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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2011. 08. 23.
Készült a Magyar Postagalamb Sport-

szövetség 2011. augusztus 23-án, 10 órakor 
tartott elnökségi üléséről. Helyszín: Cegléd, 
Szolnoki út 5. (Monaco étterem)

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai valamint a 09. és 21. tag-
szövetségek vezetői. Jelen van Peller József, 
a Nemzet Galambásza.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár
Napirend:
1. Nemzeti versenyeink értékelése és a tag-

szövetségi versenyek értékelése
2012. évi terveink
Előadó: Belák Ottó – Molnár Mihály
2. Az 56. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 

ünnepség szervezési feladatai 
I. EURÓPA KUPA KIÁLLÍTÁS szervezé-

si feladatai
Előadó: Hegedűs István – Molnár Mihály
3. Tagszövetségeink élete: bemutatkozik a 

21. – 09. Tagszövetség
Előadók: Tagszövetségi elnökök
4. Aktuális feladatok

Bárdos István elnök és Erdélyi Gyula mint 
házigazda köszönti a jelenlévőket.

Bárdos István bejelenti, hogy a Sportszövetség 
megkapta a Fővárosi Bíróság 2011. augusztus 
12-én kelt végzését, amely szerint a 2011-ben, a 
Küldöttgyűlés által elfogadott alapszabály válto-
zásokat a Bíróság elfogadta és a Sportszövetség 
működését törvényesnek ítéli meg.

Horváth Károly szakelőadó napirend előtt 
szót kér, ehhez az elnökség tagjai egyhangú-
lag hozzájárulnak.

Horváth Károly ismerteti, hogy a 2011-
es versenyszezon során, a Budapest I. Szilas 
Tagszövetségben hogyan, milyen eszközök-
kel ellenőrizték versenyzését hétről-hétre.

Úgy érzi, egyfajta lejárató kampány ala-
kult ki az ellenőrzések sorozatából, amely a 
versenyek végére sportszerűtlenül elfajult.

A versenyek során számtalanszor dúcel-
lenőrök nézték végig a versenyeket. 

A főversenyek végeztével Horváth Károly 
bejelentette, hogy távozik a Budapest I. 
Szilas Tagszövetségből.

Horváth Károly bejelenti azt is, hogy az 
elnökség valamennyi tagjának munkáját, se-
gítségét megköszönve lemond szakelőadói 
tisztségéről.

Dr. Rózsa Ernő, az Ellenőrző Bizottság el-
nöke kiemeli, hogy egyesületi és tagszövetsé-
gi szinten is a különböző funkciót betöltő em-
bereknek egytől-egyig vannak feladatai. Az 
ellenőrzés során bizonyos kereteket is be kell 
tartani. Ellenőrizni lehet és kell elsősorban a 
gyűjtés folyamatát esetleg a dúcnál a galam-
bok érkezését. Fontos, hogy aki alaptalanul 
rágalmaz, feltételezéseket tényként mutat be, 
az ugyanúgy fegyelmi vétséget követ el.

Az elnökség kéri Doholúczki Tibort, hogy 
számoljon be a Budapest I-ben zajlott ellen-
őrzésekről.

Doholúczki Tibor beszámol arról, hogy 
a tagszövetségben 4-5 ember pletykákat in-
dított el, amelyek kétségbe vonták Horváth 
Károly versenyeredményeinek hitelességét.

Az ellenőrzések folyamatosan erősödtek, 

ezzel is próbálták védeni Horváth Károly 
eredményeinek hitelességét.

Bárdos István: Horváth Károly ott követett 
el hibát, hogy tettlegességig fajult a dolog.

Tanulságos és fontos, hogy az országban 
elvégzett ellenőrzéseket nem csak bekérni 
kell a tagszövetségektől, hanem azok tapasz-
talatait közzé is kell adni a szaklapban. Az 
Etikai Kódex lehetőséget ad arra, hogy az 
alaptalanul vádaskodókat, pletykákat terjesz-
tőket felelősségre lehessen vonni.

HATÁROZAT:
- A Budapest I. Szilas Tagszövetség és a B-06 

egyesület adjon tájékoztatást az elnökségnek a 
Horváth Károllyal kapcsolatos, 2011-ben vég-
zett ellenőrzésekről, azok folyamatáról

- A 2011. évi versenyellenőrzések tapaszta-
latairól szakcikket kell megjelentetni a Szak-
lapban, ebben külön részt kell szánni a Hor-
váth Károly ügyének bemutatására.

- Doholúczki Tibor, mint a Budapest I. 
Tagszövetség elnöke adjon tájékoztatást a 
Horváth Károllyal kapcsolatos tagszövetségi 
ellenőrzésekről és arról, hogy ezek eredmé-
nye valamennyi esetben negatív volt.

- Az elnökség Horváth Károly szakelőadói 
tisztségéről lemond

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadja.

1. Nemzeti versenyeink értékelése és a 
tagszövetségi versenyek értékelése - 2012. 
évi terveink

Belák Ottó tájékoztatást ad a 2011-es fő-
versenyek előkészületeiről és az előkészüle-
tek, eredmény feldolgozások hiányosságairól. 

Bárdos István felhívja a figyelmet arra, 
hogy az SVB működése jelenlegi formájában 
nem jó, szakmailag ilyen összetételben alkal-
matlan a működésre.

HATÁROZAT:
Az Alapszabály 21.§.4. pontja módosí-

tásával legyen lehetőség arra, hogy egy kis 
létszámú, könnyen összehívható szakmai bi-
zottság legyen a Versenybizottság. A küldött-
gyűlés elé javaslat kerül majd.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadja.
HATÁROZAT:
Az elektromos rögzítőkkel szemben tá-

masztott követelmények 2008-ban kért pont-
jait át kell néznie a Versenybizottságnak. Az 
új versenyszabályzat alapján át kell vizsgálni 
az órák működését, a D,M,O gyűrűszámok 
formátumát is rendezni kell és egységes lis-
taképet kell kérni valamennyi rendszer eseté-
ben. Ennek határideje: 2012. március 1.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadja.
Rózsa Ernő tájékoztatást adott arról, hogy 

a kormány megjelent új koncepciója szerint 
az egyesülési törvény módosításra kerül a 
közeljövőben. Újra kell minden egyesületnek 
regisztrálnia magát és egy új, egységes nyil-
vántartási rendszerbe kerül minden társadal-
mi szervezet. Erre készülni kell.

Bárdos István: a fiatalok versenyének 
megkezdése előtt több tagszövetségben igény 
lépett fel arra, hogy a szállítás megoldása érde-
kében az autóban olyan galambok is lehesse-
nek, amelyek nem vesznek részt a versenyen.

HATÁROZAT:

A Versenyszabályzat 7.§.7. pontjának mó-
dosításával a szállítóketrecben olyan galam-
bok is lehetnek amelyek nem versenycélból 
és versenygyűrűvel vannak ellátva.

Szavazás eredménye:
Igen – 4 fő
Nem – 7 fő

2. Az 56. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 
ünnepség szervezési feladatai – I. EURÓPA 
KUPA KIÁLLÍTÁS szervezési feladatai

Hegedűs István a Bíráló Bizottság elnöke is-
merteti a Bajnokok és Győztesek 2011. novem-
ber 6-án tartandó kiállításának kiírását valamint 
az I. FCI Kontinentális kupa 2012. január 26-
29. közötti rendezvényének részleteit.

Ezek az anyagok a következő Szaklap ha-
sábjain megjelennek.

3. Tagszövetségeink élete: bemutatkozik 
a 21. – 09. Tagszövetség

09. Tagszövetség
Erdélyi Gyula, a 9. tagszövetség elnöke, 

köszönti a jelenlévőket.
Tagszövetségünk 1994-ben alakult, a régi 

Kelet I. versenykerületből. 
Tagegyesületeink száma kilenc, regisztrált 

tagjaink száma megközelíti a kettőszázat. 
A szervezet gazdasági vezetője Pálszabó 

András és Bernhardt István versenybizottsági 
elnök, immáron 1996-óta megszakítás nélkül 
látják el megbízatásukat.

Szervezetünk nonprofit szervezet. Műkö-
désünket a tagság által befizetett tagdíjból fe-
dezzük (tagdíjemelés évek óta nem történt).  
„Vagyonunk” két nagy felépítményből áll, ez 
még kiegészül törzsszállítónk 1400 férőhe-
lyes kis konténerével. A rekeszek csereszaba-
tosak, minden felépítményünkben egyaránt 
használható, mivel azonos méretűek.

Versenyeink Osztrák és Cseh utakból te-
vődnek össze. A főversenyek egy csapat költ-
sége: 16.000 Ft. Versenyző létszám 154 fő. 
Benevezett galamb 6584 db.

21. Tagszövetség
Molnár Mihály elnök röviden bemutatja a 

tagszövetséget:
A 21. Tagszövetség 1994-ben alakult, az-

óta működik. 2011-ben 14 egyesület alkotja 
a Hírös tagszövetséget 218 taggal. Versenyző 
létszám 160 fő volt, 6485 galambot verse-
nyeztettek 2011-ben a főversenyeken.

Két programot rendeznek: rövid és külföl-
di program. 5 hosszú távú utat röptetnek, a 
versenyeket szombaton rendezik.

A szállítást két teherautóval végzik, ebből 
az egyik most lett felújítva és mindegyik ren-
delkezik szellőztetéssel, GPS-el, itatórend-
szerrel, mindenben megfelelve az állategész-
ségügyi előírásoknak.

4. Aktuális feladatok
Bátor Antal (Y-03) ismerteti a Magyar 

Postagalamb Sportszövetség elnökének és 
elnökségi tagjainak eljutatott levelét.

A levélben kéri, hogy az elnökség vonja visz-
sza a 29. tagszövetséggel szemben hozott, véle-
ménye szerint, nem szabályos határozatokat.
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HATÁROZAT:
A Postagalamb Sportklubok Tagszövetsé-

gének Fegyelmi Bizottsága határozatot hozott 
Lendvai Zsolt ügyében, amelyet az érintett tu-
domásul vett. Ezen határozatot az elnökség tu-
domásul veszi, az elnökség visszavonja az SVB 
2011. május 26-án hozott határozata alapján 
2011. június 7-én hozott döntését, amely szerint 
Lendvai Zsolt (G-10) és galambjai versenyjogát 
10 évre felfüggesztette.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag el-
fogadja.

HATÁROZAT:
Az elnökség a 2011. június 7-én hozott 

alábbi szövegű határozatát visszavonja:
„..A G-10 egyesületi gyűjtési jogát az adott 

helyen szintén felfüggeszti, 2011-es évben 
kötelesek más; a tagszövetség által használt 
gyűjtőhelyen a tevékenységüket elvégezni.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag el-
fogadja.

HATÁROZAT:
Az elnökség a 2011. június 7-én hozott alábbi 

szövegű határozatát visszavonja: ...A tagszövet-
ség 2011.05.06-i versenyét törli az SVB, mivel a 
szállítmány jellegéből adódóan nincs lehetőség 
beazonosítani, mely egyesületek pakolták a nem 
jegyzőkönyvezett galambokat. Mivel az emlí-

tett tevékenység nem hajtható végre egyéb tagi 
vagy vezetői segítség nélkül, ezért kérjük a tag-
szövetségi fegyelmi bizottságot, hogy az adott 
egyesület vezetői ellen vizsgálatot folytasson le, 
és a szükséges határozatott hozza meg. Erről a 
sportszövetséget értesíteni kötelesek.

Az elnökség a visszavonó határozatot egy-
hangúlag elfogadja.

HATÁROZAT:
A Postagalamb Sportklubok Tagszövetsé-

gének 2011. május 6-án rendezett versenyé-
nek G-10 és G-11-es egyesületi tagjainak azon 
versenyeredményét törli az elnökség, amely 
egyesületi versenyző tagok versenyjegyző-
könyv által azonosított galambjai a szállító au-
tóban voltak a G-02 egyesület gyűjtőhelyére 
érkezéskor. A küldött versenygalamb létszám-
ba a G-10 és G-11 egyesületek versenyző ga-
lambjait beszámolni nem lehet, az értékelés-
ben figyelembe venni nem lehet.

A 29. tagszövetség Fegyelmi Bizottsága 
a 2011. május 6-i versenyen történt fegyel-
mezetlenségeket vizsgálja ki. Amennyiben 
ez megtörtént, a vizsgálat eredményéről ér-
tesítse az országos Fegyelmi Bizottságot és 
az elnökséget.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag el-
fogadja.

HATÁROZAT:
Az elnökség a 2011. április 12-én hozott 

alábbi szövegű határozatát visszavonja:
„az elnökség a 29. tagszövetség 2. zónába 

történő besorolása iránti kérelmét elutasítja. 
Az elnökség a tagszövetséget nem sorolja be 
más tagszövetséggel vagy tagszövetségekkel 
történő közös versenyzéshez továbbá nem 
engedélyezi, hogy egy időben és egy helyen 
versenyeket rendezzenek, együtt engedjék ga-
lambjaikat a 12., 13., 14., 16., 20. tagszövet-
ségekkel. Amennyiben mégis így tesznek, úgy 
annak a versenynek az eredményét töröljük.”

Az elnökség a visszavonó határozatot egy-
hangúlag elfogadja.

HATÁROZAT:
A Postagalamb Sportklubok Tagszövetsége 

a 2011. július 16-án Chebből rendezett Szuper 
Kupa verseny alkalmával együtt engedett a 4., 
5., 9., 19., 21. tagszövetségekkel úgy, hogy ve-
lük előzetesen erről nem egyezetett. A verseny 
közös értékelése elvégezhető, de az elnökség 
felhívja a figyelmet arra, hogy a jövőben kö-
zös versenyfeleresztéseket a tagszövetségek 
csak előzetes egyeztetéssel rendezhetnek.

Az elnökség a határozatot egyhangúlag elfogadja.
jegyzőkönyvvezető Pethő Attila

főtitkár

Útmutató az életerős postagalambokhoz: 
Indiai gyógynövényes ayurveda készítmények jelentősége a postagalambsportban.

Kedves galam-
bász sporttársaim! 
A galamb őshazá-
jának a távoli In-
diát tartják, ahol a 
különféle egzotikus 
galambfajtákon 
kívül természetes 
életterében még 
megtalálhatjuk a 
szirti galambot is. 
Az indiai nép évez-

redek óta nagy tisztelettel övez számos állatot, 
és beteg, sebesült példányaik gyógykezelésé-
re széles körben alkalmazza az ősi Ayurveda 
gyógyászat természetes, gyógynövényekből 
és ásványokból álló gyógykészítményeit. Az 
ayurvedikus készítményeket számos magyar 
postagalambász is nagy sikerrel alkalmazza 
közel egy évtizede tenyészpároknál, fiatalne-

velésben és versenyeztetésben. Az alábbiak-
ban szeretnénk egy olyan programot adni, 
mely alapján a készítmények optimálisan 
használhatók postagalamboknál.

A jó genetikai háttér és megfelelő tartási és 
takarmányozási körülmények mellett a nagy 
igénybevételnek kitett postagalambok esetében 
az optimális tenyész- és versenyteljesítmény 
elérésének alapja a megfelelő ellenálló- és al-
kalmazkodóképesség, stressztűrő képesség. 
Bevált készítmény e célra a STRESROAK ita-
tófolyadék, melynek kiemelkedő szerepe van a 
tenyészidőszakra, versenyre, kiállításokra való 
felkészítésben. Elősegíti a tojások termékeny-
ségét, erős tojáshéjat eredményez. Támogatja a 
vakcinázás hatékonyságát. Verseny előtt alkal-
mazva elősegíti a stresszhatások könnyebb el-
viselését. Optimális teljesítményt eredményez, 
anélkül, hogy doppingolnánk, és ezzel lezsa-
rolnánk a galambot. A takarmányon megtele-

pedő mikroszkopikus gombafélék kiválasztási 
termékei (mikotoxinok) alacsony immunszin-
tet, csökkent takarmányfelvételt, a fejlődésben 
való visszamaradást, üres tojásokat, a repülési 
teljesítmény csökkenését, és a fertőzésekre való 
nagyobb hajlamot okozhatják. Ezért javasolom 
a májat, mint méregtelenítő szervet védő, és a 
takarmány hasznosulását segítő készítmény, 
a SUPERLIV alkalmazását a tenyész-, fiatal 
nevelési és a versenytechnológia részeként 
egyaránt. Az immunrendszer és a fizikai kon-
díció kiváló állapotának másik sarokköve az 
emésztőrendszer jó működése, amely biztosítja 
az optimális víz- és tápanyag-felszívódást. A 
versenyek okozta stressz hasmenéses tüne-
teket okozhat. A DIAROAK gyógynövényes 
készítmény védi a bélrendszer nyálkahártyáját, 
elősegíti a víz- és tápanyagfelszívódást, a has-
menéses tünetek elmúlását.

Ayurveda készítmények alkalmazása a postagalambászatban: Javasolt éves program
Készítmény Tenyészpárok Fiatalok Versenyidőszak

STRESROAK párosítás előtt 3 hétig naponta a 
reggeli ivóvízbe vagy takarmányra 
(különösen idős madaraknál)

legyengült állapot vagy nehéz 
verseny esetén 
2-3 napig

kosárba rakás előtt 
2-3 napig; 
versenyidőszak után naponta 2 hétig

vakcinázás előtt és utána 2 napig, valamint a vakcinázás napján
SUPERLIV párosítás előtt 2 hétig reggeli ivóvízbe 

vagy takarmányra
első hónapban a kiváló fejlődésért verseny után 2-3 napig; 

versenyidőszak után naponta 2 hétig
DIAROAK hasmenés megelőzéseként vagy kiegészítő kezeléseként 2 napig verseny után 2-3 napig
CHARMIL hámsérülésekre, talpfekélyre, himlőre, élősködők távoltartására

E gondos előkészületek, a maximális oda-
figyelés madarainkra és a galambász egyéni 
módszerei, praktikái biztosíthatják a régi és az 
új nemzedékek sikerét. Minden kedves sport-
társnak eredményes fiatalnevelést, verseny-

zést és boldog új évet kívánunk 2012-ben is!
Riesz István Dr. (Ayu)Hon., volt ver-

senygalambász
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Ezüst Érdeméremmel kitüntetett tagja

Összeállította: Csorba Katalin, termékfelelős
Contact: Garuda Trade Kft.

Tel/Fax: +361-331-2316, 353-1591,
 E-mail: garuda@garuda.hu 

Web: www.garuda.hu , www.ayurveda.hu  
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Nemzeti Győztesek és Bajnokok találkozója 
2011. november 6. vasárnap

Ezúttal is azzal tudom kezdeni, hogy az idő-
járás kegyeibe fogadta a Gödöllőre látogató 
galambászokat. Én reggel fél hatkor indultam 
Szekszárdról, és végig száraz, ködmentes utam 
volt. Ez egész nap kitartott. A déli órákra a hő-
mérséklet ragyogó, bár őszies napsütés mellett 
megközelítette a 20 C fokot. A jó hangulathoz 
tehát az egyik feltétel eleve adva volt.

Előző nap munkanap lévén, meg talán az 
üzemanyag árak okán, a bemutatásra hozott 
galambok jó része reggel 7 órát követően 
került a ketrecekbe. De az adminisztráció és 
a „bekosarazás” rutinosan és zökkenőmente-
sen történt. Minden barátian és indulatmen-
tesen bonyolódott. Úgy tűnt, hogy kellemes, 
élménydús napnak nézhetünk elébe.

Az előkészületekről Molnár Mihály al-
elnökünket kérdeztem. Elmondta, hogy a 
részletes kiírás a szeptemberi szaklap teljes 
hátsó borítóját megtöltötte. Telefonon min-
den tagszövetségtől bekérték a bajnokok 
és élversenyzők listáját, és ennek alapján 
mentek ki a névre szóló meghívók, vala-
mint a három kedvezményezett ketreckár-
tya. A beérkezett nevezésekre a szövetségi 
adminisztráció „postafordultával” reagált. 
Az előzetes adatok alapján kb. 460 db ga-
lamb elhelyezését kellett biztosítani.

A termet szombaton 14 óra tájban kapta 
meg a rendező stáb, és 16 órára helyén volt 
a ketrecpark. A gyors, rutinos munkáért ismét 
az A-40 és A-24 tagjait és irányítóit, Jilly Ber-
cit, Kiss Lászlót és Tóth Jóskát illeti az elis-
merés. De az elismerés kijár a Bíráló Testület 
munkában tevékenykedő vezetőjének, illetve 
öt tagjának is. 16 óra után megkezdődhetett 
a beérkező madarak átvétele, pontos nyilván-
tartásba vétele, a ketrecszámok kiosztása és 
a 8/a igazolások ellenőrzése. Az árusító stan-
dok berendezése szintén megtörtént.

Magam is reggel hoztam a bemutatás-
ra szánt madaraimat, és miután ezek is a 
helyükre kerültek, szétnézhettem a még 
viszonylag kevés látogatóval rendelkező 
teremben. Az igazság szerint a három dup-
la ketrecsornak az első során tudtam vi-
szonylag zavartalanul végigsétálni, aztán a 
kezdődő „nagyüzem” már jelentősen meg-
osztotta figyelmemet a galambok és sorban 
érkező ismerősök, barátok között.

Ezen az első soron így utólag visszagondolva 
igen rangosnak találtam a Várhegyi kollekciót, 
és a Dorner csapatból nagyon mély benyomást 
tett rám az a kkcs hím, amely kártyáján csak 
az állt, hogy a „34-es unokája”. (Az októberi 
szaklapban Angyalos Péter tollából megtud-
hattuk, hogy mi volt ez a 3434-es.)

Sok kiváló állomány reprezentánsai néz-
tek ránk a ketrecekből. Tenyésztőik nézzék 

el nekem, hogy név szerint nem sorolom fel 
mindegyikőjüket, hiszen maguk is elérhető-
ek voltak galambjaik közelében. Volt olyan 
tenyésztő, aki lehetőségei és igényei alapján 
mutatós tablóval is igyekezett megragadni a 
figyelmet, de aki nem áldozott erre, annak 
sem volt szégyellni valója, hiszen itt a be-
mutatott galambok „magukért beszéltek”.

Maradandó élményt jelentett számomra, 
hogy kézbe vehettem Gáspár István Maraton 
távon bajnok vörös kovácsolt olimpikonját, 
és ennek a bemutatóra felhozott szüleit is.

Néhány közismert galambászt, akik so-
sem maradtak távol erről a november elei 
rendezvényről, mostani benyomásaikról 
kérdeztem.

Marton Péter, Hódmezővásárhely: „Ér-
dekes megfigyelni, hogy évről-évre miként 
változik a látogatók összetétele. Részben 
szomorúan látom, hogy a mi korosztályunk-
ból sokan hiányoznak már, de ugyanakkor 
biztató, hogy növekszik a számomra egyelő-
re ismeretlen fiatalok száma. Egyértelmű, 
hogy a galambok bemutatása mellett a fő 
hangsúly az ország különböző szegleteiből 
érkező galambászok találkozóján van. A 
rendezők részéről jó húzásnak tartom, hogy 
a 70 év fölöttiek, valamint a hölgyek és gye-
rekek belépése ingyenes, ugyanakkor keves-
lem a találkozót beharangozó reklámot, il-
letve tájékoztatót. Főleg a szövetségi honlap 
fordíthatna erre nagyobb figyelmet.”

Jakab Sándor, Csorna: „Már a korábbi 
években is kifogásoltam a rendezvény vi-
szonylag korai időpontját. Egyrészt gondot 
okoz, hogy sok kiváló galamb még nincs 
teljesen kész a vedléssel, másrészt sok ran-
gos tenyésztő távolmaradását okozza, hogy 
az időpont egybe esik a kasseli rendezvény-
nyel. Elnézve az árusító standok és a saját 
galambjaim forgalmát, kétségtelenül érez-
hető a válság hatása, de a mai pénztelen-
séget csak fokozza, 
a halottak napi ki-
költekezés közelsé-
ge, és annak ténye, 
hogy a fizetéseket 
és nyugdíjakat csak 
kb. egy hét múlva 
kapják meg az em-
berek. Amennyiben 
az egyetem nem 
okoz nehézségeket, 
javasolnám, hogy a 
rendezők a jövőben 
ezeket az apró dol-
gokat is vegyék fi-
gyelembe az időpont 
kijelölésénél.”

Jilly Bertalan, Gödöllő: „Egyre szembetű-
nőbben jelentkezik a bemutató börze jellege. 
Talán szerencsésebb lett volna négy rövidebb 
ketrecsort kialakítani a három helyett, több 
hely maradt volna a terem végében nagyobb 
csoport eszmecseréje számára. Helyes, hogy 
a karzaton megszűnt a galambértékesítés.

A tombolahúzás a megszokott érdeklő-
dés mellett bonyolódott. 20 db galamb, egy 
egészségügyi termék és a meghirdetett szí-
nes TV került kisorsolásra. Ez utóbbit Lisz-
tes Imre boldogságtól ragyogó kislánya 
nyerte. (Tombolagalambok bekérésénél a 
jövőben néhány élversenyzőt helyes lenne 
célzottan megszólítani).

Példa értékű volt a Pest megyei hatósá-
gi állatorvos tevékenysége. Mind a szom-
bati, mind a vasárnap reggeli beszállítás 
egészségügyi bizonylatait nagyon alaposan 
ellenőrizte, szerencsére mindent rendben 
talált. Legfeljebb gyorsítani lehetne az el-
lenőrző tevékenységet azzal, ha a nevezési 
listák és 8/a igazolások eleve össze lenné-
nek rendezve.”

Talán nem fölösleges megemlítenem, 
hogy a Szövetség szinte teljes vezérkara 
jelen volt, tehát ha valakinek „hivatalos” 
rendezni valója, vagy kérdése volt, a vála-
szokra lehetőséget talált. A tagszövetségek 
vezetői szintén jelentős számban elérhető-
ek voltak. 

A galambok kiadása a kiírásnak megfele-
lően 15 órakor megkezdődött.

Összegzésül úgy vélem megállapítható, 
hogy ennek a találkozónak megvan a hagyo-
mánya, a rangja, és nem kérdés, hogy ga-
lambász társadalmunk a jövőben is igényli.

Mivel Pintér Laci egész nap szorgalma-
san fotózott, bízom benne, hogy az írásos 
beszámoló színvonalas képanyaggal lesz 
illusztrálva.

Tamás István

www.profiles.google.com/galamb09
2012 Budapest-Európa kiállítás
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2011. év Közép-Európa Maraton verseny Oostende 
Szauervein József - Országos 1. és 4. díj

Kiváló lehetőség nyílt a magyar postaga-
lamb tenyésztők előtt 2011. évben. Nem több, 
nem kevesebb, minthogy felmérjék összeha-
sonlítsák galambjaik teljesítőképességét. Vaj 
megvan-e bennük a kitartás, küzdeni tudás 
amely jelen volt több mint két évszázadon 
átívelően avagy sikerült kiszelektálni belőlük 
az utóbbi 20-25 évben minden indok nélkül 
életre hívott tömkeleg rövidtávú versenyen. 
A Szlovák sporttársak szervezésében nemzet-
közi összehasonlításra nyílt lehetőség Morva-
ország, Szlovákia, Magyarország résztvevő 
galambászai között Oostendéből 2011.07.01. 
6654 galamb startolt a csodálatos belga ten-
gerparti városból, pontosabban 6000 morvaor-
szági, 627 szlovákiai, 27 magyar galamb.

Ha jól tévedek évente közel 300 ezer gyű-
rűt rendel a pótgyűrűt is beleértve, a magyar 
5243 postagalambász, kb. 2 millió galamb 
lakhatja a magyar galambházakat. Mindösz-
sze 27 galamb került magyar részről beko-
sarazásra, azért ez több mint elgondolkodta-
tó. Sok száz beszélgetéssel a hátam mögött 

kristálytiszta a kép hőn áhított mondhatnám 
dédelgetett álma a magyar postagalamb sport 
résztvevőinek a nemzetközi elismertség. De 
ha nem veszünk rész a nemzetközi versenye-
ken esélyünk a nullával egyenlő. Nemzetközi 
versenyeket reálisan csak 800-900-1000 km 
felett rendeznek a fejlett galambász nemze-
tek, itt van lehetőség a galambászok közötti 
távolságok KIEGYENLÍTŐDÉSÉRE. Hat 
magyar postagalambász Ádám András B-09, 
Bárdos István A-40, J. Varga Attila F-10, Dr. 
Kürtösi István U-03, Simon Mihály A-48 és 
Szauervein József B-08.

J. Varga Attila írásából megtudhattuk té-
vesen Szauervein a D-08-ban tag de a D-08 
megszűnt. Pontosítanám az érkezők sorrend-
jét a történeti hűség okán. 

1. Szauervein József, Budapest B-08 
 HU 06-03-67779 KH
 érk. 2011.07.02. 11:50:32
2. J. Varga Attila, Abda F-10
 SK 09-0702-324 H
 érk. 2011.07.02. 10:58:43

3. Dr. Kürtösi István, Kistelek U-03
 HU 08-05-60837 T
 érk. 2011.07.04. 08:24:08
4. Szauervein József B-08
 HU 09-03-88420 Fek T
 érk. 2011.07.04. 09:56
Szauervein József dúctávja Oostende-Bu-

dapest 1259 km. 
Másodszor mutatnám be a KIS-NAGY 

EMBERT Szauervein Józsefet. Budapest, 
Rákospalotán a Harsányi út 53-ban, családja 
és galambjai szerető társaságában. Nagy köl-
töző megannyiszor a galambjai miatt kellett 
új lakhelyet váltaniuk. Jelenlegi a harmadik 
a sorban. Ezt megelőzően Újpesten a Bucka 
utcában rendhagyó galambházat épített. A 
galambok alig két hete kezdték megszokni 
új otthonukat. Egyszer csak csengettek. A ka-
puban a szomszéddal találta magát szemben, 
kezében egy galambtollal „ez a galambtoll 
átesett az udvaromban”. A folytatást rábízom 
az olvasó fantáziájára. Megunva az állandó 
hadiállapotot Rákospalotára költöztek. 

Mint valamennyien, Ő maga is több varga-
betűt leírva úgy jutott jó galambokhoz. Egy 
gyerekkori barátja Polonyi József felszámolta 
az állományát. 38 fiatalt átvett tőle, zömmel 
Anker Alfonz, Desmet Matthijs és Achiel 
Leus galambokhoz jutott. Néhány kiugróan 
jó verseny és tenyészgalambot rejtett a 38 fi-
atalból álló kis csapat. Ha felsorolnám csak 
az egyesületben és tagszövetségben nyert dí-
jait néhány oldalt az is kitenne. 2001-ig 51 
nemzeti díjat nyert galambjaival, 2002-től az 
alábbiakat:
2002. Aachen Nemzeti csapat 4.

Hajdúszoboszló teszttelep 
  Grand Prix Egyéni 2. 3.
Általános champion 1.

2003. Maraton nemzeti csapat 7.
Aachen nemzeti egyéni 10.
  Zóna 7.

2004. Liege nemzeti egyéni 3.

Az egészséges - egyszerű újpesti kerti-dúcom „levegőszanatórium”

Delbar x Leus x Desmet M - Fek Him x 5459 kt Telivér 
Cathrysse

Szarka
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2005-2006. Lakhelyváltozás
2007. Aachen nemzeti csapat 4.

Aachen nemzeti egyéni 19.
  Zóna 11.

2008. Aachen nemzeti egyéni 24.
  Zóna 23.

2009. Aachen nemzeti egyéni 28. 91.
  Zóna 13. 47.
  Nemzeti csapat 2.
Kiel nemzeti egyéni 4.
  Zóna 2.

2010. Aachen nemzeti egyéni 16. 87.
  Zóna 11.
  Nemzeti csapat 17.

2011. Kiel nemzeti egyéni 3.
  Zóna 2.
Oostende egyéni 1. 4. 
Maraton champion hím 3.

Megszállott maraton versenyzőként isme-
rik. Vallja a maraton versenyzés nem „napkö-
zi otthon”. Galambjai virradattól sötétedésig 
szabadon járnak-kelnek kedvükre, csak éj-
szakára zárja be a kijárókat. 

Tagszövetsége a Bp-03 a főversenyek mel-
lett rendez úgymond sprintversenyeket is. 
Fájlalja azon döntést, (ha ez ennyiben marad), 
hogy csak akkor vehet részt a sprint utakon 
amit edzésnek szánna, ha benevez a főver-
senyre egy csapatot. NESZE NEKED SZA-
BADON VÁLASZTOTT SZAKOSODÁS.

A távokra történő szakosodás elkötelezett 
híve. Szerinte nem igazán átgondolt a sűrű, 
erőltetet tagszövetségi program. Amellett, 
hogy túlzottan időigényes, kimondottan 
családellenes. Ha csak a sprint programot 
választhatná, galambjait kisebb-nagyobb tö-
megben tréningeztethetné. Hol van a világon 
olyan, ha valakinek teszem azt, csak egy kiló 
kenyérre van szüksége, meg kell vegyen egy 
kiló téliszalámit is. Különben nincs kenyér.

Galambászatát az egyszerűség jellemzi. Van 
egy úgymond váz, amelytől rendre el is tér, ha 
a helyzet vagy az időjárás azt megköveteli. 
Elég, ha csak a galambok „élelem iránti igé-
nyére” odafigyel az ember. Ha nincs ráetetés a 
galamb csak a felkínált keveréket fogyasztja. 
A ráetetéssel az állandó jó kondíció elérhető. 

Magától értetődik, csak azok a gabona vagy 
más magféleségek jöhetnek szóba A RÁETE-
TÉSKOR amely, vagy amelyek a keverékben 
benne foglaltatnak. Ellenkező esetben időle-
ges teljesítményingadozás a fizetség.

A galambok ellátása a napi élelmen kí-
vül természetes növényi termés kiegészítésül 
egész évben sok hagymát és fokhagymát ad a 
galambjainak. Ugyan a galamb nem sok hagy-
mát, fokhagymát szedne fel a mezőn, mégis 
jóízűen fogyasztják a kertek antibiotikumát. A 
vöröshagymát, fokhagymát kockára vágva. A 
belgák, hollandok, németek különféle szaftokat 
készítenek ezekből. Józsi veszi a fáradtságot 
és frissen elkészíti a galambjainak. Egy biztos 
ebben nincs állományjavító és erjedésgátló, 
ami a galamb emésztőtraktusának egyáltalán 
nem kedvez. (Várom a napot mikor ébrednek 
fel a magyar keverékgyártók az általuk jónak 
vélt keverékeik mellett csináljanak külön-külön 
minden magféleségből 10-15 kilós kiszerelés-
ben: például kukorica, borsó, napraforgó, kö-
les, kendermag, hántolt zab stb. A szerző)

A galambok vizébe rendszeresen kerül al-
maecet, nagy teáztató nyáron járja az erdőt 
mezőt, több mint 10 féle gyógyfüvet gyűjt, 
szárít, az ebből készült teát a galambok na-
gyokat húzva isszák. Elmondására hagyat-
kozva nála a tócsákat képező ürülék ismeret-
len vendég. A fiatalok a fészekben feszesek, 
jól táplált benyomást keltenek. Szerinte 
sokat segítene a versenyző társaknak, ha az 
örökösen másokkal való foglalkozás helyett 
olvasnának, tájékozódnának. Mert igenis van 
élet a legkülönfélébb ketyeréken és antibioti-
kumokon túl is. Akik mindig mások elejtett 
morzsáira várnak, azok napjai meg vannak 
számlálva a listák elején. A sok-sok saját 
tapasztalat mindennél nagyobb kincs a pos-
tagalamb tenyésztés, versenyzés, egészség-
megőrzés több ismeretlenes feladatában. 

Természetes rendszerben versenyez, tojás-
ról, fiatalokról egyformán lehet díjat nyerni, 
csak tudni kell melyik galamb, melyik fészek-
állapotra érzékeny. Ez nem lehet más csak a 
saját tapasztalat, meg némi adminisztráció. 

A versenyekben eltöltött hosszú-hosszú 
évek arra is rámutattak, hogy úgy a tenyész, 
mint a versenyzésben a legjobb galambjai 
azok közül került ki (AMELYEK KÉZBEN 
HARCOLTAK).

Tenyésztés
Úgy vélem nem tért el a gyakorlata a nem-

zetközi sajtóban meginterjúvolt versenyzőké-
től. Tenyésztésben csak a jól repülők kapnak 
lehetőséget génjeik átörökítésére. Többször 
előfordult, hogy kiveszi a jó versenyzőt, hi-
szen ott már bizonyított többször. A tenyész-
tésbe helyezve az utódlás a következő feladat. 
Van egy extra tenyészgalambja, a kis „Szarka” 
HU 1997-03-04202 FekTar Hím. 9 közvetlen 
utóda és 17 unoka nyert elhelyezést a tenyész-
tésben vélhetően hosszú időre biztosítva az 
eredményes hosszútáv maraton versenyzőket.

Egy másik szuper verseny-tenyészgalamb 
a HU 1260-96-492 KT az ő génjei is jelen 
vannak a jelenlegi állomány 80%-ban.

Mostanság bekerült az állományba egy 
küldönc galamb az USA-ból. A kiemelt üdü-
lőhelyeken ma is használt küldönc galamb 
különböző filmek, fotók, üzenetek küldésé-
re egész évben használják a postagalambot 
ezen célra.

Szauervein József egy rokona az USA-
ban él, rajta keresztül jutott hozzá egy ilyen 
galamb. Pontos származás ismeretlen. Több 
tojóval is keltett jó utódokat.

2011-ben az amerikai X 492 keresztezés 
díjakkal mutatkozott be, megbízható maraton 
repülők és nem vesznek el egykönnyen. Ezt 
csak azok értik igazán, akik az 1000 km felet-
ti versenyeken 25 éve részt vesznek.

A galambházról mely előtt áll, a fotót célzot-
tan mutatjuk be, manapság kiemelten nyugat-
európában mindenki igyekszik teljesen zárt 
galambházakat építeni, a különböző suberek 
és ajtók behúzásával kívánják kívül rekeszte-
ni az éjszakai párát, ködöt és a lehűlést. Hát 
uraim Szauervein József kerti galambháza úgy 
épült, hogy a hátfal tégla a tető hullámpala, az 
oldala, eleje, alja drótrács és ilyen körülmé-
nyek közül repültek a galambjai 74 nemzeti, 
maraton nemzeti és zóna díjakat.

Az állomány 1999 év maraton klub nem-
zeti csapatbajnokság megnyerését követően 
némileg megváltozott az alábbi jó galam-
bok kerültek beépítésre: Csordás Károlytól 
(Pápa) „SZUNDI” unokák, más helyről egy 
Alois Stichelbout tojó. 

A maraton eredményességen kiemelten 
javított az amerikai galamb bekeresztezése. 
Csak kettő ezen utódokból: 2011 Oostende 
06-03-67779 KH 1259 km első díj, Kiel 976 
km HU 06-03-67750 KKH 3. díj.

Jövőbeni terveim kiemelten a maraton ver-
senyekre összpontosítok, feltett szándékom, 
a több csapattal történő versenyzés.

Szauervein József sajnálja, hogy csekély 
volt az érdeklődés az Oostendei versenyre. 
Mindenkinek megköszöni a lehetőséget, 
hogy részt vehetett a versenyen. Külön kö-
szönetét fejezi ki Bárdos István elnök úrnak, 
hogy megszervezte a magyar gyűjtést és ki-
szállította a galambokat a nemzetközi gyűj-
tőhelyre.

Száraz György

2. újrakezdés Újpesten a régi helyen - 
fürdetés januárban

1999-ben elért maraton győzelmekhez 
gratulál Emiel Denys
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- A galamb életkora játszik-e szerepet a 
szelekciónál?

- Nem, egy galamb, ha három éves, nem 
jobb semmivel egy tízévestől a tenyésztésben. 
Ebben nincs különbség. Persze azt gondolják, 
hogy azt könnyebb meglátni. Igen, az embe-
rek azt gondolják, mert a szem a korral egyre 
szebb. Az emberek azt gondolják, hogy akkor 
az egy jobb galamb. Ez az egyik legnagyobb 
nehézség a kiválasztási problémák között.

- Egyáltalán ne beszéljünk tíz évről, be-
széljünk csak 2 – 3 évről.

- Igen. A szem ezekben az években lesz 
egyre kifejezőbb.

- És ez nem az a hiba, amit nagyon sok, 
a szem alapján kiválogató elkövet? Min-
taképnek veszik az 5-6, vagy akár 10 éves 
galamb szemét és összehasonlítják az éves 
galamb szemével, ami még messze nem le-
het olyan perfekt.

- Nem, ez csak egy segítő eszköz a kiválo-
gatónak. Ez neki olyan, mint a fuldoklónak 
a szalmaszál, amibe belekapaszkodik. Bele-
néznek egy hatéves galamb szemébe és azt 
kérdezik: miért tart meg valaki egy galambot 
hat évig? Bizonyosan azért, mert nagyon jó!

- Nincs tehát semmi bizonyosság?
- Nálam mindenesetre nincs. És még nem 

is láttam soha olyan minősítőt, aki ezt tudja. 
Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ilyen 
nem létezik, csak én nem ismerek ilyet.

- Van még egy nagyon meghatározó 
pont, miszerint vannak ma is olyan minő-
sítők, akik azt mondják, ők nagy bizton-
sággal képesek párokat összeállítani.

- Ez nagy biztonsággal csak üres fecsegés. 
Én elmondtam már néhányszor, hogy valószí-
nű vannak  emberek, akiknek a szeme erősebb 
mint az enyém, de nem erősebb a bal kezük.

- Tehát az Ön legfontosabb keze, a bal.
- Én a jobb kezemmel fogom meg a galambot 

és a ballal érzem. A jobb kéz nem tud semmit.
Amikor én érzékelek szinte nem tudom, 

hogy a kezemben egy varjú, kacsa, vagy ga-
lamb van.

- Az Ön megérzése tehát egyedüli és csak 
is a bal kéz ujjbegyeit használja errre. 
Mindegyik ujját igénybe veszi ilyenkor?

- Három ujjat használok ehhez. És hogy 
honnan tudom én ezt? A sokévi tapasztalat. 
Ötven éve csinálom így.

Hogyan!
Ezen a helyen menjünk kicsit mélyebbre 

ebbe a Piet de Weerd technikába, amihez egy 
jól kifejlett „hetedik érzékre” van szükség. 
Idézek hozzá De Weerd könyvéből, a „Leve-
gő versenyparipái:” „Fogja meg a galambot 
a jobb kezébe és tartsa a lábait a középső és 
a mutató ujjai között. A hüvelyk ujj felülről 
szorítsa hozzá a faroktő tollait a középső és a 
mutató ujjhoz. A szárnyvégek, anélkül hogy a 
galamb észrevenné, erős szorításba kerülnek.

És most lép akcióba a balkéz. A balkéz ujjai 
azok, melyek szisztematikusan begyakorolt 
rendkívüli érzékenységgel teszik a dolgukat. 
Helyezze most bal hüvelykujját a galamb 
hátára, hajlítsa be a kezét és mind a négy 
ujjbegyét tegye a mellcsontra hosszában. A 
művészet abban áll, hogy a tollon keresztül 
tudjunk érezni. Használjanak ehhez egy bi-
zonyos, nem túl gyenge nyomást, úgy hogy a 
hüvelykujj a galamb hátán van, ne mozduljon 
el és mintegy támasztékul szolgáljon. Eköz-
ben 5 dolog történik:

1.) Az izomminőség (összehúzódó képes-
ség, izomrost erő)

2.) Képesség a tartalékok tárolására (kitartás)
3.) Izomtömeg (az izomerő)
4.) A szövetek vérellátása
5.) Az általános vitalitás
A pontokat nem szabad magukban szem-

lélni. Az egyik megléte kilátásba helyezi a 
másik tulajdonságot.” Eddig az idézet.

- Nos Piet! Ön rengeteget minősített és 
szelektált. Ezek mindig sikeresek voltak, 
vagy előfordultak melléfogások is.

- Nem, gyakorlatilag nem voltak balsikere-
im. Az első években csaknem rövidtávú ga-
lambokat minősítettem. Ez Belgiumban volt.

- Piet, tehát az Ön minősítései olyan jók 
voltak, hogy soha nem volt balsiker.

- Hogy semmilyen siker ne lett volna, olyat 
nem éltem meg. Na igen, olykor előfordult 
hiba, de nagyon, nagyon kevés. És mik voltak 
ezek a hibák? Min alapultak? Ezek alapultak 
a vitalitáson, az agresszivitáson, a szemen 
stb. És ezeken alapult maga az értékelés is.

Nos, egy másik dolog. Én mindig megkér-
deztem, hogy honnan származik a galamb? 
Ha egy galambot vásárolni akartam, legelő-
ször azt kérdeztem meg: Honnan való? Van-e 
eredményes testvére? Én tehát, ha galambot 
vásároltam és pénzt adtam ki, mindig tudako-
zódtam egy kicsit. Csupán a Karel Maulemans 
Pietjéről tudtam nagyon keveset. Csak annyit 
tudtam, hogy az anyja Janssenéktől szárma-
zott, az apja pedig a Lieri Van den Bosch-tól 
való. Ezek nem voltak igazán első osztályú 

galambok. Első osztályú galambok voltak a 
Desmet-Mathijsok. Itt gyakorlatilag csak jó 
galambok voltak. Hogy miért, azt szintén az 
egyik könyvemben leírtam.

Azt gondolom, ha a Desmet-Mathijs 
Klarenje most itt élne, még mindig ő lenne 
a legjobb.

- Piet, Mit tud Ön a versenygalambok-
ról? Vagy mit kell, hogy tudjunk, hogy 
eredményesen versenyezhessünk?

- Amit én tudok, az az én ujjbegyeimben 
van, az talán tíz százalék. Amikor régebben 
galambokat minősítettem – gyakran 500 ga-
lambot is hoztak egy nap – az leginkább télen 
volt és galambok gyakran rossz állapotban 
voltak. Azonban a sokévi gyakorlat után azt 
már behunyt szemmel is meg tudtam csinálni. 
Ha egy dúcban 20 kovácsolt galamb szalad-
gál, semmi különbséget nem lehet köztük ész-
revenni, pedig a különbség roppant nagy. Mert 
a húszból csak kettő repül, a többi nem. Ezt a 
munkát tulajdonképpen 1930-ban kezdtem el.

Akkor azt gondoltam, hogy a különbség-
nek roppant nagynak kell lenni. Észrevettem, 
hogy a vitalitás nagyon fontos dolog, az ag-
resszivitás szintén nagyon fontos dolog. Az 
agresszivitást fel lehet ismerni, ha a galamb 
csőrét erősen húzzuk és a galamb nem véde-
kezik. Tíz ilyen esetből 9 teljesen értéktelen 
galamb. Ezt rögtön látni lehet. Hogy miért 
teszi ezt, nem tudom.

Félelemből biztos nem teszi. Ez valami ön-
fejűség, gondolom én. Egy galamb sem me-
sélte el nekem. Azonban, ha ezt nem csinálja, 
a galambnak semmi értéke sincs. Normális 
esetben ezzel semmit nem lehet kezdeni. Ez az 
első és legfontosabb válasz az Ön kérdésére.

Manapság sokan csinálják és merem állíta-
ni, hogy tőlem tanulták. És ezt nekem is meg 
kellett tanulni valahol. Nem én találtam ki.

És a galamb legyen agresszív. Wringer. 
(Wringernek nevezik azt a galambot, amelyik 
nem viseli, ha kézben fogják és meg akar eb-
ből szabadulni. A nagy postagalamb lexikon). 
Régebben az emberek arra gondoltak, – és 
erre gondoltak az Oomens testvérek is – hogy 
ez idegesség lenne. Ez semmi esetre sem ide-
gesség. Ez abból fakad, hogy a galamb már 
sejti, hogy mi történik és ezt nem akarja. Az 
agresszivitás tehát az öröklés szempontjából 
is fontosnak látszik. A vitalitás és az agresz-
szivitás nagyon fontos dolog, mindkettő a 
túlélési akaratot tükrözi. A galamb egy jó da-
rabig nyugodtan ül és aztán azt mondja, ezt 
nem akarom tovább.

Mindenesetre ez egy kategória, amelyben 
nagyon sok jó galamb található.

Az egyetlen, ami a postagalamb sportban számít, a kiválasztás

Piet de Weerd (III. rész)

Jan Aarden és Piet de Weerd Bradley Laverne, Chic Brooks, Piet de Weerd és Dr. Henk de Weerd
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Ez persze nem azt jelenti, hogy ez minden 
esetben egy jó galamb. Ahhoz még minden-
féle más dolgok is tartoznak.

A szem szintén fontos. A szem – igen, az 
szintén kategória kérdése. Ha Te semmit nem 
teszel, csak a szem után szelektálsz és sosem 
versenyzel, és mindezt csinálod 25 éven ke-
resztül, akkor gyönyörű szemű galambjaid 
lesznek, de galambjaid nem lesznek képesek 
innen – oda repülni.

Ha a keresztezésről és a rokontenyésztés-
ről beszélünk, akkor egyvalami még odatar-
tozik, amit mindenki elfelejt, a kiválasztás. 
Ha valaki nem szelektál, akkor minden mást 
elfelejthet.

És a „főkiválasztó” marad és lesz mindig 
a „versenykosár”. Az a meghatározó. A ver-
senykosár minden hibát korrigál.

Piet de Werd és a Janssen Testvérek
A sorozat első részében már leírtam, hogy a 

„Levegő Versenyparipái” című könyv, a Janssen 
Testvérekről szóló fejezete számukra és galamb-
jaikra rendkívüli nagy érdeklődést váltott ki.

A belga postagalambsport ismerői persze, 
már régebben is tudták milyen kvalitás rejlik 
a Janssen galambokban és ennek megfelelően 
vásárolták is. Azt azért figyelembe kell venni, 
hogy 40 évvel ezelőtt teljesen más idők jártak. 
Melyik galambásznak volt már autója, és ki 
vállalkozott abban az időben nagy távolságra 
elutazni, hogy azután nagy pénzért új galam-
bokat vásároljon? Csak nagyon kevés tenyész-
tő engedhette meg magának ezt a luxust.

Maradtak a könyvek, az újságok riportjai 
a jobb tenyésztőkről, azokat tanulmányozták. 
Én magam is a Janssen Fivéreket először csak 
a hetvenes években látogattam meg és jól 
emlékszem arra a csésze kávéra, amivel Irma 
megkínált. Nagyon jó benyomást tett rám a 
Merckx, amit kézbe vehettem és megcsodál-
hattam. Gondolatban összefoglaltam magam-
ban Piet de Werd könyvében a Janssen feje-
zetet. Ez vezetett oda, hogy Pietnek néhány 
kérdést feltegyek a Janssen Tesvérekről.

Olvassuk el, hogy a nagy Piet mit fűzött 
hozzá Janssen témához.

- Piet, Ön a „Levegő Versenyparipái c. 
könyvében, a Janssenek-ről írt fejezettel 
nagyban hozzájárult az ő ismertségükhöz 
és elismerésükhöz. Hogyan értékelte Ön a 
Janssen galambokat 1977-ben?

- Erről csak nagyon keveset tudok monda-
ni. Gyakorlatilag semmit. Az a benyomásom, 
hogy a Janssen galambok a mai időkben már 
nem sokra használhatók. Nem mondhatok 
semmit. Amikor a kezedben fekszik, négy na-
pos és 3000.- Euróba kerül. Ez természetesen 
a saját örökölt tulajdonsága és egy várható-
an remélt genetikai érték. Ez sok embernek 

hozott szerencsét. Én azon a véleményen 
vagyok, hogy a Janssen galambok ma már 
nem értékesek. Rajmund Hermes azt mondta 
nekem – lehetett 5, vagy 10 évvel ezelőtt – 
„Janssenéknak ajánlatot akarok tenni az összes 
galambjuk megvételére.” Akkor azt mondtam 
Hermesnek: „Ha a galambok minősége 25% 
1950-hez viszonyítva, akkor sokat mondtam.” 
„Engem az nem érdekel”, mondta Hermes. 
„De a nevük olyan jó, hogy mindenki azt akar 
venni.” Azonban én azt gondolom, hogy ma-
napság már nem értékesek. A Janssenekhez 
valami még hozzátartozik. Ha valaki egy 
galambot vásárol egy Janssen gyűrűvel, de a 
galamb nem értékes, lehúzza a fejét és ráhúz-
za a gyűrűt egy másik galambra. Ki tudja azt 
megmondani, hogy az nem egy Janssen volt. 
Így vissza tudja hozni a pénzét. És lehet ez Ar-
gentínában, vagy isten tudja hol.

- A Janssen galamb típusa – ha egy 30–50 
éves időszakot nézünk – rendkívül megvál-
tozott. Mi lehetett ennek az alapja?

- A nagy galamb volt a divat és a Janssenek 
is természetesen kicsit nagyobb galambot akar-
tak. És csináltak is valamit, amitől a galambok 
kicsit nagyobbak lettek. Hogy ez így igaz?

Erről nem akarok semmit mondani. Azon-
ban a Merckx nem volt olyan nagy. A 19-es 
jelentősen nagyobb volt. A Merckx az én sze-
memben nem volt semmivel rosszabb, mint a 
legjobb galambok, melyeket Janssenék 1950-
ben tenyésztettek. A „Bange”, az volt a leg-
jobb mind között. Egy apró jószág.

- A „Bange” kicsi volt?
- Igen, az egy piszkos kék galamb volt. 

Abban az időben az volt a legkisebb. És a 
szeméből ítélve a Bange volt az, ami rám a 
legjobb benyomást tette. Nagyon jó verseny-
ző is volt. Azonban minden, amit Janssenék 
röptettek az volt Noyon és Quievrain.

- Piet, mi volt az, ami a Janssen galam-
bokon különösen feltűnt? Min múlott a 
Janssen galambok minősége?

- Hogy nagyon jól tenyésztenek. Örökítés. 
Genetikai érték.

- Százalékosan ez több mint más galam-
boknál?

- Igen. Ha erre válaszolnom kell, akkor más 
galambokra kell gondolnom. Egyébként nem 
megy. A Janssenek nem voltak jobbak, mint 
Horemans. Rosszabbak voltak. A Horemansok 
tudták az egész St.-Vincent vonalat repül-
ni, méghozzá élben. És itt Hector Desmetre 
is gondolok. A legjobb Hector Desmet ga-
lambok Horemansok voltak. Én éreztem a 
Janssenokon, hogy ezek nem tudnak 1000 
km-t repülni. Tudták persze olyankor, amikor 
a szél hátba fújta őket. Akkor ezt mindegyik 
tudja. Akkor még egy darab papír is haza tud 
repülni. Megérzem egy galambon, hogy való-

színű túl hosszú utat nem tud megrepülni. És 
ezt a Janssen galambokon éreztem.

- Ha valaki ma sikeres akar lenni a ga-
lambsportban, kell hogy az állományába 
Janssen- vér legyen?

- Igen, vannak Janssenek, melyek bizonyos 
helyeken kiemelkedően repülnek. A leg-
jobban tudom ezt Hollandiáról. Ott van egy 
ember, egy bizonyos Koopman. A Zwollei 
körzetben lakik, ahol nincs erős konkurencia 
és roppant jól versenyez Janssen galambok-
kal. Ezek nagy része még tisztán tenyésztett 
Janssen galamb. És adott el galambokat, 
melyek Dordrechtben és Rotterdamban is 
jól szálltak. Én nem ismerem őt. Csak any-
nyit tudok róla, hogy nagyon erős verseny-
ző, gyenge konkurenciában. És ha ezeknek a 
galamboknak erős konkurensek között kellett 
repülni, az is ment. Nem délen, hanem Rot-
terdam környékén.

- Manapság is ajánlatos tehát egy kis 
Janssen-vér az állományba?

- Igen… Ez nagyon ajánlatos. Ha az ember 
azokra az erős Janssenekre gondol, amelyek 
mindenfelé repülnek. Gondolni kell azonban 
arra, amit gyakran mondanak, hogy vannak 
Janssen galambok, melyekben gyakorlatilag 
semmi sincs az igazi Janssenekből. És ez az a 
pont, amiben fiammal Henkkel nem vagyunk 
egy véleményen. Henk azt mondja: keresztezni.

Ezt igazán én is tudom. Egy könyvemben 
ezt egzakt módon leírtam. Ha két szorosan 
tenyésztett vonalat összehozunk, a kereszte-
zéssel sikert érünk el. De a két vonal mesz-
sziről jön, ezért előbb rokontenyésztéssel fel 
építeni a két törzset. E nélkül ez nem megy, 
és ez itt a probléma.

A Janssent tehát csak ajánlani tudom. Hollan-
diában nagyon sok van belőlük. Nyugat-Fland-
riában viszont egyáltalán nincs. Ők ebből nem 
kérnek. Nem tudom, hogy ez mért van.

- Mindig vannak emberek, akik túlzot-
tan „öntudatosak”. Persze ez sosem men-
tes irigységtől és rosszindulattól.

- Én magam is csaknem nyugatflaman-
di vagyok, hiszen egész életemben ott vol-
tam. Oudenaardeban is vannak emberek, a 
Santens Testvérek, akik amióta csak ismerem 
őket, jól versenyeztek. Nem teljesen az élben, 
ezt nem mondhatom, de mégis jól. Olykor-
olykor a Nemzeti versenyeken is nyernek 
egész korai díjakat. Mindig mondják, hogy 
nekik 30 éve Janssen galambjaik vannak és 
ezekben nagyon sok eredeti Janssen-vér van. 
Én azt hiszem, hogy ez általánosan ismert.

Nos, nem akarom azt mondani, hogy a 
Janssen-galambok olyan nagyon jók, de Hol-
landiában van legalább 10 nagyon jó Janssen- 
tenyésztő.

Azt is hiszem, hogy Hollandiában a Janssen 
törzs nagyon el van terjedve.

Ha nálunk (Németország) valakinek nincs 
Janssenje, jobb ha otthon marad, mármint a 
galambjaival. Legalább is 300 km-ig. A fi-
atalokkal úgyszintén. A Janssenek akkor is 
nagyon jól repülnek.

- Piet, Ön mindent tud a Janssen család-
ról. Véleménye szerint, ki volt a szakértő, 
az érzékkel megáldott ember?

- A válaszom nem lesz meggyőző. Egyen-
ként nem ismertem őket olyan jól. Mindig este 
10-ig voltam náluk. Pl. néha Dusarduynnál is 
voltam. Azonban Janssen? Muszáj vagyok 
arra hagyatkozni amit az emberek mondanak. 
Általában az a vélemény, hogy Adriaan. Ő 
sajnos néhány éve már elhunyt. Végül is fon-
tos volt. És Adriaan nem mondott semmit.

(folytatás következik)
Ford.: Varga Antal
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Interjú egy sokat tapasztalt postagalambásszal
Kedves Fogarasi József Sporttárs elő-

ször is szeretném megtudni mikor, és hogy 
jegyezte el magát a galambtenyésztéssel? 
Ön ugye Debrecenben él?

- Ez valamikor 1953-1954 tájékán történt. 
Még fiatalkorúként. Mivel akkor rendőrsé-
gi engedélyhez volt kötve a galambtartás, 
pontosabban a postagalambtartás, Édesapám 
lépett be az akkor már meglévő S-01 Posta-
galambsport Egyesületbe.

Első komolyabb galambot is Apám vette, Vári 
Anti bácsitól. Ez egy deres tojó volt és a fiatalok 
versenyén Ceglédről (150 km) 3. díjat nyerte.

A tagsági viszonyunk regisztrált és doku-
mentált, egyik sporttársunk ma is őrzi az ak-
kori idők taggyűléseinek jelenléti könyvét. 
Az történelemből még két adat. A debreceni 
egyesületet Jeskó Sándor és Tokai László 
(postatiszt) és Fazekas László alapították 1946 
évben. A másik adat ennek az egyesületnek 
egy rövid ideig – akkor a Hortobágyra kitele-
pített – Anker Alfonz professzor is tagja volt. 
Mindegyik kiváló és nagytekintélyű emberrel 
személyesen is ápoltam a sportkapcsolatot.

Az igazi sport galambászat szépségeit és ne-
hézségeit pedig az ugyancsak sokak által ismert és 
tisztelt „jogász” Kovács Jóska bácsitól kaptam. 

Én 1940-ben születtem és már 10 éves 
koromban a futballal jegyeztem el magam. 
Akkoriban divatos és nagyon patrióta módon 
úgynevezett utcacsapatok vetélkedtek egy-
mással, már bajnokságszerű szervezésben.

A „Honvéd utca” csapatot én szerveztem 
meg 1950-ben, hozzám hasonló korú és né-
hány 1-2 évvel idősebb fiúból. Ezek közüli a 
fiukból, Kapusi testvérek, Cseke Árpi, Farkas 
Sanyi galambászok is lettek.

Mikortól számíthatjuk önálló és tudatos 
postagalamb tenyésztőnek, mert láttam a 
fényképeket, újság kivágásokat. Azok a 
futballról szóltak.

- A kérdés nagyon jó. Egészen 1974-ig a 
futball volt a középpontban. Aktív játékosként 
1970-ig az akkori MGM Vasas és ELEKTRO-
MOS csapatokban NB II szinten, mint játékos, 
1971-1975-ig, mint edző és sportvezető vol-
tam a Titász Elektromos SE-nél.

A foci és az azzal járó utazások lehetőséget 
adtak arra, hogy mindig vigyek a busszal ma-
gammal egy röptető kosárnyi galambot. Ter-
mészetesen a csapattársak kiadós cukkolása 
mellett a feleresztésnél.

Mint már korábban említettem, az egyesület 
tagjaként szoros kapcsolatban voltam Kovács 
Jóska bácsi akkori egyesületi és Kelet II kerületi 
elnökkel. A sport és a galambok révén kapcso-
latba kerültünk Molnár Tibor rendőrőrnaggyal 
a Debreceni Dózsa SE ügyvezető elnökével. 
Ez nagy találkozás volt, melynek még ma is él-
vezzük az előnyét. Gyűjtő és klub helységünk a 
Dózsa kisstadionjában kapott helyet.

Később a „nagy létszámú” S-01 kettévált 
S-01 és S-10 jelűekre. Mi maradtunk a Dózsa 
S-01. Ez 1971-ben volt. Ekkor a szervezések-
ből adódóan ismertem meg Kállai Feri bácsit 
akkori Szövetségi Elnököt, Papp Pista bácsi 
Kelet I Kerületi elnököt, Deli Ferit, akkor még 
fiatal igencsak megnyerő és jó tollú újságírót.

Vannak közöttünk élő galambászok, akik 
még pakoltak versenyre a „KÉKCSODÁ-
BA”, adtak fel vasúton egyesületi galam-
bokat a Ferencvárosi rendező pályaudvarra, 
hogy onnan tovább szállítva jussanak el ga-
lambjaink Drezdába, Lipcsébe, Berlinbe stb.

Nem hagyhatom ki a történelemből azt 
a Bagi Károlyt, aki Derecskei lakosként 
egyedüli egyesületi tagként Derecskéről- 

Debrecenbe kerékpárral hozta rendszere-
sen galambjait és versenyóráját a debreceni 
Nagyállomáson lévő „drótos” gyűjtőhelyre.

Galambászkodásom meghatározó és leg-
fontosabb állomásai akkor következtek, 
amikor a Debreceni Dózsa Szakosztályként, 
én szakosztályvezetőként szervezhettem és 
irányíthattam a postagalambsportot. A Dózsa 
akkor minden évben anyagi és természetbe-
ni – elsősorban tehergépkocsival – segítette 
versenyeinket, azok felkészülését.

Kerületi szinten is jelentkeztek ennek jóté-
kony hatásai, első osztályú versenyzők lettek 
szép számban, akik az erkölcsi elismerés mel-
lé anyagi és tárgyi jutalmakat kaptak. A Dó-
zsa férfi kézilabda csapata 1974-ben kezdett a 
magyar élvonalba törni, 1975-ben lett Magyar 
Bajnok. A kisstadionban 10-11.000 néző előtt 
vívta mérkőzéseit. De csak mi galambászok 
tudjuk, hogy ez az elején úgy indult, hogy mi 
galambászok voltunk a rendezők és halljanak 
csodát! A kezdetekben nem jegyet adtunk a 
nézőknek, hanem COCA-COLÁT!!!

Később beigazolódott, milyen fantasztikus 
ötlet volt.

Természetesen számtalanszor voltak 
Kézisek-Galambászok kispályás foci mecs-
csek, vacsorák, baráti összejövetelek.

Kiket tud megnevezni ebből az időből, akik 
a galambászatban segítették és ellenfélként 
serkentették a jobb eredmények elérésére?

- Hál’ Isten voltak sokan. A közvetlen egye-
sületi tagok közül a sorrendiség igénye nélkül 
ki kell emelni, Gáspár Gyuszit, az Ország-
Gáspár páros mecénását, Dr. Lovas Lászlót, 
Béke Jóskát, Sápi Pistát, Csíkos Lacit, Major 
Gábort, Gál Bandit, Ratalics Pistát, Pintér La-
cit, Bakk Jóskát, Szabó Bandit, Kunkli Jancsit, 
az öreg Kovácsot stb. Fantasztikus névsor.

A kerületben, érdekes módon úgy „mon-
dom korszakok” voltak. Voltak Derecskei, 
Csizmadia (Csiszta), Varró, Bagi, Harangi, 
Antal Kari, Brumár stb. Voltak nyíregyházi 
korszakok Toronyi Bandi, Pók Győző, Laka-
tos Bandi, Kerecseny Gyuri stb. Voltak kar-
cagi korszakok Regényi Jancsi, Czakó Lajos, 
Szabó Pista, Szabó Gáspár, Kabaiak apa-fia, 
Szabó Miska, Szekrényesi stb.

Voltak kisujji, kenderesi, kunhegyesi kor-
szakok, Ferenczi Dénes, Csorja Jóska, Bíró 
Lajos, Reményi Imre stb. Bocs, ha valakit ki-
hagytam, de nem szándékosan, hiszen akkor 
ebben a nagy Debrecen és Környéke Postaga-
lamb Egyesület, kerületi nagyságú, 480 fővel 
rendelkező taggal komoly és meghatározó volt 
az egyetemes magyar postagalambsportban. 
Természetesen voltak Debreceni korszakok 
is, Szentesi Karcsi, Gál Bandi, Lőrinczi Feri, 
Barcza Béla neveivel fémjelezve.

Az én adottságaim elsősorban az egyna-
pos versenyekre voltak akkoriban kiélezve. 
Galambjaim szüleim családi házánál voltak 
elhelyezve, távolabb az én lakásomtól. Így a 
kedvenceim azok az utak voltak ahonnan a 
galambjaim a feleresztés napján megjöttek.

Ettől eltérően természetesen „ha felbosszan-
tottak” sportbarátaim beállítottságom miatt, részt 
vettem a hosszú távokon is. Nyertem Országos 
1. díjat is és még egyéb előkelő helyezéseket.

Milyen vérvonalú galambokat tenyész-
tett a kezdetekben és majd később?

- Az 1970-1975-ig terjedő időben elsősorban 
kizárólag magyarországi tenyésztőktől szárma-
zó galambokat. Nekem még megadatott, hogy 
személyesen találkozhattam többször is Fráter 
György szegedi tenyésztővel, majd sajnálatos 
halála után, leányával, Fráter Gizellával.

Ezek vérvonala a néhai Horváth János te-
nyésztései voltak. Nemes megjelenésű, szívós, 
vitális galambok voltak. Nagyon beléjük voltam 
bolondulva. A tenyésztésük jól ment, illetve tud-
tam a vérvonalat tartani, de a tovább lépéshez a 
Repülő Keresztrejtvény, Anker Alfonz könyve 
és vele folytatott levelezés kellett. Dr. Lovas Laci 
vásárolt Ankertól pár darab galambot, a Desmet 
Matthyjs vérből. Lovas Laci Kaposváron kapott 
állást és én megvettem 3 db galambot, egyéve-
seket. A szüleit jó barátjának a karcagi Szabó 
Miskának adta. Ez az 5-6 galamb korszakot 
alkotott nálam is és Szabó Miskánál, majd Or-
szágnál is. Később 1984-ig szinte csak Ankertól 
jöttek évente 1-2, Anker 1979. novemberi halá-
la után 1981,1982,1984 években Kottek Karcsi 
bácsitól Ankerek. Közöttük volt egy csodatojó, 
a PUPOS. Ami egy fél kerületre való kitűnő utó-
dot adott. Ez a Wondere 888 dédunokája és apai 
ágon egy Kukhler Janssen (Holland).

Egy nagyon fontos tény életemben, hogy 
1980. május 1-én megismerkedtem Dr. Detlef 
Langheim akkor még Nyugatnémet, Rekeni 
barátommal. Ez sokkal több, mint sport, ez 
igazi BARÁTSÁG csupa nagybetűvel. Ennek 
a története nagyon érdekes, mert a mindenkori 
szabad május 1-ét ünnepeltük Debrecenben is 
a szokásos felvonulással. Mi a Dózsa galam-
bászai az én vezetésemmel a Tribün mellett a 
jelre várva a galambok feleresztésére.

Dr. Detlef Langheim és három társa a Hotel 
Aranybika erkélyén nézte a felvonulást és vár-
ták az éves őzbak vadászati szezon aznapi kez-
detét. Detlef mint postagalambász felfigyelt a 
galambokkal teli ketrecre és kérte a Dr. Kolozs-
vári Zoltán Professzort a partner magyar va-
dásztársaság elnökét, hogy hozzon össze ben-
nünket, galambászokat. Ez a találkozó a Dózsa 
klubházban létre is jött és azóta töretlenül és 
mindkettőnk családja részéről önzetlenül tart.

A Dózsa rajtam és Detlefen keresztül 
Dortmundi Kézilabda partner csapatra talált, 
többször voltak barátságos mérkőzések itt-
hon is és Dortmundban is.

Számomra pedig egy életre szóló barátsá-
got hozott. Én és családom minden évben ott 
töltünk hosszabb rövidebb időt. Detlef bará-
tom nagyszerű eredményekkel rendelkező és 
Deutsche Maister. Kaptam galambokat Tőle 
és legjobb barátjától (és én is barátomnak 
mondhatom) Hans Reimanntól. 

Aki kíváncsi a Detlef galambokra WEB-
lapján megnézheti, szívesen megadom a be-
lépéshez szükséges kódokat.
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Ha lehet, itt álljunk meg egy pillanatra és 
beszéljen egyéb galambász kapcsolatairól, 
ha jól tudom sok neves dúcot látogatott meg 
több hírességnél, világnagyságnál járt.

- Tulajdonképen 1978-tól, amikor is megszer-
veztem és vezetésemmel létre hoztunk egy akkor 
hazai viszonylatban egy egyedül álló szervezetet 
a Debrecen és Környéke Postagalamb Egyesü-
letet. Akkor ez úttörőnek számított és remekül 
működött a rendszerváltozás kezdetéig.

Az 1982. év végére Kurucz Attila szövet-
ségi elnök, Deli Feri szövetségi alelnökök 
segítségével létrehoztunk egy saját gépkocsi 
parkot, három kerület galambjait szállítottuk 
versenyekre. Szoros kapcsolatba kerültünk a 
Lipcsei keletnémet kerülettel és vezetőivel, 
Jürgen Reiherttel. Szervezetten mentek a dol-
gok, visszafelé a gépkocsijaink a keletnéme-
tek galambjait hozta versenyre. Rengeteget 
utaztunk, én is Lipcsébe, Drezdába, Berlinbe.

Mindig találkoztunk az ottani galambászok-
kal és városvezetőkkel. Résztvettünk kiállítá-
saikon, bírálóként és vendégként. Ez irányú 
kapcsolatokban Deli Feri és Kurucz Attila vi-
lágbajnokok voltak. Egy-egy ilyen alkalom pil-
lanatokon belül alakult át magyar folklór esté.

A németek, csehek, szlovákok igen gyorsan 
tanultak meg magyarul énekelni, táncolni.

Ezekben az országokban nekem nagy él-
mény volt a csehszlovák Kaspernél, a cseh 
Chitylnél tett látogatásom. Akkoriban náluk 
lehetett, – mert hiszen ez még kelet volt – 
Olimpián szerepelt galambokat látni.

Az élmények maradandóak voltak keleten, 
nyugaton, de az igazán nagy élmények még-
iscsak 1981 nyarától kezdődtek és tartanak 
a mai napig. Abban az évben kint voltunk 
Detlef barátoméknál egy teljes hónapot. Vol-
tam a Pondarosan – az akkor a galambászat 
Mekkájának számított. Ez volt az Eijerkamp 
birodalom, teli tenyésztörzsekkel, külön tar-
tottan tisztán a törzsek. A vendégkönyv tanul-
sága szerint előttem csak Anker Alfonz saját 
kezével flamand nyelven írt bejegyzése volt.

Anker prof. olyan nagy hatással volt 
Eijerkampra, hogy mikor a titkárnőtől értesült, 
hogy magyar vendég érkezett személyesen jött és 
köszöntött bennünket. Akkor még igen gyengén 
álltam a németnyelvvel és voltak nehézségeink, 
de annyit meg tudtunk beszélni, hogy párnap 
múlva, ha visszajövünk egyik magyar alkalma-
zottjának segítségével ezt a problémát megoldja.

Természetesen visszamentünk, kölcsönösen 
megajándékoztuk egymást országaink jelleg-
zetességével, csikóbőrös kulacs és holland 
kékporcelán tál voltak az ajándéktárgyak. 

Eijerkamp úr és fiai mellém rendelték 
Frank Donkmannt (akkor még a dúcok fele-
lős gondozója volt, ma már üzleti Manager) 
és mindenhova beléphettünk, kézbe adta a 

kívánt galambot, megmutatta az akkor még 
kézzel vezetett nyilvántartási törzskönyvezé-
si és versenyeredmény rögzítő rendszert stb. 
Azért beszéltem erről kicsit bővebben, mert 
azóta több sportbarátomnak tudtam segíteni 
Eijerkamp galambok vásárlásánál. De lehet, 
hogy kevesen tudják, hogy az ott látottak és 
tapasztaltak szülték meg a Hajdúszoboszlói 
Galambfalut. Az én terveim, elbeszéléseim, 
fényképeim Kállai Gyula közben járása és 
Szárai Tibor finanszírozása hozta azt létre. 
Két évig bábáskodtam a megvalósításában. 
Én más sorsot szántam volna ennek a teszt-
telepnek. De ez már más történet.

Annyi azonban ide kívánkozik, hogy a 
Szárai Tiborral ennek kapcsán járhattam, is-
mét Eijerkampéknál, a Versele Laga Golden 
Wing telepén, Raul és Xavér Verstraatenál, a 
Naturál telepen, Josep Scheemakaernél.

Aztán valami megszakadt, mert átvál-
tott a galambokról a németjuhász kutya 
tenyésztésére. Miért történt ez?

Ha nem baj erről keveset akarok mondani, 
nem akarok ennyi idő távlatából megbántani 
senkit. A lényeg talán az, hogy a rendszervál-
tozás idején elkövettem egy-két olyan hibát, 
amely az Egyesületi gazdálkodásban komoly 
gondok forrása lett.

Mivel a vállalkozás a fuvarozásból és a 
gépkocsijavító tevékenységből állt és a moz-
gástér ezeken a területeken beszűkült, hagy-
tam, hogy több helyen az új helyzetre már 
alkalmatlanná váltak posztokon maradjanak. 
Az már csak hab a tortán, hogy azok a ve-
zetők, akik a megrendelőinknél voltak, már 
nem azt a vonalat képviselték, mint a pártál-
lam idején. Az induló privatizációban a saját 
érdekek érvényesítése kerültek előtérbe. Az 
egyesületen belül is lettek „okosok”, kiskapi-
talisták, olyanok is, akik abban lettek érdekel-
tek, esetlegesen korábbiakban háttérbe szorí-
tottságuk ürügyén, hogy ne legyünk „ilyen” 
nagyok. Talán többen akartak bajnokok, len-
ni. A mai galambászok nagy része már nem 
tudja, vagy már nem akarja tudni, hogy az 
egy vállalkozás alapú egyesület volt. Aminek 
elnökeként fő állásban, részemre meghatáro-
zott havi fizetésért gyakoroltam a munkáltatói 
jogokat. A fejlesztéseket – tgk vásárlásokat 
nem a tagság pénzéből vásárolta az egyesület. 
Szét akarták és szét is szedték „önmagukat”. 
Ehhez már én nem akartam sem befolyást 
gyakorolni és senkit győzködni. Az idő azt 
igazolta, sajnos, hogy a szabolcsi és Karcag 
térségi egyesületek nem tudtak olyan szer-
vezetet létrehozni, ami hosszú távon alapot 
adhatna egy biztonságos és zavartalan műkö-
désre. Talán azt nyugodtan megállapíthatom, 
hogy a Törökszentmiklós Tagszövetség lett a 
nyertese a mi felbomlásunknak. Szervezettek 
és hatalmas taglétszámmal rendelkeznek. 

Mi történt a németjuhászkutya tenyész-
tésben. Van-e valami, amit át lehetett vinni 
a galambászatból?

- Mindenekelőtt lehet, hogy meg fogsz le-
pődni, de a nyugati országokban a postaga-
lamb tenyésztők jelentős hányada tart vagy te-
nyészt németjuhászkutyát is. Ami kézen fekvő 
volt tehát kerestem és találtam is olyan galam-
bász barátot, akinek magának is és a családjá-
nak valamelyik tagja kutyatenyésztő.

Először is vettem itthon a legrangosabb és 
a legrégebben az élvonalba tartozó tenyész-
tőtől egy kis kölyökkutyát. Szépen egészsé-
gesen felneveltem. Fontos ennél a fajtánál a 
jó csípőízületi csatlakozás, a kiegyensúlyo-
zott vesen (idegrendszer), fogazat stb. Ezek 
mellett kimentem az anyaország – standard 
gazda – németországi fő tenyészszemléjére, 
tájékozódás és tanulási céllal. A tapasztalatok 

után elkezdtem szervezni egy helyi németju-
hászkutya klubbot.

Nem volt könnyű, de sikerült. Nagyon 
anyagias hobby. Amikor a szervezet összeállt, 
tovább szerveztem a rendszeres kutyakikép-
zéseket. Ebben a volt galambász sporttársam 
Szántó Imre sokat segített. Közel másfél év 
alatt meg tudtam rendezni egy fajtakiállítást 
németországi bíróval. A sikeres rendezést kö-
vették a teremkiállítások, ezekhez az akkori 
megyei rendőrfőkapitány, Dr. Sutka Sándor 
nagyon aktívan közreműködött. Az 1996-os 
év kirobbanó sikert hozott, két kan kutyámmal 
részt vettem a németországi németjuhászkutya 
fő tenyészszemlén és magyarként elsőnek ke-
rültem be, az első 100-ba, 94. helyezéssel.

Ezt megelőzően magyar kutya még nem jutott 
be a több száz kutyát felvonultató mezőnybe.

Aki nem tudja, hogy mennyire fizikai meg-
terhelésű a németjuhász kutya versenyezteté-
se annak javaslom, nézzen meg egyszer egy 
fajtaklub kiállítást. Hiába „csodáltak” sportos 
mentalitásom miatt, be kellett látnom, bizony 
öregszem. Így 2002-ben szakítottam a ver-
senyzéssel, a tenyésztéssel. Természetesen 
van kutyám, németjuhász is egy 14 éves szu-
kám, amelyik 37 kiállításon szerepelt, 34-szer 
volt győztes, 2-szer második, egyszer negye-
dik. A magyarországi németjuhász kutya klub 
Web lapjának képgalériájában látható.

Taubenhauseni Bella, (Galambházi Bella), 
hogy azért kötödés legyen a galambokhoz.

Kanyarodjunk vissza a postagalam-
bászathoz, most hol tart, mi a helyzet?

Már 2002 őszén elmentem a Bajnokok Talál-
kozójára, Gödöllőre. Találkoztam régen látott 
barátokkal. Láttam a galambokat, azok típusát, 
eredményeit stb. Felvettem a kapcsolatot ha-
zai és külföldi tenyésztőkkel. Sokan jelezték, 
hogy az újrakezdéshez segítenek. Elkezdtem a 
kutya kennelek galambházzá alakítását. Hoz-
tam 2003-ban németországi galambokat. Ter-
mészetesen képben voltam, hiszen ha nem is 
galambászkodtam, de minden évben elutaztam 
a Kasseli és Dortmundi postagalambász ren-
dezvényekre. Ott mindig eltöltöttem pár napot a 
„régi” barátokkal. Egy ilyen alkalommal ismer-
kedtem meg Kránitz László 56-os magyarral. 
Sokat segített a galambállományom kialakí-
tásában. Ő elsősorban a Janssen alappal ren-
delkező galambokat kedveli. A mai Schellens, 
Koopman, Dirk van Dyck, Hofkens stb.

A 2007 és 2008 évben legeredményeseb-
ben szereplő galambjaim ezekből a vérvo-
nalakból származnak. A Tagszövetségben 10 
helyezésű Bajnok galambom is Schellens x 
Koopman vérű.

A tavalyi esztendőben szinte végig látogattam 
a régen látott „nagyokat”. Többek között Farkas 
Sanyi mátészalkai barátommal jártam Herman 
Brinkmannál, ahol Sanyi vásárolt 3.000 Euróért 
egypár galambot, én kaptam egy fiatalt. Voltam 
Werner Eggertnél, Karl Dippoldnál, Mauritz 
Friedelnél stb. Láttam, tapasztaltam hogyan kell 
menedzselni a jó galambokat.

A versenyzéssel kapcsolatosan vannak-e 
összehasonlíthatóságok a külföld és a ha-
zai programok között?

- Úgy gondolom, erről ebben a riportban 
az idő előre haladta miatt most ne beszélges-
sünk, ha érdekli és gondolja másokat is ér-
dekelhet a véleményem, térjünk vissza egy 
későbbi időpontban. Esetleg szót ejthetünk 
olyan hasznos dolgokról, mint tartás techno-
lógia, galambegészségügy, takarmányozás, 
versenytávok, versenyre történő szállítás stb.

Köszönöm a beszélgetést és élni fogok a 
felkínált lehetőséggel és rövidesen vissza-
térek a kérdéseimmel.

lajti 
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Rövidtávú Csapatbajnok
Józsa János Magyar Mesterversenyző
2700 Cegléd, Kinizsi u. 32.
Tel: 30/9387-846
e-mail: jozsa.janos@freemail.hu

Tisztelettel köszöntöm a sporttársakat!
Józsa Jánosnak hívnak, 56 éves vagyok, nős, két 

fiúgyermek édesapja, Zoltán 33, Csaba 30 éves, 
párom Margó 35 éve hű társam és segítőm a hob-

bijaimat tekintve is.
23 éves koromtól az oktatási pályán dolgozom. 15 éve egy faipari és 

ruhaipari tanulókat oktató kft vezetője vagyok, melyet én alapítottam egy 
kollegámmal. Jelenleg 92 fő tanuló képzésével telnek mindennapjaink. 
A fiatalabbik fiam kivételével a család ebben a kft-ben tevékenykedik.

Az 1970-es évektől 30 éven keresztül német juhászkutyát tenyésztet-
tem, és az evvel járó kiképzésüket sportszerűen végeztem, irányítottam. 
Amit kutyázási sportban el lehetett érni, azt véleményem szerint meg-
valósítottam. Voltam a Ceglédi Német Juhászkutya Club elnöke, kikép-
zés felelőse, tenyésztési főfelügyelője, tetováló mestere, pénztárosa.

Kutyáim fantasztikus eredményeket értek el. Több magyar győztes, 
champion, valamint a Magyarország legszebb kutyája címet megnyer-
ték. Én pedig mestertenyésztői, mesterkiképzői címet érdemeltem ki, 
valamint küllem bírói vizsgával rendelkezem.

2001-ben komoly egészségügyi problémák miatt, rövid időn belül 
fel kellett számolni a nemzetközileg elismert állományomat, ami lel-
kileg nagyon megviselt.

A versenyzésről egy olyan élőlénnyel, melyet én tenyésztek, én 
gondozok, ha kell gyógyítok nem tudtam lemondani. Hiszen ez nem 
csak a versenyzésről, hanem a gazda és állat kapcsolatáról, szere-
tetéről szól. Galambjaim már gyerekkoromban is voltak, először 
röpgalambok, majd postagalambok. Ezen emlékek hatására nem jö-
hetett szóba más, csak a postagalamb versenyszerű röptetése.

Rengeteg postagalambról és versenyeztetésükről szóló szakiro-
dalmat olvastam, több magyar híres versenyzőt felkerestem és ezek 
után döntöttem. Szomszédom Darányi Ferenc elismert postagalamb 
versenyző biztatására, 2001 őszén megépítettem az első galambhá-
zam. 2002 tavaszán szereztem be jelenlegi állományom alapját. Több 
sporttárstól is kaptam és vásároltam galambokat, de maradandót 
Újházy Péter: 02-50-12719 vkh-je, Némedi József 94-21-500 kh-je, 
Gyura testvérek 02-50-27177 kh-je, Hans Eijerkamptól hozott 5 db 
tenyész, valamint a Pintér testvérektől származó Koopman galambok 
összegyúrt utódaik alkotják. Ezek Janssen, Pouw, „De Klak”, Van 
Lonn, Meulemans, Bruyn véralapú galambok.

Úgy érzem, remekül tudom alkalmazni a kutyázási évek során 
szerzett tapasztalatokat a tenyésztés, versenyeztetés és az egészség 
fenntartás terén, hiszen ezek nélkül látom, a galambsportban sem le-
het kiemelkedő eredményeket elérni. Mindezek tudatában kezdtem 
el galambjaim versenyeztetését, s ezek szigorú betartásának gyümöl-
cseként már a 2. évben szép eredmények birtokosa lehettem. Ez a si-
kersorozat ismétlődött évről évre. Az érdeklődésem főleg a rövidtávú 
versenyekre összpontosult. Hiszen kezdőként 3 távon nehéz lett volna 
sikereket elérni versenyzés és tenyésztés terén is.

A kezdő évben /2003/ egyéves galambokkal
- rövidtávon egyesületi bajnok lettem, Tagszövetségben V.
- középtávon egyesületben II. lettem, Tagszövetségben VII.
- sok díjat szálltak galambjaim, köztük sok élhelyezéssel
Folytatás /2004/ még jobb eredményeket hozott
- rövidtávon egyesületi bajnok lettem, Tagszövetségben II.
- középtávon egyesületi bajnok lettem, Tagszövetségben II.
- champion tojó és l éves hím Tagszövetségben I-II. lett.
- 19 díjat szálltak galambjaim
A 2005 év gyengébbre sikeredett. Itt tértem át 2 dúcban (25-25 

hímmel) az özvegy módszer alkalmazására és nagyon hiányoztak a 
tojók eredményei, de ennek ellenére meg voltam elégedve a hímek 
teljesítésével, hiszen minden távon az első tíz csapatban végeztek és 
sok díjat szálltak galambjaim.

A 2006-os év újra, javulást mutat özvegy hímjeim megértették mit 
várok tőlük. Én is sokat tanultam, főleg a magam kárán, és számtalan 
telefonbeszélgetésen keresztül Ujházy Pétertől kapott tanácsokból. 
Összefoglalva: a galambozásra fordított időm, és a fejlődésben lévő 
szaktudásomat figyelembe véve elégedett voltam a 2006-os év ered-
ményeivel, hiszen látványos fejlődés mutatkozott.

Hab a tortán, hogy a HU-02-50-25725 Kcsh kijutott az Olimpiára 
(Belgium, Oostende 2007) Ez a galamb nagyon sok örömet szerzett 
számomra.

Eredményei: 
2004-2005-2006-ban három versenyévben is Tagszövetség 

Champion I. 
2005-ben Magyar Kupa Ász II. 
2006-ban Év galambja Sport „A” kategória I. 
2007-ben Országos kiállítás Sport „A” kategória I. 
2007-ben Olimpiai résztvevő Belgiumban
Tenyésztési törekvésem, tervem siker koronázta, mert a cél a gyors 

galamb kitenyésztése volt. Az eredményeket figyelembe véve, ebben 
az évben rövidtávon a 25725-ös kcsh volt Magyarország leggyorsabb 
galambja. Köszönet Neked Kiscsapos!

A 2007-es versenyévben látványosan kialakult egyöntetűséget, gyor-
saságot, megbízhatóságot mutatott a verseny és tenyészállományom, 
de főleg a rövidtávon szereplő galambok.

Ebben az évben foglalkoztatott a gondolat, hogy pár darab hosz-
szabb távra alkalmas galambot is jó lenne kitenyészteni.

Eredményeim:
Rövidtávú Tagszövetségi Csapatbajnokság:  2. helyezés
Egyesületi Csapatbajnokság:  2. helyezés
Tagszövetségi Champion Hím:  1., 3. helyezés
Egyesületi Champion Hím:   1., 3. helyezés
Fiatal galambok Tagszöv. Csapatbajnokság: 3: helyezés
13 útból 112 helyezést és 28 díjat szálltak galambjaim.
2008-as versenyévben érlelődni látszott az elmúlt pár év szelekciós, 

tervszerű tenyésztési munka. Láttam galambjaim képesek kimagasló 
eredmény elérésére, s ezt bizonyítják is az eddig elért helyezések.

Eredményeim: 
Rövidtáv: Tagszövetségi Csapatbajnokság: 2., 3. helyezés
Egyesületi Csapatbajnokság:  l., 4. helyezés
Tagszövetségi Champion Hím:  1., 5., 7., 8. helyezés
Egyesületi Champion Hím:   1., 3., 5. helyezés
Hosszú táv: Tagszövetségi Csapatbajnokság: 4. helyezés
Egyesületi Csapatbajnokság:  l. helyezés
Szolnok. I. Röpcsoport Csapatbajnokság: 1. helyezés
Tagszövetségi Champion Hím:  3. helyezés
Egyesületi Champion Hím:   1., 4., 8. helyezés
Aas-ból 10210 galambból egyéni:  16. helyezés
Dél-Magyaro. összesített csapatverseny 4. helyezés
Dél-Magyaro. összesített Champion Hím: 8. helyezés
A 2009-es évet röviden értékelném, azt kellene mondanom, ha az 

előző évek sikersorozatát figyelembe veszem, régen megérett a ga-
lambállományom a Tagszövetségi Bajnoki Cím elnyerésére.

Eredményeim: 
Rövidtáv: Tagszövetségi Csapatbajnokság: l., 4. helyezés
Tagszövetségi Champion Hím:  l., 2., 3. helyezés
Hosszú táv: Tagszövetségi Csapatbajnokság:  6. helyezés
Egyesületi Csapatbajnokság  3. helyezés
Tagszövetségi Champion Hím:  1. helyezés
Egyesületi Champion Hím:   1. helyezés
Általános Csapatbajnokság:  5. helyezés
2010-ben Tagszövetséget váltottam, átigazoltam a Hírős Tagszö-

vetségbe, A-02 Egyesületbe. Galambjaim itt is bizonyították gyorsa-
ságukat, szép eredményeket értem el velük annak ellenére, hogy az a 
bizonyos gazdasági válság, az én vállalkozásomban is okozott gondo-
kat. így jelentősen kevesebb idő maradt a galambokra, de szeretném, 
ha a 2011-es év is legalább így sikerülne! Eredményeim: 

Rövidtáv csapatbajnokság    I.-II. helyezés
Champion bajnokság hímek  I.-II. helyezés
Champion egy éves hím   I. helyezés
155 helyezést, ebből 26 díjat szálltak galambjaim 10%-on belül. 
 5 x I. hely.  5 x III. hely.
 6 x II. hely.  7 x IV. hely.
Fiatalok bajnoksága: csapatbajnokság I.-III. helyezés
Champion bajnokság   I.-II.-III.-IV. helyezés
A fiatalok 5 út alapján 58 helyezést, 16 díjat szálltak, ebből: 
 4 x I. hely.  2 x III. hely.
 4 x II. hely.  2 x IV. hely.

További terveim között szerepel az állományom további gyorsítása, 
középtáv eredményesebb röptetése.

Sok sikert kívánok minden Sporttársamnak!
Józsa János A-02

Cegléd A-02 PGSE
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 Tarkó Péter - A-02 egyesület
    1945–2011

65 éves, nős vagyok, 2 fiúgyermek édesapja és 
4 unoka nagyapja vagyok. Szakmám kereskedő, 
elfoglaltságom miatt keveset tudok foglalkozni a 
galambjaimmal. Galambszeretetemet édesapám-
tól örököltem így kisgyermek korom óta galam-
bozom.

1984-ben lettem az A-02 sportegyesület tagja. Első galambjaimat 
barátomtól Monorról Csúzi Istvántól kaptam. Ezek a galambok Anker 
állományból származtak, amit a mai napig tiszta vérben megőrzök. 
Ezekkel a galambokkal galamboztam 1998 őszéig.

1998 őszén Hollandiából hoztam be galambokat Stellermantól 
Jansseneket és Fisertől Vallonokat. Ezeket kereszteztem a meglévő 
állományommal, ami gyorsított rajtuk. Jelenlegi sikereimet is ezekkel 
a galambokkal értem el.

Eredményeim 2010: Tagszövetségi Hosszú távú Csapatbajnokság 
5. Befutó alapján II. helyezés

Röpcsoport rövid-, hosszú-, és általános távú II. helyezett 5 befutóval.
Amire leginkább büszke vagyok
Nemzeti bajnokság Országos Champion I. helyezést értem el egy 1. 

éves galambommal a Hu 09-21-87870 kék hím.
Özvegy módszerrel röptetek. Követelményem, hogy a legjobb ga-

lambok a röptetés alapján választódnak ki. Már az egyéves galambo-
kat elküldöm hosszú utakra (Magdeburg, Aas). 

Egészségi állapotukra nagy gondot fordítok, elsősorban a betegség 
megelőzésre és a takarmány minőségére. A verseny kezdete előtt a 
takarmányt magam állítom össze, így a galambok azonos összetételű 
takarmányt kapnak az egész versenyszezon alatt.

Kívánom, hogy minden sporttárs minél előbb megtapasztalja azt a 
boldog érzést, amit a kerületi díj elnyerése jelent.

Mindenkinek sok sikert kívánok
Tarkó Péter

(A bemutatkozás írója 2011. november 19-én elhunyt)

10 éve működik a DELTA CLUB Balatonfőkajári teszttelepe…
2011. szeptember 3-a jelentős nap a 

Balatonfőkajáron működő DELTA CLUB 
Teszttelepének életében. E napon került sor 
a 2011. évi fiatal galambok versenysoroza-
tának záró versenyére és e napon ünnepelték 
fennállásuk 10. évfordulóját.

A DELTA CLUB teszttelepe egy holland-
magyar vállalkozás, mely alapvető feladata 
az ide küldött fiatal postagalambok felneve-
lése, felkészítése az őszi versenysorozatra.

2011. évben Magyarország, Hollandia, 
Belgium, Németország, Lengyelország, Cseh 
és Szlovák Köztársaságok, Románia, Mol-
dávia, Szerbia, Horvátország, Svájc, Kína 
postagalambászai küldtek postagalambokat, 
hogy itt Balatonfőkajáron nevelkedjenek fel 
és a DELTA Klub versenysorozatán vegyenek 
részt, mérjék össze versenyeredményeiket, 
hogy melyik közülük a legeredményesebb.

E napon a galambok az Ausztriai HAAG he-
lyiségből 08 órakor lettek felengedve és indult a 
közdelem melyik ér előbb haza a dúcába.

E záró verseny egyúttal a 10 éves fennál-
lás ünneplése is volt.

A záró versenyre és az évfordulóra érkezett 
meghívottak és vendégek folyamatosan érkez-
tek. A telepre érkezőket egy-egy pohár pezs-
gővel fogadták, A külföldről érkezők többsége 
már az előző napokon megérkezett. E napon a 
hivatalos megnyitót 10 órára tervezték.

Hegedűs Miklós a DELTA CLUB egyik 
tulajdonosa, Forró Zsolt Balatonfőkajár pol-
gármestere és Bárdos István a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség Elnöke nyitották 
meg az évfordulós rendezvényt. A vendégek, 
a versenyre kíváncsi sporttársak köszöntése 
után megkezdődött az egész napos program, 
mely a galambok érkezésének várása mellett 
a tenyészállomány megtekintéséből, a nagy-
számú tombolák kisorsolásából, a fődíj – egy 
galambszállító konténer utánfutóval együtt – 
kisorsolásából állt. Az ünnepi díjkiosztót a Ba-
latonkenesei MARINA HOTEL egyik kü-
löntermében tervezték és este ott is rendezték.

Nagy sikere volt a kisorsolt galamboknak, 
tombolatárgyaknak és a fődíjnak, melyet a 
GERALDY cég gyártott és ajánlott fel ez 
alkalomra.

Jelentős forgalma volt a telepen felállított 
büfé sátornak, ahol különböző frissen sült 
ételek mellet üdítők, sör, kávé várta a fo-
gyasztókat.

Az időjárás kegyes volt hozzánk. A galam-
bok repülési vonalán végig jó idő volt, de 
kissé meleg és enyhe nyugati-északnyugati 
szél fújt, de itt a Magyarországi részen enyhe 
déli-délkeleti szél volt.

A galambok érkezését kb.13 órára várták. 
Az előzetes számítások be is váltak. Először 
egy 7-8 főből álló falka jött és egyből a bejá-
rókra szálltak és igyekeztek minél hamarabb 
bemenni és elfoglalni ülőkéjüket.

Első SG JUNG német postagalambász 
8857-210-s galambja. Második az ugyan 
csak német HELMUT FUHRER 1966-
127-s galambja, míg a harmadig HELMUT 
Neutz 2483-288-s galambja. A megérkezést 
a jelenlévők nagy tapssal jutalmazták.

Ezt követően szakaszosan kisebb nagyobb 
időközökkel érkeztek a galambok, hol egye-
sével, hol kisebb falkában, de ahogyan múlt 
az idő, egyre ritkábban érkeztek a galambok.

A teszttelepre hazaérkezett galambok kö-
zül csak a nyolcadik (8) galamb volt ma-
gyar galamb a Szalai-Vén versenyzőpáros 
tenyészetéből.

A HAAG–ból (299,800 km) felengedett 
426 galambból aznap nem érkezett haza a 
20 %, ezért a verseny a következő napon – 
vasárnap - is folytatódott. E napon azonban 
már megtelt a lista és csaknem valamennyi 
galamb hazaérkezett. (A részversenyek, zá-
ró-verseny és az ÁSZ galambok listái megte-
kinthetők a www.delta-club.com honlapon)

A teszttelepen lévő galambokat az 
interneten fogják árverezni!

A balatonkenesei MARINA HOTEL kü-
löntermében 10 fős körasztalok mellett fog-
lalhattak helyet a vendégek. Igen ízlésesen 
voltak az asztalok megterítve. Nem maradt 
üres hely a teremben.

Az ünnepi díjkiosztón Hegedűs Miklós, 
Zergi Dezső teszttelep tulajdonosok valamint 
FORRÓ ZSOLT Balatonfőkajár polgármeste-
re mondottak rövid beszédet. Hegedűs Mik-
lós az elmúlt 10 évet értékelte, hangsúlyozta, 

hogy érdemes volt a teszttelepet létrehozni. 
Mára a világ, de Európa postagalambászai 
megismerték és elfogadták a DELTA CLUB 
teszttelepet. Kisebb zökkenőkkel éveken ke-
resztül jó versenyek zajlottak. Az ide küldött 
galambok ellátása, felnevelése a versenyek-
re való felkészítésük színvonala évről-év-
re fejlődött. A jövőben is folytatni fogják a 
teszttelepen a munkát és reméli, hogy egyre 
több postagalambász fogja igénybe venni 
az itt végzett szolgáltatást. Külön beszélt a 
teszttelepen lévő tenyész állományról, mely 
a magyar, de más országok galambászai-
nak a rendelkezésére áll. Megköszönte a 
Balatonfőkajári önkormányzatnak a folya-
matos segítésnyújtást polgármester Úrnak, 
hogy a telep működését lehetővé tették és azt, 
hogy a DELTA CLUB rendezvényein mindig 
részt vett és jelenlétével emelte annak rang-
ját, elismerését.

FORRÓ Zsolt polgármester is pozitívan 
értékelte a teszttelepen történteket. A telep 
működése kihatott a község idegenforgalmá-
ra, segítette azt, hogy Balatonfőkajárt Európa 
megismerhette. A községben lakó emberek 
az itt folyó munkát elismerik, befogadták ma-
guk közé. Bíztatta a telep vezetőit, hogy a kö-
vetkező években is folytassák munkájukat.

Ezt követően került sor a részversenyek és 
záró verseny győztesei részére a díjak átadása.

Csodálatos kristályvázák voltak az első 
galambok gazdáinak díjai. A tárgyi díjak át-
adását követően Hegedűs Miklós a versenye-
ken megnyert pénzdíjakat adta át a boldog 
nyerteseknek.

A svédasztalos vacsora bőséges és igen 
ízletes volt. A vacsorát követően kb. éjfélig 
folyt a beszélgetés, majd mindenki sietett 
szálláshelyére.

Összegezve megállapítható, hogy a záró 
verseny és a jubileumi megemlékezés jól 
sikerült. Hegedűs Miklósék jól előkészített 
szervező munkájuk lehetővé tette, hogy a 
résztvevők jól érezzék magukat és arra az 
elhatározásra jussanak, hogy jövőre ismét 
elküldik galambjaikat a DELTA CLUB teszt 
tel epére.

-r -ó
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Egy kitűnő versenyző, akiről mindenki beszél!

Gaby Vandenabeele - 1. rész

B 8720 DENTERGEM
Wontergemstraat 72
BELGIUM
Tel. Fax. 00 32 51 634 150
E-mail: gabypigeons@telenet.be

A nagy sztárok idejét éljük. A sztárkultusz 
csúcskonjunktúráját ünnepli. Az un. YELOW 
- sajtó ebből él.

Követik a sztárokat lépésről-lépésre. Jelen 
vannak, ha valamelyik apa lesz, ha valame-
lyik hercegnő kalapot próbál. Sztár annyi 
van manapság, mint homok a tengerben. 
Minden sportnak megvannak a maga sztár-
jai, nevek melyek közszájon forognak, így 
a galambsportnak is. Egy közülük Gaby 
Vandenabeele.

Deinzeben egy champion találkozón készí-
tettem egy közvélemény-kutatást és több bel-
ga tenyésztőnek a következő kérdést tettem 
fel: Kiket sorol pillanatnyilag Belgiumban 
a nagy sztárok közé? Különböző válaszokat 
kaptam, a legtöbben több nevet is említettek, 
de egy név, melyet leggyakrabban és legtöbb-
ször elsőnek említettek, Gaby Vandenabeele 
volt.

A belga galambújságokban, mint De Duif, 
De Belgische Duivensport, De Reisduif, 
rendszeresen jelennek meg riportok, közvéle-
mények, jegyzetek és gyakran már alig fölül-
múlható szuperlatívuszokban írnak róla.

Nyomtatott nagybetűkkel írják a követke-
zőket:

„A nyugat flandriai óriás, Vandenabeele 
Dentergemből 1993-ban is keményen oda-
csapott”, vagy

„Gaby továbbra is ragyog”, vagy
„1992-ben is érdeklődés középpontjában 

Vandenabeele szupercsapata”, vagy
„A mi nemzeti sportunk szupersztárja”, 

vagy
„Gaby Vandenabeele, mint forgószél”, 

vagy

„Gaby Vandenabeele: Három tartományi 
győzelem és 27 első díj 1991-ben”, vagy

„Egy ember, aki saját környékén szeretnek 
legkevésbé”, vagy 

„Húsz tartományi győzelem az utolsó há-
rom évben”, vagy 

„Vandenabeele minden rekordot megdön-
tött”, stb.

Ilyen szuperlatívuszok következménye 
gyakran az, akiről a ragyogó riportok szólnak 
dicsfényben látják, ami sok olvasót elvakít 
és képességeket relatíve ítélik meg. Pedig 
ahol fény van, ott árnyék is van és Gaby 
Vandenabeele is nemcsak vasárnapokat is-
mer, nála is vannak borús napok. Én azokat 
sem akarom elhallgatni és riportomban újabb 
szuperlatívuszok világába helyezni. Ehelyett 
megpróbálok a dolgokról objektív és túlnyo-
mó részt józan tájékoztatást adni. Ha néha 
mégis elengedem magam, kérem nézzék el 
nekem, de Gaby Vandenabeele, az ő galamb-
jai, azok teljesítménye nagy hatást gyakorol 
rám. A kevésbé jó, vagy éppen gyenge telje-
sítmény sem lesz az olvasó előtt eltitkolva.

Gaby, ha jól látom egy sztár saját akara-
tán kívül. Gyakran az a benyomásom, hogy 
ebben a sztár szerepben, amibe az emberek 
kényszerítették bele, nem is érzi egészen jól 
magát. Egy oldalról hízelgő számára, más-
részről viszont több nyugalmat szeretne. Nem 
szeret középpontban állni, inkább szereti ma-
gát kissé visszatartani. Nem a nagy hangok 
embere, inkább szerény, csendes.

Azonban akár akarja akár nem, ezért a 
dicsőségért meg kell fizetnie. Galambászok 
az egész világról találkozni akarnak vele, 
minderre időt kell szakítania, közben cseng a 
telefon, mert galambot akarnak vásárolni, ho-
lott már rég nincs eladó galambja. Levelek, 
melyeket meg kell válaszolni. Közben, mint 
adótanácsadó, szintén rengeteg munkája van, 
így sokszor azt sem tudja hol áll a feje.

Ha mindez már túl sok számára, kimene-
kül a természetbe. Órákig vándorol a nyugat-
flandriai mezőkön, így jut hozzá a szükséges 
kikapcsolódáshoz. Ily módon gondoskodik 
arról, hogy az ember a hízelgések és a zűr-
zavar közepette, melyet az ő személyisége 
és a galambjai okoztak, soha ne veszítse el 
a józan ítélőképességét. Ezért természeténél 
fogva soha nem esne nehezére, ha nem kelle-
ne előtérbe kerülnie.

Nem fenyegeti őt az a veszély, hogy állo-
mányát újabb dúcok építésével bővítse. Ez 
egy nagy hiba, melyet nagyon sok tenyésztő 
elkövet, hogy még több pénzt keressen. Pedig 
csaknem minden esetben az állománybővítés 
egy nagy minőségromlással jár együtt. Én 
nem hiszem, hogy Gaby egyszer ilyen hibát 
elkövetne.

Gaby a belga galambsport új generációjá-

hoz tartozik, akik azon vannak, hogy a régi 
nagy neveket az első vonalból kiszorítsák. 
Az őrségváltás már megtörtént. Csak néhány 
nevet említsek: Jos Thone, Erik Limbourg, 
Gommaire Verbruggen, Eddy Leutenez, 
Martin Dont, Serge Van Elsacker, David 
Lippens.

Első látogatásom Dentergemben
A Brieftaube-ban 1990 végén olvastam 

Bernhard Siemer tollából egy átfogó és ér-
dekes riportot Gaby Vandenabeeléről, amely 
részemre az utolsó lökés volt, hogy útra kel-
jek Dentergembe. Számomra ismert volt, 
hogy Vandenabeele Nyugat-Flandria legjobb 
versenyzői közé tartozik már néhány év óta, 
ennek ellenére ez idáig nem gondoltam arra, 
hogy megismerjem. Mindenesetre csodál-
koztam azon, Bernhard Siemer, akivel ga-
lambászújságnál lévő munkakörén keresztül 
ismeretségben voltam, vállalta a hosszú út 
megtételét Leer-ből, hogy Vandenabeeléről 
írjon.

Felhívtam tehát Bernhardot. Elmesélte, 
hogy ő Wolfgang Roeperen keresztül ismerte 
meg Gabyt és vele utazott hozzá. Ő ugyanis 
már jókor megszimatolta a lehetőséget és ga-
lambokat is vásárolt nála.

Néhány részlet Bernhard riportjából kü-
lönösen megtetszett, úgymint a karakterizá-
lás: „A topversenyzők gyakran személyesek, 
Gaby Vandenabeelére ez nagyon találó. Barna 
arcszínével, a halántékán enyhén őszülő bar-
na hajával és barna szemeivel (a De Duifban 
ez olvasható: „szemei, mint a csiszolt gyé-
mánt”!) a galambsport „Omar Sharif”-je le-
hetne. Nyugodtan vár a kérdésekre. Nem ad 
a cicomára, nem hencegő, kérkedő. Jól tudja, 
hogy a galambászatban a siker gyorsan mú-
landó, ezért Gabynak sajátos felfogása van 
a galambsportban. Az évek során megkemé-
nyedett.”

Ebben Bernhardnak igaza volt. Gaby jólle-
het negyvenes éveinek közepén jár, csaknem 
negyvenéves tapasztalattal rendelkezik a 
galambokkal való törődéssel kapcsolatosan. 
Ehhez hozzájárult apja, aki Nyugat-Flandria 
egyik legjobb középtávú versenyzője volt, 
mint szigorú tanítómester.

Az apa Gentil Vandenabeele éppúgy, mint 
Gaby a legfélelmetesebb pénzjátékos volt az 
egész környéken. A galambokat a törzse fel-
építéséhez mindig a legjobbaktól hozta, úgy-
mint Pol Bostijn, Lucien Verstraete, és Valere 
Desmet-Matthijs.

A riportban, amit Bernhard Seimer írt, en-
gem lebilincselt a következő leírás: „Kényte-
len vagyok Önöknek ezt a történetet elmesél-
ni, amire a bevezetőben céloztam – a Gaby 
felvette a kesztyűt –, mert ez az 1990-es ver-
senyévben beszédtéma volt Flandriában.

Gaby Vandenabeele május harmadik heté-
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ben 15 galambbal elment Deerlijk-be, hogy 
galambjait az orleansi klasszikusokkal be-
kosarazza. 771 öreg galambbal szemben az 
1., 4., 5.,… helyezést érte el és összesen 11 
galambot tett fel a díjazásra. Ez keserű pirula 
volt sokak számára, de meg kellett emészte-
ni. Hogy Gaby jó galambokkal rendelkezett 
és jól versenyzett velük, azt senki sem vitatta. 
Amit azonban Deerlijkben mutatott a spe-
cialistákkal szemben, azt senki sem tartotta 
volna lehetségesnek. Azonban a galambá-
szok mindenhol egyformák. Mindenki a saját 
konkurenciáját tartja a legerősebbnek. Miért 
lenne ez Belgiumban másként? Flandriában 
is akadtak, akik Gaby teljesítményét lebe-
csülték. „Vandenabeele jó helyzetben van” 
- mondták. - „Deerlijkben könnyű neki. Ha ő 
olyan jó, miért nem küld velük Rekken-Tielt-
be. Itt sokkal nagyobb pénzben játszhat. Majd 
mi megmutatjuk neki.” Így bölcselkedtek so-
kan és lövöldözték nyilaikat Dentergem felé.

Mindezeket természetesen Gabynak rög-
tön, melegében megsúgták. Megragadta a 
becsvágy és elfogadta a kihívást. 14 egyéves 
galambbal elment Rekken-Tielt-be és megját-
szotta őket dupla pénzzel az öreg galambok-
kal szemben.

„Miután a bekosarazásról hazamentem, 
kissé ideges lettem” – mesélte Gaby. „Arra 
gondoltam, hogy galambjaim nem tudják ezt 
teljesíteni, az csak olaj lesz a tűzre kritikusa-
im számára.”

Galambjai azonban nem hagyták őt cser-
ben. Ellenkezőleg, évesei megmutatták ké-
pességüket és az egész Rekken-Tielt-t az 
asztal alá söpörték. Az eredmény: 1., 2., 3., 
7., 13., 15. 890 galambbal szemben. Ez úgy 
ütött be, mint egy bomba. Senki nem beszélt 
többet a helyzetről, meg a szélről. A verseny 
pedig korántsem volt könnyű. Az első galamb 
pontosan 1100 métert repült. Az újságban ez 
volt olvasható „Mint forgószél, söpörtek a 
Vandenabeelek Rekken-Tielt-en keresztül.” 
Eddig Bernhard Siemer.

Ez a hír annyira fellelkesített, hogy már 
azon a napon Belgiumban akartam lenni 
Dentergemben. Minden bejelentés és pontos 
cím nélkül elindultam. Dentergemben az első 
dúcnál megálltam, hogy Vandenabeeléhez 
vezető utat megtudakoljam. Kiszálltam és 
becsengettem. Egy idős hölgy nyitott ajtót. 
Megkérdeztem, hogy ismeri-e a galambász 
Vandenabeelét? „Oh – válaszolta barátságo-
san – Ön biztosan meglátta a galambházat a 
kertben. Az üresen áll, néhány évvel ezelőtt 
abban voltak a férjem galambjai. Ön biztosan 
a fiamat keresi, Gaby Vandenabeelét. Ő 50 
méterrel távolabb lakik.” Micsoda véletlen!

Néhány perccel később már Gabyval szem-
ben ülök a nappaliban. Gaby idehaza végzi 
munkáját, így szerencsém volt vele találkoz-
ni. Miután rövid ideig beszélgettünk, hátra-
mentünk a galambokhoz. Az özvegyek éppen 
a levegőben voltak. Jóllehet január eleje volt, 
úgy látszott, hogy jó formában vannak. Csat-
togtak a szárnyukkal a dúc körül, berepültek, 

majd ismét kijöttek úgy, mint az özvegyek a 
versenyszezonban szokták ezt tenni. Gaby 
észrevette kételkedő tekintetemet és megje-
gyezte: „Az özvegyeim jó idő esetén, télen is 
mindennap kint vannak. Kb. egy órára nyitva 
van a kijáró. A hímek ezalatt az idő alatt azt 
csinálnak amit akarnak. Legtöbbször hosz-
szan elhúznak, végül repülnek néhány kört a 
ház körül. Azt hiszem, a friss levegő jót tesz 
nekik. Ezen keresztül nyáron a versenysze-
zon alatt kevesebb problémám lesz az ún. 
kopziekte-vel.”

Nem voltam meggyőzve és megkérdeztem: 
Nem fél egy korai formától? Gaby csak ráz-
ta a fejét és ment előttem be a tenyészdúcba. 
Néhány galambot kaptam a kezembe, és nem 
tudtam mit mondani, egyszerűen lelkesed-
tem értük. Jóllehet, a legtöbb galamb kék és 
piszkos kék volt, s így egyöntetűnek látszot-
tak, kézbevételkor ez már nem így nézett ki. 
Kézben már nagyon különböztek egymástól, 
amit én annak tulajdonítottam, hogy Gaby 
Vandenabeele a galambokat keresztezi. Meg-
kérdeztem, hogy a kék galambokat talán sze-
reti, azért helyezi előtérbe? „Nem, azonban 
fakó, vörös és mindenféle tarka galambot nem 
akarok. Azért látsz itt sok kéket, mert a törzs-
tenyészgalambom kék. Ez a „KLEINEN”.

Gaby kezembe adta a galambot. Sem-
mi különös nem tűnt fel rajta. Nekem nem 
tűnt kicsinek, inkább egy közép nagy, olyan 
amilyennek az ember egy jó postagalambot 
elképzel. Szépen megnyúlt feszes és mégis 
elasztikus, jó tollazattal és fénylő, színgazdag 
szemmel.

Eben a pillanatban Gabyt telefonhoz hív-
ták. Egy jó darabig eltartott, míg visszajött. 
Láttam rajta, hogy valami rossz dolognak 
kellett történni. Egy rossz hírt kapott. A báty-
ja egy hosszú betegség után hirtelen elhunyt. 
Részvétet nyilvánítottam és elbúcsúztam 
tőle.

Ez volt az első látogatásom Gaby 
Vandenabeelénél, mely ilyen rövid ideig tar-
tott. Néhány héttel később meglátogattam őt 
másodszor. Azóta gyakran voltam nála, mint 
vendég, úgyszintén Gaby nálam Xantenban 
szintén többször is járt. Azóta többszörösen 
kicseréltük gondolatainkat a legkülönbözőbb 
galambsporttal kapcsolatos témákról. Ezen-
kívül időközben megismertem jól a galamb-
jait, így számomra már nem volt nehéz a ri-
portot megírni.

Az indulás éve 1976.
Gaby már gyerekkorában bolondult a ga-

lambokért. Apja örült ennek, mivel ő váltó-
műszakban dolgozott és nem volt abban a 
helyzetben, hogy galambjait rendszeresen el 
tudta volna látni. Örült fia érdeklődésének és 
minden alkalommal magával vitte a dúcba. A 
fiú gyorsan tanult és hamarosan önállóan el 
tudta látni apja galambjait. Gaby emlékszik, 
hogy már 10 éves korában az özvegyeket 
tréningeztette, etette és be is kosarazta őket. 
Gaby szívesen járt iskolába, előtte azonban 
a galambokat minden alkalommal megláto-

gatta. Mint nekem elmesélte, igen jó tanuló 
volt, jóllehet gondolatai nagyon sokszor a 
galambokon jártak. Iskola után ismét első 
útja a galambokhoz vezetett. Az elemi isko-
la után Tieltbe kellett járnia tovább tanulni. 
Itt szombaton is volt tanítás, és ő nem tudta 
soká elviselni, hogy ne legyen otthon, ami-
kor a galambok a versenyről jönnek. Keresett 
hát magának egy másik iskolát. Ez messzebb 
volt ugyan Dentergemtől, de szombaton sza-
bad volt.

Egyik alkalommal szombaton iskolai ki-
rándulás volt. A koradéli órákban Gaby fel-
fedezte, hogy a magasban galambok húznak, 
melyek egyenként és kisebb csapatokban 
igyekeztek hazafelé. „Ezek a galambok biz-
tosan az Orieans-i versenyről érkeznek” - 
gondolta. Nem soká tudott kitartani és szólt a 
tanárának az ő bajáról. A tanár megértést ta-
núsított és megengedte, hogy hazamehessen 
a galambokhoz.

Gaby mindig vonzódott a galambokhoz. 
Életében nem volt soha galamb nélküli idő-
szak. Számára az a legszebb ebben a sport-
ban, amikor látja a galambot a versenyről 
megérkezni. Mindig biztos volt abban, hogy 
ha elhagyja a szülői házat, akkor is hű marad 
a galambokhoz.

1976-ban építette a saját házát, ahol 30 fi-
atal galamb volt az első lakó, melyeket apjá-
tól kapott. Ilyen galambokkal természetesen 
könnyű volt az indulás. „Csak azokat a ga-
lambokat tedd a tenyészdúcba, melyek ver-
senyképességüket már bizonyították” - szólt 
apja tanácsa. Gaby követte apja tanácsát és 
az első évben nem is épített dúcot a tenyé-
szetnek, csak a fiataloknak és az özvegyek-
nek. Minden galambot ki kell néhány évig 
alaposan próbálni, sőt az idegen dúcból ho-
zottakat is. Ettől az alapelvtől, mely szerint a 
galambnak az egyéni teljesítményét igazolni 
kell, a mai napig csak kevés, egészen kivé-
teles esetben tekint el. Az egyik ilyen kivé-
tel volt a ma oly híressé vált KLEINEN. Ő 
sohasem látott kosarat, hanem közvetlenül a 
tenyészdúcba került. Azt hiszem, hogy ez a 
tapasztalat, hogy csak bizonyítottan jó ver-
senygalambokat szabad a tenyészdúcba tenni, 
egyik lényeges alapköve Gaby Vandenabeele 
sikeres karrierjének. Ha az ember ma át-
nézné a tenyészdúcokat, nagyszámban ta-
lálna soha nem repült galambokat. Ez egy 
egészségtelen dolog és ez is egyik oka, hogy 
olyan nagy számban nevelnek használhatat-
lan galambokat és némelyik tenyésztő nem 
tud a tenyészetben előbbre jutni. Ha Gaby 
Vandenabeelénél egy galamb a megfelelő 
teljesítményt felmutatja, egy perccel tovább 
sem marad a versenydúcban. Már fiatal éve-
iben is csak ilyen feltételek mellett helyezett 
át galambot a tenyészdúcba. Jelenleg Gaby, 
miután már néhány évig rész vett a versenye-
ken és az első sikereket elkönyvelte, épített 
tenyészdúcot. Első lakó ebben a KLEINEN 
volt.

Ford. Varga Antal
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Kiskunfélegyházi tenyésztő nyerte a Hírös Tagszövetség 
2010. évi fiatalok bajnokságát: Vizi János

2009-ben ismertem 
meg Jánost a Kiskun-
félegyháza mellett 
idilli helyen lévő hét-
végi házában általa 
rendezett egyesületi 
rendezvényen. Annyit 
el kell mondanom, 
hogy az erdő közepén 
gyönyörűen felújított 
ház és egy szépen ren-
dezett kert, halastó és 
pince. Azt is el kell 

mondanom, hogy minden egyesületbe kel-
lene egy ilyen áldozatkész SPORTTÁRS aki 
vezérletével és anyagi szponzorok segítségé-
vel rövid idő alatt felújították a gyűjtőhelyet 
és kialakítottak a ketrecek tárolására is egy 
megfelelő helyiséget. Ma az egyesület a Tag-
szövetség harmadik legnagyobb egyesületé-
vé nőtte ki magát. 

De térjünk vissza eredeti témánkhoz és is-
merjük meg János postagalambokkal kapcso-
latos sportsikereit, de kezdjük az elején. 

A postagalambok iránti érdeklődést (fer-
tőzést) sógorától Tóth Pétertől kapta. 2008 
őszén kezdte vásárolni az azévi fiatal galam-
bokat tenyészállománynak. Neves belga, hol-
land és német tenyésztők galambjait vásárol-
ta meg Sillay Ferenctől Kancsár Ferenctől és 
Nagy Ferenctől N-16. 

- Megvásároltam és kaptam különféle 
szakirodalmakat, amelyek a tenyésztéssel 
ismertettek és versenyzésre tanítottak meg. 
Beszereztem egy egészséggel, betegséggel és 
megelőzéssel kapcsolatos könyvet is. A télen 
nagyon sokat olvastam ezeket a könyveket és 
a galambok megismerésével telt nagy dilem-
ma után összeállítottam tíz pár tenyészpárt. 

Sokat foglalkoztam ezen állománnyal 
igyekeztem megtanítani nekik mindent, amit 
elvárok tőlük. Negyvennyolc fiatalt hagytam 
és kaptam fiatal galambokat Bárdos István-
tól a Postagalamb Sportszövetség elnökétől 
amelyekkel 2009-ben már versenyeztem. El 
kell mondanom nagyon sokat foglalkoztam 
fiataljaimmal is, közben olyan jó kapcsolat 
alakult ki köztünk, hogy talán része lettem 
az életüknek amiért jobban igyekeztek haza a 
tréningekről és versenyek alkalmával. 

A tréningeket 10 km-ről kezdtem galamb-
jaimnak egyenkénti feleresztéssel, a további 
öt feleresztés fokozatosan növekvő távolsá-
gokról és öt irányból hármas feleresztéssel 50 
km-ig. Itt kell elmondanom, hogy a Bicskéről 

rendezett edzőút választóvíz, madarak itt ér-
tik meg, mi az, hogy Duna, Balaton hegyvo-
nulatok és völgyek, de amelyek hazaérkeztek 
a továbbiakban jó versenyzők lettek. 2009 
évben ezek a fiatalok az egyesületi bajnokság 
megnyeréséhez és a Tagszövetség fiatal csa-
patbajnokság III. helyezésének megszerzésé-
hez segítettek, 5 út 25 helyezéssel. 

Sokat tanultam a felkészítést és verseny-
zést illetően. Többször elolvastam Ujházy 
Péter könyvét az Özvegy versenyzési 
módszerek-et, el kell mondanom nagyon so-
kat tanultam . Az egészség megőrzése nagy 
feladatot ró a tenyésztőre. A legfontosabb a 
változatos, sokféle egészséges magvakkal 
történő táplálás, mindig megfelelő keverési 
arányban, természetes anyagokkal vitamino-
zás, és a rendszeres napi tréningezés és edzés. 
A jól táplált kisportolt madarak ellenállóbbak 
a baktériumokkal és vírusokkal szemben. 
Megelőző kezeléseket igyekszem mindig 
időben és szakszerűen elvégezni (paramixo, 
paratífusz). Csak totális egészségben lévő ga-
lambokat szabad vakcinázni. 

2010-ben az egy éves galambjaimmal – 
20 hím és 20 tojó – a már említett megfelelő 
özvegy módszer szerinti versenyzéssel már 
részt vettem a Tagszövetség által szervezett 
rövidtávú versenyeken 11 út alapján az egye-
sületi csapatbajnokság első helyezését sze-
reztem meg 50 helyezéssel 634.06 ponttal. 
Az enyém volt a champion I. hím 8h. 121.14 
ponttal és a tojóknál is I. tojóm 7h. 79.55 
ponttal. De beszéljünk a 2010. évi fiatal ga-
lambok felkészítéséről és eredményekről. Fi-
ataljaim reményekre adtak okot, miután egy 
hét alatt megtanultak falkában repülni napi 
egy órát szálltak alkalmanként, később gya-
kori volt 2-3 óra is. Negyedik hetes korukban 
kapták meg a paramixo és paratífusz oltást, 
és Nagy Ferenc N-16 sporttárs tanácsára pu-
ritán módon tartottam őket, így kialakult a 
természetes védekező rendszerük. 

A versenyek megkezdése után azonban 
napi kétszeri takarítás és heti fertőtlenítés 
elengedhetetlen. Az itatókat is minden nap 
mosom és minden nap mással, hipoval, 20% 
ecettel és klórmésszel. Minden héten für-
detem galambjaim kedden vagy szerdán. A 
galambjaimmal a legjobb minőségű takar-
mányokat etetem, ásványi anyagokat is több 
félét adok, takarmány kiegészítőket az egész-
ség megelőzéshez szükséges gyógyszereket 
vitaminokat adom. 

Természetesen ennek fejében nagy az el-

várás nagyon keményen megkövetelem a tel-
jesítést. A legfontosabbnak tartom az egész-
ség megőrzés után a motivációt és az etetés 
szabályszerűségét valamint szakszerűségét. 
Jól sikerült a tréningezés, a már előbb emlí-
tett módon, kevés veszteséggel. Itt kívánom 
megjegyezni, milyen fontos a postagalambok 
betanítása, hiszen ismert minden sporttárs 
számára a 2010. évi fiatalok nagyarányú vesz-
teségei. Minden héten szerdán tréningezem a 
fiataljaimat, ezt is nagyon fontosnak tartom a 
rendszeres tréningezést. Ezek után volt négy 
közös tréning az egyesület galambjaival. 

32 galambbal kezdtem a versenyeket a 
Tagszövetség öt versenyt rendezett 188 km és 
396 km között. Úgy gondolom ez évi fiatalok-
nak ez egy igen jó erőnléti felmérés. Az ötö-
dik út után 28 galambom még meg volt nagy 
örömömre. A Tagszövetségi csapatbajnokság 
ötös befutóval az első csapatom 25 helye-
zéssel 316.48 ponttal első helyezést ért el. A 
champion bajnokságban az én galambom a II. 
10-D-283474 galamb 5h. 44.91 ponttal és VI. 
10-21-02312 galamb 4h. 43.89 ponttal. Ezzel 
az eredménnyel természetesen megnyertem 
az egyesületi csapatbajnokságot is. 

2010 évben galambjaimnak a padlástérben 
egy négyrészes dúc rendszert alakítottam ki. 
Külön a tenyészgalamboknak külön az özvegy-
hímeknek, özvegytojóknak és fiataloknak. Fé-
rőhely a galambok számára mindössze 80 férő-
hely. Nincs nagy komfort de minden praktikus, 
saját kézzel készített, csak a fészekajtókat ké-
szítette az egyesületből egy sporttársam. Napi 
takarítás és oxigén dús huzatmentes levegő. 

Nagyon nagy öröm számomra, hogy ered-
ményeim alapján 2011. évben Tagszövet-
ségünkből én küldhettem fiatal galambokat 
Portugáliába Mírába a júliusban rendezett 
Fiatal galambok világbajnokságára. A galam-
bok ott sem vallottak szégyent (a szerző). A 
magyar galambok közül az első lett, a nem-
zetközi mezőnyben pedig 145-ik lett. 

Ma még nem ismerem az állományom 
igazi teljesítőképességét, sok az átlagos és 
a feletti galamb. Remélem a jövőben sike-
rül jól kiszolgálni őket és örömömre szolgál 
a postagalambsport, amit kívánok minden 
sporttársnak. Az eredményekhez a magam 
és a Tagszövetség nevében is szívből gratu-
lálok és további eredményes versenyzést és 
tenyésztést kívánunk.

E sorokat lejegyezte: 
Molnár Mihály

alelnök
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Az elmúlt időszakban ismét volt egy tanul-
ságos eset, aminek kapcsán ebben a cikkben 
az ízületeket érintő elváltozásokról lesz szó. 
Ha egy galambász észrevesz egy ízületi cso-
mót akár a szárnyakon, akár a lábvégen, rögtön 
rávágja, hogy paratífusz, és antibiotikumokkal 
kezdi el kezelni az állományát. A tapasztalatom 
az, hogy ízületi gyulladások jelentős részének 
hátterében nem a paratífusz áll.

Ízületi gyulladás kialakulhat nem fertőző 
és fertőzéses alapon.

Nem fertőző alapon kialakuló ízületi gyul-
ladás leggyakoribb okai a köszvény és a re-
uma, de sérülések talaján is kialakulhat az 
arthritis.

A köszvény az anyagcsere zavarából adódó 
betegség, amelynek az a lényege, hogy meg-
növekszik a vér húgysavtartalma. Ez az anyag 
húgysavas sók formájában lerakódik a külön-
böző szövetekben, elsősorban az ízületekben. 
A köszvény kifejlődésében a fehérjében gaz-
dag takarmányozásnak is szerepe van. Galam-
boknál a vér húgysav szintje akkor is rendel-
lenesen magas lehet, ha a vesék nem tudnak 
elegendő mennyiséget eltávolítani a vizelettel 
a különböző vesebetegségekben.

A reumás alapon kifejlődő ízületi gyulla-
dás oka egy autoimmun betegség, melynek 
során a szervezet saját magát betegíti meg, 
így az ízületeket is. Ennek a kórképnek az 
előfordulása galamboknál nem bizonyított.

Annál gyakoribb viszont a traumás alapon 
kialakuló formája az ízületi gyulladásnak. A 
postagalambok a versenyek során sérülések-
nek vannak kitéve. A dúcba visszatérve a ga-
lambok sebesülései jól észrevehetők. Gyakori, 
hogy az ízületek is beduzzadhatnak. Nem kell 
ilyenkor rögtön antibiotikumokkal kezelni 
az egész állományt a paratífusztól tartva!

Az ízületi gyulladások fertőző okai leg-
gyakrabban galambokban a következők: 
Staphylococcusok, Streptococcusok, E. 
coli, Salmonella, Mycoplasma.

A fertőzés sokszor a bélben történő megtelepe-
déssel kezdődik, ami első hallásra talán magától 
értetődőnek tűnik, de ha figyelembe vesszük azt 
a tényt, hogy a bélben elég jelentős mennyiség-
ben találhatók baktériumok, akkor beláthatjuk: 
ez nem is olyan könnyű feladat a kórokozónak.

A kórfejlődés következő fázisában a bakté-
rium a bélből a vérpályába jut, és onnan szó-
ródik a szervezetben. Ilyenkor a galamb lázas 
(húgysav válik ki a bélsárból, amely fehér 
színt kölcsönöz az ürüléknek), vízfogyasztá-
sa megnő (akár duplájára), és magas számban 
ürít patogén csírákat a bélsarával.

A szervezet védekező mechanizmusának 
köszönhetően ellenanyagok kezdenek terme-
lődni a kórokozókkal szemben, melynek ered-
ményeképpen az immunrendszer a számára 
könnyen hozzáférhető helyekről eltünteti a 
kórokozót. Sajnos az ízület erősen védett hely-
nek számit, így ott annak ellenére folytatódik a 
baktériumok szaporodása, hogy a vérpályában 
igen magas ellenanyagszint mérhető.

Fontos tudnunk, hogy a magas ellenanyag 
koncentrációnak köszönhetően ilyenkor már 
sokszor eltűnnek a kórokozók a bélből, ezért az 

innen végzett vizsgálat negatív eredményt mu-
tathat. Az ellenanyagok megjelenésekor szokott 
kialakulni a mindenki számára jól ismert kép: 
az ízületben nagy mennyiségű, mucinos, sárgás, 
nyúlós váladék jelenik meg. A gyulladás majd-
nem mindig csak a szárny egyik ízületére kor-
látozódik. Ha a heveny gyulladásos folyamatok 
nem tudják elpusztítani az ízületben megbújó 
baktériumokat (ami igen gyakori jelenség), ak-
kor a szervezet „stratégiát vált”. A kórokozókat 
megpróbálja kötőszövetes tokkal elhatárolni 
a szervezet többi részétől. E folyamatnak kö-
szönhetően visszafordíthatatlan, operálhatatlan 
összenövések alakulnak ki az ízületben, és a 
madár röpképtelenné válik. A kötőszövetes 
átépüléssel az ízületi duzzanat megjelenésétől 
számított 3. héttel kell számolni, ezért is fontos, 
hogy mielőbb megkezdjük a gyógykezelést.

A gyógyító munka első lépéseként az ízü-
letben felhalmozott gyulladásos izzadmányt 
kell eltávolítani. Ezzel a lépessel nemcsak a 
szervezetet szabadítjuk meg a baktériumok 
tömegétől, hanem mintát is nyerünk a vizsgá-
lathoz. A kórokozó kitenyésztésével lehetőség 
nyílik a baktérium antibiotikum-érzékenysé-
gének meghatározására, mely garanciát nyújt 
a sikeres gyógykezeléshez. Az antibiotikum 
adagolásánál szem előtt kell tartani, hogy a 
baktérium igen védett helyen van, ezért folya-
matos itatással kell a megfelelő antibiotikum 
koncentrációt fenntartani. Az injekciós készít-
ményekkel csak lökésterápiát lehet biztosítani, 
amely ebben az esetben ellenjavallt.

A gyógykezelést minimum 10-12 napig 
folytatni kell, még akkor is, ha a gyógyke-
zelés alatt a galambon hasmenéses tünetek 
jelentkeznek.

Mivel magyarázható, ha az ízületi izzad-
mány mikrobiológiai vizsgálata negatív 
eredményű?

Több oka lehet:
• nem fertőző eredetű az ízületgyulladás, 

lásd trauma,

• az „agyonkezelt” szervezetből nem nő ki 
kórokozó a táptalajon,

• mycoplasmák csak speciális táptalajon 
szaporodnak, a rutin során használt táptalaj, 
nem alkalmas a tenyésztésükre.

• nem gyulladásos folyamatról van szó.

Állatorvos, galambász kollégám azzal, a 
problémával keresett meg, hogy német dísz-
posta állományában két galamb erősen sánti-
kál. Paratífusz ellen nem oltja a galambjait, 
akár még salmonellosis is lehet, bár ő már 2 
hétig enrofloxacinnal kezelte az állományt.

A beteg galambok közül az egyiket el is 
hozta megmutatni. Kézbe véve a madarat jó 
általános állapotban volt. A bal lábának térd-
ízülete duzzadt, meleg, fájdalmas volt. Fel-
vetettem, hogy vegyünk mintát, csináljunk 
rezisztencia vizsgálatot. A mintavétel során, 
kevés vörhenyes váladékot távolítottam el. 
Még 2 hétig egyedi kapszulás Furazolidon + 
kezelést javasoltam.

A mikrobiológiai vizsgálat negatív ered-
ményt hozott. A duzzanat viszont, csak nem 
akart kisebb lenni, sőt növekedett.

Kollégámmal megbeszélve, a galambot 
végleg elaltattam és a duzzanatot kórszövet-
tani vizsgálatra küldtem.

Az eredmény számomra is meglepő volt: 
periostalis chondrosarcoma- az ízületi fel-
szín rosszindulatú daganatos elváltozása.

Nem szabad általánosítani! Minden eset 
más és más lehet! 

Ha egyedül nem sikerül megoldani a prob-
lémát, ne szégyelljenek segítséget kérni!

Keressenek bátran az ismert elérhetőségeken!

Jó galambászást kívánok!
Keressék honlapunkat a 
www.galambpatika.hu címen.

Üdvözlettel:
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,

galambász

Ízületi problémák

Gyorshír: megalakult a Club-900
Örömmel adom hírül, hogy Meixner Zoltán 

sportbarátunk kezdeményezéséből fakadóan 
17 fő részvételével, 900-as Magyar Posta-
galamb Hosszú távú Club néven, nonprofit 
alapon, új lehetőség nyílik meg az aznapos 
hosszú táv kedvelőinek.

A Club egyik legfőbb célkitűzése 501 és 
900 km közötti versenyzés országos szintű 
lehetőségének biztosítása, ill. megrendezése.

Emellett fontosnak érezzük, egy olyan 
közösség kialakítását, ahol egy mindenkiért, 
mindenki egyért elv alapján, közösen kialakí-
tott, kulturált körülmények között versenyez-
hetnénk egymással, másokkal a minél jobb 
eredmények eléréséért.

Szemléletünk elsődleges forrása a tisztes-
ség, a másik eredményeinek megbecsülése és 
elismerése. Tagjaink között szívesen látunk 
minden olyan tenyésztőt, aki szeretne meg-
mérkőzni galambjaival a klasszikus, a szó 
igazi értelmében vett hosszú távon, és azono-
sulni tud az előbb említett elvekkel.

A Club megválasztott vezetői:
Elnök: Meixner Zoltán
Alelnök: Charles Cattelain
VB elnök: Bahorecz Péter
Gazdasági vezető: Szabó Ferenc
Pénztáros: Brudás Gábor
Fegyelmi Bizottság elnöke: Gyulai József
Ellenőrző Bizottság elnöke: Angyalos Péter

További alapító személyek: Bárdos István, 
Dudás Ferenc, Gyulai József, Juhász Ernő, 
Juhász Pál, Juhász Zsolt, Kerschner Ferenc, 
Nagypál László, Teremy László, Ungyi At-
tila.

Levelezési cím:
Szabó Ferenc 1221 Budapest, Leányfa utca 7.
E-mail: ferenc.szabo1938@gmail.com

Bővebb információ a januárban megrende-
zésre kerülő országos kiállításon.

Angyalos Péter
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Bármely közös célra alakult közösség 
– legyen az egyesület, tagszövetség vagy 
klub – belső életének természetrajza kísér-
tetiesen hasonló a magánjellegű emberi kap-
csolatokhoz. Olyan ez, mint egy házasság, 
amelyben vannak jó és rossz napok, és ha 
cseréptörésre kerül a sor, mindkét fél „önhi-
báján kívül elváltnak” hirdeti magát. Pedig a 
közmondásban a szálka és a gerenda között 
még akkor is óriási a materiális különbség, 
ha valójában ugyanabból a fából faragják. 

A „nagy egók” sajátos és egyéni emberi 
tulajdonságai – melyek később aztán kife-
jezetten idegesítőkké is válhatnak – eleinte 
mindig erényeknek tűnnek. Az idő vasfo-
ga azonban előbb-utóbb ezeket alaposan 
kikezdi olyannyira, hogy az előjelek hom-
lokegyenest megváltoznak és az eddig 
erénynek tartott tulajdonságok „bűnökké” 
válnak. Ebből következően szépreményű 
közösségek bomlanak, újak alakulnak és 

olybá tűnik, hogy csupán idő kérdése és a 
legújabbak is bomlásnak indulnak, hacsak 
nem kapunk időben a fejünkhöz. 

Ezek a tünetek már olyan valós közössé-
gi válságjelek, melyek rendkívül nehezen 
kezelhetők, mert éppen azok a célok vál-
nak köddé, melyeket egykor saját maguk-
nak rajzoltak fel közösen a tevékenységük 
képzeletbeli céltáblájára. A lépten-nyomon 
tapasztalható „keverés-kavarás”, az egy 
csónakban való összevissza evezgetés az, 
amiről egymás között sokat beszélünk. Ta-
lán először nem a folyvást kavaró kezekkel 
és a hevesen rugdalódzó lábakkal kelle-
ne kezdeni a kezelést, mert ez csak tüneti 
lehetne... Sokkal inkább a még jó eséllyel 
megmenthető szürkeállományban kellene 
először valami rendet teremteni.

A helyzet ugyanis az, hogy nem azért kell 
mindenki által elfogadott alapszabályt készí-
teni és minősített többséggel megválasztott 

ellenőrző- és fegyelmi bíróságot választani, 
mert azt a jóváhagyó hatalom jogszabálya 
írja elő, hanem azért, hogy a „kiválasztot-
tak” felelősséggel és számon kérhető módon 
tegyenek eleget annak a feladatnak, amit 
elvállaltak. Ez ugyanis az eredményes mű-
ködésnek az egyetlen lehetséges garanciája, 
melynek eredője végső soron a közösség 
fenntartható belső békessége. Ha valaki ezt a 
tapsvihart ritkán arató feladatot elvállalta és 
nem ellenőrzött semmit, akkor az baj!

Ha pedig vállalt feladatát elvégezte, de 
mégis beütött a ménkű és elkezelték a lé-
nyeget, akkor az a baj!

Legalább egymás előtt ne játsszuk a hü-
lyét, mert ha semmiféle közösen elfogadott 
szabályt nem tartanak be, akkor semmiféle 
egyesületnek, társaságnak nincs értelme. 
Azok előbb-utóbb önmagukat számolják fel.

Természetesen semmivel sem csökken-
tik mindezek a szabálysértő, galád csalók 

Olvasói levelek
A Sportszövetség Elnökének  a  121/2011. 

iktatószámú levélben foglalt felkérésére 
a magyar postagalambsport fejlesztésével 
összefüggésben a véleményem az alábbiak-
ban írom le: 

A Szövetség Elnökének a szaklapunkban 
eddig megjelent szinte valamennyi meg-
nyilatkozása érintette a sportunk fejlesztési 
igényét.

Hatalmi szóval kedvet csinálni a spor-
tunkhoz sem lehet. A hobbi tevékenységek 
alulról szerveződő közösségekben tudnak 
csak fennmaradni.

A mi sportunk alapeleme az EGYESÜ-
LET-i élet.

Itt kell vonzóvá tenni a postagalambász-
kodást.

A vonzóvá tétel alapfeltétele az esély-
egyenlőségi feltétel biztosítása mellett a 
sikerélmény.

A kecsegtető pénzdíj néhány elvakult em-
bert motivál, de a galambászok zöme nem 
tesz meg mindent a pénzdíjért, állományát 
galambszeretetből, hobbiból tartja, a ver-
senyzés szórakozás.

A kedvező földrajzi helyzetben lévő 
tenyésztők bagatellizálják az időjárás, 
főleg a szél befolyásoló szerepét. Listák 
bizonyítják a kerületi eredményekkel a 
tényt. (20-as)

Korábban is már javasoltam, hogy önsza-
bályozóvá kellene tenni a versenyfeltételeket.

Mit értek ez alatt?
A 20%-os lista esetén az egyesületi 

küldött létszám legalább 15%-a kerüljön 
garantáltan a magasabb (röpcsoport, tag-
szövetség, zóna, régió stb.) összefésülési 

létszámba, 5 % pedig töltse fel sebességi 
sorrend alapján a létszámot. (A versenysza-
bály-módosítás előkészítéséhez adott javas-
latomnál a 33%-os listánál ugyanezt 20% és 
13% megbontásban javasoltam.)

A tenyésztőnkénti csapatlétszám meg-
adás eltörlése is serkentőleg hatna az egye-
sületi küldött létszámra. Hogy a magasabb 
értékelési formába garantáltan több egyesü-
leti galamb férjen fel, ahhoz több egyesületi 
galamb kerülne küldésre, ez esetben a listás 
darabszám is nő. 

E mellett a tenyésztőnkénti minden 
küldött galambból a dúcelsők, a csapatjel 
nélküli 3 vagy 5 befutós értékelés lehet-
ne egy ösztönző értékelési forma. (Állo-
mányminősítő!)

A sok galambot tartó és versenyre kül-
dőknek nincs nagyobb esélye az élgalamb 
helyezésre, mint a kis létszámú, de jobb mi-
nőséget tartóknak.

A környező országokban a lista 33%-os, 
a németeknél is, nálunk miért nem???

A tenyésztőnkénti (versenyengedélyen-
kénti) egy csapatos (10 db-os) csapat-
verseny értékelést is meg lehet tartani, a 
versenyértékelésnél a 100-ról induló ÁSZ-
PONT + távolsági pont adást tartanám jó-
nak a fejlődéshez.

Ennél az értékelésnél a sebességi sorrend 
és a megtett távolság is elismerésre kerül.

A fenti értékelési javaslat szerinti ered-
ményszámolást tesztelési célból a tagszö-
vetségi adatokkal célszerű lenne lefuttatni.

Az egyesületi állatorvosi okmánybiztosí-
tás komoly nehézséget jelent minden egye-
sületnél.

Miért nem lehet az ALAPNEVEZÉS-en 

szereplő galambokra egész versenyszezonra 
vonatkozó állatorvosi igazolást biztosítani.

Az eredményszámoló részére a verseny-
jegyzőkönyveket elsőbbségi tarifával adjuk 
postára, de miért nincs az eredményszámoló 
programnak egyesületi adatfelviteli és ver-
senyértékelési modulja, hogy azok az egye-
sületek ahol a versenyadat felvitel technikai 
feltételei biztosíthatók, azok a versenyek 
órabontásai végére elő lista adatot produ-
káljanak, mely elektronikus úton továbbít-
ható lenne a tagszövetségi eredményszámo-
ló részére INTERNETEN keresztül.

Miért nincs az elektronikus órákról köz-
vetlen adatátadási-átvételi lehetősége az 
eredményszámoló programnak, hogy ne 
kézzel kelljen az adatokat rögzíteni.

A mielőbbi versenylista megismerése is 
előbbre vinné a sportunkat!

A tagszövetségi részletes pontkiosztású 
elő listák alapos ellenőrzésen mennek ke-
resztül a reklamációs időben.

A SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGÉNEK 
ebben az eredmény-feldolgozási kérdésben 
több mint tízéves lemaradása van.

Példát kellene venni a NÉMETORSZÁG-i 
eredmény-feldolgozásról, ahol egyesületi lista 
órabontáskor, hétfőn délután már minden ér-
tékelés elérhető az interneten. www.riro.de

Tudom, hogy minden javaslatom sok egyéb 
érdekkel ütközik, befolyásos személyek gán-
csoskodásával találkozik, de ameddig az 
önszabályozás fejlesztő lépéseit, valamint 
a versenyértékelés elvárt színvonalra fej-
lesztését nem teszi meg a SZÖVETSÉG VE-
ZETŐSÉGE, addig remény sincs arra, hogy 
a SPORTUNK FEJLŐDJÖN.

Tisztelettel:  Zsolnai Sándor

Fej vízcsere
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Pereszteg F-09 PGSE

Köszönöm a lehetőséget, hogy egy pár 
sort írhatok az egyesületünkről. Jó érzés, 
hogy felkérték az egyesületeket, hogy ír-
junk magunkról. Az egyesületünk Győr-
Moson-Sopron megyében található, a 
Nagycenki Széchenyi Kastély tőszomszéd-
ságában található Pereszteg, ahol az egye-
sületünk működik.

1983-ban alakult egyesületünk Ebergőcön. 
Róbert Sándor vezetésével és Szigethi 
Jenő versenybizottsági elnökkel. Innét ke-
rült át 1990-be Peresztegre. Azóta vagyok 
az egyesület elnöke a mai napig is (Tóth 
Ferenc).

Versenybizottsági elnökünk 
Pukler Tamás. Egyben ő az 
egyetlen, aki a legsikereseb-
ben teljesített a maratoni uta-
kon. Kétszer volt galambja, 3 
út, 3 helyezéses, országos 14. 
champion. Galamb száma: 
65258 K hím. Sajnos 2010-
ben egy oklevelet sem kapott, 
pedig kevés a maratoni utakon 
a háromhelyezéses galamb. 
Saját véleményem ez, szerin-
tem megérdemelné. 

Egyesületünkben sprint, rö-
vid, közép, hosszú és általános 

utak vannak, amit Kántor Ferenc sporttárs 
meg is nyert. A fiatalok bajnoka Kalmár Pat-
rik lett. 

Külön kupákat lehet nyerni:
• Anker kupa, egyévesek nyerhetik
• Schaub kupa, a fiatal galambok nyerhetik
• Lentovics kupa, aki a legtöbb első díjat nyeri
• Gazdag Alajos kupa, 2. hosszú távú utunk 
• Orbán kupa, aki a legjobb tavasszal és ősszel
• tojók bajnoksága

A 2011-ben minden sporttársnak sikeres 
évet kívánok!

Tisztelettel: Tóth Ferenc

cselekményeinek súlyát, de a kitűzött célok 
érdekében végzett folyamatos, szigorú és 
elfogulatlan ellenőrzés a megelőzés egyet-
len lehetőségét nyújtja.

Vegyük végre tudomásul, hogy az idősza-
kos ellenőrzés nem valami fontoskodó bizal-
matlanság jele, hanem az emberi együttélés és 
sikeres együttműködés egyetlen lehetséges, 
jól bevált és a felhőtlen együttműködést ga-
rantáló módszere! Mégis érthetetlen módon 
közösségeink csak elvétve élnek ezzel a mód-
szerrel, pedig a Napnál is világosabb, hogy a 
versenyek tisztasága a legkisebb közösségek-
ben, a mi esetünkben az egyesületekben dől-
nek el. Ha az ellenőrzések hiánya, a szabályok 
figyelmen kívül hagyása, a felelőtlen tisztség-
viselők passzivitása miatt kialakul a baj, soha 
ne feledjük, hogy amilyen könnyű a vizet 
felkapni, olyan mérhetetlenül nehéz a hábor-
gó óceánt elsimítani! Nyilvánvaló, hogy a 
közösségek vezetői és tagjai felelősséggel tar-
toznak tagjaik a szervezeti élettel kapcsolatos 
cselekedeteiért, és ha a szabályok betartását 
és betartatását elmulasztják, rosszabb esetben 
szemet hunynak vagy cinkosságot vállalnak, 
vállalniuk kell az egyetemleges felelősséget.

Ilyen esetekben velük szemben is alkalmaz-
ni kell az elmarasztalást, a törvény szigorát.

Az ár ellen gátakat kell építeni, hogy a 
várható lavina pusztító hatását kivédjük.

Horváth Zoltán
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Légtechnikai termékek minden 
megoldásra ! 

- légfüggönyök 
- szobai légtisztító berendezések 
- füstelszívók (vendéglátó egységekbe) 
- ipari párásítás 
- csarnok –és raktárfűtés 
- klímák 

 
Forgalmazó: 
AC  Works Kft. 
Tel.: 1-785-0390 
Mobil: 20-200-8460 
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Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Oltai 
László sporttárs az A-08 váci, az A-81 
váchartyáni, az A-42 vácdukai egyesüle-
tek korábbi tagja, többszörös egyesületi 
bajnok tenyésztő, életének 70. évében, 
hosszan tartó súlyos betegség után 2011. 
július 22-én elhunyt.
Temetésén galambok feleresztésével és a 
kegyelet virágaival búcsúztunk.
Emlékét mindörökre megőrizzük.

„Már nincs holnap, csak ennyi volt az élet,
Sirassatok csendesen, én a szívetekben élek.”

Mély fájdalommal tudatjuk mindazok-
kal, akik ismerték és szerették, hogy Kúti 
Sándor a kerekegyházi N-01 egyesület 
tagja 2011-ben 68 éves korában hirtelen 
elhunyt
Fájó szívvel, szomorúsággal gondolunk 
rá, mert hatalmas űrt hagyott maga után. 
Őszinte, tiszta emberséges sporttárs volt. 
Köszönjük barátságát és mindazt a sok ér-
téket amit tőle kaptunk. Az N-01 egyesü-
let ezután minden évben vándor serleggel 

emlékezik meg róla.
Utolsó útjára nagyon sokan elkísértük. Sírjánál a kegyelet virága-
ival és feleresztett galambokkal búcsúztunk.
Sándor nyugodj békében!

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Bagi Alfonz sporttársunk, a B-10 
egyesület tagja, 2011. október 9-én, 91 éves korában elhunyt.
Sok tapasztalat, kitartó munka, a galambok szeretete állt e hosszú, 
gyermekkorban elkezdett galambász évek mögött.
Temetésén szeretettel emlékezve, galambok feleresztésével bú-
csúztunk. Isten áldjon Fonzi bácsi!

A szirmabesenyői Z-17 Postagalamb 
Sportegyesület mély fájdalommal tudatja, 
hogy egyesületi elnökünk, Kovács Imre 
életének 63. évében tragikus hirtelenség-
gel elhunyt.
Sírjánál a kegyelet virágaival és postaga-
lambok felengedésével búcsúztunk tőle. 
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

A Z-17 Postagalamb Sportegyesület 
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

Bóka József

1938-2011

Garaczi János és  N-08 Egyesület tagsága

Megrendüléssel tudatjuk, hogy egyesületünk volt tagja Kis G. István 
hosszú türelemmel viselt súlyos betegségben életének 74. évében el-
hunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

A Z-30 egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szekeres Ferenc sporttársunk 
életének 72. évében elhunyt.
Sírjánál az Egyesület tagsága a kegyelet virágaival és galambok 
feleresztésével vett végső búcsút.
Emlékét örökké őrizzük

Miskolc Z-13-as egyesület tagsága

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dudás Miklós 
sporttárs 75 éves korában elhunyt.
Temetésén a kegyelet virágaival vettünk 
tőle végső búcsút.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.

Miskolc Z-13-as egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szabó 
Gábor sporttársunk, a lébényi F-16 Egye-
sület tagja 61. életévében tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. Személyében az egyesület 
megbecsült, aktív tagját veszítettük el.
Temetésén sokan vettünk Tőle végső búcsút. 
Rokonok, sporttársak, barátok rótták kegye-
letüket. Sírjánál lelkét galambok kísérték 
mennyekbe. Emlékét örökké őrizzük.

F-16 egyesület tagsága
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Köszöntjük  
a december  

hónapban született 
sporttársainkat

R17 Csortos István 86
U12 Fekete József 84
H01 id. Horváth Ferenc 82
A29 Pintér György 80
N02 Sztruhák Ferenc 80
B06 Nagy István 79
Z10 Papp László 79
H03 id. Tarczi Ferenc 79
B19 Horváth János 78
V01 Pásztor Béláné 78
F20 Tóth Abonyi József 76
B08 Jancsovics Lajos 75
A07 Matejin Elemér 75
C02 Horváth A. János 74
G10 Szalczgruber Lajos 74
A48 Zempléni József 74
R14 Csák Sándor 73
A31 Hajdu József 73
R14 Haraszti Károly 73
U18 Kocsis János 73
P02 Papp Géza 73
R36 Szecskó Ferenc 73
R30 Ács János 72
Y07 Görcsi János 72
F01 Heilig Károly 72
A66 Koncsek Vilmos 72

P06 Schneider József 72
V33 Szökő Imre 72
Z38 Nagy János 71
G02 Pintér László 71
A50 Szekeres István 71
Z26 Cservenyák László 70
C24 Eisen Péter 70
R30 Faragó József 70
M09 Farkas József 70
B12 Kálazi László 70
U12 Kócsó János 70
Z22 Ladányi József 70
N13 Lakner János 70
H03 Péntek Sándor 70
H02 Szemes Csaba 70
A08 Szenttornyay László 70
N03 Zsíros Imre 70
N18 Bagaméri László 65
A23 Jánosi Pál 65
V33 Kiss András 65
E02 Koós László 65
F21 Pollreisz Frigyes 65
R21 id. Takács Ferenc 65
D12 Tóth József 65
R01 Balázs József 60
F04 Donner József 60

A11 Fentor Sándor 60
A48 Frühwirth Mihály 60
R01 Kanyó József 60
S05 Krankovics János 60
L07 Rózsahegyi Dezső 60
V09 Sági Imre 60
P05 Széll Imre 60
A42 Tőkés István 60
E01 Vojtkovszki Ferenc 60
T12 Balogh Mihály 55
C06 Cserhalmi Gyula 55
B18 Hegedűs Zoltán 55
P19 Kereki István 55
Z36 Kertész Imre 55
A40 Klotz Attila 55
V33 Morvai András 55
L02 Nagy Zoltán 55
Z28 Orosz Miklós 55
P19 Pádár Antal 55
E05 Pálmány Boldizsár 55
K01 Takács József 55
Y16 Zergi Dezső 55
C06 Horváth Gyula 50
F05 Megyeri Zoltán 50
A48 Richter Ferencné 50
N13 Sebők Zsolt 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

***
Elsősorban Maraton-versenyekre alkal-
mas, de minden távon megbízhatóan re-
pülő állományomból 2011-es fiatalok és 
néhány tenyész eladó. „Amerikai”-ból 
unokák is.
Szauervein József 
1151 Budapest, Horányi K. u. 53. 
Tel: 1/233-1037 70/273-1886

Tisztelt sporttársak! 
19-es Tagszövetségben többszörös do-
bogós helyezést és 3x kerületi bajnok-
ságot nyert állományom felszámolom! 
Vérvonaluk: Janssen, Aarden, Wanroy, 
Symons, Stichelbaut, Bossua, Van den 
Poll, Hermes,...stb. Kecskeméti Zsolt  
Körösladány, Jókai 27.  5516 
Tel.: 06- 30 / 391-0804

***
SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és Jelzőgyűrűre telefon-
szám készítés rövid határidőre! Időjá-
rásálló, vízálló, öntapadós matrica. Pos-
tai úton.
Érd: 70/3366-023 vagy 20/986-4514
www.fodordekor.com

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!!!

A Dunakanyar Tagszövetség eladásra kí-
nálja kéttengelyes jó állapotú utánfutóját 
200.000,- Ft irányáron. Az ehhez tartozó 
56 rekeszes felépítmény 56 csererekesszel 
(ősszesen 112 db rekesz) nagyon jó állapot-
ban 5.000,- Ft/rekesz áron szintén eladó.
Bővebb információ a 06-30-542-84-98 
telefonszámon.


