAJNOK címet, Pató-Hegedűs 
páros Superstar nevű galambja két egymást 
követő versenyen laza eleganciával utasította 
maga mögé az egész konkurenciát. Márkus 
István az ARANYGYŰRŰS verseny törté-
netében másodikként másodszor nyert első 
díjat. Vegyük komolyan a régi magyar mon-
dást, miszerint „Három a magyar igazság!”, 
de még mennyire. Márkus István „Ezermár-
kás” unokája valamint háromszoros ükuno-
kája vitte véghez ezt a bravúrt.

A közeljövőben, pontosabban 2012-ben 
ünnepli a postagalamb sportban eltöltött 40 
évét. Márkus István Gyálon él családja és 
galambjai társaságában, első és egyben emlé-
kezetes bajnokságát a 03-as tagszövetségben, 
fiatal galambokkal nyeri. A sikerek 1985-től 
datálódnak azaz, hogy 1985-től megszakítás 
nélkül szerepelnek galambjai az első osz-
tályban. Visszatekintve a múltra, jelen volt 
kisfia István társaságában, Kaposvárott. Az 
első †Anker Alfonz nevét viselő teszttelepi 
versenyen, amely az időjárás miatt kegyetlen 
nehézre sikeredett. Aznap 1 galamb érkezett 
18,00 óra tájékán † Marijn Van Geel holland 
sporttárs kiváló AARDEN galambja. Hogy 
képben legyen az olvasó †Van Geel halála 
után felesége Martha Van Geel viszi tovább 
a tenyészetet napjainkban is. Itt ismerkedett 
össze Piet Van Dongen holland postaga-
lambásszal a díszvacsorán Piet Van Dongen 
felajánlott egy pár fiatalt a legfiatalabb részt-
vevőnek. Mivel ifj. Márkus István volt a leg-
fiatalabb galambász a maga 8 évével örömtől 
sugárzó arccal vette át az ígérvényt a neki 
járó két fiatal galambról. 

Az est folyamán annyira megkedvelte az 
ifjú Márkust Piet Van Dongen, hogy családjá-
val együtt meghívta Hollandiába. Ez a gesz-
tus kezdete volt egy olyan barátságnak, amely 
az eltelt hosszú idő ellenére napjainkban is 
fennáll. Pro és kontra többször látogattak el 
egymáshoz. Egy ilyen látogatás alkalmával 
keresték fel közösen Wim Donks sporttársat 
Sprang Kapellében. Donks Úr neve ekkor 
már jó csengésű volt a holland maraton ver-
senyzők között. 

Büszke tulajdonosa volt az NL-78-526476 
SKH, „OUDE BRUINE” nevet viselő extra 
tenyész galambnak. Magától értetődik, Már-
kus István ebből a tenyész galambból kívánt 
hozzájutni minden áron egy utódhoz. A fel-
tett kérdésre, rövid válasz érkezett 3000 DM 
egy fiatal. Mivel a német galambászok az 
idő tájt 4000 DM-et is megadtak esetenként 
egy-egy fiatalért. Wim Donks Úr ismerve az 
annó vékony pénztárcával érkező magyarok 
helyzetét Piet Van Dongen barátjára való te-
kintettel 1000 DM-et kért csupán egy fiata-
lért. Felesége Marika kinézte a sarokban álló 
sötét kovácsolt fiatalt, „Ezt vegyük meg!”. 

István még próbált volna alkudni valameny-
nyit, Marika felmérve a helyzetet elővette az 
1000 DM-et és egy mozdulattal odanyújtotta 
Wim Donks Úrnak, a következő pillanatban a 
keresztelő is megesett. Így a keresztségben az 
NL-94-9491865-ös SK hím az „Ezermárkás” 
nevet kapta újdonsült gazdáitól. Rendhagyó 
módon bemutatnám a szüleit is

NL-94-9491865 SK hím
           „OUDE BRUINE”
NL-88-2175028       NL-78-526476 SKH
11 X helyezve 1000 km-ről      16 X helyezve 1000 km-ről
  „100 utódja nyert National díjat”
  féltestv. 19 x repült 1000 km felett

Gondolják meg, két kiváló Maraton távot 
repülő galambból a hím extra tenyész galamb 
is. Így nincs sok csodálkozni való, mindazon 
tényen. Márkus István sikeres állományának 
gerincét az „Ezermárkás” utódok képvise-
lik. Kivételes jó galamb utóda az „Ezermár-
kás”, apjával ellentétben neki csak az unokái 
repülnek kivételesen a hosszú távokon és 
MARATON 1000 km-es versenyeken ½ és 
1%-on belül. Van még egy kitűnő verseny-
galamb a tenyészetben ez a „20”-as, melyről 
a ház nappalijában egy kitűnő festménnyel 
találkozhat a látogató. Szalma Attila csodás 
érzékkel fogta meg a „postagalambot”.

HUNG 1520-94-20 SKH
HUNG 1431-94-8613 KKT       HUNG 1431-90-5864 SKH
Horváth Károly x               Horváth Károly
Horváth Jenő „6”-os utód

Legendásan jó volt Horváth Jenő „6”-os 
galambja, sok kiváló galambot adott. Konk-
lúzió NÉGY EXTRA postagalamb utódaiból 
17-20 év múltán is születnek kiváló verseny 
galambok. Nem csupán a származás, az ered-
ményesség, hajlam a díjrepülésre és annak 
átörökítése az utódokra, hozza meg bárhol a 
világon a sikert, így Gyálon is.

Hab a tortán Márkus István galambjai nem 
tartoznak a kimondottan kényes kategóriába, 
csak egy példa István úgy döntött, az új ház 
mellé új galambházat is épít, behozván a ta-
nyáról a galambjait. Tíz, azaz tíz nap állt ren-
delkezésre az átszoktatáshoz, a galambok jól 
vették az akadályt. A tagszövetség versenyei 
már folytak, az új galambházba átszoktatott 
galambok helyből 
Tagszövetségi első 
díjjal avatták fel az 
új galambházat. Az 
átszoktatás sikerének 
záloga ugyan a ga-
lambház új építésű, 
de „a gazda a barát” 
a régi.

Hogyan versenyzel 
a MARATON verse-
nyeken?

Jó fészekállapot-
ban kerülnek bekosa-
razásra.

Megfigyelte ga-
lambjai 10 napos to-
jásról vagy 6 napos 

fiatalról repülnek nemzeti díjat. A MARATON 
verseny az egy egészen más kategória, ennek 
okán merőben eltér a felkészítés más ver-
senyformáktól. A Tagszövetség versenyein 
AURACH-ig részt vesznek minden úton. Két 
héttel az első MARATON bekosarazás előtt, 
megállítja a MARATONRA kiszemelt galam-
bokat.

Ettől kezdve csak magántréningeken vesz-
nek részt 4-5 alkalommal 20-30-40 km-re 
viszi őket. Ekkor az engedés ideje röviddel 
a sötétedés beállta előtt következik. Így a ga-
lambok már az első magántréning alkalmával 
is kint éjszakáznak. Hozzászoknak az éjsza-
kai repüléshez, úgy tűnik a sötétben is jól na-
vigálnak, ez idáig nem érkezett sérülten haza 
galambja. Tetten érhető, ahogy nő a távolság 
másnap egyre korábban érkeznek haza a ga-
lambok. 10 nappal a MARATON kosarazás 
előtt 3 napos kúrát tart a Trichomonadosis fé-
ken tartására ronidazol takarmányra keverve. 
Sok érdekes és hasznos kérdés marad nyitva, 
úgy gondolom kollégám fog beszámolni a 
2011 évben nyert Tagszövetségi és Budapest 
bajnoksági sikerekről szóló írásában.

Néhány figyelemre méltó galamb:
2001-02-57339 KKT  H a m b u r g 
Aranygyűrűs Nemzeti 1 díj és csapat 1 díj is. 
2001-02-57380 KKT  7 versenyév, 
43 helyezés
1998-17-12101 KKCST  600 km felett 8 
helyezés
1998-02-57375 KKT  Tagszövetség 
Ált. Champion évesen
2006-M-112178 KT  évesen 2 X he-
lyezve Maraton versenyen, 2 évesen Nemzeti 
Maraton 1 Aachen 
07-M-108531 VKT            2008 Achen 2. díj
2009-M-119515 KT              2011 Kiel Arany-
gyűrűs Nemzeti 1 díj
1998-17-04103 KH  2011 Coburg 
Nemzeti 4. díj Pannon Maraton (Lévai Fe-
renc) karcagi sporttársnál. 2011 Magdeburg 
második csapat. A csapat mindkét tagja az 
„Ezermárkás” unoka.

Mindenkinek kitűnő egészséget és az elkövet-
kezőkben sok sikert kíván Márkus István, Gyál.

Száraz György
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Példaképeink, bajnokaink: Márkus István A60, Gyál
Hálásnak kell lennem a sorsnak, hogy az 

utóbbi években elit dúcokat, elit tenyésztőket 
van lehetőségem felkeresni, riportkészítés 
ürügyén. Ez történt most is, október elején, 
amikor becsöngettem Márkusék portájára. 
Az időpont egyeztetés során már tisztáztuk, 
hogy hosszú versenyző pályafutása legsike-
resebb szezonját zárta 2011. júliusában. 

Megnyerte a Budapest bajnokságot, 4 tag-
szövetség 7500-5400 galambja ellenében, 4 
hosszú távú verseny értékelése alapján. A többi 
már csak hab a tortán:

- Nemzeti bajnokság:  Rövidtáv 7.
 csapat  Középtáv 3.
   Hosszú táv 2.
- Magyar kupa:  Rövidtáv 4.
 csapat  Középtáv 4.
   Hosszú táv 5.
- Mo. legjobb dúca: 5.
- Mo. élversenyzője: 5.

- A 17. tagszövetség középtávú, hosszú 
távú és általános bajnoka. A 09-M-119515 
számú kék tojója Kielből Milliónyerő, amely 
fegyvertény 2004-et követően immár második 
alkalommal sikerült számára. Egyéni bajnokait, 
egyesületi eredményeit már nem is sorolom. 

1./ Az indulás
1958-ban született Gyálon, ugyanott, ahol 

most él, csak az utcafront felőli „öreg” ház-
ban, ahonnét most csöngetésemre édesanyja 
jött ki, hogy beengedjen. 

Sorsa már hatévesen kijelölte számára 
a postagalambászat élményekkel teli, de 
egyébként rögös útját. Talán a gyerekként 
történő kezdés következménye az is, hogy 
ma, 53 évesen, galambász berkekben min-
denki Márkus Pistiként említi, illetve szólítja. 
Én is ennél maradok. 

Szavaiból arra következtetek, hogy már az 
elején saját tapasztalatai alapján alakítja a tartás 
feltételeit, saját zsebpénzének felhasználásával.

Így galambjai az oszlopra épített dúcból 
először felszabadított nyúlólakba kerülnek, 
majd a hatméteres góré padlásterében valósul 
meg akkori álmainak netovábbja. Ez ugyanis 
már 40 db galamb tartására alkalmas galamb-
ház, ahol felállni ugyan nem lehet, de órákig 
el lehet ücsörögni a kedvencek között. Innét 
indul a versenyzés 1972-ben a B-25-ben, 
amely egyesület Gyál és Pestimre galambá-
szait tömörítette.

2./ Állományépítés
Első komoly galambjait Álmosdi Jánostól, 

a ma is aktív Bánfalvi Jánostól és Ettenberger 
Miklóstól szerzi be. Galambszeretetének 
és jó érzékének eredménye, hogy a 30-as 
mezőnyben már a kezdésnél ötödik a pont-
versenyben. Bánfalvi x Ettemberger keresz-
tezésű tojója, a 7711-es kkt, néhány év alatt 
15.000 dkm-t teljesített. 

A továbblépés lehetőségét az 1975-ben 
megépített garázs biztosítja, amelynek te-
tőterében már egy korszerű dúc kialakítása 
valósulhat meg, 90 db galamb megfelelő el-
helyezésére.

1985 óta folyamatosan I. osztályú tenyész-
tő. Ettől kezdve totál özvegységben röptet. 

Ekkor indul a jelenlegi bázis kialakítá-
sának időszaka is. Horváth Karcsitól, aki a 
Radnó utcában ekkor jut pályájának csúcsára 
első alkalommal, 6-8 fiatalt vásárol. Közte a 
9855-t és 1932-t, amelyek együtt később a hí-
res 20-as apját adják. A 9855 KH egyébként a 
környéken fogalmat jelentő „Lisztes” testvé-
re, a 6362 KH (Karel x Mira) és 3979 FekT 
(7684 x 77360) gyereke. 

1989-ben új kezdeményezés indul Kapos-
váron. Horn Gábor rektor támogatásával a 
főiskola területén Dr. Lovas és Szappanos 
teszttelepet létesít, ahová nemcsak neves 
magyar galambászokat nyernek meg részt-
vevőnek, hanem Anker álmát megvalósítan-
dó neves holland, belga, galambászokat is 
meghívnak szponzornak, kapcsolat építőnek, 
színvonal növelőnek. Az akkori élményekre, 
találkozásokra, sok neves sporttársunk em-
lékszik jó érzéssel, és bizonyos, hogy máig 
ható jelentőséggel bírnak az ott történtek, az 
akkor létesített barátságok.

Márkus Pisti is ott izgulta át családostól az 
első záróversenyt. Vettek és kaptak vagy 60 db 
tombolajegyet, és itt indult barátsága a belga 
Staf Theeuwessel, aki máig Van Loon falujá-
ban, Poppelben él takarmánykereskedőként. 
Anker szerint már édesapja, Gustaaf is Van 
Loon legjobb tanítványának volt tekinthető. 

Az árverésen vásárolt tőle egy tojót, és még 
öt fiatalt nyert a tombolajegyek segítségével. 
A származási lapok tanúsága szerint állomá-
nya többnyire Van Loon és Hofkens galam-
bokra épült. A tenyésztésben legeredménye-
sebb a B90-6661007 számú lett, névjegye a 
jelenlegi állományban és több környékbeli 
tenyésztőnél fellelhető. Marton Péter is me-
rített ebből a vonalból a „vásárolt” tojó gye-
rekei révén. 

Kapcsolatukra jellemző, hogy 1993-ban 
István fia és Mónika lánya 6 hétig élvezte 
Poppelben Theeuwes vendégszeretetét. Ez 
a nyaralás persze a gyerekek utaztatása ré-
vén Pisti számára is lehetővé tette számos 
dúc meglátogatását, így például Van Loonét 
is. A kocsiban hazafelé a két gyerek mellett 
több újabb fiatal galamb is helyet kapott a 
Theeuwes kolóniából.

Az 1990-es záróverseny újabb ismeretsé-
get és újabb csillag beszerzését eredményez-
te. Steven van Breemen küldött a telepre egy 
eredetileg tajvaniaknak gyűrűzött kiválósá-
got, a HPF90-22451 KKH madarat, amely 
az említett időpontban nem volt egészen 
egészséges. Steven ennek ellenére Pistit erő-
sen kapacitálta a galamb megvételére, amely 
állapotára tekintettel szinte potom áron került 
tulajdonába. Mint utóbb kiderült, a galamb 
aranyat ért, amit számtalan kiváló utódján 
keresztül több dúcban módja volt igazolni. 

1994-ben szintén egy Kaposváron szerzett 
ismerős vitte el Wim Donks-hoz, aki Kerkhof 
Aardenekkel rendelkezett. Híres Oude Bruine 
nevű, akkor már 16 éves hímjének egy fiatal-
ját nézte ki megvételre, amelyet Donks any-
nyira nem akart eladni, hogy elképesztő 1000 

DM-et jelölt meg árául. Pisti már legyintett a 
vételre, de ekkor Marika, a feleség, aki szin-
tén jelen volt, táskájából kiszámolta a kért 
összeget. Mára a magas ár bőven megtérült, 
hiszen a kétmilliót két unokája hozta a kony-
hára. Nagy életerejét mutatja, hogy az idén 
a 17 éves madár után még 6 db fiatal kelt a 
dúcban, ráadásul saját lányától, amit a Sza-
bó Gézától elszármazott Oude Bruine barna 
unoka lányával költött. 

Az 1994-es év Gyálon is adott egy kiváló-
ságot a Márkus dúcnak. Ekkor kelt az 1520-
94-20 SKH, amely 3 év alatt 30 helyezést 
repült (12x2%, 1997. orsz. 3. rövidtávú sport 
kategóriában). Apja az 5864 kkh a korábban 
már hivatkozott Horváth Karcsi galamboktól, 
anyja a 8613 skt pedig Horváth Jenő kk hím-
ből (6-os vonal ) x 1242 kkt.

1994-ben két tojót vásárolt Ryckaertnél, 
majd 1995-ben 10 fiatalt van Hove 
Uytterhoevennél. Ezekből 9 darabnak szüle-
tett díjas gyereke, tehát kiválóak voltak. 

Nagyjából eddig tartottak nyugati kalando-
zásai, azonban az elmúlt években is jónéhány 
kiválóság fordult meg nála. Ide sorolandó egy 
Borgmans hím Huszti Sanyitól, amely jelen-
leg a gyáli Kovács Imrénél van tenyésztés-
ben, de ennek egy fia Kovács Misitől jelenleg 
is a tenyészállományt gyarapítja, a szintén 
tőle származó van der Wegen tojó mellett. 
Ezen felül egy van Dyck hím, 2 Peter van 
de Meerwe Krizsai Józsitól, egy Janssen tojó 
Hajas Andrástól (két Nyitrai Janssen lánya).

Deresek iránti nosztalgiáját kielégítendő, 
szintén a barátoktól egy van Breemen, egy 
Carboni X Nagy Feri Rothof deres tojó, és 
egy Meerwe X Tüske Pintéréktől. Némi 
büszkeséggel mondja, hogy jelenlegi állomá-
nyát már újabb drága külföldi import nélkül 
maga tenyésztette. Tudnivaló, hogy 1997-
ben, amikor a „tanyát” be kellett építeni, il-
letve „üzemelni”, anyagi okokból az eredeti 
madarak többségét eladta.

3./ Dúc és állomány létszám
A dúc most volt három éves és vetekszik 

bármely modern belga „galamb palotával”. 
Alacsony lábakon áll, mérete 15 x 3 méter, 
keleti végében tágas volierrel a tenyészek 
számára. A D-NY-i tájolású homlokzaton so-
rakoznak a szputnyikok, majd az egy méter 
széles folyosó következik. Tolóajtókkal ösz-
szesen hét dúcrész szakaszolható. Keletről 
haladva indul a tenyészekkel, következnek a 
fiatalok, majd 12 fülkével a maratonos ver-
senyzők, ülőkés dúc az özvegy tojóknak, 
végül két dúcrész 12 és 17 fülkével a ver-
senyzők számára. Szellőzés a folyosó felet-
ti mennyezetrészen, a dúcon végighúzódó 
nyeregtető légterén át. A padló pozdorja. A 
szputnyikok nyílása tolóablakokkal éjszaká-
ra könnyedén zárható. A fülkék alatt porfogó 
rész található, a folyosón a portalanítás por-
szívóval történik. A dúc belső klímáját, meg-
világítását a látogatás során kifogástalannak 
találtam. Odakint kb. 26 C volt. A fészekfül-
kék Csorbai Sanyi keze munkáját dicsérik.

A teleltetett létszám összetétele meglehe-
tősen árulkodó. A 150 darabos létszámból 70 
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db volt tenyész, a 60 versenyzőből 18 db volt 
mindössze a kettő- és többéves, 42 db pedig az 
éves, a 20 db maratonosból 6 db idősebb, 14 
db éves. Meglehetősen keménynek tűnik a sze-
lekciós nyomás. Az évesekből több bevetésre 
került 700 km-ig, illetve maratonos távra.

4./ Kezelés, tartás 
Kezdjük a téli időszakkal, amely az én idő-

számításom szerint dec. 1-től márc. 1-ig terjed. 
Galambjai durván az első hó leesésétől a 

márciusi összeállításig zárva voltak. Mint 
eredményei mutatják, ennek a teljesítményre 
semmilyen káros hatása nem volt. Ezt alátá-
masztandó még frappánsabb példára is tud 
hivatkozni. 2008 szeptemberében hozta be a 
jelenlegi dúcba a „tanyáról” a galambokat. A 
versenyzőket május 15. körül engedte ki elő-
ször. Ezek olyan gyorsan szoktak be, és vették 
fel a röptetés ritmusát, hogy tíz nap múlva a 
Melkből rendezett versenyen a 04197 kt ker. 
1. díjat nyert 1986 galamb közül. Ennek elle-
nére az idei télen változásra készül. Normális 
időben 1-1 órára tervezi kiengedni mind a hí-
meket, mind a tojókat. 

Decemberben olt paramixó ellen 
Columbi2-vel. Salmonella ellen januárban olt 
Zoosal T-vel, vagy itat Parastoppal. Az idén 
ez utóbbi történt, 12 napos itatással. A meg-
határozás azért sántít, mert télen az almaecet 
kivételével minden adalékot, így a Parastopot 
is, takarmányra keveri. Tehát itatás helyett 
jobb a kezelés szót használni. A két oltás kö-
zött féregtelenít Levamisollal, amit legutóbb 
megtoldott még egy szlovák tablettával. 

Naponta csak egyszer etet, 13-15 óra között. 
A takarmány 50% árpa, 50% alapkeverék, 
amelyet vagy a gyáli Richter Feritől, vagy To-
kai Sanyitól szerez be. Takarítás naponta, für-
detés csak a tenyészeknél, ahol ez a volierben 
megoldható. Dúcon belül, a pozdorja padlót 
kímélendő sosem fürdet, így a versenyzők az 
őszi derűsebb napok után, csak tavasszal, a 
dúc előtt jutnak először fürdővízhez. 

Ásványi anyag egész évben a holland vöd-
rös DHP volt, amelyet mindig naponta frissen 
adott, és elképesztő mennyiséget fogyasztott 
a társaság.

Zöldtakarmányként a dúc elé ültetett spe-
nót, valamint petúnia (Marika megjegyzése) 
szolgált. Azaz még valami, vöröshagyma, 
foghagyma és cékla turmix, amit egész év-
ben hétfőn kever a takarmányra. Hetente egy-
szer-kétszer almaecet, és egyszer valamilyen 
jódos készítmény. 

Nyári főszezon: 
Nyilván ez a leglényegesebb időszak, hiszen 

ekkor mutatkozik meg egyértelműen a tenyész-
tők és állományok közötti különbség. Sikerek 
és kudarcok hetente válthatják egymást. 

2011-ben száraz özvegységgel próbálko-
zott, mint kiderült, eredménnyel. Március 
végén párosította az egész állományt, majd a 
versenyzőket öt napos ülés után özvegyítette. 
A hímek maradtak a fészkes dúcokban, a to-
jók átkerültek az ülőkés dúcba. Ezzel meg-
indult a három hónapig tartó meglehetősen 
monoton, embert próbáló program. 

Ébresztő fél ötkor, tojók ki öt tízkor, hímek 
át az ülőkés dúcba. Tojók egy órás szabad 
mozgása után be a fészkes dúcba, etetés, ita-
tás közös etetőből és itatóból. Közben hímek 

ki az ülőkés dúcból, takarítás itt, majd tojók 
áthajtása. Takarítás fészkes dúcban, hímek 
be, etetés, itatás. Itatók 11 óra körül mindkét 
dúcból kikerülnek. A fülkék ajtaja végig zárt 
állásban van, a galambok csak az ajtók előtti 
„párkányt” használhatják. Este 17 óra után 
minden ismétlődik. 

Magántréninget Mihaleczkó Lacival vál-
takozva végzett egész szezonban, mindig 
csütörtökön. Egyik héten ő hozza madarait 
Gyálra, majd a kiürült kosarakba bekerülnek 
Pisti versenyzői, és mennek a kb. 35 km-re 
lévő Dánszentmiklósra. Előbb a tojók startol-
nak, majd úgy 10 perc után a hímek. A mada-
rakat ilyenkor nyitott fészek várja. 

A következő héten Pisti szállít Dánszent-
miklósra, illetve hozza a Mihaleczkó mada-
rakat Gyálra. Kerületi tréning Bicskéről majd 
Tatabányáról és következik az első rövidtávú 
verseny Győrből, viszonylag korai időpont-
ban. Ez az út 2011-ben erősen megrostálta az 
egyéveseket szinte minden tenyésztőnél.

Az ellátásban legfontosabbnak a rend-
szerességet és mértéktartást tartja. Légútra 
és trichóra kezel. Szezon előtt kúraszerűen, 
versenyek közben heti váltással, általában 
három itatással. Érkezés estéjén, másnap reg-
gel és este. Szombati verseny esetén ezt álta-
lában egy itatással megtoldja. Az alkalmazott 
gyógyszereket kétévente váltja.

A takarmányt mindig több hónapra be-
szerzi. 2011-ben kétféle versenytakarmányt 
használt. Katona Jóska özvegy keverékét 
egy Versele Laga borsómentes takarmánnyal 
kombinálva. A hét minden napján ezt kapták 
a versenyzők, érkezéskor és kosarazáskor 
csak a borsómentes komponenst. A tojók 
mindig szűkösebben, hogy ezzel is csökkent-
se az egymás közötti párosodás veszélyét. 
Bár ennek bekövetkezésétől tojói talán gene-
tikailag is tartózkodtak, így azok hétről-hétre 
folyamatosan hadra foghatóak voltak. 

Érkezéskor versenyzőit mindig tiszta víz-
zel és borsómentes takarmánnyal fogadta. 
Fészkek nyitva, fészektál bent. Nehezebb 
verseny esetén később a vízbe méz és elekt-
rolit (Belgasol) került. 3-4 órás együttlét után 
a tojók átkerültek az ülőkés dúcba, ezzel egy 
időben sötétített, ami gyakran szerda reggelig 
tartott. Az esti vízbe már a gyógyszer is ke-
rült, 2011-ben trichóra BS, légútra 11/1 nevű 
szlovák készítmény heti váltással.

Hétfőn a takarmányra a korábban emlí-
tett zöldség turmix, Bio Mos és sörélesz-
tő (Pavifac) került. A vízbe reggel és este 
gyógyszer. 

Kedden fürdővíz, takarmányra foghagyma 
zúzalék, Bio Mos, Pavifac, esti vízbe almaecet, 
tea (Naturaline). Egyébként a Naturál cégnek 
ezt a gyógynövény sűrítményét évek óta hasz-
nálja, évente 5 flakonnal is elfogy belőle.

Szerdán a vízbe Usne Gano és takarmány-
ra Vitacombex nevű komplex vitamin. 

Csütörtökön a vízbe egy jódos készítmény, 
Lugol, vagy Blitzform, illetve távtól függően 
ez változhat. Pénteken tea és almaecet, szom-
baton, a gyűjtés napján tiszta víz.

A gyűjtés reggelén a házkörüli tréningről 
nyitott fészek fogadta mindkét nemet, és 5-10 
perces viharos együttlét után történt a tojók 
eltávolítása. A délutáni bekosarazáskor aztán 

már nem láthatták egymást a párok, így nyu-
godtabban kerülhettek kosárba. 

Ezen a napon reggel teljes adag takarmányt 
kapott a gárda, kosárba rakás előtt 3 órával 
csökkentett adagot a borsómentesből. 

Takarítás napi kétszer, fertőtlenítés kéthe-
tente Virkonnal, permetezve.

Versenyek utáni időszak:
Ez a lazítás, a pihenés és nagyvedlés idő-

szaka. Az aug. 1. és dec. 1. közötti négy hó-
napot értem alatta.

Az utolsó versenyről érkező gárda már 
együtt maradt, 8-10 nap után megjelentek a 
tojások is. A kikelő fiatalokat kb. 10 napig 
együtt nevelték, majd a nemek szétválasz-
tásra kerültek az ismételt letojást megelőzen-
dő. A szülők felváltva voltak a fiataloknál, 
délutántól reggelig a tojók, napközben a hí-
mek. A fiatalok leválasztásakor a nemek is 
véglegesen szétválasztásra kerültek, mind a 
versenyzőknél, mind a tenyészeknél. Ez au-
gusztus 20. körül történt. Az öregeknél indult 
a nagyvedlés, a fiataloknál pedig a röptetés.

A nagyvedlés takarmányában jelentősen 
növeli a borsó valamint a napraforgó arányát, 
ha hozzájut repcére is sor kerül. Fürdetés heti 
egyszer a dúc előtt.

A nagyvedlés alatt kerüli a gyógyszere-
zést, de sok teát itat, a takarmányra pedig 
Entrobacot, Probac 1000-et kever heti rend-
szerességgel.

Október elején következik egy 8 napos 
Baytril kúra, egy hét szünet, majd 5 napos ke-
zelés trichóra Metrosollal, vagy Ronidasollal. 
Ezeket is takarmányon. Hímek, tojók, váltakoz-
va voltak szabadon az első hó megjelenéséig.

5./ Tenyésztés
Régen rájött, hogy átlag feletti képességű 

galambokat többnyire genetikailag értékes 
egyedekből lehet tenyészteni. Legjobb hím-
jeit szoros rokontenyészti, ezekhez kerülnek 
a behozott tojók, valamint tenyésztésbe vont 
saját legeredményesebb tojói. A 20-as pél-
dául volt az anyjával, a lányával, gyerekük 
megint a 20-al, és a kiesett utód különleges 
tenyészgalambnak bizonyult. De a legjobb 
hímeknél a csődör módszert is kipróbálta 
már. A 20-as például 2002-ben egy hónap 
alatt 15 tojót termékenyített meg, és a 30 db 
tojásból 28 db kikelt. Ezek legtöbbje kiváló 
tenyészgalambbá vált az évek során.

Általában 80 db fiatalt hagy saját részre. 23 na-
pos korukban leválasztásra, illetve borsószalmá-
ra kerülnek. Ezek ősszel a kerületi programban 
keményen megméretnek. Ez évben 10 db még a 
Fertetics emlékversenyre is bevetésre került.

6./ Kiválóságok
Ezekről időhiány miatt nem sok adatot 

gyűjtöttem, de kiváló tabló és kiváló fotók 
kerültek a birtokomba. Ezeken a származásra 
történt utalás mellett a kiemelkedő eredmé-
nyek is felvezetésre kerültek. Bízva abban, 
hogy többjük az újságba is bekerül, az olvasó 
nemcsak a galambok küllemét, de teljesítmé-
nyét is megcsodálhatja. 

A látogatás számomra maradandó élményt 
jelentett. Végezetül nincs más dolgom, mint 
a Márkus családnak jó egészséget és boldog-
ságot kívánni, Pistinek pedig további ered-
ményes szereplést a galambászat területén. 

Tamás István



4 2011. november

Mesék felnőtteknek II.:

A gerle fészekrakása, avagy folytassa Grampsch Úr!

Mottó: 
„Örökölni nem csak végrendeletileg lehet.” 

Mendel 

Valahol egyszer fészkét rakta a gerle. Egy-
más után rakta, rendezgette a gallyakat. Oly-
annyira belemerült a fészeképítésbe, hogy 
nagy sokára vette csak észre a szemlélődő 
szarkát. Segíthetek? – kérdezte udvariasan a 
szarka, s nemsoká kezdte rendezgetni a fész-
ket. Ezt ezért ide. Azt azért oda… – magya-
rázta a gerlének. A gerle a szarkát hallgatva 
komoly pillantásokkal kísérte mozdulatait, 
s csendben újra meg újra csak azt búgta: 
Tuuudom…. Tuuudom… A szarkát egy idő 
után idegesíteni kezdte a dolog: Érted is, 
vagy csak tuuudod? Tuuudom. – búgta újra 
a gerle. Akkor csináld, ha annyira tuuudod! 
Mondta a szarka, s továbbállt. Azóta is olyan 
hevenyészett a gerlék fészke.

A gerléhez hasonlóan a galambászok döntő 
többsége is egyre magabiztosabban hajtogat-
ja: tuuudom…, tuuudom… Mindaddig, míg 
a végén önmaga is elhiszi, hogy tudja. S ha 
tenni kell, úgy tűnik, mégsem tudja. Talán, 
mert ellesni, mert hallani egészen más, mint 
tudni, s tudni egészen más, mint megérteni, 
s – legalább önmagunknak – valljuk be: még 
megérteni is egészen más, mint megfelelő 
alapokkal rendelkezve, rendszerben gondol-
kodva felépíteni, s eredményesen működtetni 
egy olyan rendkívül összetett állatsportot, 
mint a postagalambászat.

Ismét Grampschék nappalijában ülök. Máso-
dik Grampsch riportomat készülök írni. Részint, 
mert az első anyaggal kapcsolatban akadnak hi-
ányérzeteink, részint, mert Grampsch István és 
galambjainak idei éve bőven tartogat tanulságo-
kat. Tehát ülünk a nappaliban…

Kerülöm a leíró riportokat. Létjogosult-
ságukat nem megkérdőjelezve, úgy vélem 
a hazai galambászatnak, jelenleg sokkal 
nagyobb szüksége van szemléletformáló, 
iránymutató céllal írt anyagokra. Most 
mégis arra kérlek, beszélgessünk egy kicsit 
a 2011-es versenyéved technológiájáról, 
hisz tudom, hogy ilyen szempontból érdekes, 
megkockáztatom: furcsa éved volt.

Kétségtelenül tanulságos egy év volt. Az 
elmúlt években totál-özvegységben száll-
tak galambjaim. Az idén lakásfelújítás miatt 
nem volt lelki erőm a korábbi évek robotját 
bevállalni. Ezért a harmadik út után, mikor 
a korábbi években a nemeket el szoktam kü-
löníteni, minden maradt a régiben, azaz ter-
mészetes módszerben mentek tovább. Újra 
tojtak, majd egy fiatalt neveltek, közben újra 
tojtak… Az eredmény mégis az előző évek-
hez hasonlóan alakult. Ezzel együtt távol áll 
tőlem, hogy erre a kényelmes módszerre es-
küdjek, vagy biztassak bárkit is ennek beve-
zetésére. Viszont gondolatébresztőnek meg-
állhatja a helyét. Idei évem bizonyítja, hogy 
korábban kialakított véleményem házkörüli 
tréningről, vedlésről, takarmányozásról ma 
már lehet, hogy átgondolásra érett. 

Bámulatra méltó, ahogy ezzel az örökös 
önvizsgálattal keresed az előre vezető utat. 
Csak revidiálandó tényekkel szembesültél?

Azért voltak pozitív hozadékai is az évnek. 
Ezek közé tartozik, hogy a kényelmes mód-
szer megerősített abban, hogy az eredményes 
szereplés elengedhetetlen feltétele az egész-
ség és a magas genetikai értékű galamb. 

Utóbbi mondatodra sokan – lerágott 
csontnak titulálva – legyinteni fognak. Szin-
te hallom: Grampsch feltalálta a spanyolvi-
aszt! „Csak” a „jól értesültek tudják”, hogy 
elhallgatsz valamit…

Nagyon sokan úgy vélik, mindent tudnak. 
Sajnos azonban a döntő többség elsiklik sok-
szor döntő fontosságú tényezők felett. Számukra 
észrevétlen dolgok sokszor alapvetően meghatá-
rozzák egy-egy versenygalamb sorsát, egy-egy 
versenyút, vagy egy-egy versenyév kimenetelét. 
Ezeknek a momentumoknak a felismerése, meg-
felelő lereagálása lehet az egyik alapvető különb-
ség galambtartó és postagalambász között.

Készültem. Renitens diák módjára pus-
kázni is megtanultam. Puskámon idei, meg-
lehetősen impozáns stoppolásai: 

140 km 1857 galamb közül 1,2,13,14,22,2
5,31,38,42,51,54,62,63,64,67,73,85, (30/25),

199 km 1906 galamb közül 3,4,5,7,8,23, 
27,28,38,46,54,60,83,84,88,95, (30/20),

305 km 1901 galamb közül 3,8,10,11,12,1
8,22,23,27,48,52,56,66,72,90, (30/22),

491 km 1748 galamb közül 20,22,69,89,94, 
(20/11),

517 km 1753 galamb közül 2, (10/5), 
199 km 1713 galamb közül 

5,22,26,29,33,40,42,54,55,88, (30/15),
519 km 1589 galamb közül 17,44,55,67, 

(10/8),
305 km 1780 galamb közül 1,2,3,4,5,10, 

11,26,39,50,89,90,92,93,96, (30/22),
305 km 1517 galamb közül 1,3,4,9,10,11,1

6,18,20,34,36,56,62,81, (30/20),
651 km 1381 galamb közül3,4,27,43,64, 

(10/5),
140 km 1459 galamb közül 1,2,3,4,5,6,7,8,

10,11,12,13,20,25,30,31,33,34,35,37,38,44,4
5,47,50,51,57,59,61,63,64, (70/50),

199 km 1615 galamb közül 1,2,3,4,5,6,7,
8,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,24,29,38,39,
40,44,48,50,56,60,64,65,69,71,72,79,89,95,9
8, (70/45),

305 km 1603 galamb közül 5,6,7,11,12,1
3,14,15,22,39,42,62,65,66,69,71,76,78,79, 
80,81,89, (70/37),

250km 1419 galamb közül 17,18,19,25,44,
46,47,48,49,50,52,59,61,62,63,67,70,74,78,8
3,85,88,90,95,98, (65/30),

199 km 1464 galamb közül 1,2,3,4,5,7,8,
9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,23,31,36,37,4
0,42,43,45,47,48,49,59,60,62,64,86,87,88, 
(68/54),

199 km 1278 galamb közül 2,4,5,6,12,13, 
14,15,25,27,28,30,50,52,55,79,81, (54/24),

305 km 1137 galamb közül 1,3,7,16,18,20, 
27,28,39,40,46,48,49,51,80,97,100, (50/30),

305 km 1300 galamb közül 2,31,44,45,46,
47,48,52,58,69,74,80, (60/20),

305 km 1119 galamb közül 1,2,3,4,8,9,10,
14,16,17,20,43,50, (40/17),

305 km 1084 galambból 4,5,6,8,13,14,54,5
9,61,73,97,98, (40/18).

Bár kézenfekvő lenne, s talán illendőbb 
is, de közvetlen kapcsolatunkból bátorságot 
merítve, mégsem erre kérdezek. Gratulálok! 
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Megnyerted a tagszövetség rövid-, sprint és 
általános távú tízes csapat ötös befutós baj-
nokságát, s középtávon is harmadik lettél. 
Ismét szinte minden csapatbajnoksági for-
mát sikerült megnyerned. (Ahogy rám néz, 
látom, hogy átlát a szitán. Tudja, hogy csak 
ugratni próbálom.) 

Engem a díjak érdekelnek. Szerencsére eb-
ben a tekintetben sem panaszkodhatom. Az 
idei évben, tagszövetségünkben nyolc első, 
tíz második, kilenc harmadik, tíz negyedik és 
kilenc ötödik díj mellett száztíz egyszázalé-
kos helyezést szálltak galambjaim.

Mendel mottóul választott gondolata sze-
rint „Nem csak végrendeletileg lehet örö-
kölni.” Megörököltünk egy értékelési rend-
szert. Ebben nőttünk fel. Ebbe nőttünk bele. 
Tagjaink döntő többsége automatikusan 
elfogadja. Számukra amellett, hogy unják a 
téma ismételt felvetését – már-már értelem-
szerűn –, alapjaiban érthetetlen, hogy mi a 
probléma a jelenlegi tízes csapat ötös befu-
tós értékelési rendszerrel.

1979-ben szövetségi határozattal létre-
hozták a ma is élő tízes csapat ötös befutós 
értékelési rendszert. Ez 32 évvel ezelőtt 
előrelépést jelentett. Mára egyértelműen el-
avult. A modern postagalamb kultúrák régóta 
élgalambra játszanak. Élgalambra tenyészte-
nek. A fogadásos rendszerben az évi tíz útból 
tíz közepes helyezést hozó galamb nem több 
mint pénztárca laposító. Mi magyarok a tízes 
csapat ötös befutós értékelési rendszerünkkel, 
a viszonylagosan stabilan helyezésre szálló 
galambokat helyezzük előtérbe. A fogadásos 
rendszerben kiemelkedően szereplő galam-
bok közvetlen utódait, vagy inkább unokáit 
hurcoljuk Magyarországra, s többek közt 
versenyértékelési rendszerünkből, korsze-
rűtlen értékrendünkből adódóan süllyesztjük 
champion és csapatgalambok szintjére. Amíg 
náluk három-négy abszolút élhelyezéssel 
sztár lesz a galamb, addig nálunk – és ez na-
gyon lényeges – korszerűtlen versenyértéke-

lésünknek is köszönhetően a tenyésztés szá-
mára szürke iparosok, champion galambok 
testesítik meg a célt. Ez már nem is vissza-
lépés, ez hátrafelé rohanás. Ez pedig a hazai 
többség számára felfoghatatlanul nagy, sőt, 
döbbenetesen nagy különbség! Igen, igazad 
van: ezt nálunk valóban nagyon sokan nem 
értik. Ezért is ülünk most itt.

Látom, ebből már nehezen tudnék jól ki-
jönni. Megint témánál vagyunk. Feladom. 
Jöjjön, aminek jönnie kell! A rendszer mellett 
érvelők – bár nem elsődlegesen szakmai indok 
– többnyire a gazdaságossággal érvelnek. 

Igen. A gazdaságosság rendkívül fontos, s 
egyre nagyobb hangsúlyt kell, hogy kapjon 
a postagalamb-versenyzés területén is. A kér-
dés itt is az, hogy ülünk a lovon. Azaz, hogy 
milyen összefüggésben vizsgáljuk a gazda-
ságosságot. Amennyiben az adott út költsé-
geit osztjuk a befizetett galambok számával, 
kapunk egy számot. Természetesen ez is egy 
mutató. Egy egyszerű osztással számolha-
tó. A gazdaságossággal érvelők itt örömmel 
meg is állnak. Ha azonban mélyebben pró-
bálunk gondolkodni, jelentősen bonyolódik a 
helyzet. Mibe kerülhet az évről-évre történő 
lemaradásunk? Most csak anyagiakban gon-
dolkodva, mekkora károkat okozhat egy-egy 
elfuserált start, egy kiírt programhoz való 
ragaszkodás, időjárástól függetlenül. Egy 
átlagos szinten galambászó tenyésztőnek is 
több ezer forintjába kerül egy-egy egyéves 
galambja. Mindannyian tisztában vagyunk 
vele, hogy galambjaink megfelelő ellátá-
sával, szállítási körülményeink javításával 
ilyen galambokból többet is „megspórolhat-
nánk”. Mégis az előbb említett egyszerű osz-
tással számított két-háromezer forintos egy 
csapatra vetített éves különbséggel próbáljuk 
elkendőzni jelenlegi rendszerünk hiányos-
ságait. Szerencsésebb, bár sokkal nehezebb 
lenne jelenlegi rendszerünket szakmai meg-
alapozottsággal alátámasztani. Persze, amíg 
a tagság ezt nem igényli, amíg a tagság ezt 

nem kéri számon, minek tenné bárki is? Ebbe 
születtünk. Ebbe nőttünk bele. Ebből is aka-
runk kihalni?

Ha már megint ilyen gyorsan a közepébe 
kerültünk, folytassuk talán a differenciált 
pontszámítással!

A differenciált pontszámítás egy nagyon 
rossz felfogás szülte még rosszabb kényszer-
megoldás. Olyan, mintha citromot hasonlíta-
nánk össze a mákos tésztával. Gondolatilag 
komolytalan, gyakorlatban igazságtalan. 
Gondoljuk egyszer végig! A felvezető rövid-
távú versenyeken 4000-4500 galamb közül 
első helyezett kap 21 pontot. Ugyanakkor 
501-700 km-ről 1200-1500 induló létszám-
ból megszerzett első díjjal 28-32 pontot kasz-
szírozhatunk. Az, hogy a rövidtávon, jóval 
nagyobb létszámból első helyezést szerző 
galamb 21 pontja a 650 km-es versenyen csu-
pán a 150. helyre beesett galamb pontszámá-
val egyenértékű, ez nonszensz, ez abszurd, ez 
nevetséges. Jelenleg mégis ez a helyzet. 

Gondolom, ezzel egyrészt sokan nincse-
nek tisztában, másrészt, akik sejtenek is va-
lamit, azok közül sokan azzal érvelnek, hogy 
a hosszú távon kifejtett nagyobb munkát 
honorálni, s az általános bajnoki cím oda-
ítélésénél valamilyen módon súlyozni kell.

Az általános bajnokság mindenek elé he-
lyezése az előre mutató értékelési formák 
kialakulásának egyik legnagyobb kerékkö-
tője. Tudom, sokan ezt sem értik. Azon túl, 
hogy butaság ez a markáns elkülönítés, hisz 
jól tudjuk, hogy például egy-egy szembesze-
les középtávú verseny nagyobb erőfeszítésre 
késztetheti a galambokat, mint egy normál 
lefolyású, pláne egy hátszeles hosszú távú út, 
az általános bajnokság oltárán mutatjuk be 
„differenciál pont áldozatainkat”. Mi értelme 
ennek? Képzeljük el! Ha nincs az általános 
bajnokság, nem kell összehasonlítani a citro-
mot a mákos tésztával. Érdektelenné válik, 
hogy milyen távon hogy osztjuk a pontokat. 
Persze, tudom: nagyon sokan ezt sem értik.

Néha azaz érzésem, – kérlek, ezt bocsásd 
meg nekem, – mintha olyanok lennénk, 
mint a király bohóca: Elmondhatjuk a vé-
leményünket, de minden marad a régiben. A 
tárgyilagosság kedvéért azért tegyük hozzá: 
a magyar postagalambászat jelenlegi hely-
zetében már az is nagy dolog, hogy egy ilyen 
riport nyomtatásra kerül, s az emberek leg-
alább olvashatnak a témáról.

Muszáj beszélni róla. Ha kell, újra és újra 
el kell mondani. A jelenlegi értékelési rend-
szer olyan mintha a magyar galambászat 
szent tehene lenne. Nem is emlékszem, hogy 
rajtunk kívül bárki is foglalkozott volna a 
témával. Évtizedek óta maximum toldoz-
gatjuk, foltozgatjuk, ahelyett, hogy a kor 
szellemiségének megfelelő változtatásoknak 
vetnénk alá. Holott meg merem kockáztatni, 
hogy közel annyira fontos ez a kérdés, mint 
hogy jó vagy rossz galambot tenyésszünk. 
Hazai viszonylatban két csoportra lehet vá-
lasztani a tagszövetségeket. Az egyik része 
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röptet egy tizenkét utas fő programot. A 
másik e mellett egy tíz-tizenkét utas kiegé-
szítő programmal szolgálja ki tagságát jól, 
vagy rosszul. Szerencsésebbek azok, ahol 
párhuzamosan mehetnek a kiegészítő utak a 
főprogram mellett. Ez esetben minden adott, 
hogy egy galambjaiknak kedvezőbb, nekünk 
tenyésztőknek olcsóbb, nagyobb szabadsá-
got biztosító programot röptessünk. Mégsem 
élünk a lehetőséggel. Ezzel szemben ország-
világnak bizonyítani akarjuk, hogy mi olyan 
allround galambokat tudunk tenyészteni, 
amelyek 100-750 kilométeres távokon is 
egyformán képesek teljesíteni. Versenyprog-
ramjaink is erre a tévhitre vannak felépítve. 
Igaz, tagszövetségenként az a hat-nyolc fő 
képes megoldani ezt a programot. A tagszö-
vetségek elején évek óta ők váltják egymást. 
De mi van a többiekkel? Rájuk ki gondol? 
Hol vannak a tagszövetségek versenybizott-
sági tagjai? Mivel magyarázzák, hogy évek 
óta galambász társadalmunk 60%-a 50%-os 
veszteséggel zárja az évet? Vagy, hogy min-
den évben irányt változtatnak? Hol északra, 
hol nyugatra? Ne hivatkozzanak demokráci-
ára, hogy ezt szavazták meg, mikor a több-
ség azt sem tudja mire szavazott! Ha rajtam 
múlna, döntésközelbe az adott tagszövet-
ség 3-4 élversenyzőjét engedném, akik már 
évek óta bizonyították rátermettségüket. Ők 
hozzanak, elsősorban galambjaink számára 
megfelelő felelősségteljes döntést a progra-
mokkal kapcsolatban is! Merjenek másképp 
gondolkodni! Hagyjuk végre szakosodni a 
tenyésztőket, mert csak ez teremtheti meg az 
előrelépés lehetőségét! 

Ez így egy nagyon szép mézes-
madzag lehet a tömegek felé, – mon-
danák a fanyalgók – de próbálnád ezt 
a gyakorlatban megvalósítani!

Az előző gondolatsort úgy fejeztem 
be, hogy az előrelépést szakosodás 
nélkül nem tudom elképzelni. Viszont 
megfelelő versenyprogram hiányában 
nem létezik szakosodás. El kéne oda 
jutni a tagszövetségeknek, hogy tagsá-
gukat felnőttként kezeljék, és megfele-
lő programmal segítsék tagjaikat a he-
lyes irány megtalálásában. Mégpedig 
úgy, hogy egyik táv létjogosultsága 
se sérüljön. A sprint vagy kiegészítő 
program helyett (ami a Nemzeti Baj-
nokságból amúgy is kiesik, az induló 
létszámot megfelezi) egy tizenkét utas 
rövid-, középtávú programmal segítse 
a szakosodás lehetőségét úgy, hogy 
figyelembe legyen véve galambjaink-
nak sem kedvező éghajlatváltozás. 
Vele párhuzamosan menjenek az 500 
km feletti hosszú távú utak, hogy ka-
tegóriákban csak egy helyen szerepel-
hessenek a hosszú távban. Ne lehessen 
átfedéssel két helyen szerepelni egy és 
ugyanazzal az úttal. Hisz a differen-
ciált pontszámítás végett megint csak 
az a hét-nyolc élversenyző jár jól, kik 

a tagszövetségek élversenyzői. Ők stabilan 
helyezik az ötös befutólyukat az 500 km 
feletti utaknál is. Ne féljünk egy nap két fő 
versenyen részt venni hisz ez a szakosodás 
lényege. Legjobbjainkat csak nekik megfele-
lő távokra tegyük be, hogy esélyük legyen az 
egy százalékos helyezésre. Igaz vannak kivé-
telek, a küldendő létszámok mellett elenyé-
sző a számuk. A középtávú utaknál a kilomé-
terek úgy legyenek megállapítva, hogy akár 
egy éves galambokkal is 12 héten keresztül 
folyamatosan versenybe lehessen maradni a 
tagszövetségi, és a Nemzeti Bajnokság rövid-
középtávú címeiért, hisz a többség bajnokság 
centrikus. Vegyük már végre tudomásul, 
hogy a tagság 80 %-a még a rövid-, közép-
távon sem tudja stabilan helyezni galambjait. 
Segíteni kell őket a helyes út megtalálásában, 
hogy galambász létszámunk, ha már nem 
nő legalább ne csökkenjen. Biztos vagyok 
benne, hogy a szakosodás egyből nem oldja 
meg hiányosságunkat, de nekünk egy gazda-
ságosabb, gondolatokat ébresztő újvilágot, 
galambjainknak sokkal több lehetőséget, biz-
tonságot jelent, és ez nem egy utolsó szem-
pont mai gazdasági helyzetünkben.

Hú, ez tömény volt!
Meggyőződésem, hogy a szakosodás és az 

élgalambok előtérbe helyezése nélkül nem lé-
tezhet fejlődés. Meggyőződésem szerint ezek 
a döntések mérföldkövek lehetnek egy kor-
szerűbb, igazságosabb, tagmegtartó értékelési 
forma felé. A jövőnknek végre erről kellene 
szólnia és nem a végtelenül unalmas átlagga-
lambokat termelő általános bajnokságról!

Tudom, – azok közül, akik eddig még 

nem gyűrték össze az újságot – ezen sokan 
felzúdulnak, de hiszem, hogy a jelenlegi ér-
tékelési forma alapjaiban kontraszelektál. 
Championok és csapatgalambok előtérbe 
helyezésével a kisebb mértékben öröklődő 
tulajdonságokra helyezi a hangsúlyt. Ha-
zánkban elsődlegesen gyökeres szemlélet-
változásra lenne szükség. 

A belga és holland értékrendben megkö-
zelítőleg sem bír ekkora súllyal a csapatbaj-
nokság. Gyorsan tegyük hozzá: kiírás tekin-
tetében is alapjaiban tér el a magyartól. Már 
olyan sokszor elmondtuk: ott az élgalamb, 
az élhelyezés a mérvadó. Ott, ha valaki egy 
utat képes nyerni – akár provinciában is – a 
környezete felnéz rá. Nem egy esetben ki-
sebb utcabált rendeznek a háznál. Nálunk 
legyintenek. Pedig egy évben maximum 20-
25 kiírt versennyel számolhatunk. Ha valaki 
nyer egyet, a maradék versenyt maximum a 
versenyek számával azonos számú tenyész-
tő nyerheti meg. Ez pedig, valljuk be, nem is 
olyan egyszerű feladat! Persze egészen más 
a szemléletünk. És épp ettől a szemlélettől 
válik mássá minden. Belgium ettől Belgium. 
Hollandia ettől Hollandia. Magyarország  
ettől Magyarország. 

Erre, néhányan talán azt mernék monda-
ni, hogy ezek szerint a belga és a holland is 
igyekszik reális talajon galambászni. Azaz 
megkeresi a lehető legreálisabb értékelé-
si szintet. Mivel – szó szerint értve – utca-
bajnokságban nekik sem megy, sokszor 
egyesületi szintben gondolkodnak, s nem 
szégyenlik ünnepelni győzteseiket. E mellett 
érdekes lehet összehasonlítani például a két 

ország domborzati viszonyait. 
A hollandok és belgák velünk 

ellentétben gyakorlatilag sík vi-
déken versenyeznek. Ezzel együtt 
sem hagyhatják figyelmen kívül az 
időjárási tényezőket. Ezért is sze-
rencsésebb az utankénti győztesek, 
élhelyezettek előtérbe helyezése. 
Ha arra fúj, neked nő az esélyed, ha 
erre, akkor nekem. Egy biztos, ott 
is az adott terület kiemelkedő ga-
lambászai helyeznek az élben. Aki 
nem képes a konkurencia szintjén 
galambászni, ott sem lesz képes 
nyerni.

Úgy vélem a témával kapcso-
latban kétféle ember létezik. Az 
egyik egyáltalán nem érti és nem 
is hajlandó átgondolni, a másik, 
aki gondolkodni kezd. Ha minden 
egyes Grampsch-riport csak egyet-
len eggyel növeli az utóbbiak szá-
mát, már megéri gépelni őket.

Hidd el, ha azon múlna, mormol-
nám őket, mint egy miatyánkot, de 
sajnos nem ezen múlik.

Köszönöm, hogy ismét szántál 
ránk az idődből!

Én köszönöm a beszélgetést!
Vétek JánosBelga - Holland határ elválasztó vonal
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- Az állomány bemutatása után, szeretnék 
rátérni a versenyzési módszeredre, felkészí-
tési gyakorlatodra. Kezdjük az elején, a ga-
lambjaidat mikor párosítod?

- Minden év március elsején, de amennyi-
ben az időjárás kedvező, akkor a tenyészeket 
már februárban összeengedem. Saját részre 
két keltést szoktam meghagyni, a harmadik 
rundból inkább csak a hímeket.

- Ezek szerint a versenygalambjaiddal is 
neveltetsz fiatalokat?

- Igen, páronként egy fiatalt nevelnek.
- Kevés helyen láttam akkora tisztaságot, és 

precizitást, mint nálad. Leginkább Gyerkónál 
tapasztaltam hasonlót. Tavasszal – amikor 
először itt jártam – például frissen volt min-
den festve. Az év minden időszakában ennyi-
re figyelsz a tisztaságra, és a dúc állagára?

- Minden év tavaszán a versenydúcból kivi-
szem a fiatalok dúcába a hímeket, a tojók bejön-
nek az özvegytojók dúcrészébe, és az egész dúcot 
kifestem. A fészkeket nem szoktam festeni, azo-
kat Domestos-os vízzel lemosom, lesúrolom.

- Egy évben egyszer végzel ilyen fertőtle-
nítést?

- Nem, tavasszal megcsinálom a párosítás 
előtt (ekkor van a festés is), amikor a fiatalo-
kat leválasztom, akkor történik a következő 
nagy átmosás, végül a szezon közben az első 
hosszú útnál szintén. A fertőtlenítést mindig 
Domestos-sal végzem.

Ezenkívül, amikor a galambokat csütörtö-
kön elviszik, akkor pénteken mindent lemo-
sok, és a tojók ilyenkor sosincsenek bent a 
versenydúcban, amely azért jó, mert a dúc 
ilyenkor pihen másfél napot.

- Tehát amikor csütörtökön bekosarazod 
a hímeket, a dúcrészüket még aznap este ki 
is takarítod?

- Igen, ekkor a dúc másfél napot mindig 
üresen és tisztán pihen.

- Mennyi hímmel kezdted az idei szezont, 
a versenyek közepe felé 15 hímet láttam pa-
kolni?

- Tavaszra 20 hímet hagytam meg, amiből 
hármat még a tréningek kezdete előtt elvitt a 
ragadozó. 17 darab hímmel kezdtem el a sze-
zont, az egyik elveszett, egy másikat pedig 
szezon közben vette ki a héja.

- A versenyzőidet mennyi idős korukig 
röpteted?

- Általában ötéves korukig.
- Az özvegyítés hogyan zajlik nálad?
- A párok – mint említettem – egy fiatalt 

nevelnek, majd a fiatal 14 napos korában le-
veszem a tojót a párjától, és így kezdik meg a 
tréningeket a hímek.

- A tojók innentől kezdve már nem is segí-
tenek a nevelésben, nincsen körforgás?

- Nincsen, a tojók már teljesen külön van-
nak téve a helyükre, és csak a hím nevel. Az 
utolsó tréningnél fiatalról elküldöm a híme-
ket, tojóra érkeznek, és onnantól kezdve in-
dul az özvegység.

- Reggelente mennyi időt szánsz a galam-
bokra?

- Minden nap öt órakor kelek, és egy óra 
alatt mindent el is intézek. A hímeket 5 óra 
5-10 perc körül engedem ki repülni.

- Hajtod őket a ház körül?
- Soha.
- Magántréningek?
- Nincs, nem volt, és nem is lesz. Nálam a 

galamb a ház körül azt csinál, ami neki tetszik.
- És mi történik, ha valamelyik nem úgy 

repül a ház körül?
- Agyonütöm, de igazából magával a fal-

kával nem szokott probléma lenni. Hét elején 
20-20 percet repülnek, a hét közepén 40 perc 
körül, csütörtöki gyűjtésnél pedig olyan 50-
55 perc az utolsó napon.

- Minden galambod utazik minden héten, 
pihentetni mennyire szoktál?

- Mindegyik a főprogramban utazik, amelyik 
nem bírja a programot, az nem maradhat meg.

- A szezon közbeni gyógyszeres kezelések 
hogyan zajlanak nálad?

- Három készítményt használok (Nifura-
mycin, Gambazin, BS), és minden egyes héten 
kezelem a galambokat. Vagyis háromhetente 
kapja a galamb ugyanazt a gyógyszert. Termé-
szetesen ezeket senki se sablonként kezelje.

- Mennyi ideig kapják?
- Három itatás történik, vagyis másfél na-

pon keresztül.
- Mivel várod őket az érkezéskor?
- A Versele-Laga cég Colombine teájával 

várom őket, egy literhez teszek két evőkanál 
szőlőcukrot, egy evőkanál mézet, és egy fél 
citrom bele van nyomva héjastól. Az elesé-
gükre pedig a Röhnfried cég Gerwit-W ké-
szítményét viszem fel.

- Elektrolit kerül még bele?
- Nincsen elektrolit.
- Az érkezés után egész nap az előbbi teát 

isszák?
- Nem, aznap este egy órára kiengedem 

a galambokat repülni, méghozzá az összes 
galambot a párjával együtt. Fontos a párjá-
val együtt, mert különben alig mozognának 
a hímek, csak sietnének vissza a helyükre. 
Akármilyen nehéz is volt a verseny, az biz-
tos, hogy a te hímed a tojó után el fog re-

Minőségi galambászat – kis létszámmal II.
3. zónában elért (07-23-28 tagszövetségek) 2011-es utankénti csapateredmények:

  06.05. Straubing 528 km 7. hely
  06.20. Regensburg 555 km 9. hely
  07.02. Schwabach 654 km 9. hely
  07.16. Neumarkt 620 km 4. hely

Végeredmény: zóna összesített 1. hely (440 értékelt csapat közül)

10-D253642 kkcsh
Straubing, 338 tag, 5039 galambja közül 

országos zóna 3. díj
apa: 08-D 181612 kh (lásd következő kép)
anya: 09-07-21131 sktat: Nikodén Gábor 

(Szirák) két Dorner galambból tenyésztette 
(apja a Szendrei Bandi-féle 50-es hím /
Gyerkó x Horváth Károly-Malina/ és a 

Halász-Vasas páros egy Cromme vérvona-
lú tojójától született, anyja egy rokon. De 
Baere kkt a 13398 skh x 13375 skcst apa-

lánya párosításból)

08-D181612 kh: 2010-ben kerületi 
rövidtávú champion IV.

apa: 42857-es rokon. De Baere sktah 
(lásd előző részben)
anya: 3434-es lánya

A tisztaság fél egészség, augusztusi életkép 
a fiatalok dúcából
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pülni. Ebben az egy óra szabad mozgásban 
minden ki van nyitva, szabadon mozoghat-
nak. Ez azért jó, mert aki sportol, az tudja, 
az izomláz ellen legjobb a mozgás.

- Mi a helyzet az özvegytojók ellátásával?
- Rendes keveréket kapnak, de csak este adok 

nekik enni. Ők is jó ellátásban részesülnek.
- Nem állnak össze?
- Nem, mert amelyik párba áll, azt nem tar-

tom meg. Amelyik hajlamos az elpárzásra, az 
kikerül a keretből.

- Grittet is adsz a tojóknak?
- Grittet csak a berakás napján, este kap-

nak, mert az emésztő által folyamatosan 
beindulna a tojás. A berakás napján viszont 
fontos adni nekik, mert különben keresné a 
grittet, és nem foglalkozna a párjával.

- Visszatérve a verseny napjára, mi törté-
nik az egyórás szabadrepülés után?

- Megvárom, míg minden galamb felmegy 
a helyére, beülnek a tányérba, és a tojókat 
kiszedem tőlük. Aznap este megkapják az 
első antibiotikum itatást, majd másnap reg-
gel-este ismét gyógyszeres víz, de ekkor már 
Avipharm-ot is kapnak az ivóvízbe.

- Diétás eleséget mennyire használsz?
- Nálam diétás keveréket csak a verseny 

napján kapnak, amihez egy marék kukoricát 
szórok. A Röhnfried cég diétás eleségét ve-
szem. A következő napon már rendes keveré-
ket kapnak, de csak 1/3 rész mennyiségben.

- Ezek szerint te a mennyiséggel játszol?
- Igen a mennyiséggel, és évek óta a To-

kai versenykeveréket használom, de amikor 
beszerzem a versenykeveréket, az aprómagot 
kirostálom belőle.

- Miért?
- Mert az aprómag étvágytalanságot okoz.
- Viszont adsz nekik kanári keveréket is.
- Igen, két nap: kedden és szerdán, de mind-

kétszer csak este, és általában a kiengedés előtt, 
mert akkor jobb kedvvel repül a galamb.

- Dúsítást nem alkalmazol a keverékkel?
- Nincsen, mindössze annyi a különbség, 

hogy a hosszú utaknál a galambok többet 
kapnak, tehát ez azt jelenti, ha csütörtöki 

gyűjtés van, akkor szerdán reggeltől 100 
%-os mennyiségben kapják a keveréket, és 
az sem baj, ha előttük marad.

- Tehát hamarább kapják meg a teljes meny-
nyiséget, a rövidtávnál ezt hogyan nyújtod el?

- Ott csütörtök estére van teljes adag. Én 
mindig a mennyiséggel játszom. Másik, ami 
nagyon fontos, a takarmányt versenyszezon-
ban mindig megmosom. Kiemelném, az ete-
tés az egy fél bajnokság. Etetni tudni kell, az 
mindennek a sava-borsa.

- Ezzel abszolút egyetértek. Egyébként elő-
re megveszed az eleséget az egész szezonra?

- Igen, de nekem nem kell sokat vásárol-
nom, mert szezononként olyan 25-30 kg fogy 
el. Nagyon régóta használom a Tokai verseny-
keveréket, korábban próbálkoztam más keve-
rékekkel is, de ezek a kísérletek nem igazán 
sikerültek. Szerintem azokkal az volt a prob-
léma, hogy túl sok volt bennük a fehérje, és az 
ilyen kajákat etetni nagyon nehéz. Egy másik 
gyártó termékével pedig az volt a baj, hogy 
megveszel egy zsák keveréket, és legközelebb 
nem ugyanazt az összetételt kapod tőle. 

- Egyéb magok pl. kender, mogyoró?
- Nálam nincsen mogyorózás, sőt már kü-

lön kenderezés sincsen, mert az első három 
úton megégtem vele, csak annyi kenderma-
got kapnak amennyi az említett kanári keve-
rékben megtalálható.

- Vitaminozás?
- Egy vitamin, amit használok: Gerwit-W, 

és ezt is csak szerdán esténként egy alkalom-
mal, illetve a már említett érkezéskor.

- Mindezeken kívül használsz-e még va-
lamit?

- Kedden reggel-este a Natural cég folyé-
kony teáját isszák (Naturaline).

- Tojót minden gyűjtés előtt mutatsz a 
hímnek?

- Miden esetben, a hosszú és a rövid utak 
esetén is. Összeengedem a galambokat és 
összezárom őket.

- Feltételezem, csak pár perc erejéig?
- Nem, nálam a legkevesebb idő az olyan 

40 perc, és ezt értsd minden verseny esetén.
- Érdekelne az esti foglalkozás a galam-

bokkal, hatkor hazaérve mennyi időt szen-
telsz a galambokra?

- Amikor hazajövök, kiengedem a galam-
bokat, és kitakarítom a dúcot. A hímek ilyen-
kor egy óra hosszára ki vannak zárva, ekkor 
is annyit repülnek, amire kedvük tartja.

- Vannak, akik nyitva hagyják a ház körü-
li repülés ideje alatt a kijárókat.

- Nálam, ha ez így lenne, akkor amint be-
jönnének a hímek, ki nem mennének még 
egyszer. De nem lehet erre sablont húzni, 
előfordulhat, ami az én galambomnak tetszik, 
az nálad nem működik. A galambászoknál a 
legnagyobb probléma, hogy szinte mindenki 
a titkot keresi, pedig nincsen titok, és tudni 
kell az embernek nem a galambban, hanem 
mindig saját magában keresse a hibát.

- Áttérve a fiatalok versenyeztetésére, 
hadd kérdezzem meg, mennyi fiatalt engedsz 
ki évente?

- A fiatalok röptetését 30-40 db fiatallal 
szoktam megkezdeni. Előtte néhány darabot 
el szokott vinni a ragadozó, továbbá amelyik 
valami oknál fogva nem megfelelő, nem 100 
%-os állapotot mutat, azonnal kiselejtezésre 
kerül.

- Néhány éve a legtöbb embernél egyre na-
gyobbak a veszteségek, nálad alig van hiány, 
a fiatal galambok betegségével hogyan állsz?

- Nincsen gond, attól függ, mikor jön be 
a coli, és az ember mikor veszi észre. Az én 
dúcomban is minden évben jelentkezik, de 
azon a héten nem küldöm őket, mert a beteg 
galambot felesleges bekosarazni. Ekkor in-
kább gyógyszerezem őket. Amikor az ember 
kevés galambot tart, annak sokkal könnyebb 
az áttekintése, és nem mindegy az ember 
mikor észleli a problémát. Nem beszélve ar-
ról, a kisebb létszám sokkal gazdaságosabb, 
könnyebb a takarítás, egyszerűbb a takarmá-
nyozás, továbbá az eredmény – amennyiben 
a minőség is megvan – semmivel sem rosz-
szabb, és nem kell 100 fiatalt tartani. Nálam 
sosincsen sok fiatal kiengedve, helyem sem 
volna rá. 2002-ben – az itteni kezdés évében 

07-07-02440 skh: kétszeres kerületi 
hosszú távú champion

apa: 42857-es rokon. De Baere sktah
anya: 01-23-40788 kkt 
(3434-es x saját anyja)

08-D181619 kkh: az állomány egyik 
leggyorsabb versenygalambja, egyben 

országos zóna VII. champion
2010.06.05. Amstetten   1958 galamb: 2. díj
2010.06.26. Wels            1756 galamb: 4. díj
2011.05.22. Humpolec   1948 galamb: 3. díj
2011.07.09. Jihlava III. 1500 galamb: 1. díj

apa: 03-23-55388 kkh (2005-ben kelt) 
féltestvér-párosítással született a 3434-

es anyjára: Dulai-féle gyűrűtlen kkh 
(Góliát-Rosia Leus hím x 3434-es anyja) 

és az 50722-es kovácsolt tojó párosításból, 
amelyik édestestvére az 50750-es országos 
zóna I. champion hímnek, ill. fészektestvére 
a 721-es hím 2003-ban a Karancs legjobb 
egyévese (13376 rokon. De Baere pikh x 

3434-es anyja)
anya: 01-07-37506 skt, amelyet Fehér 
László tenyésztett (Gyerkó x 06646-os 

Gonda-féle De Baere skt pártól)
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– engedtem ki a legtöbbet: két dúcrészben 
összesen 54 darabot. Minden évben küldöm 
a fiatalokat, tavaly a 31 fiatalból, mindössze 
egy darab veszett el, az is az első tréningen.

- Szezonon kívüli kezelések?
- Ősszel a fiatalok versenye után, megvan a 

keretszám, ami megmaradhat: 20 hím 20 tojó-
val. Emellé tartalékban mindig meghagyok 1-2 
tojót. A selejtezés után – amikor bejönnek a kö-
dös-párás idők – tartok egy öt napos Avimycin 
kúrát a légúti fertőzésekkel szemben. Onnantól 
kezdve semmilyen gyógyszerezés nincsen, ami 
nem bírja, azt agyonütöm, mindegy micsoda, 
de ilyen eset ritkán fordul elő, mert eleve így 
van kiszelektálva az állomány.

- Holtszezonban is naponta takarítasz?
- Igen, télen-nyáron, legfeljebb csak akkor 

marad el, ha nagyon le van fagyva a széklet.
- Oltások, vírusok, és egyéb baktériumok 

elleni védekezés?
- Paramyxo elleni védekezés mellett leita-

tom őket paratífusz ellen Salgen-nel. A holt-
szezonban még trichomonasra sem kezelek, 
amikor tavasszal letojnak, és 6-8 napos tojá-
sokon ülnek, akkor kapnak egy három napos 
kezelést általában Ronidazol-al. Nálam a 
legfontosabb a szelekció, és még egyszer, a 
takarmányozás az egy fél bajnokság.

- Mi alapján végzed a szelekciót?
- Az egészség a legfőbb szempont. Beülök a 

dúcba és figyelem őket, teljesen mindegy miből 
van a galamb, nem a származás számít, egy a 
lényeg egészséges-e vagy sem. Amennyiben 
egy fiatal nem úgy néz ki, azonnal agyonütöm, 
nincsen gyógyszer, és ez az öreg galambok ese-
tén is így van. Az nem megoldás, például van 
40 fiatalom, látom, egyiknek folyik az orra, 
erre gyorsan elszaladok, hozok 1500 forintért 

gyógyszert, és mivel nem elég egy itatás, akkor 
további gyógyszert kell, vegyek.

- Akkor a kereskedők belőled nem nagyon 
élnének meg?

- Nem, de a kutyáim marha jól élnek, és 
már sokadszorra mondom, mindegy a galamb 
miből kelt, a selejtezés szempontjából nem 
érdekel. Sokan megpróbálják a származási 
lapokat megvásárolni, mindenféle behozott 
össze-vissza galambokat szereznek be. Pedig 
a származás önmagában nem fog hazajönni. 
Egyébként én is rengeteg származási lapot ír-
tam, mert a Vidits Gyuri több száz galambot 
vitt el az évek folyamán, és mindegyiknek 
kérte a származását is. Egy alkalommal még 
Veszprémben, Szappanosnál járva, az alábbi-
akat hallottuk tőle:

„1. A versenyen a sorrend a következőkép-
pen alakul: egészséges galamb, kevésbé be-
teg, és beteg. Közel sem biztos, hogy a kerü-
leti első galamb az jobb, mint a 300., csak az 
előbbi egészséges, míg az utóbbi beteg.

2. A származásokkal annyi embert be lehet 
csapni, hogy az borzasztó, a származás nem 
tud repülni.

3. A lovat kell megbecsülni, mert az egy 
évben csak egyszer ellik, míg a galamb az 
szaporodik, mint a fű.”

- Nálad valóban kőkemény szelekció fo-
lyik, és az eredmények is a módszer helyes-
ségét igazolják.

- Amikor bemegyek a dúcba, kevésbé fog-
dosom a galambokat, inkább leskelődök, azt 
nézem, mit üssek agyon. Vidits Gyuri mond-
ta is egy alkalommal nekem: ő nem szeretne 
itt galamb lenni, mert akkor nem sokáig élne. 
Véleményem szerint, a kevés létszám, illetve 
amiért ilyenek az eredmények, az pont ennek 
köszönhető. Nincsen a galamb agyongyógy-
szerezve, inkább selejtezem. A másik gond 
a galambászoknál – amit tapasztalok – sok 
esetben nem is tudja, miért adja az adott ké-
szítményt.

- Amennyiben egy olyan galambod lesz 
beteg, amelyik korábban bevált, azzal mit 
csinálsz?

- Agyonütöm, kőkemény szelekció van, 
mindig a minőség, sohasem a mennyiség 
számít.

- Nyáron rokontenyésztést végzel, kijön 
egy bizonyos számú fiatal, ezeket mi alapján 
selejtezed?

- Az maradhat, amelyik egészséges és 
olyan a vitalitása. Nálam soha nem szelekci-
ós szempont, miből van a galamb, egy dolog 
érdekel: egészséges, vagy sem.

- Tenyészeidnél nem nagyon látok 10 év 
feletti galambot, miből fakad ez?

- Véleményem szerint az erősen rokonte-
nyésztett galamboknak a tenyészértéke idő-
vel romlik. Sőt én soha nem hagyom évekig 
együtt a tenyészpárokat, minden évben át 
vannak párosítva. Legfeljebb ha látom, hogy 

valamelyik nagyon jól működik, akkor 2-3 év 
után újra összeteszem azokat.

- Mi lett a sorsa a korábbi években kima-
gasló eredményeket nyújtó, legjobb verseny-
galambjaidnak?

- Eladtam, vagy elajándékoztam őket. 
Szinte az összes tenyészgalambom rokonte-
nyésztett. Nálam ez azért működik jól, mert 
megvan a két vonal, ami kell. Kevés olyan 
galambász van az országban, aki ennyi ide-
je ugyanazt a vonalat tenyészti, és ilyen 
kis létszámmal. A vonalakat egymással ke-
resztezem, és – mint említetted – nyaranta 
rokontenyésztem őket, ezért minden évben ki 
is teszek néhány tenyészgalambot a dúcból. 
A kikerülő tenyészgalambok nem feltétle-
nül azért kerülnek ki, mert rosszak, hanem 
mert éppen kell a hely az újonnan rokonte-
nyésztetteknek. A frissen rokontenyésztett 
fiatalokból kerülnek a barátokhoz is. Leg-
újabban – tenyészgalamb szempontjából – a 
Vandenabeele galambokat is megpróbálom 
vonalban tenyészteni.

- Ahhoz képest, hogy csak 20 hímet röp-
tetsz, az utóbbi tíz évben nyoma sincsen 
visszaesésnek, a legrosszabb helyezésed a 
kerületi 8. hely. Miben látod a különbséget 
a csapat 8. és bajnokság megnyerése között? 
Mi az, ami esetleg jobban kijött a bajnoki 
években?

- A szél, mert azt gondolom az állományom 
nem volt gyengébb akkor sem, amikor a 8. 
helyen találod a nevem a végső összesítésben. 
Példáként, az egyik évben a 7. helyen végez-
tem, ekkor menet közben vezettem a bajnok-
ságot, majd bejött Regensburgból egy 1800-as 
métersebességű verseny, ahol mindössze egyet 
helyeztem, és ezzel a bajnokság is elúszott. A 
díjaim sem hátszélben születnek.

Köszönöm a beszélgetést Gyuri, és továb-
bi ehhez hasonló, példaértékű galambászatot 
kívánok!

Angyalos Péter

09-D206894 kktah: 2010-ben rövidtávú 
kerületi egyéves champion I. hím

apa: 42857-es rokon. De Baere sktah
anya: egy Országh Mihály (Debrecen) által 

tenyésztett Plastron vérvonalú tojó

06-06-70970 pikh: a korábbi évek egyik 
kimagasló versenygalambja, többszörös 

kerületi champion, testvére a 181617-es kkh 
2010-ben középtávú champion

apa: 00-07-27420 skh (2001-ben kelt): 
42857-es bázis rokon. De Baere édestestvére
anya: 98-50-14210 skt: Fehér Lászlótól ka-
pott eredeti Gyerkó sötét hím x Orosz Mik-
lóstól (Kiskinizs) idekerült Horváth Károly 
vérvonalú tojó /Verstraete-Schaerlaeckens/ 

párosításból



10 2011. november

- Ön a Pietet Hermesnek egy új Merce-
desért adta el?

- Annyi pénzért, amennyit egy olyan Mer-
cedes ért Hermes 60 000.- DM-et fizetett, de 
nem csak egyedül a Pietért.

- Ha valaki ilyen kevés galambot ad el 
ilyen sok pénzért, annak biztosnak kell 
lenni abban, hogy azok jók is.

- Tisztelt uraim. Nekem abban az időben 
ilyen hírem volt. Az embereknek az volt 
a véleménye rólam, hogy én egy varázsló 
vagyok.

- Azért Önnek biztosnak kell lenni ab-
ban, hogy az emberek sikeresek lesznek 
azokkal a galambokkal.

- Én azt mondtam Hermesnek: „Menj el a 
Meulemanshoz. Neki ezekből még ötven van.” 
Azonban Hermes okos ember volt és azt 
mondta nekem: „Én téged elég jól ismerlek. 
És nekem erre van szükségem, nem valami 
másikra.” Természetesen ez nem volt valami 
üres beszéd, mert 3 galamb közvetlen tőlem 
az ugyanannyi volt, mint ha egy ékszerboltba 
ment volna.

- És miért gondolta, hogy az egy igazi jó 
galamb volt?

- Azt a megérzésem mondta. Karel 
Meulemansnál 50 galambot néztem meg. 
Amikor a Pietet Heremesnek odaadtam, 6 
hónapos volt.

Kiválogatás a’la Piet de Weerd

- Piet, hogyan szelektálja Ön a galambo-
kat? Meg lehet azt tanulni?

- Igen, azt valóban meg lehet tanulni. 
Ehhez két példát akarok felhozni. Ha va-
laki meg akar tanulni biliárdozni, akkor 
annak tréningezni kell. És ha valaki zon-
gorán akar megtanulni, annak gyakorolni 
kell. A nagy zongoraóriást, Horovitzet 
megkérdezte valaki, mennyi ideig tartott, 
amíg ilyen jól megtanult zongorázni? 
„25000 óra.” - válaszolt. A gyakorlat na-
gyon sokat tesz. És ez úgy látszik, min-
denféle dologban így van. És tudom azt, 
hogy a nagy biliárdista, Bloomdaal, éjjel-
nappal gyakorolt, annak ellenére, hogy ő 
egy nagy talentum volt. És végül is talán 
pont a talentum volt az, ami őt ilyen mesz-
szire elvitte.

- Tehát a talentum hozzátartozik ehhez.
- Igen, a talentum és a csökönyösség. Ezt 

nekem muszáj. Ez a foglalkozásom. Itt nem 
segít semmi.

Karácsony első és második napján galam-
bok ezreit kellett kiválogatnom. És tudod 
hogy miért? Mert ezzel néhány Guldent tud-
tam keresni. Jó idő, rossz idő, számomra ez 
szükséglet volt. Igaz, meg kell vallanom, szí-

vesen is csináltam.
- Piet, Ön kitapogatja 

a galamb izomzatát? Ho-
gyan csinálja ezt?

- Jobban tenné, ha valaki 
mást kérdezne erről, aki-
nek ez a szakmája. Olyan 
embereket, akik az atlétá-
kat masszírozzák. Nekik 
lényegesen több fogalmuk 
van ehhez, mint nekem. 
Azonban mi itt az érték? 
Egy galamb, ami olyan 
merev, mint egy deszka, az 
soha nem jó.

- Behozhatok ide egy galambot, amin be-
mutatja ezt nekünk?

- Igen, azonban mihez kell hasonlítanom? 
Ha Neked most itt van egy fehér macskád és 
ott van egy fekete, akkor azt mondom, „az 
egy fekete macska”. Ez egyszerű.

Egy másik példa: készítünk 100 lécet fá-
ból. Minden lécre ráírunk egy számot, 1-től 
100-ig. Most befestjük a léceket. Az elsőt fe-
hérre, az utolsót feketére. A középső szürke 
lesz, ez lesz az 50-es szám. Ha most valaki a 
szemét gyakoroltatni akarja, vetessen ki va-
lakivel egy lécet a 100 közül és mondja meg 
a színárnyalatból, hogy az hányas. Ha pl. a 
szám 47, akkor nem szabad mondani sem 
51-t, sem 44-et. Sok-sok évi gyakorlat után 
meg lehet mondani. És ez a probléma a Te 
egyszerű formátumodnál, különbséget tenni. 
Minden becslés különbözőségen alapul. Kü-
lönbség nélkül senki nem tud szelektálni.

- Ez tehát azt jelenti, hogy az az ember, 
akinek a fehér és fekete lécei vannak, csak 
sok gyakorlás után tudja megmondani, 
hogy ez a léc pl. a 63-as.

- Igen, ez így van.
- A postagalambsportban az a probléma, 

hogy ott nagyon sok „léc” van.
- Nos, ha valaki karmester és ha az egész 

zenekart vezetni akarja, az eltart egy bizonyos 
ideig, míg arra képes lesz. Hogy ez kompli-
kált, vagy nem? És mégis vannak világhírű 
karmesterek, és mások, akik csak úgy… ép-
pen hogy megvannak. Az a dolog a lécekkel, 
persze a legegyszerűbb példa.

Egy másik egyszerű például a következő: 
Veszünk egy vödröt és töltünk bele vizet. És 
ha meg tudjuk mondani, hogy az 1 liter, vagy 
2 liter, akkor egy dologban már gyakorlottak 
vagyunk, de a többi másban nem!

Ha valaki egy törzset fel akar építeni, az-
zal kell kezdeni, hogy galambokat vásárol. És 
mit vásárolnak legszívesebben? Egy Nem-
zeti Elsőt, ami gyalogosan jött. Nekem az a 
tapasztalatom, hogy általában azok a legjobb 
tenyészgalambok. És ha középtávú galambokat 
akarunk tenyészteni, akkor ezekhez rövidtávú 
galambot kell tenni. Ilyeneket beszerezni nem 
probléma. Azonban az a probléma, hogy mi 
van a galamb fejében. És hogy a fejben mi van, 
sok tenyésztő azt hiszi, hogy az a szemből felis-
merhető. Én igazán elmondhatom, ha valakinek 
két galambja van, amelyiknek nagy a pupillája, 
az már nem jár a helyes úton. Lehet abból egy 
jó galambot kihozni, azonban normális esetben 
nem, nem egyet tízből, nem egyet húszból.

- Tehát nagy pupilla… nem!
- Nem, olyan galambokat kell tartani, me-

lyeknek általában kicsi a pupillájuk és az írisz 
színgazdag.

Ha azonban mást nem csinál, csak ilyen 
galambokat tenyészt anélkül, hogy megkér-
dezné a versenykosarat, akkor nem sokára 
lesz egy egész dúcra való Rubens és Remb-
randt festménye, amelyek már az utcán sem 
tudnak keresztülrepülni. Ehhez a kiválogatás 
mindig hozzátartozik.

Az egyetlen, ami a postagalamb sportban számít 
a kiválasztás - II. rész

Piet de Weerd: Már életében egy legenda volt
Vannak emberek, ezt csak úgy mellékesen jegyzem meg, akik azt gondolják magukról, Piet 

de Weerd is egy tenyésztő volt és amit ő tud, azt én is tudom. Hozok magamnak egy galambot 
és nekem is lesz egy jó galambom.” Nem, ez így nem megy. Teljesen mindegy, az ember hova 
megy, a galambok 80 %-a értéktelen, a 80 % semmire nem használható. És még a megmaradó 
20 %-nál is nagyon óvatosnak kell lenni, ha azokból párokat akar összeállítani. Az emberek 
általában odamennek, a papírokat megnézik és megvásárolnak egy galambot. Azután azt gon-
dolják, hogy az jó is. De ha nem lesz jó, az eladó lesz a bűnös. Azok a galambászok, akiknek a 
kezében semmilyen érzék nincs, kikeresnek egy nagy, szép galambot. Ez az ő mentsváruk. Ezért 
van manapság oly sok nagy galamb.

Vannak azért mindenhol jó galambok, amiről mindenféléket mesélnek: a farka hosszú, a 
mellcsont túl rövid, egyébként minden jó galambnak rövid mellcsontja van és egy hosszú far-
ka. Így néz ki, ezt tette a versenykosár. Ezeket a galambokat mégsem látják szívesen és ösz-
szerakják egy szép és nagy galambbal. Ezután kevesebb, mint két évvel jön a leépülés. Ez a 
postagalamb sport.

Ezért van a középtávon oly sok nagy galamb és ezért megy a középtáv teljesen tönkre. Ami még 
megmaradt, az a rövidtáv és a hosszú táv. A hosszú távhoz teljesen más galambra van szükség, 
komplett galambra. És a hosszú távhoz még az is hozzájön, hogy ott gyalogosokra van szükséged.

A világ legjobb galambjai a gyalogosok.”

Ko Nipius, Joep van Dongen és Piet de Weerd
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- Piet, ha Ön az izomzatot tapintja, érzékeli, 
melyik az a minőség, amelyiket jónak tart?

- Az extrémmel (szélsőséges) kell kezdeni. 
Az extrém galamb nagy és szép, a galambá-
szok szívesen látják. Semmire sem reagál és 
olyan kemény érzetet kelt, mint egy deszka. 
Az ilyen galamb nem jó. Ha abból tenyész-
tünk még százból sem kapunk egyet, ami jó 
lenne. Tehát el vele!

Kemény galamb sohase jó.
- Milyen a kemény galamb?
- Át kell gondolnom, hogyan tudnám meg-

magyarázni. Egy kemény galamb… ja…
- A keménység az izomzatban van?
- Egyszer Lierben voltam. Enni akartunk. 

Az étlapon az állt: Filé tisztán. Igen, az szín-
tiszta filé volt.

Előbbre jutottál egy lépéssel?
- Piet, a galamb izomzata összehasonlítha-

tó az ember izomzatával? Az ember izomza-
tát tréningeztetni kell. Az atléták hihetetlenül 
sokat tréningeznek. A galamboknál viszont 
nincs szükség ilyen sok tréningre.

- Ez teljesen igaz. Még a hosszú távú ga-
lamboknál is így van. Azok előzően is ke-
veset repülnek, ennek ellenére egészen elől 
vannak, még a nehéz időjárásban is. Viszont 
sokat isznak. Ez mindentől fontosabb. Annyit 
kell, hogy igyanak, hogy a 250 000 szárny-
csapást végig tudják csinálni. Ivás nélkül ez 
nem megy. Azonban a „púderos” galambok 
általában jobb vízháztartással rendelkeznek.

Mindenesetre én így gondolom.
- Mit nevezünk „púderos” galambnak?
- A galambok nem rendelkeznek izzadság-

mirigyekkel. Hogy egy galamb púderos, azt 
lehet érezni. A púderos galambok jól meg-
különböztethetők a száraz galamboktól. Egy 
galamb két okból lehet száraz. Először is, van 
ilyen törzs. Ezt a törzset mielőbb likvidálni 
kell. Galambok lehetnek szintén szárazak, 
mert egy vizes dúcban élnek és emiatt min-
den lehető betegséget megkapnak. Ezt maga 

Henk állapította meg és még hozzátette: „A 
púderos galambok száraz dúcban élnek, a 
szárazak viszont a nedves dúcokban”.

- Ehhez Henk még a következő kom-
mentárt fűzte.

- Ez tulajdonképpen két különböző dolog. 
Genetikailag lehet egy galamb száraz, vagy 
púderos, de ezenkívül az egészségi állapot 
is nagy szerepet játszik. Ezt el kell válasz-
tani egymástól, ami azonban nagyon nehéz. 
Öröklött száraz galamb egyáltalán nincs, 
mert azok már régen elmaradtak. A hibát 
tehát a kondícióban kell keresni. Ha beme-
gyünk a dúcba és a galambokat száraznak 
találjuk, akkor azokat otthon kell hagyni. Ha 
viszont púderosnak érezzük, nyugodtan be-
pakolhatunk.

Rossz dúcnak nevezzük azokat a dúcokat, 
amelyekben sok galamb van, vagy a szellő-
zés nem jó. Az ilyen dúcokban találunk szá-
raz galambokat. A tollazatuk rossz, száraz, 
elkopott, csonka. A jó dúcokban olyan ga-
lambok ülnek, melyek tolla, selymes, puha és 
púderos. A jó dúcokban a levegő páratartalma 
50-60%. Ez a legjobb. A kondíció esetében a 
száraz és a púderos nagyon nagy különbség. 
Sajnos ezt a különbséget nagyon sok galam-
bász nem ismeri fel.

- Piet, tudna nekünk a párosítás techni-
kájáról valamit mondani?

- Igen, általában mindenki természetesen a 
legjobb hímet választja. Én egy hegedűs va-
gyok, de csak egy húr van a hegedűmön. Én 
egész életemben csak a hosszú táv iránt érdek-
lődtem. Így azt mondanám: Vegyél egy gya-
logost. Hermesnek is ugyanezt mondtam. És 
végy hozzá tojókat, melyeknek az apja és az 
anyja 10-11 éves, tehát nem egyévesek. Ezek-
ből sokkal nagyobb esélyed lesz jókat kapni, 
mintha két egyéves galambtól vettél volna.

- Ön még sosem állított össze úgy 
tenyészpárt, hogy azt mondta: ez itt egy 
tenyészhím és most hozok hozzá egy 
tenyésztojót. Vagy csinált ilyet is?

- Nem sokszor alkalmaztam ezt a modellt. 
Én nagyon-nagyon sok olyan galambot páro-
sítottam, melyeket mások sosem tettek volna 
össze. És tudod, hogy melyikek voltak azok? 
Rövid mellcsont és hosszú farok. A hosszú 
táv erre tendál, mert a kosár a rövid mellcsont 
és a hosszú farok irányába szelektál. Ez vi-
szont egy olyan dolog, amit a galambászok 
nem akarnak. Mit is akarnak tulajdonképpen 
a tenyésztők? Ők szívesen párosítanak arra 
olyan galambot, ami egy kicsit más, tehát 
hosszú mellcsontja van és rövid a farka. Ezt 

csinálják leginkább. Ez azonban a saját ideá-
juk. És ez az az idea, ami lefelé vezet, gon-
dolom én. Mert ha mindarra a hosszú távú 
galambra gondolok, amit megismertem, azok 
nagyon nagy többségükben rövid mellcsont-
tal és hosszú farokkal rendelkeztek. Ez az 
igazság. És senki nem akar ilyen galambokat. 
És mit tesznek ebben az esetben? Hozzátesz-
nek egy tojót, aminek hosszú mellcsontja és 
rövid farka van és megindulnak lefelé!

Meg kell azonban különböztetni, hogy két-
napos hosszú távról, vagy a 600-900 km-es 
hosszú távról van-e szó? Mert vannak kivé-
telek. Gondolok például a kategória legjobb-
jára, Desmet-Mathijs „Klaren”-jére. Ez egy 
nagy szárnyú galamb volt, nem volt rövid 
a mellcsontja és nem volt hosszú a farka. 
Azonban összességében nézve: 100 hosszú 
távú galamb közül, amit én láttam, a győz-
tesek többsége, mondjuk 70 a 100-ból, rövid 
mellcsontú volt. Erre mindig speciálisan oda-
figyeltem. És mindig arra gondoltam: Hogy 
lehetséges ez? Meglehetősen rövid mellcsont 
és hosszú farok.

Mindazok után, amit láttam, elfogadom, 
hogy Hollandiában és Belgiumban a közép 
nagy galambok vannak többségben. Ez a kö-
zéptáv lenne, nem tudom. Ehhez nem láttam 
elegendőt belőlük. De azt is mondják, hogy 
ezek nagyok. Én nem hiszem, hogy ez igaz 
lenne. Én nem hiszem, hogy Piet van de 
Merwe és Koopman tyúkokat tartanának.

- A tenyésztők még mindig erősen von-
zódnak a nagy galambok iránt.

- Gondolom, mert az emberek semmi 
mást nem tudnak, csak szép, nagy ga-
lambokat keresni. Sok-sok évi tapasztalat 
alapján gondolok erre. Olyan sok jó közép-
távút láttam. Horemans, aki legjobb volt 
Belgiumban, nem tartott nagy galambokat. 
A Stichelbautok, abszolút nem voltak nagy 
galambok. Az egész természet a terhelés-
csökkentésről beszél, hogy ne kelljen ci-
pelni. A jó galambok, amiket az elmúlt 25 
évben megismertem, hosszú távú galambok 
voltak és mind közepesek. Egyetlen nagyot 
sem ismertem.

- Egyéb szempontokra is figyel a páro-
sításoknál?

- Igen, a kis pupillára, általában. A színek-
re. A gyűrű és a pupilla ne legyen túl éles. 
De ha éles és jól repül, nincs ellenvetésem. 
Azonban ha két ilyet összeteszünk és ezt 
megtesszük kétszer, akkor mindennek vége. 
Hogy miért, azt szintén nem tudom.

(folytatása köv.)
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A debreceni postagalamb egyesület történeti áttekintése

Nem kisebb feladatra vállalkoztam, mint 
megeleveníteni a múltat a postagalambok 
kapcsán Debrecenben és közvetlen környé-
kén. A mai még meglévő és a megőrzött, bir-
tokomban lévő „Magyar Galambsport Egye-
sület Debrecen S.1. Tagjelenléti könyve” 
amelyet Tokai László jegyzett 1-192 számo-
zott lapoldalt tartalmazva, 1954. szeptember 
5-én keltezve.

Az interneten feltalált, korábban már ál-
talam közre adott, Hajdú „Postagalamb” 
Sportegyesület Debrecen, Alakulása: 1936. 
február 27, taglétszám: 25 fő, Alapszabály: 
247847/1941.VII-a BM. leirattal, szintén hi-
teles dokumentum.

Sajnos az 1937. február 27. és 1945. szep-
tember 5. között eltelt időszakról írásos do-
kumentumot, feljegyzést nem sikerült ez ide-
ig fellelni. Ez után az írás után, talán valakik, 
valahonnan még kiegészítéseket tudnak majd 
tenni. Remélem így lesz.

Az teljesen nyilvánvaló, hogy 1937-1945 
között a II. világháború kezdete és befejezése 
között, csak katonai tevékenységre, hírszol-
gálatra kell gondolni. A galambok és tartóik 
katonai és rendőrségi engedélyekben, rendőr-
ségi nyilvántartásokban rögzített keretekben, 
helyen, darabszámban voltak meghatározva.

Hazánkban az 1945. április 4-ét, követő-
en elsősorban az élet megindítása, a háború 
okozta romok eltakarítása, az újjáépítés idő-
szaka alatt bizonyára szünetelt az egyesületi 
élet. Elég gondot okozhatott az állományok 
felkutatása, a tenyésztés – inkább a szaporítás 
– beindítása.

Aztán csak elindult „valami”, mert a Tag-
jelenléti könyv szerint az egyesület 1954. de-
cember 14-én Taggyűlést tartott, ahol 13 tag 
volt jelen. Ez a gyűlés „olyan tagtoborzó” le-
hetett, mert az 1955. január 30-i taggyűlésen 
már a teljes tagság jelen volt.

Ennek a hiteles névsornak a közreadását 
én történelmi feladatnak tekintem. Álljon, 
hát itt az elődök névsora (az aláírások sor-
rendjében):

Kozma Ferenc, Csoma Sándor, Selinga 
István, Becs József, Farkas Sándor, Fogarasi 
József, Nagy Nándor, Pesti Lajos, Bétky Gá-
bor, Takács Aladár, Tokaji András, Bozóky 
László, Szabó Endre, Kemecsei Lajos, He-
gedűs János, id. Fogarasi József, ……József, 
Vida József, Tokai László, Nagy Béla, Kerék-
gyártó Lajos, Fábián Gábor, Tamás István, 
Péteri János, Papp Mihály, Sziráki László, 
Bagdi Kálmán, Főső József, Horváth Gá-
bor, Zsenyei József, Járvás József, Szombati 
János, Kurunczi Pál, Tóth Ferenc, Molnár 
József, Szalai István, Nagy Gyula, Faragó 
Sándor, Csizmadia Ferenc, Latinecz István, 
Farkas István, Fazekas László, Szabó József, 
Elek Péter, Ménes Attila, Kovács József, Mol-
nár Imre, Gariczai Béla, Pósa Attila, Vitányi 
László, Bodnár András, Pereszlényi Lajos.

Ez az 52 fő 1955. április 3. és 1956. már-
cius 4-én tartott Vezetőség választó taggyűlé-
sig, február 13-án, február 20-án és március 
13-án tartott taggyűlést. Ahol megszervezés-
re, előkészítésre került az 1955. évi tréning és 
verseny utak programja, lebonyolítás rendje, 
a felelősök kijelölése.

A kezdeti időkben csak vasúti szállítás 
történt, a galambok teheráruként feladása, a 
vasúti célállomásokon az állomásfőnökkel 
történő feleresztési koordinációk, a visszaér-
kező üres galambszállító ketrecek átvétele, a 
gyűjtőhelyre történő beszállítása személye-
sen felelős egyesületi tagok feladata volt.

Még ebben az évben és gondolom, a fajta 
jellegéből adódóan a tagság szekciókba ren-
deződik, 1955. augusztus 7-én a posta szek-
ció külön ülést tart. Ezen az ülésen az összes 
tagságból 31 fő választja a postagalambok 

szakszerű tenyésztését és versenyröptetését. 
A vezetőség így állt össze a választás után.

Elnök: Nagy Béla, Titkár: Pereszlényi La-
jos, Pénztáros: Váry Antal, VB elnök: Tokai 
László, Gondnok: Pereszlényi József.

A verseny gyűjtőhelye és a versenybizott-
ság, akikhez a versenyről érkező galambot, 
később kontroll gyűrűt kellett bemutatni, 
Debrecen, Híd u. 8. volt.

A további években jelentősen szervezet-
tebbé válik a versenyzés. A kunhegyesi taní-
tó, Jeskó Sándor szervező munkája és Kállai 
Ferenc szövetségi főtitkárnak köszönhetően 
az egyesület bekapcsolódik az országos szer-
vezésű programokba és már Brno-ból is ren-
deznek versenyeket. Akkori szövetségi elnök 
Horváth János is járt Debrecenben.

Az egyesület eredményei reményt keltőek. 
Az egyesület tagjai sorában eredményesen 
versenyzik 1956-1957 évektől Szabados Ár-
pád, Tokai László, Selinga István, Szomba-
ti János és kezdetét veszi a Szentesi Károly 
„korszak”.

Az 1957-es évet 54 fős taglétszámmal kez-
di az egyesület. Ez évtől található a tagok so-
rában a később kitűnő eredményeket elnye-
rő, Major Gábor. Egy későbbi, hosszú ideig 
tartó generáció is bontogatni kezdi szárnyait. 
Többen ma is aktív versenyzők, igaz vannak, 
akik ma már nem lehetnek köztünk.

A következő három évben nagyon sokan 
lépnek be az egyesületbe és lesznek aktív, 
hosszú időn át kitartó tenyésztők, 1957-
1960-ig lépnek be, Karaszek József, Kunkli 
János, Ratalics István, Rőth Sándor, Gaál 
András, Mátyus Gábor, Rátóczi Ferenc, 
Úti Csaba, Tatár Mihály, Kovács András, 
Lőrinczi Ferenc.

Ismét eltelik pár év már komoly hosszú távú 
versenysorozat is szerepel a programokban.

Majd az 1963-1966 év végéig olyan tagok 
lépnek az egyesületbe, akik ma is feltalálha-
tók a díjlistákon. Ekkor kezdenek versenyez-
ni és később egyesületi bajnokok is lesznek 
– bár ma már nem aktív versenyzők – Pintér 
László, Csíkos László, Sápi István, Hevesi 
János, akik még ma is aktívak, Németi And-
rás, Bagi Károly, Béke József.

Az 1967-es évben 45 fős tagsággal vág 
neki a versenyeknek az egyesület. Ebben az 
évben lett talán a legaktívabb a tagság, a Ke-
let Kerület két rögcsoportból állt és a Kelet 
II. elnöke Kovács József nagyon aktív és ha-
tékony szervezése okán a „Kék csoda” már 
lejött Debrecenbe a galambjainkért.

Ez a „kényelem” fiatal új tagokat ered-
ményez az egyesületben. Az egyesületbe 
ebben az évben lesznek tagok: Kovács 
Imre, Lovas László, Bakk József, Galajda 
István, Pesti Károly, Sári Sándor, Kiss Jó-
zsef, Baranyi Péter, Tisza István, Vasziliu 
Mihály, Bán Ferenc.

Az 1968-as év egy nagy áttörés éve, a Ke-
let II. Versenykerület elnöke Kovács József 
mellett Fogarasi József lett a kerületi ver-
senybizottsági elnök. Egyre jobb kapcsolatok 
alakulnak ki a rögcsoportokon belüli egyesü-
letekkel, főleg a nyíregyháziakkal.

Minden olyan eredmény, amely később egy 
nagyon eredményes és baráti alapokon is nyug-
vó a következő 22 évben történt, itt alapozódott 
meg. 1970. február 28-án az S-1 a házigazdája 
és lebonyolítója a Kelet II. versenykerület éves 
díjkiosztó ünnepségének. A rendezvényre a 
Helyőrségi Tiszti Klub összes helyiségében ke-
rül sor, több mint 200 vacsoravendéggel.

S-1 Debrecen tagjai, balról jobbra 
Állósor: Czeglédi Sándor 10. Tagszöv. elnök, Szendrei Béla, Fogarasi József és 

Kata, Kurunczi Tamás, Varga András. 
Ülnek: Rocskó Aladár, Elek Péter, Béke József, Tenkely Tamás, Varga László, 

Nagy Géza
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Rendkívüli összefogás jellemzi az egyesü-
letet, a vezetők nagyon jó kapcsolatot építe-
nek ki a Szövetséggel, a Papp István vezette 
Kelet I .Versenykerülettel.

Kovács József, Fogarasi József, Lovas 
László (ekkor még nem Dr.) több szakelő-
adást szerveznek. Kiemelkedik az 1970. jú-
lius 2-i amikor Anker Alfonz tart előadást, 
később ezt még újabb előadása is követi. Elő-
adóként meghívja a VB. Elnök, Haász Feren-
cet, Bíró Józsefet, Bíró Imrét, az időközben 
„el pestiesedett” Szentesi Károlyt.

„Amint azonban sajnos lenni szokott” ak-
kor bolondul meg a nép, amikor a legjobb 
dolga van. Az időközben 71 tagot számláló 
S-1 válaszút elé kerül. A Debreceni Dózsa 
SE. a meglévő négy szakosztálya mellé keres 
egy költségvetésileg megfelelő ötödik szak-
osztályt, ahhoz, hogy elnyerhesse az OTSH-
tól a kiemelt sportegyesületi státuszt.

Az egyesületi tagság két pártra szakad. 
Egyesek nem akarják a Dózsa szakosztályi 
státuszt, bizonytalannak érzik azt. Félnek, 
hogy egyfajta vezérkar dirigáljon, akik még 
csak nem is tudják mi a postagalamb.

Fájdalmas és ennyi idő távlatából is meg-
állapíthatom kibékíthetetlen ellentétet szült 
a döntés. Az egyesület rendkívüli közgyűlé-
se kimondja a kettéválást. A 71 főből 31-en 
a Dózsához kívánnak csatlakozni, míg pár 
tartózkodás mellett a külön egyesületi státusz 
mellett szavaztak. Magam részéről azt tartom 
a legfontosabbnak, hogy egyik táborban sem 
történtek kiábrándultságok, kilépések stb. 
Ekkor Kovács József az S-1, Lőrinczi Ferenc 
az S-10 elnöke lesz.

Végülis 1971. július 9-re az S-1 egyesület 
31 taggal aláírta a megállapodást a Debreceni 
Dózsa Elnökségével és Postagalamb szakosz-
tály néven önállóan megkezdhette tervezni a 
jövőt. Jelentős anyagi és tárgyi támogatást 
kapott a szakosztály az egyesülettől, klub-
helység, gyűjtőhely, tehergépkocsi és pénz-
beli költség támogatásként.

Erre az időszakra jellemző, hogy olyan 
közegben mozog a galambsport, amit eddig 
sohasem emeltek az emberi sportok közé. 
Én több mint 10 évig voltam a vezetője a 
postagalamb szakosztálynak, részt vettem a 
havonta tartott Dózsa elnökségi ülésen soha 
nem tapasztaltam, hogy lekezelően, vagy 
mellékesen kezeltek volna engem és az álta-
lam képviselt szakosztályt.

Volt alkalmam több megyei rendőrfőka-
pitányt megismerni, minden esetben érdek-
lődtek, hogy valójában mit is csinálunk mi, 
hogy galambjaink azokat a nagy távolságo-
kat épségben, igen rövid idő alatt képesek 
megrepülni. Amikor Bezzeg László lett a 
főkapitány 1975-ben örömmel vett részt ve-
lünk együtt a nagy országos rendezvényeken, 
olimpián. Ő maga is tartott és tenyésztett ga-
lambokat. Igaz versenyre nem merte elkülde-
ni őket. Túlságosan féltette azokat.

Úgy gondolom itt érdemes a történéseket 
úgy folytatni, hogy az egyesület vezetésé-
ben és a Kelet II. kerület életének kitelje-
sedéseként ne fogalmaznám meg azt a biz-
tos támaszt, amelyet a kerülethez tartozó 
egyesületek kaphattak az S-1 egyesületen 
keresztül.

Rendkívüli dolog volt az, hogy a Dózsa 
férfi kézilabda szakosztálya 1974-ben azt a 
célt tűzte ki, hogy el akarja nyerni a Magyar 
Bajnoki címet. Egy sor kitűnő játékosa mellé 
olyan válogatott szintű játékosokat igazolt, 
akikkel a cél elérhető közelségbe került.

A postagalamb szakosztály tagjai és veze-
tői mindig készen álltak arra, hogy segítsenek 

a Dózsa vezetőségének, ha arra szükség volt. 
Felejthetetlen élmény volt mikor a csapat 
11000 néző előtt kivívta a Magyar Bajnoki 
címet. Ami pedig ebből adódott postagalamb-
ászoknak azt kevesen tudják még elképzelni 
is. Ha csak azokat a kapcsolatokat emelem ki, 
amelyek ennek az eredményhez vezető úton 
alakultak ki az intézmények, szervezetek és 
köztem, mint galambszakosztály vezetője 
között. Természetesen azokat a lehetősége-
ket, amelyek itt adódtak én igyekeztem is 
kihasználni, úgy hogy abból a galambászok 
előnyére legyek.

Így mindig kedvező időben kaphattunk 
segítséget a galambszállításokhoz, repre-
zentatív helységeket a rendezvényekhez, a 
kerület részére a sorban állás nélküli határ 
átlépéseknél, minden olyan jelentős állami 
nagyvállalatnál ahol a vezetőség szimpatizált 
a Dózsával. Akkoriban én a Titász Vállalatnál 
dolgoztam és sikerült olyan helyzetbe hozni 
a postagalambsportot, hogy az eredményszá-
molásra programot írtak, a listákat a számító-
központ számolta, akkor ez országosan is az 
első ilyen forma volt.

Nagyon sokat köszönhetek azoknak a min-
denkori kapitányoknak, akikkel együtt ren-
dezhettem a galambosok ügyeit, megtanulva 
azt, hogy a lehetőséggel élni és nem visszaél-
ni kell. Ugyanakkor rendkívüli megértést és 
figyelmet kaptam az egyesület tagjaitól, akik 
elfogadták, és egyetértettek az én vezetési 
módszereimmel.

Lehet, hogy nem ennyire felhőtlen ez az 
érzés? Én így akarom emlékezetemben meg-
tartani.

És akkor vissza a tényekhez, a történések 
naptárához.

Továbbra is az egyesületről van szó, ami-
kor 1974-et írunk, én vagyok az egyesület el-
nöke és 21 kitűnő tagtársam van az S-1-ben. 
A több mint hat évig tartó időszak bővelkedik 
kitűnő eredményekben. Több első osztályú 
versenyzőnk van. Akikre a Dózsa is büszke 
és a nagy év végi egyesületi rendezvényeken 
ugyanolyan jutalmazásban részesülünk, mint 
a cselgáncsos, kézilabdás, sportlövő vagy 
ökölvívó szakosztályi élsportolók.

Bízom benne, hogy amikor neki fogtam 
ennek az írásnak, olvasói is lesznek, hiszen 
ezért írok.

Mindazok, akikhez eljut az írás és „meg és 
átélték” ezt az S-1 egyesületi történetet, nem 
tapasztalnak torzítást, szándékosan kihagyott 
neveket, történeteket. Továbbá, elég jónak 
ítélhető lesz ez az írás az utánam következő 
időszak folytatására. Tehát 1974 és 1980 kö-
zötti időszakban is jöttek új és új tagok. Em-
líthetem, Macz Istvánt, Becs Lajost, Szőke 
Józsefet, ifj. Molnár Tibort, Mucza Károlyt, 
Fehér Gyulát, Albert Józsefet, Karaszek Jó-
zsefet, Szabó Andrást, Sándor Józsefet, Varga 
Andrást, a későbbi elnököt, Gaál Barnabást, 
Nyíri Lajost, Márkus Lászlót, Malmeiszter 
Gyulát, Nagy Józsefet, 1977-ben Országh 
Mihályt, Gáspár Gyulát.

Nagyon érdekes és tanulságos adatokról 
tanúskodik ez a Tagjelenléti könyv, neve-
zetesen, hogy tartalmazza a minden évben 
megrendezett éves díjkiosztón megjelentek 
neveit is. Azt láthatjuk benne, hogy 1970 és 
1980 között (ez 11 alkalom) minden évben 
megrendezett ünnepélyes keretek között ke-
rültek a díjak kiosztásra és ez alkalommal a 
tagság hozzátartozói, feleségek, menyasz-
szonyok, barátok, barátnők, rokonok minden 
alkalommal együtt ünnepelték meg a győzte-
seket, buliztak reggelig. Kár, hogy ezek mára 
már elképzelhetetlenek.

Kiragadtam az 1980-as évet, példaként, 
hogy hogyan, honnan versenyeztek egyesü-
letünk tagjai.

A mai szemmel meglepő lesz, már a verse-
nyek száma is, a feleresztési helyek, a távol-
ságok és a résztvevők száma.

Mivel a versenyek nagymértékben kötve vol-
tak a Kelet I. Kerület programjához, kevesebb 
önállósággal rendelkezett a kerület, továbbá 
bevett szokások voltak az országos versenyeket 
tekintve, ehhez kellett akkor igazodni.

A hivatalos elnevezése a Magyar Postaga-
lambsport Szövetség, Kelet II. kerület, Deb-
recen volt.

A kerületet a titkár – Fogarasi József – a 
versenybizottság elnöke – Czakó Lajos – irá-
nyította.

A hivatalos versenyprogram 8 útból és 2 
országos versenyből állt, amelyben 2 Sopron, 
3 Osztrow, 2 Poznan, 1 Pila, az Országos ver-
seny Gevgelija és Rostock volt.

Az S-1 19 csapattal vett részt a versenye-
ken, akkor az Országos versenyekre 3-as csa-
patot lehetett küldeni.

Történelmi tény, hogy 1982-es év egy 
újabb kihívásként köszöntött az egyesületre. 
Ekkorra érkezett el a nagy kerületi átalakulás 
ideje.

Fogarasi József akkor már a kerület elnöke 
17 egyesület társulásával, létrehozza a Deb-
recen és környéke Postagalambsport Egyesü-
letet. A 17-ből egyedül az S-1 Dózsa egyesü-
let nem teheti meg, hogy feladja státusát, míg 
a többi 16 egyesület feladja jogi személyisé-
gű formáját és területi szakosztályként vesz 
részt a további munkában. Ez akkor a több 
mint 400 tag számára előnyösebb és gazda-
ságosabb működést biztosít. Az S-1 ebben 
a társulásban, külön megállapodással vesz 
részt, semmiben nem szenvedve hiányt, hát-
rányos megkülönböztetést.

Változás történik a vezetésben, az elnöki 
váltóbotot Gaál Barnabás veszi át. Nagyon 
jól sikerül a beilleszkedése a Dózsa vezető-
ség életébe. A szakosztály töretlenül élvezi a 
nagy egyesületi előnyöket, továbbra is bizto-
sítottak a korábbi feltételek.

Az S-1 ekkoron 30-32 fővel vesz részt a 
szervezeti munkában.

Újabb váltás történik, 1985-ben ekkor 
Dr. Vecsei István veszi át az elnöki posz-
tot. A taglétszám stabilan a 19-21 fő között 
mozog.

Ami szembetűnő, hogy míg 1971 –1985 kö-
zött a tagok sorába mindig új tagokat sikerül 
felvenni, 1985. évtől több „átlépés” történik 
más, főleg az S-10 Debrecen egyesületből.

Még 1986-ban Dr. Papp László személyé-
ben új tagot vesz fel az egyesület, napjainkig 
már „csak” átlépésekből alakul ki a taglét-
szám.

Álljon itt a hiteles DEBRECENI DÓZSA 
fennállásának 35. évfordulójára megjelente-
tett kiadványból a „BÉKÉS” szakosztályként 
aposztrofált jegyzet.

A D. Dózsa alakulásának 35. éves jubileu-
mára készített egyesületet értékelő kiadványt 
az alábbi szerkezetben tettem olvashatóbbá.

„BÉKÉS” szakosztály
Immár ötven esztendeje lesz 1986-ban an-

nak, hogy Debrecenben megalakult az első 
postagalamb tenyésztő egyesület, a Bocskai. 
Ennek talán egyetlen élő alapító tagja a deb-
receni Szabados Árpád bácsi. Persze most 
nagyot ugorva 1971-hez érkezünk, ugyanis 
ezóta működik a D. Dózsa kebelében pos-
tagalamb szakosztály. Erről szól az akkori 
szakosztályvezető, Fogarasi József, aki nap-
jainkban a kerület elnöki tisztét tölti be. Nagy 
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Az egek hírvivőinek sikere 
az időjárási körülmények alakulása szerint

HORN ARTÚR akadémikus nevéhez fűződik a populációgenetikai 
szemlélet bevezetése a magyar állattenyésztésbe. A magát elsősorban 
mindig tanárnak valló nemzetközi hírű tudós majd’ minden gazdasági 
haszonállatban folytatott vizsgálatokat. Fontos kutatási területe a spe-
cializált típusok és ezek keresztezéseinek (un. heterózis-tenyésztés) 
értékelése volt. 1934-ben végzett a budapesti Magyar Királyi József 
Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mezőgazdasági és 
Állatorvosi Karának Mezőgazdasági osztályán.

1935-ben készítette el és summa cum laude minősítéssel védte meg 
„A postagalamb teljesítményét befolyásoló tényezők” című doktori 
értekezését. Ebben elemezte a madár alkati típusának, az utódnevelés 
„indisponáló” hatásainak, és az életkornak a jelentőségét a helyezési 
sorrend kialakulásában.

1939-ben megjelent munkájában („Befolyásolható-e az állatok 
ivararánya?” – Mezőgazdasági Közlöny 9. szám) saját megfigye-
léseire alapozva cáfolta meg RIDDLE galambokon tett téves követ-
keztetéseit, miszerint a galamb két tojása közül az elsőként tojt kisebb 
súlyú és hím fiókát, míg a másodikként tojt pedig nagyobb, tápanyag-
gal bővebben ellátott és nőstény fiókát eredményez.

A hobbi postagalambtartás 1815. és 1825. között Belgiumban alakult 
ki azzal a céllal, hogy olyan galambokat tenyésszenek ki, amelyek gyors 
röptűek és biztonságosan visszatalálnak a dúcukba. Hazánkban 1882-
ben alapították a Columbia Galambtenyésztők Egyesületét. E szövetség 

később kettévált, s egyik ága lett a mai Magyar Postagalamb Sport-
szövetség. A postagalambászat fáradozásait feledteti a szép és győztes 
galamb látványa. A téli postagalamb-kiállításokon pedig felemelő érzés 
látni az őszi vedlés utáni „új ruhában” pompázó kedves kis állatokat.

Feldolgozásunkkal Horn professzor vizsgálatait folytatjuk, és egy-
ben tisztelettel adózunk szellemisége előtt születésének 100. évfordu-
lója alkalmából.

A vizsgálati madarak Nyitrai Ferenc postagalambásznak a kiváló 
nemzeti- és zóna eredményeket elért tiszakécskei állományából (Dél-
Tisza Tagszövetség U-12-es Csongrádi Egyesülete) kerültek ki. A dú-
cok és az ablakok tájolása délkeleti irányú, a lehető legkedvezőbb, 
mivel így a reggeli nap besüt a galambházba, viszont a többnyire 
nyugatról érkező nedves szél nem fúj be oda. A többéves („öreg”) ga-
lambok dúcában fészekülőkék találhatók. A tenyészet az úgynevezett 
természetes módszerrel (fészekmódszerrel) versenyezteti galambjait. 
Ez azt jelenti, hogy a galambok, mint szülők párban költik vagy neve-
lik a fiókákat, de eközben még versenyeken is részt vesznek.

A galambok saját keverőüzemben előállított (és „Champion, bajnokok ta-
karmánya” néven forgalmazott) magkeveréket kapnak, melynek napi mennyi-
sége és összetétele az adott élethelyzetnek megfelelően alakul. A versenyző 
madarak tápkeveréke zsírban gazdag magvakból áll, mivel energiaforrásként 
a zsír jobban hasznosul, mint a szénhidrátok. A téli takarmányadagot tízféle 
termény alkotja; ebben a napraforgó szolgál energiaforrásul (azonban kerü-

Hazánk postagalambsportjának kialakulása összefonódott Horn Artúr (1911-2003) korai szakmai életével, ami már a gyermekként 
elkezdett madár megfigyelésekből és szaporításból vette kezdetét. Ifjúként, a Tábor utcai villában akvarisztikával és postagalamb-te-

nyésztéssel, röptetéssel is foglalkozott, mely tevékenységet felnőtt korában is, egészen 1940-ig űzött.

szeretettel beszél a D. Dózsa szakosztályban 
eltöltött 12 esztendőről.

- Amikor a D. Dózsához kerültünk 23 
tagja volt a szakosztályunknak, akik tovább 
folytatták a tenyésztést, a versenyzést. A 
postagalambok edzését száz kilométer alatti 
távokon végzik, a versenyeztetés rövidebb 
– három-ötszáz – vagy hosszabb – hétszáz-
nyolcszáz km-es – távokon történik. A hí-
mek a rövidebb, a tojók a hosszabb távokon 
érnek el jobb időeredményeket. A posta-
galambok általában ötven-nyolcvan kilo-
méteres átlagsebességgel repülnek a cél-
állomásra, étlen, szomjan, leszállás nélkül 
teszik meg a távot, s egy-egy verseny alatt a 
40-50 dekás állatkák húsz dkg-ot veszítenek 
súlyokból.

- Az elmúlt időszakban a D. Dózsa kezde-
ményezte járművek beszerzését, saját gépko-
csival szállítjuk konténerekben a postagalam-
bokat mind az edzésekre, mind a versenyekre, 
még a távoli Lipcsébe, Magdeburgba, Hallé-
ba és a közelebb, a szomszédos országokba, 
vagy éppen Sopronba, Mosonmagyaróvárra.

Fogarasi József idején Major Gábor, Ko-
vács András, Béke József, Fogarasi József 
és Kovács József országos bajnoki címekkel 
dicsekedhettek. A szakosztály vezetésében 
1983. januárjában változás történt, Gál Bar-
nabás vette át a váltóbotot.

- Szakosztályunk az elmúlt két évben 30-32 
tenyésztőt számlált, mintegy 1500-2000 ga-
lambbal – kezdte Gál Barnabás. Az 1983-as 
versenyidényben a kerületben második volt a 
D. Dózsa, viszont 1984-ben már az élre került, 
a 22 egyesület közt. A versenyzők közül hatan-
nyolcan A-kategóriás minősítést értek el és 
Pintér László –, aki civilben cinkográfus – az 
ország legjobb 14 versenyzője közt található a 

mintegy ötezer tenyésztő mezőnyében, a leg-
több első hely megszerzésével.

Az 1985-ös esztendő eleji újabb sport-
egyesületi közgyűlésen ismét „őrségváltás” 
volt a szakosztály vezetésében. Ezúttal dr. 
Vecsey István közjegyző személyében kapott 
új szakosztályi elnököt a galambászok népes 
csapata. Az egyesület, a közgyűlés határozata 
szerint a postagalamb szakosztály továbbra 
is élvezi a sportkör támogatását, részben 
anyagilag is, helyiségekkel, továbbra is sze-
retnénk biztosítani a tenyésztők számára a 
szabad idő hasznos, kulturált eltöltését.

A D. Dózsa „legbékésebb” szakosztálya a 
postagalamb tenyésztőké, akik a jövőben is 
szép eredményeikkel igyekeznek öregbíteni 
az immár 35 esztendős sportegyesület eddig 
is jó hírnevét.”

(A hiteles dokumentum látható a képes be-
számolóban.)

A következő 23 évet azt hiszem, minden túl-
zás nélkül úgy foglalhatjuk össze, hogy az S-1 
minden különösebb kilengések nélkül meg-
próbálta eredményeit, státuszát a megváltozott 
helyzetekben is megtartani. Míg 1989-1990 
Magyarországon a rendszerváltást jellemzi az 
S-1-ben arra kellett figyelni, hogy ne változza-
nak a „dolgok”. Maradjanak a státuszok, ma-
radjon a hely, maradjon hűséges a tagság.

Ami ez ideig maradni látszik az a gyűjtő-
hely, a BM. tulajdonában lévő Kisstadion. A 
többi bázis „elfogyott” megszűnt a Dózsa, 
mint sportegyesület. Megszűnt a tárgyi és 
anyagi támogatás, megszűnt az a hegemó-
nia, ami a törzstagságot jelentette. Sokan 
abbahagyták a versenyzést, többen elköltöz-
tek, meghaltak, más egyesületbe léptek át. 
Ráadásul 2005-ben az egyesület kettévált, 
egyik fele az S-16 Debrecen egyesületet hoz-

ta létre. Az egyesületben szinte évente új el-
nököt „kell” választani, először Erdei László 
próbálja a kerületben integrálni az egyesületet, 
Fogarasi József is lesz egy évre elnök, majd 
Krankovics János és 2009-től Tenkely Tamás.

Ha most a fenti kronológiát követve átte-
kintem a névsort, azt látom, hogy a mai tagok 
között klasszikus S-1 tagnak, csak Elek Pétert, 
Béke Józsefet, Varga Andrást és még Fogarasi 
Józsefet lehet ide sorolni. Mindehhez még saj-
nálattal kell megállapítani, hogy a taglétszám 
éppen csak a minimálisan még tartható 10 fő.

A folytatás 2010-ben azzal kell, hogy kez-
dődjön, meg kell tartani az eredményességet, 
illetve ezt kellene minőségileg szintre emel-
ni. A fiatalítást szem előtt tartva növekedni 
létszámban évente legalább 2-3 fővel.

A technikai feltételek még adottak, válto-
zatlanul a Süveg utcai Kisstadionban van a 
gyűjtőhely, a tréningröptetések többnyire 
saját erőből, vagy egyik-másik társ egyesü-
let összefogásával történik. Előtérbe kerül a 
költségek optimalizálásának kérdése. Egyre 
többe kerül a sport, a takarmány, az új ered-
ményrögzítő rendszerek megvásárlása. A tár-
gyilagosság kedvéért kiemelem, hogy Béke, 
Elek, Rocskó, Tenkely, Fogarasi a Tipes 
rendszert vásárolták meg, Sági, Nagy Géza a 
Benzing rendszert. Hagyományos órákkal és 
gumigyűrűvel már „csak” Varga András, Var-
ga László és Szendrei Béla versenyzik.

Záró mondatként azt kell rögzítenem, hogy 
a tagság jelenlegi helyzete az életkort tekint-
ve „nem a fiatalokból” áll. Négyen 70, illetve 
70 év felettiek, ketten 60 év felettiek, négyen 
pedig 50 és 60 év közötti életkorúak. Hol 
vagytok fiatalok?

A rendelkezésre álló dokumentumok alap-
ján készítette:                        Fogarasi József
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lendő a téli túletetésből származó elhízás). Jelentős mennyiséget képvisel még 
a takarmánykukorica (40 %, ami könnyen emészthető szénhidrátokhoz jut-
tatja a madarakat) és az árpa (ami szintén alacsony zsírtartalmú, ugyanakkor 
kiváló beltartalmi mutatatókkal jellemezhető).

Vizsgálatainkhoz 2004. és 2008. között kelt, származással, ver-
senyeredményekkel rendelkező egyedeket, összesen 53-at (32 hímet 
és 21 tojót) válogattuk ki. A galambok versenyeredményeit a Dél-Ti-
sza Tagszövetség honlapján lévő díjlistából gyűjtöttük össze (a ver-
senyek alkalmával a microchipes lábgyűrűvel azonosított galambok 
repülési idejét elektronikus versenyóra mérte).

A versenyeredményre feltételezésünk szerint ható, visszamenőleges 
meteorológiai adatokat (feleresztési hőmérséklet, napi középhőmérsék-
let, versenyzéskori szélirány és legnagyobb szélsebesség) az Időkép- és 
Országos Meteorológiai Intézet weboldalairól szereztük meg.

Az adatfeldolgozás során a madarak egyedi korrigált teljesítményét 
(a sebesség tenyészértékét) becsültük egyedmodell segítségével az 
alábbi tényezők figyelembe vételével:

A versenyút típusa. A versenyeken négyféle távon lehet indulni, 
mégpedig rövid-, közép- és hosszú távon, illetve maratonon. Vizsgála-
tunkban megkülönbözettük az évjárati fiatalok rövidtávú versenyét (pl.: 
Budaörs, Győr, Rajka), valamint az idősebbek rövidtávú- (pl.: Ágfalva, 
Győr, Komárom), középtávú- (pl.: Brno, Jihlava, Hradec Kralove), és 
hosszú távú (pl.: Praha-Chodok, Sczecin, As) versenyeit.

A feleresztés hónapja. Általában májustól júliusig az idősebb egyedek, 
míg augusztusban és szeptemberben az évjárati fiatalok versenyeznek.

A szélirány. A feleresztéskor, illetve az út során tapasztalt uralko-
dó szélirány alapján három csoportot hoztunk létre: hátszél, oldalszél 
és szembe szél. Miután a galambokat a dúchoz viszonyítva általában 
északnyugati irányból eresztették fel, így a délkeleti irányú szél, ha 
fújt, adott hátszelet a hazatérés során.

A modell kialakítása során tekintettel voltunk egyéb tényezőkre (a ga-
lamb ivara, a dúctávolság, az egyed versenyzéskori életkora, a feleresztés 
időpontja, a napi átlaghőmérséklet, legnagyobb szélsebesség) is, azonban 
ezeket nem igazolt hatásuk következtében kivettük a modellből.

Eredményként az alábbi hatásokat mutatjuk be (1. táblázat). A tel-
jes vizsgálati állomány átlagos korrigált sebessége 1242,2 m/perc.

A versenyút típusának, hosszának hatása a versenyteljesítményre szig-
nifikáns (p<0,001). A fiatalok ugyan az „öregek” rövidtávjának megfelelő 
hosszúságú utakat repültek, de teljesítőképességük és tapasztalatlanságuk 
miatt – a vártnak megfelelően - elmaradtak azokétól. A felnőttek között a 
versenyút távolságának nem volt számottevő hatása a sebességre.

1. táblázat: A hatások bemutatása
hatások a sebesség tenyészértéke, 

m/perc
versenyút típusa: 

fiatal - rövid táv 
idősebb - rövid táv 

idősebb - közép táv 
idősebb - hosszú táv

-104,1
51,2
17,9 
35,0

feleresztés hónapja: 
május 
június 
július 

augusztus 
szeptember

-24,4
-31,9
30,4
90,8
-64,9

szélirány: 
hátszél 

oldalszél 
szembe szél

169,2
-55,8

-113,3

A feleresztés hónapjának hatása a sebességre. A galambok leggyorsab-
ban augusztusban repültek, valamivel gyengébben, de még mindig jól 
teljesítettek júliusban. Májusban, júniusban és szeptemberben viszont 
lassabban repültek. A hónap hatása a versenyteljesítményre a 10 %-os 

hibahatár körüli volt (p=0,117). A galambok májusban és júniusban nyúj-
tott gyengébb teljesítményének egyik lehetséges oka az, hogy még ke-
vésbé szoktak hozzá a versenyzés során őket érő terheléshez. Viszont a 
gyengébb teljesítményt az ebben a hónapban tapasztalható szeszélyesebb 
időjárással is lehet magyarázni, illetve mindezek együttes hatása is okoz-
hatja azt. Szeptemberben a fiatalok versenyeztek, akik tapasztalatlanab-
bak, illetve szervezetük még fejlődésben van, így általában gyengébben 
teljesítenek, mint kifejlett korukban.

Szélirány hatása. A délkeleti-, déli- és keleti irányú szél bizonyult a 
legkedvezőbbnek, mert ez jelentette a hátszelet. Ennél kedvezőtlenebb 
volt az északkeleti- és a délnyugati szél. A legkedvezőtlenebbek az 
északnyugati-, északi- és nyugati irányú szelek voltak, mivel ezek teljes 
szembe szelet jelentettek. Az eredmények a vártnak megfelelően ala-
kultak. A széliránynak a sebességre szignifikáns hatása volt (p<0.001).

A levegő induláskor mért hőmérsékletének hatása. A napi átlaghőmér-
sékletnél nagyobb hatással volt a galambok teljesítményére az induláskor 
mért hőmérséklet (p=0,015). Hűvösebb időben (15 °C körül) gyorsabban 
érkeztek haza a galambok, mint magasabb hőmérsékleten (20 °C körül).

Következtetésként elmondható, hogy az ivar hatását tekintve, ered-
ményeink egyeznek többek megállapításával, akik szintén nem talál-
tak különbséget a két ivar között sem közép, sem hosszú távon. Sokan 
tapasztalták az utaztatás alatti elégtelen ellátás miatt, hogy a kevesebb 
energiát fogyasztó tojók – főleg hosszú távon – előnybe kerülhetnek 
a hímekkel szemben. A hímek előnye hátszélben jelentkezik, mivel 
nagyobb a szárny-fesztávolságuk. ANKER szerint a hím olimpikon 
galambok feminin jelleget mutattak. Ugyanakkor az is igaz, hogy a 
galambászok zöme kétszer annyi hímet indít, mint amennyi tojót, va-
gyis a tojók közül csak a legjobbak indulhatnak. Ám HORN nagyfokú 
ivari különbségeket tapasztalt a galambok röpteljesítményében.

A röpteljesítményre gyakorolt külső környezeti hatások eredmé-
nyéből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a verseny- és edző utak 
alkalmával a feleresztést a hőmérséklet figyelembe vételével a hűvös, 
hajnali órákra érdemes megszervezni. Elképzelhetőnek tartjuk, hogy 
ennek gyakorlati megvalósítása nem egyszerű, hiszen a feleresztés ide-
jét elsősorban az óra állása határozza meg. A feleresztés ideje általá-
ban hajnali öt és hat óra közé esik (ezért az állat cirkadián ritmusának 
hatását sem tudtuk vizsgálni), így nyáron gyakran előfordulhat, hogy 
már 15 °C feletti hőmérsékleten engedik fel a galambokat. A feleresztés 
napjának megválasztásában a jobb repülési teljesítmény érdekében az 
indítási hőmérséklet mellett több időjárási tényező (pl. szélirány) előre-
jelzésének fokozottabb figyelembe vételét tarjuk érdemesnek.

Gyakran akár még a legjobb galambok is elvesznek a szélsőséges 
időjárás miatt. Esőben, ködben, meleg ellenszélben, kánikulában a 
galambok csak gyengén tudnak tájékozódni, és sokkal előbb elfárad-
nak. A szél erőssége befolyásolja a galamb repülésének gyorsaságát. 
A galamb nyugodt időjárás mellett repül a legjobban (a szélcsendet a 
hátszéllel közös csoportban vettük figyelembe). Hátszél esetén maga-
san, ellenszélnél alacsonyan repül a galamb. Nem mindegy az eresztés 
iránya, illetve hogy át kell-e a Kárpátokon repülniük, vagy sem. Az 
1970-es években a galambokat Romániából röptették, és onnan szinte 
mindig szembeszelet kaptak túlzottan megnehezítve a versenyt.

A galamb indulási kondícióját és verseny esélyeit a szállítási körül-
mények nagymértékben befolyásolják. Fontos, hogy a szállítás alatt az 
állatok inni és enni is kapjanak, s ne legyen zsúfoltság a ketrecükben; 
az állatvédelmi előírásoknak ekkor is maradéktalanul érvényesülniük 
kell! A legkisebb megbetegedés is csökkenti a repülési teljesítményt. 
Minthogy fennáll a veszélye annak, hogy a galambok szállítás közben 
is fertőződhetnek, ezért nem elegendő azokat csak a versenyszezon 
kezdetekor megvizsgálni. Az utazási idő alatt is állandóan ellenőrizni 
kell azokat, vajon nem mutatkoznak-e rajtuk megbetegedések jelei. 
Amennyiben a galambot a szállítás alatt gyógyítani kell, úgy nem ér-
demes versenyeztetni. A szervezet egészségének és dinamikus egyen-
súlyának megtartása a tényleges versenyzési idő során is lényeges.

Dr. Nyitrai Gabriella, Dr. Gáspárdy András, 
Bárdos István
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56. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
SYMA CSARNOK, 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 1. - 2012. január 26-29.  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében
- Országos Kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2010-2011.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Kiállítási kategóriák szerinti első 20 magyar galamb vehet részt (A, B, C, D, E, F, G, H). Standard kategóriában tagszövetsé-

genként 3 hím + 3 tojó vehet részt.,+ 1 db életteljesítményes galambot nevezhet.
- 8/A állatorvosi igazolást hozni kell.
- Számolási képlet:

       elért helyezés x 1000
            k=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                              indított galamblétszám (max. 5000), kivéve az E kategória ott az 5000 galambos korlát nélkül lesz az értékelés.

Sportkategória 2010-2011. évi eredmények alapján
Kategória Távolság (km) Versenyek 

száma
Indított ga-

lambok száma
Indult ver-

senyző tagok
Összes 
díjkm.

Díjlista %

A 100-400 km 10 250 20 1.500
B 300-600 km 8 250 20 2.800
C 500 km fölött 6 150 20 3.300 20
D 100-400 km

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november-december hónapokban szervezzék meg. Bírálókat a 
területi megbízottaktól kérjen valamennyi tagszövetség csak a vizsgázott, minősítéssel rendelkező bírálók közül.

A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.
A nevezéseket 2011. december 20-án 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással vagy postán levélben az alábbi címre:

Magyar Postagalamb Sportszövetség 1076. Budapest, Verseny u 14. 
Tel: 06-1-3424-522; Fax: 06-1-3424-354

E-mail: info@postagalamb.hu

Standard kategória
Galambok legki-

sebb száma
A résztvevő 

galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

Díjlista Összkilométer / díj - 70% - 30 %
HÍMEK TOJÓK

2010              2011 2010              2011
150 20 100 km 20 % 2500 KM 2000 KM

Életteljesítmény: 15,000 km felett 2011-ben legalább egy helyezés

Nevezés 1 év értékeléséhez

Kategória Távolság 
(km)

Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult 
versenyző 

tagok

Összes díj 
km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800
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STANDARD KRITÉRIUMOK
Pontozás:
1.  Általános benyomás 

fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)
8 8,25 8,50 8,75 9

2. Általános csontozat, szegycsont 8 8,25 8,50 8,75 9
3. A hát, a farok formája és kötése 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19
4.  Az izomzat egészének egyensúlya, 

harmóniája
27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5.  Szárnyak formája, a tollazat 
minősége

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

90 95

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:
SYMA Sport- és Rendezvényközpont - 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 1.

- Holtverseny esetén követendő lépések:
 I. Az EGYÉNI versenyben:

1.   A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb
      összeg adja az első helyezést
2.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
3.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
4.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
5.   A bíró a saját értékelése alapján dönt.

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
-  Standard 3 HÍM és 3 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk 

a Tagszövetségek sorrendjét.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével

- BÍRÁK: 5 bíró a HÍMEKNÉL
  5 bíró a TOJÓKNÁL

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
2012. január 26. csütörtök
12.00-14.00 Magyar galambok átvétele

14.00-20.00 Külföldi galambok átvétele

15.00 Magyar galambok nemzeti bírálata

12.00-21.00 Standok bepakolása

2012. január 27. péntek
8.00-12.00 Nemzetközi bírálat, eladótér, standok bepakolása

12.00 Kiállítás kinyitása

14.00 Ünnepélyes megnyitó

19.00 Kiállítás zárása

2012. január 28. szombat
8.00 Kiállítás nyitása

10.00 Ünnepélyes megnyitó

19.00 Kiállítás zárása, galambok kiadása igény szerint

20.00 Díjkiosztó ünnepség, vacsora (Syma Csarnokban)

2012. január 29. vasárnap
8.00-10.00 Galambok kiadása igény szerint

8.00-12.00 Kiállítás lebontása, elpakolás

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi meghatalma-
zással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 3 napnál nem 
régebbi 8/a állatorvosi igazolással lehetséges.

A parkolóban és az utcán galambok árusítása TILOS!
A SYMA csarnokon kívül mind a parkolóban mind annak 

környékén, mind a Népstadion területén, mind az utcán galamb 
eladás, és galamb gyógyászati készítmények árusítása TILOS.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a SYMA csarnokban 

lévő rendezvényért vállal felelőséget.

Árak:
Galamb börze árusítóhely (csak pavilon, minimum 2 m2, 1 asz-
tal, 1 pavilonsorban több árusítási lehetőséggel): 10.000.- Ft/hely, 
amely tartalmazza 1 fő belépőjegyét is mindkét napra.
Termék árusítóhely (csak pavilonban, minimum 4 m2) 13.000.-/m2 
(amely tartalmaz 2 fő belépőjegyét is mindkét napra)
Belépőjegy:  2.500.- (mindkét napi belépésre jogosít) (hölgyek-
nek,14 éven aluli fiataloknak és 70 év felettieknek ingyen!)
Évkönyv: 2.500,- Ft Tombolajegy:  200.- Ft  illetve
Geraldy galambszállító utánfutó fődíjas tombola  1.000.- Ft
Vacsorajegy a Szövetségben, csak előrendeléssel igényelhető a kor-
látozott férőhely miatt:  5.000,- Ft
Az eladó galambokhoz is be kell mutatni a 8/A állatorvosi igazolást.

Kiállítási árusítóhelyek és árusító ketrecek bérlése 
2012. január 10-ig a következő címen lehetséges:

Magyar Postagalamb Sportszövetségben
Cím: 1076. Budapest, Verseny u. 14.

Tel: 06-1-3424-522; fax: 06-1-3424-364
E-mail: info@postagalamb.hu

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 27.000,- Ft
Befizetési határidő: 2011. december 30.

Szálláslehetőség (rendelés):  Danubius Hotel Aréna
Ifjúság útja 1-3., 1148 Budapest

Rezervációs tel: +36 1 889 5200, Rezervációs fax: +36 1 889 5252, 
E-mail: arena.reservation@danubiushotels.com

Díjkiosztó vacsora 2012. január 28. (szombat) 20.00
SYMA „C” csarnok

A díjkiosztó vacsorára jegyet váltani a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségben lehet 2012. január 20-ig. 

A vacsorajegy ára: 5000.-/fő
Díjazások: kiállítási díjak, Nemzeti Bajnokság csapat (1-3), 
Magyar Kupa csapat (1-3), Szuperkupa csapat (1-5), Anker 

Alfonz bajnokság (1-5), Tagszövetségi élversenyzők köszöntése, 
Mesterversenyzői díjak átadása

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 2011. december 20-ig 
rendezzék meg !

Hegedűs István Bíráló testület elnöke, Molnár Mihály alelnök
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Galamb Hungaria Centrum
2144 Kerepes, Szabadság út 288.
1076 Budapest, Verseny u. 14.
Tel: 00-36-28-560-720
www.galamb.hu

Akció az Európa Kupa Kiállításra 
a Galamb Hungáriánál

Vásári kedvezmény a gyártóktól!
Eredeti ár AKCIÓS ÁR! Eredeti ár AKCIÓS ÁR!

Alasan 8600 Ft 7800 Ft Ostrea gritt+ ánizs 3500 Ft 3000 Ft
Alu szállító ketrec 14 g      19700 Ft 18700 Ft Ostrea vöröskő 25 kg 3500 Ft 3000 Ft
Avibac dúcflóra 6200 Ft 5500 Ft Pickstein 6 db 1800 Ft 1500 Ft
Avidress Plus 3000 Ft 2800 Ft Gamba-Globin T 200g 8500 Ft 7500 Ft
Avidress Plus 5 l 13000 Ft 12000 Ft Gerwit – W 1000 ml 8000 Ft
Avipharm por 2300 Ft 2000 Ft Hexenbier erőnövelő 6370 Ft 5000 Ft
Blitzform 250 ml 10200 Ft 9500 Ft Jungtierpulver 6400 Ft
Brockamp Energy 500g 9500 Ft 8500 Ft Röhnfried Premium Mineral 

Posta
3000 Ft

Duval – Herba agyagos 
gritt+ probiotikum

2000 Ft 1500 Ft Röhnfried Premium 
MineralTenyész

3000 Ft

Secodol 500 ml 4800 Ft 4400 Ft Röhnfried Expert Mineral 3000 Ft
Gritt ánizzsal 10 kg 1600 Ft 1400 Ft Grüner 3800 Ft 3500 Ft
Backs Curo CVX 6400 Ft 5400 Ft Natural Electrolit 750g 3900 Ft 3300 Ft
Nutri Power 4600 Ft 4100 Ft Naturavit Plus 3400 Ft 2900 Ft

Paloma fürdősó 1400 Ft 1100 Ft Alu sputnyik 100 cm 14 000 Ft 10 000 Ft

Natural Tea 2300 Ft 2 000 Ft Szürke itató 1 l 800 Ft 650 Ft

Nyeles spakli 2000 Ft 1 500 Ft Szürke itató 2 l 900 Ft 750 Ft

Röhnfried Vitput 9065 Ft 7 000 Ft De Weerd Belgasol 250 ml 3300 Ft 2800 Ft

Vin tabs 9000 Ft 7000 Ft Paloma Power Mix 3500 Ft 2500 Ft

Kendermag 600 Ft 500 Ft

Közeli lejáratú termékek a készlet erejéig!
Termék Kész-

let
Eredeti ár AKCIÓS ÁR! Termék Kész-

let
Eredeti ár AKCIÓS 

ÁR!
Naturavit 500 ml 18 db 3400 Ft 2000 Ft Taubengold 1 l 66 db 5400 Ft 3000 Ft

Naturamine 22 db 4400 Ft 2200 Ft Herba air spray 44 db 2400 Ft 1500 Ft
Vi-Spu-Min 22 db 1700 Ft 700 Ft Avipharm 250 ml 16 db 2000 Ft 1500 Ft
Oxyzell 64 db 4100 Ft 2000 Ft Belgarlic 500ml 21db 4300 Ft 2000 Ft
Verhellen vedlési tea 31 db 2200 Ft 500 Ft Milbentod spray 75 ml 36 db 870 Ft 300 Ft
Avitonikum Aktiv 1 l 11 db 6200 Ft 4000 Ft Herba Tauben 6 db 4000 Ft 2000 Ft
Stresroak 200 ml 24 db 1900 Ft 1000 Ft Jolovit 100 ml 140 db 650 Ft 400 Ft
Stresroak 1 l 6 db 6600 Ft 3500 Ft Superliv 1 l 9 db 2800 Ft 1500 Ft
Belga Biovit 500 ml 10 db 4900 Ft 3000 Ft Oligo Rennfit 250 ml 3000 Ft 1500 Ft
Avimycin 250 ml 40 db 8600 Ft 5000 Ft Gastroferm 100g 100 db 400 Ft
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Halottaink

Életének 62. évében, hosszantartó súlyos 
betegségben elhunyt Nagy Imre sporttár-
sunk. 1977 óta tagja egyesületünknek, ami-
ben mindenkor vezető funkciót töltött be. A 
Hajdú Kerületben is számíthattak munkájá-
ra, amit mindig lelkiismeretesen, becsüle-
tesen végzett. Személyében egy jó barátot, 
igazi sporttársat veszítettünk el. Emlékére 
kupát alapítunk, ami a hosszú távú verse-
nyeken kerül majd kiosztásra.
Temetésén a kegyelet virágaival és ked-

venc galambjai feleresztésével vettünk végső búcsút tőle.
S-09 Hajdúböszörmény tagsága

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

Pogány Gyula
1930 – 2011

Csendes, konfliktus kerülő, mégis a közös-
séget erősíteni tudó galambász barátot ve-
szítettünk el Gyula bácsi személyében.
1948-tól volt tagja a Szövetségnek, rö-
vid időszakot eltekintve, mintegy 60 évig 
Egyesületünkben galambászott.
Munkásságáért 2005-ben megkapta a Posta-
galamb Sport érdemérem bronz fokozatát. 
Sírjánál Egyesületünk képviselői virággal 

vettek búcsút Sporttársunktól.
„PÁTRIA” R-01 PGSE Szolnok
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Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
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Köszöntjük  
a november  

hónapban született 
sporttársainkat

P18 id. Barna Lajos 90
U02 Kálmán István 85
C01 Horváth Mihály 84
N13 Herczeg Imre 83
B19 Pekó József 83
R30 Szekeres Sándor 83
F17 Borsos Pál 82
P22 Zdolik András 79
Z31 Kóródi László 78
N02 Kovács István 78
B27 Bene István 77
Y10 Kámán József 76
U03 dr. Kürtösi István 76
J02 id. Csordás Ferenc 75
Z03 Elek Péter 75
D16 Házi Imre 75
S16 dr. Papp László 75
B17 Surányi György 75
B02 Márkus II. József 74
C12 Németh Gyula 74
A14 Simon Lóránt 74
Z01 Takács Aladár 74
V02 Bocsi Imre 73

V02 Juhász László 73
Z27 Péter József 73
B27 Fehér György 72
A42 Kollár István 72
F06 Miskolczi Ernő 72
C08 Tóth János 72
S02 Veres Zoltán 72
N06 Kuncz András 71
D05 Meiszter János 71
C11 Szajkó Miklós 71
B09 Alcsics László 70
R19 Antal István 70
F10 Hengszter József 70
F03 Martin Rezső 70
G09 Szilveszter Márton 70
P18 ifj. Barna Lajos 65
Y07 Bor József 65
L03 Daradics István 65
V02 Fekete István 65
B03 Hankó Ferenc 65
F03 Keresztes Gábor 65
R40 Pomázi Lajos 65
R06 Püski Gábor 65

A13 Reichenbach György 65
J02 Csanádi János 60
V10 Csikós István 60
R13 Csuka János 60
S04 Dóró Imre 60
F05 Éliás István 60
T14 Fekete Miklós 60
Z25 Horkai János 60
H01 Kapui Károly 60
B02 Korcsmáros Tibor 60
B04 Kovács Attila 60
T11 Lakatos András 60
A14 Pigler László 60
A16 Szűcs István 60
Z22 Tóth Bertalan 60
A12 Dorner György 55
B05 Hegyesi Csaba 55
A56 Jakus János 55
T01 Márföldi László 55
D19 Balázs Attila 50
F10 Banyár Károly 50
H03 Baranyai Imre 50
R40 Túróczi Antal 50
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Lakossági Hirdetés
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

***
Eredeti Horváth Károly galambok eladók és 
azok jó versenyző gyermekei is. 2011-es fia-
talok is eladók. 
Érdeklődni lehet: 30/231-8605 
Megtekinthetők: www.baloghimre.mlap.hu

***
Családi körülmények megváltozása miatt 
az egész állományunk, rögzítő rendszerrel 
sporttársi áron eladó. Galambjaink Jakab és 
Csordás galambjaira épül 
Prém Zoltán Tel:.0670/3131292.

***
Galambborsó, cirok, szeklice, popcorn, 
bordó kukorica, rizs, gazdaságos galamb-
keverék 2000 Ft/zsák kapható! Tel: 70/322-
08-32

Symons, Marcel Desmet, Fulgoni, Devriendt 
galambokból 50 évig tenyésztett állományom 
felszámolom. Paál István 30/592-6843

***
Könnyűszerkezetes galambházak fából.
Teljes berendezéssel, felszereléssel együtt. 
Költőszekrények, ülőkék, ki-bejárók, ete-
tők, tartozékok méretre, ketrecek. Tré-
ning utakra, utánfutóra felépítmény www.
galambhazfelszereles.hu Oláh István
5920 Csorvás, Dobó u. 45. Tel.: 30/451-9617

KÖZLEMÉNY

2011. július 8-án és 9-én a Ma-
gyar Postagalamb Sportszö-
vetség Doppingszabályzatának 
7. §. alapján, a Sportszövetség 
4 tagnál doppingellenőrzést 
végzett. A Gentben (Belgium) 
található egyetlen akkreditált 
labor által adott adatok alapján 
a vizsgálat a következő ered-
ménnyel zárult:

Grampsch István A13  
   negatív
Horváth Károly B06  
   negatív
Nagypál László A40  
   negatív
Pintér és Fiai  A48  
   negatív

Szaklapok 2011. jantól 300.-/db
Szaklapok régebbi: 250.-/db 
Évkönyv 2010. 2000.-/db
Évkönyv 2009. 1.000.-/db
Évkönyv 2008 v. régebbi 500.-/db
Oklevél 55.-/db
Óraszalag 100.-/tek.
Versenyjegyzőkönyv 10 soros 500.-/tömb
Versenyjegyzőkönyv 30 soros 600.-/tömb

Stam könyv 600.-/db
Maraton évkönyv 700.-/db
Olimpiai katalógus 500.-/db
„Galambklinika” 200.-/db
Chevita reptetési terv  100.-/db
Származási lap A/5 15.-/db
Származási lap A/4 20.-/db
Anker plakett 600.-/db
Országos Versenyszabályzat 1000.-/db

Szövetségben kapható!

Aktuális szabályzatok a weblapunkról letölthetők!!!


