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Elnökségi ülés 2011. 10. 29.
Amely készült a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség 2011. október 29-én, 9 órakor 
tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Budapest, Csili Művelődési 
Központ (1201 Budapest, Baross u. 55.)

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai, tagszövetségi elnökök 
valamint a szakbizottságok vezetői

Jegyzőkönyv: Pethő Attila

Napirendi pontok:
1. Tájékoztató a 2011. évi versenyekről, a 

2012. évi versenyzési tervek
2. Az 56. Országos Kiállítás és Díjkiosz-

tó ünnepség, területi kiállítások és díjkiosztó 
ünnepségek

3. I. EURÓPA KUPA Nemzetközi Kiállítás 
és előkészületei

4. Tagszövetségeink élete, átigazolási elő-
zetes, kitüntetési lehetőségek tagszövetségi, 
megállapodások

5. Aktuális témák

Bárdos István köszönti a jelenlévőket, az 
1. napirendi pontra felkéri Belák Ottó SVB 
elnököt:

- A versenyprogramok leadása továbbra 
sem pontos és egyértelmű

- Az év folyamán a gyűrűszámok beírásá-
nál új formátumokat találtak ki

- Az elektromos órákban nincs azonosító 
vagy a név-azonosító nem stimmel

- A röpcsoportok beírása kaotikus. A tag-
szövetségek beküldik a versenyzőcsoporto-
kat, egy egyesület több helyen szerepel, ez a 
jövőben már tarthatatlan lesz

- 1928-as évjáratú benevezett galambot is 
lehetett találni idén

- A szezon végén jogosan várják időben 
az eredményeket. Kérdés, hogy hogyan lehet 
úgy dolgozni, hogy nem pontosak az adatok.

2011-es kiírásban benne van, hogy min-
denki csak az egyes csapatával vehet részt a 
versenyen. Sok versenyző tag emellett röp-
tet a főversenyen és röptet a sprintben is 1 
csapattal. Hogyan kezelje a gép? Az 1. csapat 
van a nemzeti bajnokságban. Közös verse-
nyeket szorgalmaztunk, de a hogyant is végig 
kell gondolni 2012-ben.

Minden dolgot le kell adni a szezon kezdete-
kor. Pl. gyűjtés, órabontás ideje, központi gyűj-
tőhely stb. Ezek megléte esetén nem okozhat 
későbbi problémát, hogy pl. mikor bontanak 
egy órát (nem a következő gyűjtéskor).

Nemzeti versenyek július 23.
Nehéz volt a gyűjtés a három verseny 

miatt. Budapesten volt egy affér. A jelentés 
alapján számítottunk kb. 200 galambra, és 
lett belőle 700 db. Győrbe kellett zsúfoltan 
szállítani. Ezt volt aki sérelmezte. Elvállalom 
a kritikát, ha tehetek róla, de mindenért nem 
kellene ostorozni a Szövetséget.

A Nemzeti bajnokság listái fel vannak dol-
gozva kivéve a fiatal bajnokság. Az is meg-

lesz, ha az öreg versenyek véglegesítésre 
kerülnek.

Molnár Mihály:
Az ellenőrzésekkel kapcsolatban több al-

kalommal kerestük a tagszövetségeket, kér-
tük a jegyzőkönyveket.

Fontos, a szabályzat is előírja. Tudjuk, 
hogy a postagalambászok részéről így is sok 
pletyka van, az ellenőrzésekről lemondva na-
gyobb lenne a probléma.

Összesen 11 tagszövetség nem végzett 
élgalamb ellenőrzést 2011-ben ezt 2012-ben 
nem fogjuk elnézni. A szabályzat mindenkire 
vonatkozik.

5 tagszövetség csak 1-2 tag élgalambját el-
lenőrizte le, holott minden élgalambot le kell 
ellenőrizni, a VB elnök meg tudja ítélni, hogy 
melyik fontos.

9 tagszöv. 4 alkalommal ellenőrzött, szinte 
minden alkalommal ez dicséretes.

A Budapest 1. Tagszövetség egy emberre 
hegyezte ki az ellenőrzést. Horváth Károlyt 
nyolc alkalommal ellenőrizték. Egyetlen al-
kalommal sem találtak semmit. Talán sok, 
nem az eredeti célt szolgálja, zaklatás. Ők is 
részletes élgalamb ellenőrzést végeztek.

Az ellenőrzésekhez megbízólevél kell, az 
ellenőrzést végző saját magának ne írja alá, 
ilyet nem szabad csinálni (pl. 21. tagszöv.).

Van formanyomtatvány, azon minden fon-
tos dolog szerepel. Indigóval 2 példány kell, 
egyet átadni az ellenőrzöttnek.

GPS ellenőrzések:
Először 05.27-28-án. 10 tagszövetség au-

tóival nem lehetett kapcsolatot teremteni. 7 
tagszöv. megváltoztatta a felhasználónevet, 
jelszót nem adták le.

Olyan is előfordul, hogy a sofőr kihúzza az 
eszközt. A 19. tagszövetség szolgáltatójánál 
minden belépésnél fel kell hívni egy számot.

Amennyiben elromlik az eszköz, szólni 
kell a szövetség felé is.

A pihenőidőt a szabályzat szerint kell tar-
tani. Ne 15 perccel az eresztés előtt érjen ki 
a kocsi. 

A 9., 19., 21. tagszövetségek röptetettek 
két olyan hosszú távú utat, ahol egy egye-
sületnek nem volt meg az 500 km. A csehek 
megadták a feleresztési helyeket, adott eset-
ben egyezetetni lehet velük. A jövőben ha 
előre tudunk róla, megpróbálunk segíteni.

Rózsa Ernő: Az ellenőrző bizottság ré-
széről fontos megjegyezni, hogy érkezik 
hozzájuk is észrevétel, levél. Változott a 
galambászat, de a társadalom nem változott 
vele. Rengeteg a rágalmazás, helyretételt 
várnak a szövetségtől. Az észrevételt első-
sorban a helyi vezető részére kell megadni. 
Vagy igaza van, vagy nem. Amennyiben 
nem szól, megindul egy szóbeszéd. Aláás-
sa az egész sport lényegét. A rágalmazás is 
legyen szankcionálható a galambászatban. 
Amennyiben indokolatlanul rágalmazunk, 
kérdésessé tesszük a sport jövőjét. Minden 

szintnek megvan a maga területe és feladata. 
Az egyesületen belül kell kezdeni, a tagszö-
vetségnél ugyanúgy figyelni kell az egyesü-
letekre. Határideje is legyen a feladatoknak 
és történjenek időben a dolgok. Volt olyan 
eset, hogy az SVB nem volt határozatképes. 
A tagszövetség által delegált egyes képvise-
lők lássák is el a feladatukat.

Időben kell lépni minden ügyben. Ha nem 
tud működni az svb akkor legyen 5 tagú.

Dócs Gyula: ha  fontos és feltétele az el-
lenőrzés a versenyeknek, akkor legyen így, ha 
nem akkor felesleges, mert arra hivatkoznak 
tagok, hogy más sem csinálja.  Vagy vegyük 
komolyan, vagy ne csináljuk.

Ötvösi László: Fontos a GPS nemzeti ver-
senyen is. Ha nem működik, akkor kérjünk bi-
zonyítékot. Vegyük komolyan a használatát.

Szalai Károly: Élgalamb és galambász el-
lenőrzésnél találtak-e hibát ?

Czeglédi Sándor: a 22. tagszövetség ver-
senyeit kellett ellenőrizniük. A tagszövetség 
minden versenyt leellenőrzött. Kisebb formai 
hibák voltak, de szabálytalanság nem volt, 
pótolja a jegyzőkönyveket a szövetség felé.

Ifj. Tarczi Ferenc: a gyűrűszámok elírását 
veti fel. A Benzing expressznek problémája 
van, több tenyésztőt is kizártak ezért verseny-
ből. A fellebbezést a Maraton klub „elszabo-
tálta”. Nem kaptak határozatot, holott volt 
már díjkiosztó is. Ha van egy szabályzat az 
vonatkozik mindenkire. Belák Ottótól választ 
kérünk. Amennyiben lehet használni ezen 
óráknál a maraton és derby gyűrűket, akkor 
írjuk le hogyan.

Németh Zoltán: milyen ellenőrzési jegy-
zőkönyvek azok, amelyek hiányosan voltak 
kitöltve. Hogyan juthatott oda? A tagszövet-
ség hogyan küldte tovább? 

A gépkocsi dokumentumok mellett legyen ott, 
hogy volt-e kisérő, és fogalmazzuk meg, hogy ki 
minősül kisérőnek? Ez legyen egyértelmű.

Belák Ottó: ez egy szemszög, amit Tarczi 
Ferenc állít. A fellebbezésnek vannak formái. 
A levélben foglaltakat tartalmilag el kell fo-
gadni óvásnak. Le kell tenni egy díjat. Szep-
temberben derült ki, hogy be lett fizetve.

A gyűrűszámok itt vannak, megmutatja papí-
ron. Van sok jó és sok rossz gyűrűszám. Az alap-
nevezésen jól szerepelnek a gyűrűszámok. Miért 
kell 88-at beírni a nullák helyett. A hajdúnál 41, 
másoknál az évjárat stb. Van olyan tenyésztő, 
hogy az egyik gyűrűje jó, a másik nem.

A 0-kat kell beírni.
A fellebbezés ki lesz vizsgálva.
Molnár Mihály:
Amennyiben a GPS az út elején nem mutat 

semmit, az a tagszövetség hibája. A videofel-
vétel jó, de nem teljes megoldás. Kell a vb el-
nöknek megbízólevél. Írják alá egymásnak.

Ha a tagszövetség megengedi, hogy rokon 
menjen el kisérőnek, az helytelen. Az Anker 
Klubnál pl. a GPS a szállító neve alatt műkö-
dik. Ez nem jó.



2 2012. január

Vincz István: nem főállású tisztségvise-
lők a tagszövetség vezetői. Nem ad támaszt a 
jegyzőkönyv arra, hogy mit és hogyan ellen-
őrzi. Segít az, ha időt fordítunk a hogyanra.

A kétes eredmények vizsgálatai eljárási 
hibák miatt elbuktak. A szállóigék mindig 
végigmennek. A fiatal versenyzők kérdezik, 
hogy érdemes-e így, ilyen körülmények kö-
zött csinálni és nem tudok nekik válaszolni.

Mészáros Péter: gyűrűformátum visszaté-
rő és nem megoldott probléma. 

A Benzing órába máshogy kell írni a for-
mátumot mint a számítógépbe. A közös ne-
vezőt kell megtalálni. Két gond van: Benzing 
és Tauris.

27 féle gyűrűformátumot használ egy ered-
ményszámoló. A számolóprogram fogadjon 
el egyedi gyűrűket vagy a gyártók állítsák át.

Bárdos István:
A Sportszövetség szabályzata a magyar 

szabályokkal foglalkozik.
A szlovák szövetségtől sok ember verse-

nyez nálunk, tárgyalást kérnek a Szlovák 
szövetségből.

Az elektromos gyártók közül 5 forgalmaz 
nálunk, azokat kell összehangolni. 

Belák Ottót sajnálom, mert nincs sikerél-
ménye. 

Semmit nem ér, amit kierőszakolunk. Az 
már olyan is. Amit csinálunk, az elvileg csa-
ládi, szórakoztató tevékenység. Vincz István 
mondta: ez egy társadalmi tevékenység.

Miért kell az élversenyzőt ellenőrizni? A 
ti érdeketek és az élversenyzőké elsősorban. 
Mindenki, mindenhol, mindig megkérdőjelezi 
az eredményeket. Az elnök és a VB elnöknek 
joga legyen, hogy ellenőrzést rendeljen el.

Az egyesületben rendben van minden, ak-
kor azt már nehéz megkérdőjelezni, elvitatni.

GPS : ez a versenyek hivatalos igazolása. 
Ahol nincs GPS, nincs hivatalos eredmény.

Mindenféle ellenőrzésnek legyen eredmé-
nye, számonkérés, dicséret is.

A versenyév komoly volt, nem voltak nagy 
veszteségek. A fiataloknál volt már probléma.

4173 fő öreg, 2800 fő fiatal versenyre kül-
dő tag volt a 2011. évben.

Fontos, hogy a 21. tagszövetség GPS el-
lenőrzését majd valakinek el kell látni, ezt 
meg kell oldani.

Sokszor elhangzik az, hogy „nem onnan 
engedtek”. Meg kell mutatni GPS adatokat a 
tagszövetségeknek.

Az alaptalan vádaskodással egyelőre nem 
lehet mit kezdeni.

A versenyprogrammal és a versenysza-
bályzattal foglalkozni fogunk, ahol szüksé-
ges módosítunk. 

Eljárási hibák: egyesületek/tagszövetség/ 
országos szinten hibák fordulnak elő. Rom-
bolhatják a közösséget is. A szándékosság is 
fellelhető emellett.

A Ledvai-ügy lezáródni látszik: a 3 gyűrű-
ző kiállt mellette, a  tagszövetség 3 évre eltil-
totta, a szövetség ezt elfogadta.

Most két ügy van: 

Japport-ügy. Október 29-én még nincs 
vége. A versenybizottság nem hozhat fegyel-
mi döntést, fegyelmi bizottság nem hozhat 
Versenybizottsági határozatot. Mi is ügyész-
séghez fordultunk, tudni szeretnénk, hogy 
hogyan járjunk el, mi a helyes?

Szinte biztos, hogy sportfegyelmi Bizott-
ság kell a hasonló ügyek kivizsgálásához.

Kb. 188 ezer galambot versenyeztettünk a 
főversenyeken.

Sok fegyelmi ügy van. Volt olyan, aki ki-
vett óraüveggel ment a bontásra.

Az elnök felolvassa a 2011. évi évkönyv 
oldalszámainak tagszövetségi felosztását.

Saját bemutatkozást is kérünk a tagszövet-
ségi elnököktől. Határidő 2011. november 15.

Bárdos István ismerteti a Nemzeti Bajnok-
ság 2012-es tervezetét.

Alapkérdés, hogy 10 vagy 15 galambos le-
gyen a csapat vagy a fiataloknál 15 – 20 ?

Szuper Kupa: Ne legyenek zónahatárok 
és ne legyenek kijelölt feleresztési helyek. 
A vasárnapi versenyzés könnyebb lenne, pl. 
kamionstop van.

Sok múlik a szállításon.
Az országos versenyekkel kapcsolatban 

ketrecméretet kérünk a tagszövetségektől, 
így a szállítás összehangolható lehet.

2012-re javaslat, hogy mindenki küldhessen 
egy galambot ingyen az Országos versenyre.

Olimpiai versenyek javaslata:
Poznan: egyéves
Berlin: kétéves
Két központi gyűjtőhelyen pecsételni fo-

gunk. (Bp, Győr)
Felmerült egy olyan igény: lehessen ren-

delni még olimpiai gyűrűt. Legyen minden-
kinek még egy ingyen.

Ehhez kell egy versenyforma. Rendelhes-
sen a tagszövetség még pluszban gyűrűt. Ez-
zel növelheti a díjalapot.

Olimpiai gyűrűs versenyek időpontja: 
London, Berlin.

Vélemények:
Nagy Ottó: a tagszövetség támogatja, hogy 

egyedül is tudnak rendezni versenyt, a 10 
galambos csapatot támogatja a kerület. Ő 
személyesen a 15-öt, jobb, gazdaságosabb. A 
szombatot támogatja.

Dócs Gyula: élőállattal lehet szombaton is 
szállítani. 15 galambot támogatja, rentábilisabb. 

Bárdos István: olyan javaslat is van, hogy 
a rövid és középtáv 15 galambos legyen, a 
hosszútáv 10 galambos.

Kovács Mihály: élő állatra külön szabály 
van, lehet hétvégén szállítani. Mivel kerül-
teknek nem kell összeállni, ezért válassza ki 
a tagszövetség a megfelelő napot.

Mészáros János: Az Anker bajnokságra 
való egyéni nevezéssel kapcsolatban a te-
nyésztő nem fogja tudni kiszámolni a koef-
ficienst. A szombati versenyzést és a 10-es 
csapatot támogatja.

Csütörtök este elég gyűjteni. Mindenkép-
pen előnyösebb a szombat. Kevés az eredmé-
nyes derby galamb. 

Tarczi Ferenc: szerepel a tervezetben, 
hogy az elnökség besorolhat egy tagszövet-
séget versenyző közösséghez. 

Bárdos István: igen, de egyeztetéssel.
Pénzdíjason ne csak az első galambot je-

lentsék.
A létszámok fontosak: a résztvevők köre 

kell, hogy meghatározza a verseny besorolá-
sát (tagszövetségi vagy országos).

Magyarország ászgalambja: Nincs értelme az 
öregeket differenciálni. Legyen 1 éves és öreg. 

Névadó emlékversenyek. Július 7-8. legyen.
Legyen kiírva, hogy melyikért melyik tag-

szövetség versenyez.
Konrád János: a 15 galambos létszámot 

javasolják. A szombat vagy vasárnap legyen 
szabad.  

A szövegben szereplő 35 fok meleg nem jó 
megfogalmazás.

Pintér Ferenc: 10 galamb maradjon. A 
versenyszabályzattól ne lehessen eltérni, ez 
ne legyen benne.

30 perc legyen az élgalamb jelentés ideje 
egységesen.

Központi gyűjtőhely: legyen min. 2 
Ne legyenek díjazva a további öreg galam-

bok.
Nem jó, hogy az értékelést a tenyésztő vé-

gezze el. 
Czékus János: 15 galambbal gond lesz a 

szállítás
Hőmérséklet: nehéz vele kezdeni. 
Nagy Ottó: bele kell szövegezni a hőmér-

séklet kérdéséhez, hogy a hőségriadóhoz le-
gyen kötve

Bárdos István: ha valakit érdekel, akkor 
az élversenyzőket érdekelnie kell a galambá-
szat és annak formálása. Két héttel ezelőtt él-
versenyzőknek hirdetett megbeszélést. Nem 
volt rossz esemény.

A besorolásokról egyeztetni kell a tagszö-
vetség és az elnökség között.

A galamblétszámok szavazása a követke-
zők szerint történt

Rövidtáv: 1000 galamb
Középtáv: 1000 galamb
Hosszú táv:  800 galamb
Fiatalok bajnoksága: 1000 galamb
Toronyi András emlékversenyt javasol a 

22. Szabolcs Tagszövetség.
2012. Július 22. legyen az olimpiai ver-

seny. Igazolókártya birtokos nyeri a galamb-
bal a díjat.

Európa Kiállítás és Országos Kiállítás 
2012. január 26-29.

Bárdos István: 130 éves jubileumunk van. 
Nemzetközi bíráló tanfolyamot szervezünk. 
Az Európa Kiállításon előadások lesznek. Az 
MGKSZ-el egyeztettünk és 500 m2 területet 
biztosítunk nekik kiállításra.

A belépőjegy ára : 2500 Ft (kétnapos)
Az országos kiállításhoz szükséges nevezé-

seket interneten kérjük a tagszövetségektől.
 Várhatóan 1200 galambot kell kiállítani.
Az instruktori munka nem működött ren-

desen, fel kell újítani.



2012. január 3

Elnökségi ülés 2011. 12. 13.
Amely készült a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség 2011. december 13-án, 10 
órakor tartott elnökségi üléséről.

Helyszín: Budapest, Verseny u. 14.
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 

az elnökség tagjai.
Bárdos István köszönti a megjelenteket. 

Megállapítja, hogy az elnökség határozatképes.
Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila

Napirend:
1.  Átigazolási kérelmek     

Előadó: Molnár Mihály
2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása

Előadó: Bárdos István
3.  Az 56. Országos Kiállítás és az

I. EURÓPA KUPA Nemzetközi Kiállítás
előkészületek
Előadó: Hegedűs István

4. Aktuális témák

Bárdos István bejelenti, hogy Debrecen-
ből Nagy Géza sporttárs érkezett és kérte, 
hogy az elnökség előtt ismertethesse az át-
igazolással kapcsolatos problémáját.

Nagy Géza előadja, hogy 1964. óta tag, 
ismerteti családi körülményeit.

Elmeséli, hogy több egyesület tagja is volt 
hosszabb időn keresztül, így az S10-nek is.

Az átigazolási szabályzat módosítását kéri 
a vele történtekkel kapcsolatos problémák 
kivédésére.

Az S01 egyesületből az S10-be szeretett 
volna átigazolni. Az utolsó októberi munka-
napon Lada József egyesületi elnököt visz-
szahívták elnöki tisztségéből, mert jogtalanul 
írta alá az adatlapját. Úgy vélte, nem új tagja 
lesz az S10-nek. Az ügyészséghez fordult, ál-
lásfoglalást kérve, hogy új vagy régi tagnak 
számít-e, ha visszamegy korábbi egyesüle-
téhez. Az ügyészség megerősítette, hogy új 
tagnak számít.

Átigazolási kérelmek 
Az elnökség elé a következő átigazolási 

kérelmek vagy új egyesülettel kapcsolatos 
felvételi kérelmek érkeztek:

Az A43 egyesület a Budapest III. Tagszö-
vetségből a Budapest II. Tagszövetségbe kí-
ván átigazolni.

A leadott dokumentumok rendben vannak. 
Az elnökség az átigazolási kérelmet egyhangú-
lag elfogadja.

Az A54 egyesület az Esztergom Tagszö-
vetségből a Dunakanyar Tagszövetségbe kí-
ván átigazolni.

A leadott dokumentumok rendben vannak. 
Az elnökség az átigazolási kérelmet egyhangú-
lag elfogadja.

A20 jellel egyesület alakult Veresegyházán 
a Dunakanyar Tagszövetség tagjaiból. Az 
egyesületet a Tagszövetség nem vette fel.

Az elnökség az A20 egyesületet a Dunaka-
nyar Tagszövetségbe sorolja be.

Elfogadva egyhangúlag.

A Z03 egyesület a Bükkalja Tagszövet-
ségből az Észak II. Tagszövetségbe kívánt 
átigazolni. Az Észak II. Tagszövetség a Z03 
egyesületet nem vette fel, így az elnökség 
sem hagyja jóvá átigazolásukat.

Elfogadva egyhangúlag.
Az A14 egyesület a Hírös Tagszövetség-

ből a Szolnok és Környéke Tagszövetségbe 
kíván átigazolni.

A leadott dokumentumok rendben vannak. 
Az elnökség az átigazolási kérelmet egyhan-
gúlag elfogadja.

Az F05 egyesület a 11. Győr Tagszövet-
ségből a Szigetköz-Lővér Tagszövetségbe 
kíván átigazolni. Az átigazoláshoz a 11. Győr 
Tagszövetség nem járult hozzá, így az elnök-
ség sem hagyja jóvá átigazolásukat.

1 tartózkodás mellett egyhangúlag eluta-
sítva az F05 kérelme.

A C22 és C24 egyesületek a Tatabánya 
Tagszövetségből a 29. Tagszövetségbe kíván-
nak átigazolni. Az átigazoláshoz a 12. tagszö-
vetség nem járult hozzá, így az elnökség sem 
hagyja jóvá a két egyesület átigazolását.

A C22 és C24 átigazolási kérelme egyhan-
gúlag elutasítva.

A D09 egyesület a 29. Tagszövetségből a 
13-as Tagszövetségbe kíván átigazolni.

A leadott dokumentumok rendben vannak. 
Az elnökség az átigazolási kérelmet egyhangú-
lag elfogadja.

A Z33 egyesület a Jászság Tagszövetségből 
a Bükkalja Tagszövetségbe kíván átigazolni. 
Mivel a Z33 egyesület 2011-ben igazolt a 
Jászság Tagszövetségbe és a szabályzat sze-
rint három évig nem igazolhat másik tagszö-
vetségbe, ezért az elnökség a kérelmet nem 
fogadja el.

A Z33 egyesület átigazolási kérelme egy-
hangúlag elutasítva.

V11 néven új egyesület alakult Egerben, 
amely a Jászság tagszövetségbe kíván verse-
nyezni.

A leadott dokumentumok rendben vannak. 
Az elnökség az egyesület felvételi kérelmet 
egyhangúlag elfogadja.

Y08 néven új egyesület alakult Berhidán, 
amely a 29-as tagszövetségbe kíván verse-
nyezni.

A leadott dokumentumok rendben vannak. 
Az elnökség az egyesület felvételi kérelmet 
egyhangúlag elfogadja.

A K02 egyesület a Közép-Dunántúl Tag-
szövetségből a Nyugat-Dunántúl Tagszö-
vetségbe kíván átigazolni. Az egyesületnek 
a Közép-Dunántúl Tagszövetségtől nincs 
elengedő nyilatkozata és a befogadó Nyugat-
Dunántúl Tagszövetségtől sincs nyilatkozata.

A K02 egyesület átigazolási kérelmét az 
elnökség egyhangúlag elutasítja.

„Aranyszárnyak” néven kisvárdai egyesü-
let alakulásáról kaptunk információt. Az új 
egyesület alakulásáról dokumentumok (ala-
kulási jk., alapszabály, fogadó tagszövetség 

nyilatkozata, egyesületi adatlap) nem állnak 
rendelkezésre, nincs információ.

Az egyesület felvételéről nem tud dönteni 
az elnökség, mert alapvető dokumentumok 
hiányoznak.

A 20. tagszövetség tagjai közül néhányan 
az Anker Klubba kívánnak átigazolni.

Tamás István ismerteti, hogy levelet írt a 
14. tagszövetség vezetőjének, ismertetve a 
térség és a tagszövetségekkel kapcsolatos 
problémákat. A levélre, az egyeztetési javas-
latra válasz, reakció nem érkezett. 

A tagszövetség tájékoztatása alapján az el-
nökség elfogadja az egyéni kérelmeket úgy, 
hogy a tagszövetség által jelzett emberek, 
akik 2011-ben a 20-as Tagszöv. versenyeztek 
nem kapnak versenyengedélyt 2012-ben. 

Elfogadva egyhangúlag.
Nyilvántartási- és Átigazolási Szabályzat
Bárdos István javasolja, hogy a Nyilván-

tartási és Átigazolási szabályzatban néhány 
változtatást hajtson végre az elnökség.

Rövid egyeztetés és vita után az elnökség a 
következő változtatásokat egyhangúlag elfogad-
ta a Nyilvántartási és Átigazolási szabályzatban.

Mesterversenyzői címek
Az elnökség az alábbi Mesterversenyzői 

pályázatokat fogadta el: 
Erdélyi Gyula (A25) – 21152 pont
Maródy László (Y14) – 18316 pont
Politzer Testvérek (Y14) – 30958 pont
Szabó István (Z25) – 30042 pont
Tóth Ferenc (Y05) – 15258 pont
Kitüntetések előterjesztése és elbírálása
Bárdos István: 
130 éves lesz a szövetség, duplázhatjuk a ki-

tüntetéseket, lesz egy Európa Kiállítás, együtt 
ünneplünk az MGKSZ-el. Emiatt februárban 
fogadhatunk be még javaslatokat. A résztvevő 
külföldi szövetségi vezetőknek az EU-Kupa 
kiállítás alkalmából a magyar szövetség kitün-
tetéseket ad át.

Érdemérem javaslatok
Borsos Pál Erdélyi Gyula
Dr. Rózsa Ernő Tamás István
Uhrner Antal

Arany fokozat
Bernhardt István 09 Bodonyi Ferenc 07
Dulai László 07 Fogarasi József 10
Kollár István 06 Maródy László 13
Nagy Endre 14 Németh Zoltán 20
Palotás József 04 Pfendert Antal 12
Ifj. Tarczi Ferenc 14 Szabó Géza 08
Szonda László 03 Zsiga Gábor 14

Ezüst fokozat
Balázsi István 24 Csáki Balázs 28
Csóri Csaba 13 Domonkos Miklós 14
Hajnal István 19 Horváth Károly 14
Hurják István 23 Juhász Mihály 19
Kaldenekker Sándor 04 Kecskés Bertalan 21
Kiss Attila 13 Komonyi Lajos 22
Kovács János 24 Mészáros Gyula 29
Mihály Pál  Móré Ferenc 10
Lengyel János 09 Pál László 23
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Határidők, események 2012.
január 1. Gyűrűkiosztás 
január 26-28. I. Kontinentális Európa Kupa Kiállítása

III. Közép Európai Kupa Kiállítása
56. Országos Postagalamb Kiállítás
Budapest Syma Csarnok

március 1. A tagszövetség hivatalos versenyprogramjának 
leadása
Magyar Kupa versenyutak leadása
Zóna versenyek megállapodásainak leadása
Zóna Díjkiosztók, a 2010-es év versenyeinek díjazása

március 31. Küldöttközgyűlés
Tagszövetségi gyűrűnyilvántartás leadása (internetre)

április 15. Alapnevezés leadása az eredményszámolókhoz
Orvosi igazolások leadása
Versenyengedélyek befizetése (az alapnevezés 
szerint 1. csapat 2000 Ft többi nevezett 50.-/db)

április 30. Gumigyűrűk elvitele és befizetése
Dúcbemérések leadási határideje (új dúcoknál 
csak műholdas bemérést fogadunk el)
Központi gyűjtőhelyek listájának leadása
Tagszövetségi gyűjtőhelyek listájának leadása
Tenyésztői adatok pontosítása, egyeztetése
Eredményszámolóktól az adatbázis átküldése a 
Szövetségbe, versenyengedélyek regisztrálása
Feleresztési helyek engedélyeztetése az Állategészség-
ügyi Hatóságnál és az Európai Nemzeti Szövetségeknél
Versenyórák ellenőrzési jegyzőkönyvét a szövet-
ségbe leadni
GPS kódok leadása a Szövetségbe

május, június, július Versenyidőszak
Versenyeredmények elküldése az eredményszá-
molóktól a programrendszeren keresztül folya-
matosan, versenyutanként a szövetség szerverére.

június 30. A 2013. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés
július 30. A fiatal galambok versenyprogramjának leadása
augusztus 15. Fiatalok versenyére dúcbemérési beadási határidő

Fiatal galambok alapnevezésének leadási határideje
Fiatalok versenyengedély váltása, befizetése - aki 
a főversenyen nem versenyzett
Orvosi igazolások leadása
Eredményszámolóktól a fiatalok alapnevezésének 
átküldése a szövetségbe

augusztus 30. Nemzeti Versenyek előzetes listája
Magyar Kupa előzetes listája
Magyarország Nemzeti Bajnoksága előzetes listája

szeptember FCI Grand Prix versenyek, FCI Fiatal galambok 
világbajnoksága
Fiatal galamb versenyek
versenyellenőrzési adatok leadása a szövetségbe

október 1. – október 31. Átigazolási időszak (egyesületi és ta-
gonkénti)

október 31. Évkönyv anyag leadási határidő a szövetségbe
november 30. Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez.

Kitüntetések felterjesztési határideje az Elnökséghez
Átigazolási kérelmek leadása a szövetségbe
Bajnokok kiállítása, egyesületi, tagszövetségi ki-
állítások, díjkiosztók
Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a tagszövetségekbe
Tagsági díjak befizetése

december 1-10. Tagszövetségek, tagegyesületek létszám összesí-
tőjének leadási határideje
Tagsági díjak befizetése a szövetségbe
Országos Kiállítási hozzájárulások befizetése

december 20. Országos Kiállítás dokumentumainak leadási határideje

Páli Lukács 04 Ifj. Schindler Endre 13 Szűcs András 09
Turcsán János 17 Vági Imre  Várkonyiné Györgyi 26
Virág Gábor 06 Zana Flórián 19

Bronz fokozat
Andrási János 16 Balázs Attila 13 Balázs Róbert 23
Bartha Sándor 10 Bartos Antal 20 Fazekas László 06
Fábián Béla 22 Fábián György 26 Gazsi András 17
Gábor József 17 Győri Sándor 05 Hengszter József 11
Horváth Sándor 23 Hódossy Ernő 11 Keresztes József 13
Kiss István 23 Lótos János 09 Oláh József 28
Schmidt János 20 Seres Imre 06 Somogyi László 03
Szabó Zoltán 10 Szendrei András 07 Szepesi Imre 05
Szűcs Zoltán 10 Tapodi Zoltán 21 Tóth Ernő 24

Posztumusz
Bagi Alfonz 01 Bóka József 21 Gácsi Pál
Guzmics Tibor 01 Hájas Endre 03 Kiss Kálmán 17
Kónya István 09 Lekli Dezső 07 Molnár Károly 09
Palócz László 07 Pálmai Gábor 03 Pásztor Sándor 10
Szabó Sándor 10 Tarkó Péter 21

Országos Kiállítás és Európa Kiállítás előkészületei.
Hegedűs István:
Együtt rendezzük az országos és nemzetközi kiállítást is.
Korlátoztuk a behívandó galambok darabszámát, elhelyezését.
Megkaptuk az eredményeket és valamennyi tenyésztőt kiértesítettünk. 

Ezt megkapták a tagszövetségi vezetők is. Ez 328 galambot jelent.
Számítunk rendezőkre: 2012. január 5., 10 órakor megbeszélés lesz 

számukra.
Bárdos István: Kérem a Bíráló Bizottságot, hogy az előkészületek so-

rán vonja be a munkába Doholúczki Tibort, aki a bizottság instruktora. 
2012. január 28-án szombaton olimpiai bíráló tanfolyamot kell szer-

veznünk, együttműködik benne Albert de Jongh, az FCI alelnöke, az FCI 
Standard Bizottság elnöke és Peter Janssen a Standard Bizottság titkára.

Az országban sok helyen felmerült az az igény, hogy több galamb 
legyen a sport kategóriában mint a jelenleg tervezett és meghívott 
darabszám. Mindenki kevésnek tartja ezt a mennyiséget. Miért nem 
mutathatjuk meg a legjobb magyar galambokat akkor, amikor Euró-
pát látjuk vendégül?

HATÁROZAT:
Minden tagszövetség sport kategóriánként 2 db galambbal számol-

hat. Minden tagszövetség 16 sportkategóriás galambot nevezhet, mí-
nusz a már kiértesített galambok.

Elfogadva: egyhangúlag
HATÁROZAT:
Az elnökség az elnök javaslatára és ismertetése után elfogadja a 

2012. évi üléstervet.
Elfogadva: egyhangúlag
Tóth István:
Felmerült a Fiatal galambok Nemzeti Bajnokságának listáival kap-

csolatban, hogy nem a versenyszabályzatnak megfelelően vannak az 
eredmények kiszámolva. A Nemzeti Bajnokság kiírása és a verseny-
szabályzat mást tartalmaz.

HATÁROZAT:
Az elnökség úgy döntött, hogy a 2011. évi versenykiírás és a 2011. 

áprilisi elnökségi ülésen elfogadott módosítások figyelembe vételével 
legyen a fiatalok nemzeti bajnoksága kiszámítva.

A 2012. évi Nemzeti Bajnokság tervezete elfogadásra került.
A küldöttgyűlésig készüljön el a pénzdíjas versenyek kiírása.

HATÁROZAT:
Az elnökség visszavonja 21/2011-es határozatának azon részét, 

hogy Doholúczki Tibor tagszövetségi elnök adjon tájékoztatást a 
Szaklapon keresztül a Horváth Károllyal kapcsolatban történt ellen-
őrzésekről és annak körülményeiről.

Elfogadva: egyhangúlag.
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Magyar Nemzeti Bajnokság 2012.
Magyarország Nemzeti Bajnoka címet 

lehet elnyerni:
 - Rövidtávú
 - Középtávú
 - Hosszú távú
 - fiatalok versenyén

Nemzeti versenyek és értékelések:
- Egy időben egy helyről rendezett verseny 

tagszövetségek, maraton klubok vagy az or-
szágos szövetség rendezésében. A rendezők 
szabadon választhatnak nemzeti, régiós ver-
senyek között, de versenyenként csak egyben 
értékelhetők.

- Létszám alapján 5000 galamb felett kü-
lön nemzeti, 800-5000 galambig külön Zóna 
értékelés (minden 1000 db után 1 serleg).

- Külön nemzeti csapat értékelést végzünk 
a Junior, illetve Senior tagoknak.

- Tagszövetségi bajnokságok a tagszövet-
ség döntése alapján kerülnek meghirdetésre és 
értékelésre valamint díjazásra. A tagszövetsé-
gi versenyekből értékelhetők a Nemzeti Baj-
nokságok rövidtávon, középtávon, hosszú- 
távon és a fiatalok versenyén a létszám felté-
telek megléte esetén. A tagszövetségi verse-
nyek illeszkedjenek a Magyar Nemzeti Baj-
nokság kiírásához valamint az FCI olimpiai 
kategóriáihoz.

- A 700 km feletti távolságról rendezett ver-
senyek a Maraton (E) kategóriába tartoznak, 
amelyeket nem javaslunk a tagszövetségek 
versenyprogramjába. A 700 km feletti verse-
nyeket Régiós-Zóna-Nemzeti-Nemzetközi és 
a Maraton klubok szervezésében javasoljuk 
megrendezni a szövetség koordinálásával.

- Minden tagszövetség köteles minimum 
2-3 egyesületet központi gyűjtőhelynek ki-
jelölni és kihirdetni, ahová a gyűjtés napján 
és idejében bárki elviheti a galambjait és 
begyűjtheti (pl. utolsó gyűjtő egyesület). A 
Központi gyűjtőhelyek listáját a verseny-
programokkal együtt kell leadni április 
30-ig. A Központi Gyűjtőhelyre a tagszö-
vetség köteles kijelölni a gyűjtést végző 
személyeket és a gyűjtés időtartamát, a hét 
versenyző jelenléte a gyűjtés-bontás során 
kötelező. Nemzeti versenyre történő gyűj-
tésen más tagszövetséghez tartozó tagok is 
részt vehetnek. Ha az anyaegyesület verse-
nyez, csak indokolt esetben lehet a központi 
gyűjtőhelyen részt venni a gyűjtés és bontás 
folyamatában. 

- Minden tagszövetség vegye figyelembe 
a tagegyesületek, tagok átigazolása esetén a 
szövetség által kialakított versenyzési hatá-
rokat.

- Régiós-zóna versenyek szervezésekor tö-
rekedni kell a lehető legkedvezőbb verseny-
zői zóna kialakítására. Egy városban, egy 
településen lévő tagok, egyesületek lehetőleg 
együtt, egy helyen gyűjtsenek, versenyezze-
nek. A Régión-Zónán belül élő versenyzők a 
nemzeti versenyeken közös megegyezéssel 
együtt versenyezhetnek.

- A Magyar Nemzeti Bajnokság értéke-
lése 10/3 befutó értékelésével történik az 
idős, 20/3 befutó a fiatalok versenyén.

- Az Anker Alfonz Bajnokság (Magyar 
Kupa értékelése) 10/5 befutó értékelésével 
történik.

- Versenyzői minimum létszámok
rövidtáv - min. 50 fő - 1000 g. részvételével
középtáv - min. 50 fő - 1000 g. részvételével
hosszú táv - min. 50 fő - 800 g. részvételével
fiatalok - min. 50 fő - 1000 g. részvételével
A Nemzeti Bajnokságban és a Magyar Ku-

pában a kettős tagok is csak egy csapattal 
vehetnek rész és azt előre meg kell jelölni. 

Ha nem jelöli meg a csapatot, az anyaegye-
sület eredménye számít.

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka.
- 100-400 km közötti távolságokról rendezett 

versenyeken. 10/3 befutó eredménye számolható.
- 5 előre megnevezett útból 4 verseny ered-

ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 800 km.

- Értékelés tagszövetségi vagy régiós eredmé-
nyekből, koefficiens összehasonlítással (k=elért 
helyezés x 1000 / indított galamblétszám).

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka
- 300-600 km közötti távolságokról ren-

dezett versenyeken. 10/3 befutó eredménye 
számolható.

- 4 előre megnevezett útból 3 verseny ered-
ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 1000 km.

- Értékelés tagszövetségi, régió ered-
ményekből, koefficiens összehasonlítással 
(k=elért helyezés x 1000 / indított galamb-
létszám).

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Nemzeti Hosszú távú 
Bajnoka

- 500 km feletti távolságokról rendezett 
versenyeken. 10/3 befutó eredménye számol-
ható.

- Hosszú távú verseny 2 kötelező időpont-
ja: július 07-08. és július 21.

- 4 előre megnevezett útból 3 verseny ered-
ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 1600 km (a 3 versenybe július 2 
hétvégéje kötelezően beleszámít).

- Értékelés nemzeti és régió eredmények-
ből, koefficiens összehasonlítással (k=elért 
helyezés x 1000 / indított galamblétszám).

- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 
részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Nemzeti Fiatal galambok 
Bajnoka

- Augusztusi versenykezdés lehetőségével.
- Csak azévi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-

lambokkal lehet versenyezni minimum 100 
km fölötti távolságról rendezett versenyeken.

- 4 előre megnevezett útból 3 verseny ered-
ménye számolható, a versenyek minimum 
össztávja 600 km.

- 20/3 befutó eredménye számolható. Ér-
tékelés: tagszövetségi-zóna eredményekből, 
koefficiens összehasonlítással (k=elért helye-
zés x 1000 / indított galamblétszám).

- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 
részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Ászgalambja
- Minden fenti kategóriában és a csapaton 

kívül helyezett galambok eredménye alapján 
ászgalamb értékelésre kerül sor.

- Összesítésben külön-külön 
1 éves hím-tojó, 
2 éves és idősebb hím-tojó, 
- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 

eredménye vehető figyelembe.
Díjazás bruttó:
 1. hely  15.000.-
 2. hely  10.000.-
 3. hely  5.000.-

Senior – Junior Kupa:
Külön nemzeti értékelése legyen a Magyar 

rövid-, közép-, hosszú távú és fiatalok bajnoki 
eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 65 év 
feletti illetve 18 év alatti versenyzők részére.

TOP 100 lista
Magyar Nemzeti bajnokságok eredményei 

alapján 2012-ik évtől minden évben össze-
állítjuk a TOP 100-as tenyésztői, verseny-
zői listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok 
versenyeredményei alapján és a TOP 20-as 
listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok, Ász 
galambok eredményei alapján.

3 év összesítése alapján 2014. év végén 
Országos Elit Klub eredményt hirdetünk.

Emlékversenyek
Bíró József
- A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-

tal rendezett leghosszabb távú verseny egyéni 
első helyezettje. Díjazás serlegdíjazás.

Tiszafüred-Kócsújfalu (Kitelepítettek 
emlékversenye)

- A kitelepítettek emlékére a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség tagszövetségei ré-
szére, tagszövetségenként legalább 100-100 
galamb részvételével Emlékversenyt hirdet a 
Kitelepítettek Találkozója alkalmából.

- A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs!
Díjazás: egyéni serleg díjazás Tiszafüred 

város és a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség részéről
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Névadó emlékversenyek 
(Az elnökség szándéka, hogy tagszövet-

ségenként 1-2 névadó emlékversenyt hir-
dessünk és díjazzunk elhunyt sporttársaink 
emlékére)

A július kettő hétvégi hosszú távú nem-
zeti versenyeire hirdetett emlékversenyek 
(egyéni első díj mindazon versenyzők részé-
re, akik a névadó emlékverseny Tagszövetsé-
gében versenyeznek):

Mikó József Budapest      (01. Tgsz.)
Guzmics Tibor Budapest      (01. Tgsz.)
Várszegi Béla Budapest      (02. Tgsz.)
Kottek Károly Budapest      (03. Tgsz.)
Dr. Elefánti György Makó            (05. Tgsz.)
Elek Imre Hmvásárhely (05. Tgsz.)
Kovács Ferenc Vác               (06. Tgsz.)
Aradi László Lőrinci         (07. Tgsz.)
Hartmann István Lőrinci         (07. Tgsz.)
Schaub József Győr             (11. Tgsz.)
Szabó László Szfehérvár   (13. Tgsz.)
Tantó Gusztáv Keszthely     (14. Tgsz.)
Bíró Imre Mezőtúr       (19. Tgsz.)
Godó Lajos                       (21. Tgsz.)
Toronyi András Nyíregyháza (22. Tgsz.)
Szabó Róbert Salgótarján  (23. Tgsz.)
Dr. Bajusz Árpád Szerencs       (24. Tgsz.)
Pakuts Károly Rajka           (25. Tgsz.)
A versenyek értékeléséhez a résztvevőknek 

eredményeikkel egyénileg jelentkezni kell.
Minden Tagszövetség névadó emlékver-

senyét lehet a szövetségbe jelezni március 1-ig.
Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg 

díjazásban részesülnek

Pálmai Gábor Emlékserleg
Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt 

elért magyar postagalamb díja 2 évente az 
Olimpiák után kerül kiosztásra.

Komlódy Ferenc emlékverseny (Szuper 
Kupa)

- 2 út alapján csak a tagszövetségek és a szö-
vetség által kijelölt és megrendezett nemzeti 
hosszú távú versenyekből kerül értékelésre.

- Létszám alapján egyéni lista 5000 galamb 
felett kiemelt nemzeti, 2000-5000 galambig 
Zóna értékeléssel, díjazással.

- Legközelebbi versenyző tenyésztő mi-
nimum 600 km feletti feleresztési helyéről 
rendezett verseny eredményei alapján (A 
feltétel nem teljesítése esetén a versenyt nem 
értékeljük.)

- Dátum: július 07-08. és július 21. (július 
2 hétvégéje)

- Értékelés:
- a két útról egyéni
- a két útról csapat (egy csapat 10/5 befu-

tóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- két út alapján csapat
- Mindenkit 1. csapata alapján értékelünk.
- A sorrendet koefficiens pontozással álla-

pítjuk meg (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám).

- Díjazás bruttó:
A küldött létszám minden megkezdett 

1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
1-1 db serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer 
ugyanazért az eredményért a zóna díjat nem 
kapja meg még egyszer.

Összetett csapat:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-
 4. hely  20.000.-
 5. hely  20.000.-
Összetett champion hím – tojó:
 1. hely  20.000.-
 2. hely  15.000.-
 3. hely  10.000.-

- A tagszövetségek szervezésében benevezé-
si díj nincs, a szövetségi szállítással galambon-
ként külön kell a részvételi költséget fizetni.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó rendezvényeken.

Anker Alfonz bajnokság 
(Magyar Kupa)

Általános szabályok
Csak a tagszövetségekben, rendezett ver-

senyen elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összehasonlít-
va. Az összehasonlítás a galambok által elért 
helyezések száma, azonosság esetén a koef-
ficiens érték alapján történik. Minden úton 
az első 5 befutó vehető figyelembe. A lista 
minimum 50 induló versenyző tag, és 800 
galamb esetén vehető figyelembe. 

Értékelés a 20%-os díjlistán a 10-es csapat-
ból 5-ös befutó tagszövetségi eredmények alap-
ján (9x5 helyezés – 3 rövid, 3 közép, 3 hosszú) 
történik. A Tagszövetség fő programjában jel-
zett és a nemzeti bajnokság nevezésében sze-
replő rövid-, közép-, hosszú távú utakból kell 
számítani. Minden versenyző legjobb útjai ke-
rülnek kiválasztásra. A versenyutaknál egy utat 
két kategóriában nem lehet számítani.

Anker Alfonz bajnokság győztese címet a 
Tagszövetségek száma alapján adjuk ki. Pél-
dául 2012-ben az első 28 versenyző nyeri el.

Korlátozó feltételek
- csak azok az eredmények fogadhatók el 

melyeknek útjai március 01-ig a sportszövet-
ségbe le voltak jelentve illetve az indokolt 
változtatások a Versenyszabályzatnak megfe-
lelően kerültek módosításra.

- csak 20 %-on belüli eredmény vehető fi-
gyelembe

Díjazás bruttó:
 1. hely  100.000.-
 2. hely  80.000.-
 3. hely  60.000.-
 4. hely  40.000.-
 5. hely  20.000.-
A többi helyezett (6-28) serleg díjazásban 

részesül.
Csak a Tagszövetségi Bajnokság előre meg-

nevezett útjaiból számolható az eredmény.

Rövidtávú verseny:
Három olyan versenyből számolható, 

amely 100-400 km közötti távú.
Középtávú verseny:
Három olyan versenyből számolható, 

amely 300-600 kilométer közötti távú.
Hosszú távú verseny:
Három olyan versenyből számolható, 

amely 500 kilométer fölötti távú.

Általános szabályok
a Magyar Postagalamb Sportszövetség-

ben, tagszövetségeiben és tagegyesületeiben
- Magyarországon egyéni- és csapatverse-

nyeket rendezünk. Egy csapat 10 galambból 
áll az idős és 20 galambból a fiatal galambok 
versenyein

- Szövetségi szervezésű versenyeken 
(Nemzeti Bajnokság, Anker Alfonz Bajnok-
ság) a csapatbajnokságban minden tenyész-
tő csak az első (1.) csapatával vehet rész. 
Tagszövetségi és egyesületi versenyeken a 
rendező szervezet döntésétől függően egy 
tenyésztő több csapattal is versenyezhet (ma-
ximum 2-3 csapatot javaslok). 

- Versenyprogramok leadási határideje és 
nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Anker Al-
fonz Bajnokságba a tagszövetségek részéről: 
minden év március 01. a főversenyekre és 
július 30. a fiatal versenyekre, az októberi-
novemberi tanácskozáson elfogadott hosz-
szú távú versenyek figyelembe vételével. 
Röpcsoportok, zónák, zónaversenyek megál-
lapodási határideje minden év április 01.

- Alapnevezések leadási határideje a tag-
szövetségekben: március 31.

- A lista 20%
- A versenyeken minden tagszövetség 

minden tagja és galambja részt vehet, ameny-
nyiben versenyengedélyt váltott (pártoló tag 
versenyzése).

- A versenyengedélyeket a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség rögzíti, nyilvántartja, 
engedélyezi az eredményszámolást.

- Fiatal galambok versenyengedély inté-
zésének és befizetésének határideje az első 
versenyt megelőző hétvége.

- Aki legalább egy csapattal versenyzett a fő 
versenyeken, annak nem kell a fiatalok verse-
nyére új versenyengedélyt váltani. Mindenki 
csak saját tulajdonú galambbal versenyezhet. 
Idegen galamb versenyeztetése illetve az ezzel 
járó visszaélés a versenyző az egész éves ered-
ményének törlésével járhat, a fegyelmi vizsgá-
lat utáni indoklással és szankcióval.

- Minden eredményszámolás csak a szö-
vetség hivatalos eredményszámoló program-
jával végezhető.

- Feleresztési helyszíneknek javasoljuk a 
Kárpát-medence, Cseh-medence területeit és 
a Duna-völgye feleresztési helyeit.

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a szövetségben.

- Kiállítási km-ek csak a szövetség által 
engedélyezett hivatalos versenyekről gyűjt-
hetők és használhatók fel (a Szövetségi ered-
ményszámoló programmal számolva).

- A galambok szállítása, a felügyeleti, 
szervezési tevékenység tagszövetségi szerve-
zésben, az eredmények értékelése, a díjazás 
szövetségi szervezésben történik.

- A leadott verseny utaktól csak engedély-
lyel és indokolt esetben lehet eltérni, erre vo-
natkozó kérelmet az SVB-hez kell benyújtani 
írásban, indoklással. 

- A tagszövetségekben, röpcsoportokban, 
zónákban és minden közösen rendezett ver-
senyen elért eredmények egységes értékelési 
módszer segítségével vannak összehasonlít-
va (koefficiens). 
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- Közös versenyről, közös listát lehet ké-
szíteni kizárólag a résztvevők közös meg-
egyezésével, de a kiírásnak megfelelően 
önmagában is készülhet a tagszövetségnek 
listája, és a jobbik eredmény számít a nem-
zeti értékelésnél.

- A Nemzeti Bajnokság rövid-, közép-, 
hosszú távú versenyeken a km határokon 
belül maximum egy-egy út két kategóriában 
is számolható a versenyprogramban, ezek 
tagszövetségi szinten is megrendezhetők, az 
utakat a nemzeti versenyek értékeléséhez és a 
tagszövetségi értékelésekhez is felhasználjuk.

- Nemzeti verseny esetén az elnökség az 
érintettekkel való egyeztetéssel besorolhatja 
a tagszövetséget már kialakult közösségek 
versenyeihez.

- A központi gyűjtéseken, gyűjtőhelyeken 
kötelező versenyzői létszám minimum 7 fő 
14 éven felüli versenyző állandó jelenléte a 
versenyre gyűjtéskor, óraindításkor, órabon-
táskor is kötelező (családtagok, versenyző 
párosok egy versenyzőnek számítanak!).

- A versenyengedélyek befizetési határide-
je minden év április 15-ig történik. 1 csapat 
2000 Ft., minden 10 db feletti galamb ver-
senyengedélye 50 Ft/db. A fiatal galambok 
versenyengedélye 1000 Ft/versenyző tag, ha 
nem vett részt a főprogramban, a 20-as csa-
paton felüli fiatal galambok versenyengedé-
lye 25 Ft/db.

- Fiatal galambok részére a nemzeti baj-
nokság versenyeit augusztus – szeptember – 
október hónapokban kell megrendezni.

- Magyarországon külföldi gyűrűs galam-
bok a tulajdon igazolással versenyezhetnek, 
de kiállításokon nem képviselhetik Magyar-
országot.

- A nemzeti színű olimpiai gyűrűs galam-
bok részére 2012-ben a klasszikus olimpia 
alkalmából kiemelt díjazású versenyeket ren-
dezünk. Ezeken kívül valamennyi Magyar-
országi hivatalos versenyen a nemzeti színű 
gyűrűk részt vehetnek. A klasszikus olimpiák 
ciklusai során, ezek a kiemelt díjazású verse-
nyek megismételhetőek.

- Hosszú távú és maraton versenyeken az 
élgalambokat a tagszövetségek versenybi-
zottságai felé 1 órán belül jelenteni kell.

- A pénzdíjas versenyek élgalambjait 30 
percen belül tenyésztőnként jelenteni kell a 
tagszövetségi versenybizottságnak, aki to-
vábbítja a kijelölt versenyszervezőknek.

- Tenyésztőként csak az első galamb jelen-
tése kötelező. Ennek elmulasztása az első ga-
lamb eredményének törlését vonja maga után. 
Az egyesületek minden tagjának ez kötelező 
az egyesületi VB felé, aki a tagszövetség VB 
elnökének lejelenti. A tagszövetségnek köte-
lező a szövetség felé a továbbjelentés.

- A holtidőben rögzített galambok jelentési 
kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán be-
lül, a pénzdíjas versenyeknél 30 percen belül 
kötelező.

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre, ha külön 
helyről engednek). Ennek hiányában a tag-
szövetségi versenyeredmény nem hivatalos.

A versenyt követően a GPS kinyomtatott 
adataival (menetlevél) együtt kell két évig 

megőrizni a rendező tagszövetségnél. A GPS 
adatait a szövetség bekérheti verseny közben 
is versenyigazolásként. Ennek hiányában a ver-
seny nem lesz hivatalos. Ha a GPS elromlott azt 
jelezni kell, és a javításáról gondoskodni.

- Versenykiírásunk rögzíti: a szándékos 
hibát vétő és ezzel jogosulatlan előnyt te-
remtő, élvező, csaláson tetten ért versenyző 
egész éves eredményét meg kell semmisíteni, 
a versenyekről azonnal el kell tiltani a vizs-
gálat lefolytatása idejére. A döntést minden 
esetben határozatba kell foglalni, az érvényes 
szabályoknak megfelelően. Az eljárás lefoly-
tatásáig az érintett versenyző, a galambjai és a 
dúca a versenyzés alól felfüggesztésre kerül! 
Díjait, nyereményeit a versenyt rendezőknek 
köteles visszaadni, illetve vissza fizetni.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai

- Galambok oltását igazoló benevezés (má-
solat)

- Hatósági állatorvosi igazolás
- Úti terv
- Rakományjegyzék
- Nyilatkozat
- Gépkocsi fertőtlenítés elvégzése, igazo-

lása
- Start igazolás GPS. A versenyt követően 

a GPS kinyomtatott adataival (menetlevél) 
együtt kell megőrizni a rendező Tagszövet-
ségnél.

- Minden Verseny program rendezésénél 
ugyanezen dokumentumokat KÖTELEZŐ 
használni!

- A versenyek hivatalos dokumentumait az 
illetékes bizottság két évig köteles megőrizni.

- Felhívom valamennyi versenyszervező, 
rendező a versenyre postagalambokat szállító, 
kiállítást rendező tagszövetség vezetésének 
figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. törvény Az 
állatok védelméről és kíméletéről és az ehhez 
kapcsolódó kormányrendeletekben, FVM ren-
deletekben foglaltak figyelembe vételére.

- Minden tagszövetségnek javasoljuk a fel-
eresztési helyek csökkentését

- Minden Tagszövetségi, Országos és 
Maraton versenyeken szigorítani kell az el-
lenőrzéseket, elsősorban az egyesületekben 
a starthelyeken és a galambok érkezésekor. 
Ellenőrzési útmutatást kérünk elkészíteni 
az Országos Versenybizottság által – határidő 
április 01.

A szállító járművek telitettsége nem ha-
ladhatja meg a szabályzat szerint létszámot. 
A szállítójárművekben kötelező biztosítani a 
szellőző rendszereket, ventillátorokat (klíma), 
az oxigén ellátottságot maximálisan biztosíta-
ni kell. Hőségriadóban postagalamb versenye-
ket 300 km feletti távról rendezni nem lehet.

A maraton klub és a pannon maraton klub 
versenyei javasoljuk, hogy legyenek nyílt 
versenyek a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség tagjai számára – központi gyűj-
tőhelyekkel. A környező országok számára 
legyen nyílt nemzetközi verseny, így a Szlo-
vák – Szerb – Román – Horvát – Szlovén – 
Bosnyák postagalambászok is részt vehetnek 
ezeken a versenyeken.

A Magyar galambászok hét-
végéje - Országos Versenyek
A Magyar Postagalamb Sportszövetség jú-

lius utolsó hétvégéjére (2012. július 28. szom-
bat) egynapos Országos hosszú távú versenyt 
hirdet BERLIN feleresztéssel Magyarországon 
két régióban. Az összesített lista mellett külön 
értékeljük a Derby gyűrűs galambokat. Ezen a 
hétvégén csak országos versenyt lehet rendezni.

Berlin - I. Régió - (a régi I, II, III. zóna)
 II. Régió - (a régi IV. ill. V. zóna)
A versenyben részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek. A versenyen Tagszövetségi szerve-
zésben is részt vehetnek a szövetség tagjai. 
Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) eredmé-
nyeket hirdetünk, a lista 20%-os.

Nevezési díj: 
- Minden versenyengedélyt váltott pos-

tagalambász egy darab galambot ingyen 
küldhet a versenyre, de a részvételi szán-
dékát az egyesületek által, összesítve előre 
jelezni kell a gyűjtést megelőző 10. napig.

- 500 Ft/darab Szövetségi szállítással, és 
100 Ft/darab Tagszövetségi szállítással. 

- A versenyen csak előre nevezéssel lehet 
részt venni. A nevezéssel egy időben a rész-
vételi díjat be kell fizetni a gyűjtést megelőző 
10-ik napig. 

Díjazás: Egyéni listák alapján minimális 
induló 1000-1000 galamb esetén a két régió-
ban külön-külön díjazva.

Egyéni díjazás: Derby díjazás:
1. hely 30.000.- 1. hely 25.000.-
2. hely 25.000.- 2. hely: 20.000.-
3. hely 20.000.- 3. hely: 15.000.-
4. hely 10.000.- 4. hely: 10.000.-
5. hely 10.000.- 5. hely: 10.000.-
Csapat díjazás Derby csapat:
1. hely:  30.000.- 1. hely: 25.000.-
2. hely:  20.000.- 2. hely: 20.000.-
3. hely:  10.000.- 3. hely: 15.000.-
4. hely:  10.000.- 4. hely: 10.000.-
5. hely:  10.000.- 5. hely: 10.000.-
Kevesebb induló létszám esetén a díjazás 

%-os arányban csökken, jelentős létszám 
növekedés esetén a díjazás %-os arányban 
növekszik.

Minden versenyző az elsőnek érkezett ga-
lambot 30 percen belül a tagszövetségi VB-nek 
jelenteni köteles, aki továbbjelenti Belák Ottó-
nak és Molnár Mihálynak. A fentieknek be nem 
jelentett élgalambot töröljük a listákból.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó ünnepségeken.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 
a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik, a verseny-
szabályoknak megfelelően. (200 db feletti 
előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakíta-
ni, ezt előre kérjük jelezni.)
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Központi gyűjtési helyek, időpontok: 
2012. 07. 26. csütörtök (a gyűjtőhelyeket és 
az időpontokat később közöljük)

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

A versenyekről bővebb információt a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetségben kérhet, 

Pethő Attila főtitkár: 06-1/342-4522; 
70/311-2875

Belák Ottó SVB elnök: 30/935-4580
Molnár Mihály alelnök: 20/547-0242
Minden első galambot telefonon kötelező je-

lenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.
 

Katowice - 2012. július 28. 
szombat

A világ postagalambászait érintő legna-
gyobb tragédia történt 2006. január 28-án 
Katowicében a lengyel postagalamb szövet-
ség Nemzeti kiállításán.

Ma már tudjuk - 65 ember veszítette életét, 
közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 magyar, 
2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
az FCI vezetésével összhangban FCI Em-
lékversenyt szervez Katowice áldozatainak 
emlékére.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 
a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: 
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-

rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

2012. 07. 26. csütörtök
Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 6-8 óráig
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 7-9 óráig
Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig
Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óráig
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig
Bp. Népstadion 10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig
Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sport-
szövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, 
(Az összes küldött galamb közül egy nevezett 
és 2 befutó alapján 2 zónában: I. Zóna 300 
km-ig, II. Zóna 300 km felett) a lista 20%-os. 
Mindenkinek csak egy csapata lehet. 

5. Nevezési díj: 300.- Ft/db. Fizetés a be-
pakolásnál!

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, mini-
mális induló létszám 1000-1000 db galamb, 
kevesebb induló létszám esetén a díjazás 
%-os arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:
1. díj  20.000 Ft Üdülési Csekk
2. díj   15 000 Ft Üdülési Csekk
3. díj  10 000 Ft Üdülési Csekk
4-10. díj Serleg díjazás

Csapat díjazás 2 zónában:
1. díj:  30.000.-
2. díj:  20.000.-
3. díj:  10.000.-
Minden első galambot telefonon kötelező je-

lenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.
Díjátadás: Az országos és zóna díjátadó 

ünnepségeken.

London – Berlin – 2012. 
Olimpiai verseny

A XXX. Nyári Olimpiai Játékok London-
ban kitűnő alkalmat ad a Világ postagalamb-
sportjának, az FCI-nek a postagalambsport 
megismertetésére, népszerűsítésére, a figye-
lem felkeltésére.

Az FCI Sportbizottsága – egyeztetve a 
Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, a Lon-
doni Olimpia rendezőivel, az Angol Királyi 
Postagalamb Szövetséggel az olimpia meg-
nyitójához kötődően július 28-án olimpiai 
postagalamb versenyt rendez a klasszikus 
egyéni sportágak versenyeihez hasonlóan 
– pl. atlétika, futószámai – 100 m – 200 m 
– 400 m – 800 m - … vagy az úszás, kajak-
kenu, … - Berlin feleresztéssel, és augusztus 
11-én London feleresztéssel.

Versenytávok: 
London és Berlin feleresztéssel.
A kategóriában (100-400 km),
B kategóriában (300-600 km), 
C kategóriában (500-700 km), 
E kategóriában (700 km fölött) 
„Ultra Maraton” távon – 1000 km fölött 
A versenyben részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek. A versenyen csak egyéni versenyt 
hirdetünk, a lista 20%-os.

FCI oklevél és serleg díjazás 1000 galam-
bonként 10-10 db galambot értékelve.

Nevezési díj: London 1500 Ft/db, Berlin 
1000Ft/db

Díjazás:
1. A nemzetközi verseny díjkiosztója 

2013-ban a Szlovákiai Nyitrai Olimpián 
lesz megtartva (serleg, oklevél, érem).

2. A nemzeti díjkiosztó az 57. Országos 
Kiállításon lesz kiosztva.

Berlinből 2 Zónában hirdetünk versenyt.
I Zóna: 740 km és az alatti postagalamb dúcok.
II. Zóna 740 km feletti postagalamb dúcok.
A Magyar országos verseny résztvevői 

külön jelezhetik, ha a Berlini olimpiai verse-
nyen is akarnak indulni.

A verseny tervezet időpontja 
2012. július 28. Berlin
2012. augusztus 11. London.

Repülés a londoni égen
Az FCI ezúton meghívja a sporttársakat a 

2012-es Londoni Olimpiai Galambversenyre
Az FCI 2012. júliusában és augusztusában, 

az Olimpia megnyitójának és zárásának nap-
jához kötődően, Londonból és Berlinből ren-
dezi meg az Olimpiai Versenyt. Ekkor várha-
tóan több mint 20 Európai ország galambjai 
versenyeznek Európában egy napon - egy 
helyről. Ez az első alkalom, hogy az FCI az 
Olimpiai Játékokkal egy időben és azonos 
helyszínen rendez egy Olimpiához kötődő 
postagalambversenyt. Világszerte minden 

galambász számára fontos, hogy részt ve-
gyen egy ilyen rendezvényen vagy galamb-
jával, vagy szimbolikusan más országbéli 
galambokkal. Azonban a galambsport sajá-
tosságai miatt postagalambokkal gyakorlati-
lag csak európai sporttársak vehetnek részt 
ezen a versenyen.

A postagalambsport egy nemzetközi sport. 
Az FCI a világ összes galambászának szer-
vezete jelenleg 56 regisztrált tagország van. 
Az FCI szándéka és kötelessége, hogy segítse 
a világ galambászait, hogy részt vehessenek 
ezen az Olimpiai Versenyen. Az FCI a kö-
vetkező tervezetet javasolja, hogy lehetővé 
tegye minden FCI tagországbéli sporttárs 
részvételét a világ minden tájáról a 2012-es 
Londoni Olimpiai Galambversenyen.

1. Fogadó dúcok és galambok összegyűjtése
Az FCI felkéri azon európai dúcokat és a 

sporttársakat, akiknek módjukban áll galam-
bot küldeni a 2012-es Olimpiai Galambver-
senyre, hogy ajánljanak fel versenyző ga-
lambokat olyan sporttársaknak akiknek nincs 
lehetőségük az Olimpiáról galambokat ver-
senyeztetni. Minden dúc legalább egy csapa-
tot küldjön (5 galamb), és garantálja, hogy a 
galambok részt vesznek a 2012-es Olimpiai 
Galambversenyen. A nevezési díjat (15 euro/
db) a versenyezni szándékozó FCI tagország-
béli sporttárs fizeti ki.

2. A verseny területén kívül eső FCI tag-
országok versenyezni szándékozó sporttár-
sak jelentkezésének elfogadása. Európai 
dúcokkal közösen való versenyzés meg-
szervezése az Európai tenyésztők felaján-
lásai alapján.

3. Az FCI fogadja a verseny területén kívül 
eső galambászokat a 2012-es Londoni Olim-
piai Galambversenyre, és közösen versenyző 
tagországokkal segíti a kapcsolatteremtést az 
európai fogadó dúcokkal, így versenyzőtár-
sakként indulhatnak, főleg az A-B-C kategó-
riás versenyeken!.

4. Berlini Olimpiai Verseny
5. Díjazás: Az Olimpiai Verseny emléke-

ként az FCI érmet, plakettet és oklevelet ké-
szít minden résztvevőnek, versenyző dúcok-
nak. Az FCI „Barátság” kitűzőt és oklevelet 
fog adni minden európai fogadó dúcnak és a 
verseny területén kívüli de együtt versenyző 
sporttársnak.

Az FCI serleget és oklevelet készít minden 
ország 1-3 helyezést elért legjobbjainak.

6. Szponzorok felkérése
Mivel ez egy igen költséges tevékenység, 

és az FCI, mint non-profit szervezet, nem 
tudja egyedül állni a költségeket, felkéri a 
galambászattal foglalkozó cégeket és sport-
társakat, hogy szponzorálják a rendezvényt, 
az országonkénti és nemzetközi díjazást.

7. Az FCI meghívja a fogadó dúcokat, a 
területen kívüli versenyzőket és a szponzoro-
kat a 2013. januári szlovákiai FCI Olimpiára 
(Nyitra), ahol az olimpiai Versenyek díjki-
osztóját fogjuk megtartani.

8. Az Olimpiai Verseny és a közös ver-
senyzési lehetőségek kitűnő alkalmat teremt-
hetnek Országok és postagalambászok baráti 
kapcsolatainak kiépítésére, egymás megis-
merésére, a postagalambsportról szóló jövő 
tervezésre.
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Örökös vándorserleg Nagy Jenő emlékére
Az U-18 Szeged november 19-i díjkiosztójának volt egy rendhagyó 

eleme. A 2011-es díjak átadását követően Juhász István emelkedett 
szólásra, és a teremre telepedett halotti csendben rövid, de a jelenlé-
vők szívét megérintő bejelentést tett.

„Nagy Jenő az U-18 Szeged Postagalamb Sportegyesület megha-
tározó galambásza, és az 1970-es években az egyesület elnöke volt. 
Nosztalgiával gondolok azokra az időkre, amikor még az együttlé-
teket a galambszeretet és az egymás iránti tisztelet határozta meg. 
Jenő, a maga egyszerűségével kiválóan oldotta meg a 60 fős egye-
sületben felmerülő problémákat, kitűnő érzékkel tudta az emberek 
indulatait levezetni, irányítási módszere úgy volt ellentmondást nem 
tűrő, hogy nem éreztük azt, hogy erőszakos. 

Mivel örökre távozott közülünk, ezért mi, Juhász István és Kocsi 
István, - akik követtük Őt az elnöki tisztségben, - emlékére örökös 
vándordíjat alapítunk. Ezt minden évben a rövidtáv program első 
leghosszabb útjának 5 befutós csapatbajnoka nyeri, első alkalom-
mal 2011-ben”

Csodálható-e, hogy ezt követően a rendkívül reprezentatív serleg 
első alkalommal történő átadására kiszólított feleség, Kamilla, és le-
ánya, Ildikó megrendülten, könnyekkel küszködve fogadta a jelenlé-
vők tapsviharát. Én, az események lejegyzője, úgy gondolom, hogy 
ez olyan felemelő pillanat lehetett, ami költőien úgy fogalmazható 
meg, hogy „ekkor angyal szállt át a termen” 

Kamilla megrendültségét még másnap reggel is éreztem a hangján, 
amikor telefonon elújságolta a történteket. Tudni kell, hogy ő nem 
csak egyszerű galambász feleség volt Jenő mellett, hanem olyan társ, 
akire amaz mindenben számíthatott. Éveken keresztül az egyesület 
adminisztrátora, gépírója, eredményszámolója volt, és az egyesületi 
megmozdulások állandó résztvevője. Az egyesület öregjei, és fiataljai 
képletesen ismét a keblükre ölelték és talán nem is érzékelték, hogy 
gyászában ez milyen boldogságot és megnyugvást jelentett számára. 
De jó is lenne, ha ezt a hangulatot tartósítani lehetne egyesületeink 
többségénél.

Tamás István

Sport, Standard és Év galambja kiállítás Mályiban
Nagy érdeklődés mellett került sor a 08-as és 18-as tagszövetségek 

közös kiállítására Mályiban, ahol sport, standard és év galambja ka-
tegóriában kerültek bemutatásra a kerületek legjobb galambjai 2011. 
december 3-án és 4-én.

Immár hagyományosan, a két tagszövetség összefogva együtt mu-
tatta be a kiállítási anyagát a Borsod Agroker Zrt. telephelyén, színvo-
nalas körülmények között.

A postagalambok értékelése viszont külön-külön történt.
A bírálók hajdú megyéből érkeztek. Kurucz Imre a bírálók veze-

tőjeként, valamint Iván László és Rocska Aladár nagy figyelemmel, 
szakmai precizitással végezték feladataikat.

A 18-as tagszövetségnél 95 db galamb került kiállításra. Sport és 
Év galambja kategóriában 12 db és Standard kategóriában 83 db, 
melyből 50 db hím és 33 tojó került értékelésre.

A 08-as tagszövetségnél 46 galambot mutattak be, amelyből Sport 
és Év galambja kategóriában szintén 12 db, míg Standard kategóriá-
ban 34 db került a bírák és a nézők figyelmébe.

Sport és Év galambja kategóriában viszonylag azért volt kevés a 
kiállított galamb darabszáma, mert csak azokat hozták el, mely ga-
lamboknak esélye van a 2012-es budapesti januári kiállításra eljutni 
és ott jó helyezést elérni.

Itt kell megemlíteni, hogy Szabó István sporttárs a Z-25-ös egye-
sület tagja D kategóriában indította az országos I. helyezést elért HU 
08-18-98978 kkh galambját 25,7768 ko-sel, bár a B kategóriát is meg-
nyerte volna hiszen ott 19,0985 ko-t ért el ugyanaz a galambja.

Külön említést érdemel még az Észak-II. tagszövetségből Szabó 
Géza sporttárs, aki sport kategóriában tarolt, illetve standard tojó ka-
tegóriában Oláh János, akinek mindhárom tojója a képzeletbeli dobo-
gón végzett.

Miért kérdésünkre így válaszolt:
- Úgy gondolom, hogy a D kategóriában nevezett galambok na-

gyobb teljesítményt produkáltak, ezért neveztem a galambot ebben a 
kategóriában, talán a galambom is így gondolja.

Ennek a galambnak mindenki csodájára jár, hiszen hihetetlen telje-
sítményt és eredményt ért el már fiatal kora óta.

Eredmények:   18-as tagszövetség
Sport A kategória
1. Moszkál Gyula 07-08-90653 H 507,7837 ko 
2. Benes Ferenc  07-D-163803 H 553,5769 ko 
B kategória
1. Demők János  09-D-235546 T 133,0686 ko
2. Moszkál Gyula 06-08-84390 H 166,8865 ko
C kategória
1. Molnár Dénes  09-18-03991 H 131,8249 ko
2. Kovács Lajos  07-18-87873 H 220,1390 ko
D kategória
1. Szabó István  08-18-98978 H   25,7768 ko
G kategória
1. Demők János  10-D-298452 H   88,8157 ko
2. Burka-Takács  10-18-13572  H 209,9127 ko
H kategória
1. Tőkés Csaba  08-18-00095 H

Standard kategória
Hímek
1. Zsiga Gábor  09-18-05883H
2. Csabán-Papp  09-18-05423 H
3. Lipták Ferenc  06-18-84035 H
Tojók
1. dr. Hardonyi András 07-18-90147 T
2.Csabán-Papp  09-18-05412 T
3. Burka-Takács  07-18-93049 T
 

Észak-II. tagszövetség
Sport A kategória
1. Orosz Ferenc   07-05-12522 H 
2. Orosz Ferenc  07-05-93608 H 
B kategória
1. Szabó Géza  07-08-91410 H
2. Szabó Géza  09-08-D 208048 H
C kategória
1. Szabó Géza  07-08-91471 H
2. Szabó Géza  06-08-D 148756 H
D kategória
1. Szabó Géza  08-08-00359 H
G kategória
1. Kókai Lajos  10-08-20032 T
2. Szabó Géza  10-D 237602 T
H kategória
1. Szabó Géza  07-08-91443 T
2. Aranyosi Béla  09-26-13201 H

Standard kategória
Hímek
1. Csordás Barnabás 09-24-33236 H
2. Csóka János  09-26-13332 H
3. Szabó Géza  07-08-91488 H
Tojók
1. Oláh János  07-08-93591 T
2. Oláh János  10-08-17528 T 
3. Oláh János  10-08-17552 T

A kiállítást mindenki nagy örömére megtisztelte jelenlétével Bárdos 
István elnök úr is, aki a díjak átadása mellett „alkalmi” fotoriporternek 
is felcsapott és készített a kiállításról több fényképet, hogy az olvasók 
is jobban átérezhessék a kiállítás hangulatát. (Sajnos a meghívott fo-
tósok a kiállítás napjának délelőttjén mondták le részvételüket).

A rendezők ezúton is köszönik Gombos Lajos sporttársnak, hogy 
bemutató ketreccel kisegítette a két tagszövetséget!

Összességében kijelenthetjük, nagyon jó színvonalú kiállítást szervez-
tek a két tagszövetségben, példát mutatva talán másoknak is.

Zsiga Gábor
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„Legyen hited, a világon mindennek célja van” 
avagy hogyan lett a 08-18-98-978-as kkh-ból István király? 

A tulajdonosát Szabó Istvánt a tag-
szövetségünkben elért jobbnál jobb 
eredményei után kerestem fel először 
lakásán, ahol a galambjai is vannak. 
Már első találkozásunk alkalmából 
megállapítottam, van benne valamiféle 
megfoghatatlan elszántság, hogy min-
dig jobb legyen.

Szabó István 1971-ben született, 
nős, két gyermek édesapja, vállalko-
zó. Az észak magyarországi recessziós 
időszakban főleg októbertől-márciusig 
van munkája, így tavasszal, nyáron 
több ideje marad a galambjaival fog-
lalkozni.

Munkája mellett, csak egyetlen hob-
bijának hódol a családjával együtt. Ez 
a hobbi a postagalambászás, amely 
már kőkemény, következetes, céltu-
datos munkává alakult át. Alsózsolcán 
laknak, jelenleg a felsőzsolcai Z-25 
egyesület tagjaként versenyzik. Egy 
kicsit mindig a székely góbékra emlé-
keztet: büszke, tiszta szívű, becsületes 
magyar, hatalmas szívvel.

- Mióta versenyzel? Mióta foglalko-
zol postagalambokkal?

- Ahogy visszaemlékszem, 2004 ja-
nuárjában elmentem a barátaimmal az 
országos kiállításra és a csornai Jakab 
Sándortól vásároltam Marcell Desmet 

vérvonalú tenyészgalambokat, a már 
meglévő Dobrosi Lajostól és Tóth 
István sporttársaktól kapott galam-
bokhoz. Ezek kombinációi annyira 
jól sikerültek, hogy rövid pályafutá-
som alatt sikerült elérnem több kiugró 
eredményt. Mindig igyekeztem ellesni 
rutinosabb, idősebb sporttársaimtól a 
postagalamb-versenyzés és tenyésztés 
fortélyait, ami nagyon szép, de nem 
egyszerű feladat.

- Milyen módszerekkel versenyzel?
- Egyszerre több csapattal verseny-

zem. Az állományom 35 darab ver-
senygalambból áll, általában csak a 
hímekkel versenyzek, szeretem, ha a 
versenygalambok párja várja a ver-
senyző társát.

Nyolc pár tenyészgalambot is tar-
tok. Nem vagyok híve a sok fiatal ga-
lamb kiengedésének, mert azt vallom, 
hogy a mennyiség a minőség rovására 
mehet. Évente mintegy 35-40 fiatal-
galambot nevelek fel, és így sikerült 
megnyernem már harmadik éve tag-
szövetségünk fiatalok bajnokságát is. 
Szeretném megemlíteni azt is, hogy a 
versenyek megkezdéséig csak a leg-
szükségesebb gyógyszerkezelést al-
kalmazom és mindig a természetes 
anyagokat részesítem előnyben. Ver-
senyidőszakban minden nap reggel 

és délután is takarítunk, amelyben a 
családom többi tagja is kiveszi részét. 
A takarmányt saját magam keverem 
10-12-féle magból. Ennek összetételét 
mindig úgy alakítom, hogy verseny, 
avagy felkészülési időszak van. 

- Mesélj egy kicsit az eredménye-
idről!

- 2007-ben a 04-50-36576-os kkh 
galambom Regensburgból a zónában 
3., tagszövetségünkben 2. lett. Ké-
sőbb ő lett az állomány egyik alapítója. 
2008-ban a 08-18-98978 kkh lett tag-
szövetségünk fiatal championja négy 
út – négy helyezéssel. 2009-ben 6500 
induló galambból országos 13. lettem 
Magdeburgból 2010-ben értem el a 
jobb eredményeket: a zónánkban rövid 
távú csapatbajnokságban 5., az orszá-
gos rövid távú csapatbajnokságon 6. 
lettem! Az országos hosszú távú csa-
patbajnokságon 15., zónánkban pedig 
2. helyezést sikerült elérnem. A 07-18-
92221 kkt hosszú távon zóna champion 
1., országos champion 6., országos szu-
perkupa champion 4. lett. Tagszövetsé-
günk fiatal csapatbajnokságán az első 
két helyet sikerült megszereznem. 

- Ezekre az eredményekre nagyon 
büszke lehetsz, de most már mutassuk 
be – szerintem – az ország jelenlegi 
legjobb versenygalambját.

- A 08-18-98978 kkh galambomat 
Tóth Istvántól kaptam, aki mostanság 
is a kerület egyik élversenyzője. Ez a 
galamb egy csoda, kiváló formát mu-
tatott már 2010-től egész évben, hiszen 
azon kívül, hogy országos rövidtávon 
első lett, a Magyar Kupa Ász galambok 
közül 2. lett, de nem csak rövidtávon 
volt megbízható, hanem pl. Aasból is 
jó helyezést ért el. Legkiválóbb ered-
ményei 2010-ben az alábbiak:
Cinkota Zóna 2. 4377 ind.g.
Komárom Tagsz. 11. 4453 ind.g.
Móvár Tagsz. 168. 3911 ind.g.
Brno I. Zóna 11. 7680 ind.g.
Jihlava I. Zóna  14. 4668 ind.g.
Brno II. Zóna  1. 4602 ind.g.

2011-ben pedig olyan kiváló telje-
sítményt nyújtott, hogy az országos 
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első lett Sport „B” és „D” kategóriá-
ban 19,0985 ko ill. 25,7768 ko-el! „H” 
kategóriában pedig második helyezést 
ért el!

Nemzeti bajnokság hosszú távú 
I. championja lett, amellett, hogy a 
magyar kupa hosszú távú ászgalamb 
rangsorában is első helyezést ért el! 

A galamb részletes eredményeire 
mindenkinek érdemes rákattintania a 
sportszövetségünk honlapjára.

Eredményeiről csak szuperlatívusz-
okban lehet beszélni! Reméljük, Ma-
gyarországot méltón fogja képviselni a 
2012-es kiállításon.

Mivel ezeket a sorokat 2011. decem-
ber 5-én írjuk, ezért a tisztelt olvasó-
nak egy korábbi történetet is szeretnék 
leírni.

„A tagszövetségünkben is ez a ga-
lamb Sport „A”, „B”, „D”, év ga-
lambja „H” kategóriában is első lett. 
Kérdeztem tőle: 

- Van e már neve ennek a kitűnő 
galambnak? Mert minden kiváló ga-
lambnak van neve és ha elér egy I. 
helyezést az országos kategóriában 
akkor mit mondasz hogy hívják, hogy 
mutatod be?

- Majd gondolkozom - válaszolta.
- Gabi bácsi hogy hívná?
- Neked mi a legkedvesebb? - kérde-

zem tőle.
- A családom!
- Családomnak mégsem hívhatjuk a 

galambod, – mondom – és jót moso-
lyogtunk. Nevezd el a fiadról, legyen 
Manó. (Az egész család így hívja 15 
éves fiát.)

Meg is egyeztünk ebben, legyen 
Manó.

Két hét múlva újra találkoztunk és 
többek között újra előkerült a névvá-
lasztás. Ekkor már ismertek voltak az 
országos eredmények.

- Pistikém! Az ország legjobb ga-
lambját nem hívhatjuk Manónak. Eu-
rópa legjobb galambászai itt lesznek a 
budapesti kiállításon, s a legjobb ma-
gyar galamb egy szebb, külföldieknek 
is megjegyezhetőbb nevet érdemel. Én 
azt javaslom neked, hogy mivel Tóth 
István tenyésztette, Szabó István verse-
nyeztette, így talán az lesz a legjobb, 
nevezd el államalapító királyunk után 
István királynak!

- A legközelebbi fia meg majd lesz 
Manó, egyezett bele Pista barátunk, 
mint nálunk a családban.”

- Szeretném ha a származását is be-
mutatnád az olvasóknak, folytatva a 
riportot immár szintén 2011. decem-
ber 5-én.

Ezt a galambot, mint már említettem 
Tóth István sporttárstól kaptam, ezúton 
is köszönöm neki. (Ezt már többször is 
megköszönte.) Az apja 07-18- 92435 
kkcs H. Az anya 07-50-26750 kk T.

István király nagyszüleiben mind 
apai, mind anyai ágról egy dr. Elefánti 

György x Tóth István galambok van-
nak rokontenyésztésben, konkrétan a 
97-05-06186 kk H, dr. Elefánti György 
x 99-18-24222 kk T Tóth István galamb 
szerepel az apai ág, tojó nagyszülőnél, 
illetve az anyai ág, nagyapai nagyszü-
lőnél. (Sajnos az Elefánti galambokról 
többet nem tudtunk kinyomozni, de ha 
valaki tud bővebb információt nyújtani 
e két Elefánti galambról, akkor szíve-
sen vennénk)

Kiskorában ez a galamb nem tarto-
zott az eseteim közé, mert csúnya, sár-
ga szeme volt a galambnak mondtam 
is ezt Tóth Pista bácsinak.

-”Nem baj Pistukám, amikor jól 
repül, majd meg fog szépülni”- vála-
szolta.

- Hát jól megszépült 2011-re! Oly-
annyira megszépült, hogy ő lett Ma-
gyarország jelenlegi legjobb galambja. 
(Erre a kijelentésemre csak huncutul 
mosolyog. Mondom neki ez igaz, húzd 
ki magad, legyél büszke rá!

- Tudom, büszke is vagyok, csak én 
nem nagyon szeretek beszélni.)

- Szeretnél-e még valami mást is 
megosztani az olvasókkal? 

- Nagyon köszönöm a családomnak, 
feleségemnek és gyerekeimnek a türel-
mét, hogy olyan hátteret biztosítanak 
számomra, amely nélkül nem tudnék 
eredményesen szerepelni. Ezúton is 
köszönettel tartozom Dobrosi Lajos-
nak, Tóth Istvánnak, Tóth Ferencnek 
és valamennyi egyesületi tagnak, hogy 
egész évben biztattak, ezzel is segítve 
a sikeres szereplésemet.

A szerző jogán szeretném megjegyez-
ni azt is, hogy Szabó István sporttárs 
2010-ben országos mesterversenyzői 
címet is nyert, melyet szerényen elhall-
gatott és 2011-ben is minden remény 
meg van arra, hogy újra megkaphassa 
ezt a kitüntető címet. 

A tulajdonosa döntése szerint a 
2012-es kiállítást követően István ki-
rály visszavonul és a tenyészdúcban 
végzi majd kötelezettségét, bízva ab-
ban, hogy méltó utódokat fog örökí-
teni, melyre minden esély megvan, 
hiszen már eddig is produkált kiváló 
egyedeket. 

Zsiga Gábor
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Gerard Schalkwijk 
Lopik, Hollandia

Gerard Schalkwijket nem kell bemutatni 
– a galambversenyek világában köztudott, 
hogy ő Ries Schalkwijk, az egykori nagy 
holland bajnok fia. 2009-ben elhunyt édes-
apja „ász” versenyző volt, és ő alapította a 
Travipharma céget, amely állatgyógyászati 
termékekkel foglalkozik. Riesnek fiatal kora 
óta voltak galambjai, továbbá két nagybátyja 
és unokatestvére is versenyzett, hosszú távú 
specialistaként. Gerard szerint „a galamb-
sport a véremben van”. Gerard ötévesen 
kezdte, első dúcát narancsdobozokból építet-
te. Mivel az érdeklődése három évvel később 
is töretlen maradt, kapott egy igazi dúcot. 
A fiatal Gerard a helyi, ijsselsteini (Utrecht 
közelében lévő) postagalamb sportegyesület 
tagja lett, és édesapja irányításával elsajátí-
totta a postagalambsport rejtelmeit.

1985-ben Ad Schaerlaeckens írt egy cik-
ket a híres Karel Meulemans-galambokról, 
és Schalkwijkék úgy döntöttek, hogy tesz-
nek egy próbát, így megvették ’Kadet’, 
’Bourgske’, ’Prins’ és ’Schoon Donker’ le-
származottjait. Gerard: „Sok barna színű 
madarat tenyésztünk, amelyek híressé 
váltak, mint jól versenyző galambok, 
és amelyek Hollandia élvonalába juttat-
tak minket, megnyerve területi összetett 
versenyeket, melyeken több ezer galamb 
vett részt. 1988-ban egy Teus Versloot 
galambbal, ’Golden Wonder’-rel győz-
tünk a 3. St. Vincent 1045 km-es nem-
zeti versenyen, megnyerve az autót.” 
1990-ben John Van Boxmeertől és fiai-
tól, Johntól és Harrie-től vettek galam-
bokat St. Oedenrode-ből, az akkori idők 
egyik legjobb dúcából. Ries és Gerard 
az éltenyészállományból vett több fia-
talt, amelyek a régi Zoontjens családból 
származtak. Ez az ötlet remekül bevált, 
és nagyon jól lehetett őket a Meuleman-
galambokkal keresztezni. A zandhoveni 
Eddy Janssen egy belga galambot hozott be 

2000-ben, amely a világhírű Dirk Van 
Dycktől származott, és ez a párosítás 
kiválónak bizonyult. Ez a galamb valódi 
sikersorozatot indított el a Schalkwijk-
dúcban, briliáns teljesítményt produkál-
va az elmúlt 10 évben a ’Kannibaal’ és 
’Rambo’ vonalakkal.

2003-ban Gerard komolyan elkezdett a 
hosszú távú versenyzéssel foglalkozni, és 
Hollandia 10. Nemzeti Bajnoka lett ezen a 
távon. 2005-ben számos eredményt értek 
el, legjobbakat Ries – Pont St. Max-ban 1., 
2. és 3. helyet szerezve (4880 galamb), 4., 
5., és 6. az NPO nyílt versenyén (16888 
galamb). Fantasztikus teljesítmény ha-
talmas nevezési létszámnál! 2006-ban 
Gerard A. P. Overwater galambokat im-
portált, a ZLU versenyek legjobbjait. 
2007-ben érte el Ries a legnagyobb sike-
reit, 1. Keizer Bajnok lett, majd súlyos betegsé-
ge miatt alább kellett hagynia a galambászattal. 
Ez jelentette Ries sikereinek a végét, azonban 
jó galambokat ajándékozott el sporttársainak, 

és örült sikereiknek, amelyeket az ő állomá-
nyával értek el. A Schalkwijk család jó 

barátja, Kenny Wise Isleworth-ból is 
szép sikereket ért el galambjaikkal – 
2. hely a London Openen és a Dél-ke-
leti Classic Club alenconi versenyén, 
1. a blandfordi szövetségi és 1. hely 
az bergeraci összetetten. Két év be-
tegség után Ries 2009. június 25-én 
elhunyt, mely súlyos veszteség volt a 
Schalkwijk család számára.

2009-ben Gerard megerősí-
tette csapatát, és a belga Frans 
Burgeneerstől vett galambokat, aki 
hosszú távú specialista és a 2005-ös 
barcelonai nemzeti verseny győztese. 
Rik Ros tanácsokkal látta el Gerardot 
a hosszú távú versenyzés modern 
módszereiről, így teljesen új rendszer 
szerint versenyzett. Gerard jelenleg 
is hosszú távon érdekelt leginkább, 

főbb tenyészvonalait A. P. Overwater, Frans 
Brungeneers és Rik Ros galambjai alkotják. 
Gerard dúcának legjobb versenyzői jelenleg: 

• ’Reppe Ries’ Bergerac nemzeti (850 km), 
13200 galamb – 8. hely; 

• ’Pau Doffer’ egyesületi 3., NIC Ijss 15. 
hosszú távú Pau (1039km), 2000 galamb – 47.

• ’Casanova’ egyesületi 1., St. Vincent 
nemzeti (1036 km), 5698 galamb – 69., 
Cahors egyesületi (905 km) 137 galamb – 6., 
Brive egyesületi (808 km), 295 galamb – 33., 
2. ászgalamb, 5. ászgalamb hosszú távon 
Utrecht-ben, majd tenyésztésbe véve

• ’De Tarbes” egyesületi 1., NIC IJss 
Tarbes (1039 km) 10., Pau egyesületi 7. 
(1039 km), egyesületi 9., NIC IJss Perpignan 
(1041 km) 22.,

• ’Goede Bontje’ egyesületi 3. (191 ga-
lamb), Cahors prov. (905 km), 3853 galamb 
– 71., klub 8. (224 galamb), Perigueux prov. 
(816 lm) 3425 galamb – 43., 

• ’Deep Purple 2’ Morlincourt prov (300 
km) 14500 galamb - 2., egyesületi 6. (191 
galamb), Cahors prov. (905 km) 64.

„Blauwe Jef Junior”
• Eredeti Eddy Janssens
• a Strombeek 1. helyezett (4003 ga-

lamb) apja
• Epehy 1. hely (756 galamb)
• Epehy 17. hely (707 galamb)
• Sens 2. hely (854 galamb)
• Lorre-től: félhosszú-távú 1. ászga-

lamb, Antwerpeni Egyesület

„Diamond Lady”
• Vonal: Eddy Janssens, Meulemans, 

van Boxmeer (Zoontjes)
• Blauwe Kannibaal közvetlen lánya – 

top tenyészgalamb – nemzeti győzte-
sek származnak tőle

„Lady Gaga”
• J. Aarden vonal
• „Rappe Ries” anyja – Bergerac 

nemzeti 8., Orange nemzeti 8.

„Lady Richelle”
• eredeti Frans Bungeneers
• Don Michel unokája: Perpignan 17., 

21. hely, Nat. Dax. 39., 58. hely
• az anyja Queen Tonny féltestvére: 

Barcelona nemzeti 1., nemzetközi 4. 
helyezett, Aranyszárny győztes
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Megkérdeztem Gerardot, hogy milyen 
módszerrel versenyezteti az öreg galambjait, 
továbbá megkértem, hogy beszéljen az eteté-
si programjáról, és hogy milyen távokon ver-
senyezteti az öreg galambokat. Azt válaszol-
ta, hogy „jelenleg a maraton (hosszú távú) 
versenyek érdekelnek. Természetes módszer-
rel versenyeztetem őket, mert úgy gondolom, 
jobbak az esélyeim, ha a tojókkal és a hímek-
kel versenyzek. Főleg a tojók érnek el jobb 
eredményeket, ha 4-5 napos fiókáik vannak a 
fészekben. 36 versenyző párom van, és min-
dig sok fiatalt tartok, hogy az öreg galambok 
teljesítménye jobb legyen. A fiataloknak két 
hosszú távú versenyen (kb. 800-900 km) kell 
részt venniük, az öregek három hosszú távú 
versenyt repülnek (kb. 1000-1100 km) és né-
hány közülük indul Barcelonában is. A ver-
senygalambokat márciusban rakom párba, és 
hagyom őket tojni, majd azonnal eldobom a 
tojásokat, hogy megmaradjon a tollazatuk. 
Egy hónappal az első hosszú távú verseny 
előtt párba rakom őket, hogy érdeklődjenek a 
fészek iránt, és hagyom, hogy fiókáik le-
gyenek. Ezelőtt özvegyen hagyom őket, 
és hetente versenyeznek, hogy edződje-
nek és több kilométer legyen a szárnya-
ikban. Az első hosszú távú verseny előtt 
már több mint 1000 km-t repülnek! Az 
öreg galamboknál sötétítést alkalmazok, 
egészen három héttel az első hosszú távú 
verseny előtti időpontig.

Az etetésről: mivel a Travipharmánál 
végzett munkám nagyon lefoglal, a saját 
galambjaimnál egyszerű módszert hasz-
nálok, amely a természetes módszer, és 
így az etetés is egyszerű kell, hogy le-
gyen. Amikor párba rakom a verseny-
galambjaimat, kőtálban etetem őket a 
fészekben. Naponta egyszer kapnak enni 
ebbe a tálba, és 24 óra alatt ki kell üríte-
niük. Speciális keveréket etetek – „Rik 
Ros Mix”, amely kétféle verseny-keve-
réket, P40-et, kis édes kukoricát, kevés 
kendert tartalmaz, és a keverék egyharmada 
árpa. Ez a keverék nagyon kiegyensúlyozott, 
és pont elég ahhoz, hogy megfelelő súlyban 

tartsa a galambokat. Ezt kapják a hosszú 
távú versenyek előtt, három nappal a be-
kosarazás előttig. Arra a három napra ki-
veszem az árpát a keverékből, és Omega 
Olie keveréket adok a magvakhoz, amely 
birkazsírt tartalmaz, és a vizükbe Combi 
Fondot és Forte Vitát keverek. Egy nap-
pal bekosarazás előtt SAS orrcseppel ke-
zelem őket nyálkásodás ellen, hogy több 
levegőhöz jussanak, és gyorsabban tájé-
kozódjanak hazafelé. Az ivóvízhez Orni 
Tricho mixet adok Trichomoniasis ellen 
és a légzőszervi betegségek megelőzésé-
re, mint a Mycoplasmosis.

A következő kérdésem Gerardhoz az 
volt, hogy milyen állománnyal dolgozik 
és hány pár galambot tart meg, mi a je-
lenlegi csapat származása és milyen új 
galambokat adott ehhez. - „24 pár ga-
lambot tartok, és közülük 8 sprintverseny-
ző, 700 km-es távig. Karácsonykor rakom 
őket párba, mert ilyenkor nem dolgozom, és 
több szabadidőm van. 20 nappal a párosítás 

előtt 17 és 21 óra között világoson tartom 
őket. A Mariman Breeding Red Plata keve-
réket etetem velük, bőségesen. Véleményem 

szerint egy jó galambnak gazdag tolla-
zattal, rövid szárnyközéppel, kiegyen-
súlyozott testfelépítéssel – nagyjából 
körte-alakkal – kell rendelkeznie. A jó 
hosszú távú galambnak erős az izom-
zata, de nem súlyos, az izmok nem a 
mellcsont közvetlen közelében helyez-
kednek el, és rugalmasak, mint példá-
ul egy félig felpumpált biciklikerék. A 
sprint illetve középtávú galamboknak 
keményebb izomzatuk kell, hogy le-
gyen, közel a mellcsonthoz. A sprintga-
lambok lehetnek egy kicsit nagyobbak 
és erősebb csontozatúak. A jelenlegi 
galambcsaládom A. P. Overwatertől 
származik, olyan nemzetközi verse-
nyekre, mint Barcelona, Perpignan, 
Narbonne, Marseille, stb. Ezek erős 
galambok, és amikor nagyon meleg 

az idő (30°C), és keleti szél fúj, ők a nye-
rők. Legutóbbi „szerzeményeim” a belga 
nemzeti Barcelona győztestől – Mr. Frans 
Bungeneerstől (Cor de Heijde-Made) – és 
a Bergerac nemzeti– továbbá St. Vincent-
győztestől – Mr. Rik Ros-tól – származnak. 
Ezek a madarak kivételesen jók a gyorsabb 
hosszú távú versenyekre, mint például a 
Bordeaux-i versenyek (800-900 km-től). A 
teszttelepi versenyekre Meulemans-vonalú 
galambokat tartok, az eredeti barnákat és 
pencileket; a belga Dirk van Dyck vonalát 
pedig zandhoveni barátom, Eddy Janssens 
segítségével tartom. Ezek és a Zoontjes-
galambok a Van Boxmeer (St. Oedenrode) 
családtól számos nemzeti első helyes, olim-
piás galambokat és összetett győzteseket 
produkáltak világszerte. A middlesexi Ken 
Wise jó példa az angliai sikerekre.”

Gerard állományának egyik kiemelke-
dő tenyészgalambja ’300 Duifke’, ’Super 
Koppel’ lánya az Aarden/Van Geel vonalak-
ból. Számos kiváló versenyző származik tőle, 
többek között ’Casanova’ és ’Goede Bontje’. 
’Goede Bontje’ apjától, ’De Batenburg 
Doffer’-től származik még: ’2006292’ – 
Bordeaux 1., Brive 12., ’20080625’ – Bor-
deaux 6., és ’2008064’ – Bordeaux 41. ’Dure 
Look Alike’ – a ’De Tarbes’ ászgalamb apja. 
’Magic Kannibaal’ – Van Dijk és Meulemans 
vonal, a fiatal bajnok, ’Deep Purple 2’ apja. 
Félhosszú-távú ászgalamb, Meulemans és 
Zoontjes vonal, ’Deep Purple 2’ anyja.

Az évek során számos kiváló eredményt 
értek el a Schalkwijk-galambok más galam-
bászok kezében is, többek között:

• NPO nemzeti Morlincourt 1. hely (21061 galamb)
• Niergnies 1. hely (28385 galamb)
• Ablis nemzeti derby 28. hely (8000 galamb)
• Pt. Maxence 1. hely (11070 galamb)
• NPO nemzeti Bourges 1. hely (8707 galamb)
• NPO nemzeti Pt. Maxence 4. hely (16500 galamb)
• Nemzeti + nemzetközi szektor 3 St. 

Vincent 1. hely (8000 galamb) – az anyja 
Meulemans „Moker”-étől származik

• Soest teszttelepi verseny 6. hely és 6. ász 
(500 galamb)

• Ablis nemzeti derby 2. hely (8000 galamb)

„Choco Gerd”
• Meulemans vonal
• gyönyörű hím
• Meulemans Kadet vonal x R. & X. 

Verstraete

„Playboy”
• Vonal: E. Janssens x Meulemans
• Teletextes pár fia
• NPO Pt. st. Max (16888 galamb) – 4. 

hely
• Ablis nemzeti (8000 galamb) – 7. 

hely

„Rappe Ries”
• Vonal: J. Aarden, vd Wegen
• 2011:  S3 Orange nemzeti 8. hely 

(6576 galamb, reggeli feleresztés)
• 2009: Bergerac nemzeti 8. hely 

(13200 galamb)
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• NPO nemzeti Pt. Maxence 5. hely (16500 galamb)
• NPO nemzeti Pt. Maxence 6. hely (16500 galamb)
• Ablis nemzeti derby 7. hely (8377 galamb)
• Morlincourt félnemzeti 2. hely (14449 galamb).
A következő kérdés Gerardhoz az volt, 

hogy hány fiatalt tart meg egy szezonban, 
hogyan edzi és eteti őket, milyen módszerrel 
versenyez velük. - „Általában 80 fiatalt tartok 
meg, mert szerintem nagyon fontos, hogy fia-
talon tartsuk a versenyző állományt. Hetente 
edzem őket, és szintén hetente versenyzek 
velük egészen az utolsó versenyig, ami a 440 
km-es nemzeti. Ezzel a módszerrel biztosí-
tom, hogy sok tapasztalatot gyűjtenek az el-
következő hosszú távú versenyekre. A hosszú 
fiatal szezon miatt a jól bevált sötétítést al-
kalmazom. Szoktatáskor Travipharma Forte 
Vitát adok a fiataloknak 14 napig, hogy ne 
veszítsenek a kondíciójukból és védve legye-
nek a fiatalok betegsége ellen. Ezután heten-
te háromszor kezelem őket az egész szezon 
alatt. Mindig kiváló kondíciót tapasztalok! A 
legjobb eredményeket az özvegy módszerrel 
érem el, a harmadik verseny után kezdve, az-
előtt pedig természetes módszert alkalmazva. 
Hetente egyszer pedig Mariman Variamixet 
etetek. Erősebb, teljesebb keveréket csinálok, 
olyat, mint a „Rik” keverék az árpa nélkül, 2 
napig, beleértve a bekosarazás napját.”

A hosszú távú vagy a sprint verse-
nyeket kedveled jobban? – „Minden 
távot szeretek, és majdnem mindent 
elértem az összes távon, de egyre 
inkább a hosszú távú versenyekre 
koncentrálok. A középtávú galamb-
jaim már egészen a Bordeaux-i 850 
km-ig teljesítenek.”

Mi volt a legjobb élményed a pos-
tagalambsportban? – „A barcelonai 
első helyem, úgy, hogy csak egyet-
len galambot indítottam a verse-
nyen. De ennél is izgalmasabb volt 
győzni a 3. St. Vincent nemzetin 
(1045 km) ’Golden Wonder’-rel, 
megnyerve az autót és még érdeke-
sebb díjakat.”

Mi a véleményed a „szem teó-
riáról”? – „Úgy látszik, elég nagy 
szerencsével választottam ki a legjobb 
versenyzőket és tenyészgalambokat a 
különböző dúcokból, amelyeket meg-
látogattam. Szeretem megnézni a ga-
lambok szemét, mert ez az egyetlen le-
hetőség arra, hogy belelássunk az állat 
lelkébe. Mindig követem a legjobb elmé-
leteket, de a vonaltenyésztést választom, 
hogy megerősítsem az állományomat. 
Szeretek az adott szezonban legjobb ga-
lambjaimmal tenyészteni, néha augusz-
tusi, késői párosításokat. Pár éve nagyon 
jó versenyzőket produkálnak, de a téli 
időszakban végig edzem őket.”

Volt már, hogy a szelídebb galambjaid 
érték el a jobb eredményeket? – „Voltak 
nagyon szelíd galambjaim, a legjobb pá-
roktól is, de elég gyakran elvesztek, te-
hát nem voltak annyira eredményesek.”

Mi a véleményed, a vedlési időszakban 
speciális etetésre van szükség? – „A vedlési 
időszak nagyon fontos, mert ez az az időszak, 
amikor a galambok a következő szezonra 
nyerik a díjakat. Nem szabad, hogy bármiben 
is hiányt szenvedjenek, tehát nagyon jó ved-
lési táplálékot kell, hogy kapjanak, továbbá 
Secacholt az itatójukba pár napig, váltogatva 
folyékony gyógynövény-keverékekkel, mint 
a Travipharma Bio 1, 2, 3.”

Gerard Schalkwijk eredményei a 2010-es 
szezonra kiválóak:

• ZLU nemzetközi hosszú távú –
o Barcelona (1199 km) 99. hely 
o Perpignan (1041 km) 5., 7., 9. hely
o Perpignan (1041 km) 90., 98., 121. hely
o Marseille (966 km) 9. hely
o Tarbes (1039 km) 1., 10. hely
o Bordeaux (885 km) 6., 12., 19. hely
o Pau (1038 km) 3., 7. hely
o Pau (1038 km) 47. hely

• Hosszú távú egyesület:
o Periqueux (816 km) 8., 17., 26. hely
o St. Vincent (1036 km) 1., 9., 13., 17. hely
o St. Vincent nemzeti (5698 galamb) 69. hely
o Cahors (906 km) 6., 18. hely
o Cahors nemzeti (1862 galamb) 55. hely
o Bordeaux (886 km) 30., 32., 41., 43. hely

o Cahors (906 km) 3., 6., 21., 44. hely
o Cahors nemzeti (1783 galamb) 308., 

552. hely
• Középtávú egyesület:

o Nanteuil (351 km) 13., 16., 40., 53. hely
o Nanteuil (351 km) 1., 2., 5., 6., 18., 39., 41. hely

• Fiatalok egyesülete:
o Strombeek (126 km, 173 galamb) 1., 5., 
9., 10., 12., 14., 15., 16., 17., 21., 22., 
23., 24., 26., 29., 33., 34., 36., 37., 39. 
hely

o Laon (282 km, 426 galamb) 20., 21., 
22., 29. hely

o Laon (282 km, 159 galamb) 1., 2., 3., 
4., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 20. hely

• Egyesületi bajnokság:
o 1. Keizer bajnok, ZLU versenyeken
o 1. bajnok (jelölt) ZLU versenyeken
o 2. bajnok (nem jelölt) ZLU versenyeken
o 2. éjszakai hosszú távú bajnok (nem jelölt)
o 3. éjszakai hosszú távú bajnok (jelölt)
o 3. éjszakai hosszú távú Keizer bajnok 
o 5. éjszakai hosszú távú ász galamb 

• Hosszú távú Utrecht Egyesület:
o 8. Super Keizer (nem jelölt) ZLU versenyeken
o 10. Super Keizer (jelölt) ZLU versenyeken

Micsoda lista egyetlen szezon alatt!
Beszélgetésünk során Gerard elmondta, 

hogy szerinte „az egészség a legfontosabb 
minden élőlény számára, és ez adja az állat 
további teljesítményének az alapját. Aki a 
legjobb eredményre törekszik, mindent meg-
tesz a jó alap létrehozásáért.” Megkértem, 
hogy beszéljen a cégéről: „a Travipharma 
egy független, holland, családi kézben lévő 
állatgyógyászati termékeket gyártó cég, 
amely eredeti és minőségi termékekkel van 
jelen a piacon. Termékeinket világszerte 
használják hatalmas sikerrel, és a legjobb 
galambászok versenyeznek a mi módszere-
inkkel. Édesapám, Reis volt a cég egyik ala-
pítója körülbelül 40 évvel ezelőtt, és 1988-
ban, miután diplomáztam, én vettem át a 
Travipharmát. Számos eredményes év után 
Reis 1991-ben kilépett, és ma én irányítom a 
világ 50 országába szállító céget feleségem-
mel, Katiuskával.

Az eredeti cikket írta Keith Mott
fordította: Hanák Dorottya

„King of Queens”
• eredeti Frans Bungeneers
• Queen Tonny unoka: Barcelona nem-

zeti 1., nemzetközi 4. helyezett, Arany-
szárny győztes

• Rodico (Barcelona nemzetközi 1.) 
féltestvérének a leszármazottja

„Late 516”
• Meulemans vonal
• Közvetlen a #1 párosításból: Moker 

x Sunlight – világszerte számos győz-
tes származik ettől a hímtől!

„Katiuska”
• eredeti Rik Ros
• a bergeraci nemzeti győztes unokája
• Stayerre vonaltenyésztve (Jac 

Steketee x Jan Ouwekerk)
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Bemutatkozik a 900-as Magyar Postagalamb Hosszú Távú Klub

Megpróbálom röviden, tömören bemutatni 
a 900-as Hosszú Távú Klubbot, mely nevében 
is hordozza a hosszú távú versenyek területén 
elkötelezett/gondolkodó személyek szilárd 
elkötelezettségét. Ezek a versenyek általában 
egynapos utakban nyilvánulnak meg.

Jellemző az alapítókra a VOLUNTARIZ-
MUS – hiszen erős akaratuk mindent eldön-
tött –, melyet Anker professzor szemléletei 
alapján kívánnak megvalósítani, úgy a te-
nyésztés, mint a versenyzések terén. A nagy 
tanító mester intelmeit, elméletei fejtegetése-
it, (kőbe vésve) érvényesítik. Hiszen Anker 
professzoron kívül Magyarországon, de 
bátran állíthatom Európában sem volt jelen 
ilyen magas szintű tudással rendelkező sze-
mélyiség, aki annyi tudásanyaggal látta el az 
igényes galambász társadalmat.

A Klub 2011 decemberében alakult meg 17 
fővel, melyben országos szintű galambászok/
prominens személyek is részt vettek, ott vol-
tak a megalakuláson, mint alapító tagok.

Elsősorban Anker Alfonz emlékének 
tiszteletéből adódóan, tanításait megőriz-
vén, és abból a gondolatból eredően, hogy 
a Mester utolsó éveiben ezt a galambtörzset 
tartotta a világ egyik legkiválóbb vérvona-
lának – magát a Klare-46-ot mindenképpen 
a világ legjobb tenyészgalambjának vél-
te – elnökünk, Meixner Zoltán javaslatára 
(mivel előzetesen Rogerrel egyeztetett) D. 
Matthijs-t a klub tiszteletbeli elnökének 
választottuk.

Ez a Hosszú Távú Klub nehéz szülés volt, 
de a nyomatékot (bár erre nincs felhatalma-

zásom) az adta meg a 900 Klub Elnökét – 
Meixner Zoltánt – korábban több egyesület 
megakadályozta abban, hogy nagy genetikai 
értékű galambjait a közös versenyeken ki-
próbálhassa. Nos, e személyeknek köszöne-
tet mondok, hiszen az ő ellenállásuk nélkül 
tudom, hogy ez a Klub nem jött volna létre, 
nem lett volna módom, hogy röviden bemu-
tassam a Klubbot.

Ennek a Hosszú Távú Klubnak székhelyet 
Áporkán a Meixner Tanya adott helyet, mely 
önmagában is egy festői környezetben van. 
Nyugodtan állíthatom „ez a nyugalom szige-
te” Áporka az 51-es út mentén Pest megye 

területén van. Áporkának jelentős történelmi 
nevezetességei is vannak, melyből csupán 
egyet kívánok kiemelni e község területén 
BRONZKORI urnatemetőt is találtak, mely 
szinte egyedülálló.

Rövid bemutatkozás után részletes prog-
ram beszámolóval Meixner Zoltán sportbará-
tunk szolgál. Az érdeklődőknek 2012. január-
ban megrendezésre kerülő Országos Kiállítás 
alkalmával a 900-as Klub Vezetősége részle-
tes ismertetést is tud adni.

Sportbaráti tisztelettel: 
Szabó Ferenc

Idei elképzeléseink, terveink

2012-ben biztosítunk három versenyt a 
jelentkezőknek, amit előzetes megbeszélés 
alapján egyeztettem a Pannon Maraton ve-
zetőivel, amelyet ezúton is megköszönöm 
Mihalik Csaba és Csehi Miklós sportbará-
taimnak.

A három versenyút a következő:
- 06.26. Bamberg
- 07.07. Berlin
- 07.14. Rostock
Szeretnénk egy újítást a fiatalok röpteté-

sével kapcsolatosan bevezetni, ami egy új 
színt és lehetőséget biztosítana a magyar 
galambászok számára. A fiatalok program-
ja hat útból állna, június eleji kezdéssel és 
augusztus eleji befejezéssel. A versenytá-
vok 150 km-től 600 km-ig terjednének.

Utóirat:
Sporttársaimnak köszönöm a belém he-

lyezett bizalmat, és külön kiemelem Bár-
dos István irántam tanúsított segítőkész-
ségét, továbbá azt a hozzáállást, ahogyan 
a Club-900 alakulása felett bábáskodott. 
Reményeim szerint, sikerül egy morálisan 
lepusztulóban lévő galambásztársadalmat 
felébreszteni. A terveink elképzelhető, 
hogy „holnapra” még nem jutnak el az 
emberek tudatáig, de a kemény, kitartó és 
becsületes munka meghozza a gyümölcsét.

Minden egyes sportbarátomnak kívá-
nom, erőben, egészségben és sikerekben 
gazdagon kezdjék el a versenyszezont!

Tisztelettel,
Meixner Zoltán

Club-900 elnöke
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- Piet, mi az Ön véleménye Luisról?
- Igen, Luis, ő természetesen egy okos 

ember. Ha valaki bemegy hozzá a nappaliba, 
rögtön hozzáfog egy cigarettát sodorni. Az 
emberek azt mondják – bár én azt teljesen 
nem írom alá – hogy elég ravasz, már abban 
az értelemben, hogy a pénzt ügyesen ki tudja 
húzni a zsebedből. Ezt mondják tehát Luisról. 
Ezt azonban meg kell fontolni, mert Luis köti 
az üzletet és Irma írja a leveleket.

Arendonkban Heinemannal voltam és 
Merkellel, aki korábban a Német Szövetség 
ügyvezetője volt. Heinemann egy diktátor 
volt és azt mondta: „Te úristen, ilyen ga-
lambokkal Quiévraint repülni?” Erre én azt 
mondtam: „De ezek felviszik a magasba azt, 
aki visz belőle”.

El akarták vinni a „Blauen von 48”-at, 
ami egy csúnya és ráadásul egy ismeretlen 
galamb volt. Semmi különös, de neki volt 
már egy hasonló kis tojója, amitől fantasz-
tikus jó galambokat tenyésztett. Azt hiszem 
ez a „Schone lichte von 51” volt. Mondtam 
Heinemannak, hogy meg kellene vásárolnia 
mindkét galambot. Mondta is Luisnak, aki 
szokásához híven elkezdett egy cigarettát so-
dorni: „Heinemann úr, Önnek itt áll a kocsija 
a ház előtt. Ha ezt a kocsit itt hagyja, akkor 
sem kapja meg a galambokat, mert nekem 
meg ott áll egy kerékpárom.” Hogy ez szép 
volt, vagy nem? De valóban így történt. Én 
ott voltam. Luis azután még azt is mondta: 
„Ameddig nekem lesz biciklim, addig egyál-
talán nem akarok autót.”

- Ez nem volt kommerciális.
- Nem, ez nem volt az. Ez azonban csak 

arra a két galambra vonatkozott. Egyébként 
Janssenéknál általában mindent meg lehetett 
venni. Ha az ember pénzt adott – én ismertem 
azokat az időket, akkor azok szinte semmibe 
sem kerültek.

Henk hozzáteszi: „Abban az időben 
Janssenéknél bármelyik galambot megvásá-
rolhattuk volna.” Azonban abban az időben 
én magam sem tudtam, hogy az összes többi 
törzs, amelyek akkor sokkal jobbak voltak, 
nem tudnak lépést tartani a Janssenekkel. Ki 
volt akkor próféta? Azt senki sem tudta.

Akkor Heinemann sem akart Janssen ga-
lambot. Pedig mindenki, aki abban az időben 
galambot hozott tőlük és azok több évig bizo-
nyítottak, később jó pár márkát kerestek rajta.

Azonban azt gondolom, hogy a legtöbb pénzt 
az utolsó öt évben fizették a galambokért. Átko-
zottul sok pénzt. Pedig ezek „zsákba macskát” 
vásároltak. Már magunk között szólva.

- Mikor kerültek Janssenék leszálló ágba?
- Igen, Janssenék már sok éve nem ver-

senyeznek. Ha valaki a Janssen érát 5 éves 
periódusokra bontja, akkor azt mondhatjuk, 
hogy 50 és 55 között nagyon sok jó galamb-
juk volt. 55-60-ig már kevésbé voltak jók, de 
még mindig jók voltak; amikor a ’Merckx’ 
kelt, akkor 67-et írtunk és volt talán kb. 3 

jó galambjuk. Abból kettőt eladtak és csak a 
Merckx maradt. Tehát csak nagyon kevés jó 
galambjuk maradt, ami még mindig fantasz-
tikus jó utódokat hozott.

Nézzük pl. van der Wegent. Neki volt az 
’Oude Dofferetje’. Van der Wegen akkor azt 
nem adta el. És öt évvel később szintén volt 
egy rendkívüli tenyészhímje. Nincs szükség 
sok ilyen galambra, ha az teljesen a csúcson 
van és az ember ezeket megtartja. Van der 
Wegen szintén erős beltenyésztést folytatott. 
Henk ugyan azt mondta, hogy inkább ke-
resztezett. Azonban szerintem sokkal többet 
beltenyésztett. Sokkal többet!

- Azt gondolom, hogy a Janssen témát 
befejezhetjük. Piet, mit jelent Önnek 
Vandenbroucke?

- Vandenbrouckehoz akkor mentem, ami-
kor Van Tuhyntól eljöttem. Vandenbroucket 
1950-ben ismertem meg, amikor az újságnál 
voltam. Vandenbroucke apja lenkereskedő 
volt. A len nagyon spekulatív dolog. Ez azt 
jelenti, hogy az ember egyik évben az utolsó 
ingét is elveszíti, a következő évben viszont 
betegre keresi magát. Az ő apja lókupec volt. 
A nagy hidegvérű lovakkal kereskedett.

Vandenbroucke feladott egy hirdetést egy 
újságban, miszerint keres egy embert, aki 
neki a galambokkal való versenyzésről be-
szél. Ezt én nem tudtam, ennek ellenére fel-
vettem vele a kapcsolatot. Azt mondtam neki: 
„Amit te kérdezel, azt nem ismerem, azon-
ban tudok mást, igazi jó dolgokat.” Ezután 
Vandenbroucke rám kérdezett: „Mennyibe 
kerülne, belőlem Belgium bajnokát csinál-
ni?” Azt feleltem: „50.000 belga frank.” Ez 
minden újságban benne volt. Persze később.

Adsz nekem egy lehetőséget arra, hogy 
6 galambot vásároljak neked, és három év 
múlva már láttathatod magad. Igen, három év 
múlva elkezdett versenyezni, kedves uraim. 
A Cattryssek ellen, a Delbarok ellen és álta-
lában mindenki ellen. És lépést tudott tartani. 
Volt egy galambunk, úgy hívták „Nero”. Ez 
repült Périgueuxból Nemzeti 1-t, Libourneból 
Nemzeti 3-at, és Vannesből Nemzeti 2. dí-
jat… Ezek voltak a díjak!

Akkor azonban már nem voltam itt. 
Amerikába kellett utazom és mindenho-
vá, ahol galambokat kellett szortírozni. De 
Vandenbroucke mellett maradtam, mert az 
egyezség, amit kötöttünk tartalmazta, hogy 
ő soha nem hallgathatja el, hogy ezeket az 
eredményeket én csináltam. Ha ilyen kima-
gasló díjakat nyert, köteles volt kijelenteni, 
hogy azok az én érdemeim. Ez az ember 
ezt mindig kifogástalanul teljesítette. Végül 
is ez volt az igazság. És mindig hozzátette: 
„Nagyon boldog vagyok, mert egyre inkább 
ismerté váltam”.

Az elmúlt években végig Vandenbrouckenél 
maradtam. És az elmúlt években végig azt 
mondták, hogy Vandenbroucke képtelen 
egy galambot a kezébe fogni és galambjai-

val egyáltalán nem tud versenyezni. Ez volt 
Vandenbroucke híre. Vandenbroucke pedig 
nagyon akarta a galambokat, mert a Norma-
nok, a Villegas grófja és még egy sor ezekhez 
hasonló emberek közé akart tartozni. De ezt 
csak úgy tudta, ha „fönn” van. És hogy díja-
kat repüljön abban 100 %-ig tőlem függött. 
Én ezzel viszont soha nem éltem vissza. Én 
soha nem mondtam Vandenbrouckenek azt, 
hogy: „ezt nem csinálod jól, helyette ezt, meg 
ezt kellene csinálnod”, hanem azt mondtam: 
„Ez a te dolgod, épp elég munkád van vele. 
És ha megkérdezel, hogy mit kell csinálnod, 
akkor azt mondom, csináld csak magad.” 
Ilyen az én kapcsolatom Vandenbrouckeval. 
1950 óta ismerjük egymást.

Menj el egyszer Vandenbroueckehez és 
kérdezd meg őt, „Ki csinálta ezt itt?” Azt fog-
ja válaszolni: „Egy bizonyos ember.”

Galamb eladással soha nem foglalkoztam. 
Pedig ő szívesen vette volna, ha írok róluk. 
Azonban én azt mondom: „Nem írok a saját 
galambjaimról.” Gyakorlatilag soha nem is 
írtam róluk.

- Az 50-es években Ön Van Tuynnek dol-
gozott. Amikor már nem dolgoztak együtt 
foglalkozott továbbra is a galambok kivá-
lasztásával, vagy csinált más dolgokat is?

- Csak a galambok kiválasztását. Én erre 
adtam magam.

- Akkor tehát Ön a galambok kiválasz-
tásával és az írással kereste a kenyerét.

- Igen. Abban az időben 18 újságnak írtam. 
Másolatokkal, kópiákkal. Ezeket elküldték 
Johannesburgba, Amerikába és tulajdonkép-
pen mindenhová. Számomra nem ezek voltak 
a jó idők. Két fiam volt és mindkettőnek meg 
volt a sütnivalója. Az egyik ügyvéd lett és 
Henk Állatorvos.

Bredában volt egy kis telkem, azon állt 
egy istálló. Ezt viszonylag olcsón kaptam 

Az egyetlen, ami a postagalamb sportban számít, a kiválasztás
Piet de Weerd (IV. rész)

Piet de Werd egy Londoni Postagalambász 
Fórumon minősíti Prinz Bernhard holland 

tenyésztő galambját.
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meg egy kollégámtól, akivel abban az időben 
dolgoztam. Ő egy állatorvos volt. Azután az 
istállót lebontottuk és a helyére építettük a 
klinikát Henknek.

Amikor Henk, mint állatorvos elkezdte a 
rendelést, nekem 2000 kuncsaftom volt, tehát 
rögtön a galambokkal tudott kezdeni. Ezután 
együtt meglátogattunk néhány „nagy” kuncsaf-
tot és ez a szám villámgyorsan 5000-re ugrott.

- Piet, hogyan látja Ön a mai postaga-
lambsportot?

- Azt gondolom, hogy a hosszú táv Belgi-
umban és Hollandiában – nem Németország-
ban, mert Berlin éppúgy soha nem tud ver-
senyezni, mint München – meg lesz mentve. 
És úgyszintén a rövidtáv, mint Quiévrain, 
még soká fennáll. A kemény mag megma-
rad, csak nem tudom, hogy a kemény magnál 
vagyunk-e. Lehet a 65.000 talán sok, és ez 
visszamehet esetleg 40.000-re.

Egy másik dolog van, amit egyáltalán nem 
tudok értékelni, ahogy a nagy Kínában mennek 
a dolgok. Henk járt ott és mondta, hogy Kíná-
ban minden évben 50.000 új tag van! Azonban 
kik azok a tagok? Henk elmesélte, hogy ezek 
ott állnak és várnak… akkor jön egy vonat. Ak-
kor már ott van 1000 ember, akik mind a vonat-
tal akarnak utazni. Ez valami régi vonat volt, 
köhögött, prüszkölt és füstölt. A vonat tetején 
sokkal többen voltak, mint akik a vonatban ül-
tek. Ott valaki legfeljebb egy kis galambketre-
cet tudott magával vinni, de hogy egy nagy ko-
sár legyen, mondjuk egy versenyhez, arra nincs 
hely. Ez hát a nagy Kína. Shanghaiban pl. csak 

egymás között tudnak versenyezni. Ha azonban 
Taiwanról beszélünk, a dolog teljesen másként 
néz ki. Taiwanban hegyek vannak, itt egy város, 
ott egy város. Ez mindössze 250 km.

Ez ott a legnagyobb távolság. Ennyiről 
lehet versenyezni. Mit tehetnek hát a galam-
bászok?

Mindig a fiatalokkal versenyeznek. Az em-
berek azt mondják, a galamboknak pénzért kell 
repülni. Egy gyűrű 1000 dollárba kerül, azt kell 
a fiókára ráhúzni. A versenyen a galambokat reg-
gel nyolckor kell felengedni. Ha reggel van egy 
tájfun, ami még a fákat is elfújja, semmi gond: 
kifelé. Egy másik alkalommal olyan köd van, 
hogy az emberek egymást nem látják, a galam-
bokat ki kell engedni. Ez hozzátartozik. Ez be 
van kalkulálva. Ez az egész már csak egy lottó. 
Hát így megy ez Taiwanban. Hogy a jövőre néz-
ve ez mit jelent? Erről fogalmam sincs.

A Janssen galambokat, már 1938-ban is-
mertem, azután ismertem őket az 50-es évek-
ben és az öreg „Bange” idejében is. Abban az 
időben voltak valószínű a legjobbak.

Stichelbautnak voltak a világon a legjobb 
allround – galambjai. Hím és tojó testvérek, Tojó 
és fia; egy tojó, annak két hím fia, két féltestvér; 
ezzel kezdődött az egész Stichelbaut történet. És 
Nyugat-Flandriában, minden erős versenyző-
nek volt Stichelbaut galambja. Stichelbaut éve-
ken keresztül párosított hím és tojó testvéreket. 
Még Cattrysseéknak és Devriendtnek is voltak 
Stichelbaut galambjai. Beltenyésztés, beltenyész-
tés, beltenyésztés. És ezt félelemből csinálták. 
Féltek más galambokat behozni. Ugyanis már 

megpróbálták, de nem ment. Janssenék szintén, 
félelemből nem merték azokat egymás mellett 
tartani. Ez az igazság. Persze ezt nem fogják 
mondani, én azonban ismertem Janssenékat még 
a háború előttről. Tehát tudom, hogy ott mi tör-
ténik, akkor még teljesen jelentéktelen rövidtávú 
versenyzők voltak. Csak később derült ki, hogy 
galambjaik milyen kvalitással rendelkeznek. Le 
is írtam a könyvemben, amit a galambjaik minő-
ségéről gondoltam.

- Piet, léteznek a galambsportban tör-
zsek? Gondolok olyan ismert nevekre, mint 
Fabry, Desmet–Matthijs, Stichelbaut, Jan 
Aarden, Janssen. Ezek esetében beszélhe-
tünk törzsekről?

- Ez jó, hogy ilyen dologról beszélünk. Szí-
vesen elmesélem, hogy ezzel mi a helyzet. A 
Jansseneknek volt egy törzsük. Az utóbbi évek-
ben azonban már nem, mert elkezdték a követ-
kezőt mondani: „Te olyan jól versenyzel a mi 
galambjainkkal, vigyél el magaddal belőlük. 
Azokat azután össze tudjuk tenni a mi saját ga-
lambjainkkal.” Ez volt Janssenéknál az igazság. 
Sok másra ez nem volt igaz. Delbar vásárolt min-
denhonnan galambokat és azt mondta: „Ezek 
Delbar galambok.” Ez azonban nem így volt. 
Janssenéknél ez úgy kezdődött. Elmentek azok-
hoz az emberekhez, akik a Janssen galambokkal 
jól versenyeztek. Janssenék tehát visszakaptak 
kiszelektált galambokat a saját törzsükből. Így 
került be a csapos galamb a saját törzsükbe, ho-
lott nekik ilyen soha nem volt. Ez abban az idő-
ben, amikor Heinemannal voltam Janssenéknál 
még nem volt így. Akkor még féltek valamilyen 
idegen galambot bevinni. Ennek úgy az 50-es 
évek közepén kellett lenni. Hollandiában volt 
legalább 100 tenyésztő akkor, akik Janssen ga-
lambokkal nagyon jól versenyeztek, nagyon 
szívesen adtak vissza azokból. Hogy aztán ez 
külön-külön hogy történt, nem tudom. Volt ezek 
között egy pl. Fabrytól is. Fábrynál én állítottam 
össze egy tenyészpárt, amelyből nagyon jó fiata-
lok keltek. Akkor azt mondtam Fabrynak: „Menj 
már el a fiaddal Janssenékhez. Ezeknek nagyon 
jó galambjaik vannak.” És Fabry el is ment és 
amit látott nem akarta elhinni. Meg is vásárolt 
egy galambot a 60-ból, vagy a 70-ből, amit úgy 
hívtak ’Trage’, ez magyarul lustát jelent.

Akkor Fabry azt mondta: „Ti is kaptok tő-
lem egy jó galambot.”

De térjünk vissza ahhoz a galamb szorti-
menthez, melyek az un. Janssen keresztezések 
voltak. Arra gondolok pl., hogy a 019-es, ami 
csapos volt, szintén egy ilyen keresztezésből 
származott. Én száz éven keresztül nem láttam 
a Janssenek között csapos galambot. Minden-
esetre én nem voltam túl gyakran Janssenéknél. 
Ez a galamb olyas valakiktől jött, akik jól ver-
senyeztek a Janssenokkal. Ez is egyik valószí-
nű magyarázata annak, hogy Janssenék olyan 
soká kitartottak, hogy saját galambjaikat, 
melyek valahol szigorú szelekción mentek 
keresztül, visszahozták saját dúcukba. Gondo-
lom én. De nem tudom bebizonyítani, de azt 
hiszem, hogy ez így történhetett.

folyt. következik
ford.: Varga Antal

Piet de Werd mindent elmondott a galambokról Raymund Hermesnek. Tőle nincs jobb 
tanítómester. Jó 30 évvel ezelőtt kezdte a hosszú távú csapatát építeni és ebben a hol-

land galambszakértő tanácsainak meghatározó szerepük volt. Már 1982-ben jött az első 
siker, a Marseillei Nemzeti győzelemmel. Abban az időben Piet de Werd a Westerwaldot 
(Nyugatierdőség, ahol Hermes lakott), Szibériához hasonlította a belga és holland nem-
zetközi hosszú távú specialisták helyzetével szemben. (a ford. megjegyzése: Ugyan mihez 
hasonlította volna a Kárpátokat, ha neki azon keresztül kellett volna versenyezni negyven 

éven keresztül?) 
De Rajmund Hermes mellett szól, hogy ő a mai napig helyt állt a nemzetközi élmezőnyben. 

Eddig még senki nem volt tőle eredményesebb!
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Takarítás felsőfokon
Cikksorozatomnak elkövetkező részeiben, 

olyan állathigiéniai témákról lesz szó, mint a 
takarítás és a fertőtlenítés. Január folyamán 
a postagalambásznak viszonylag kevés dolga 
akad, így van időnk ezt a kérdéskört alapo-
sabban körbejárni, kicsit bővebben kitérve az 
alomanyagok használatára. Sokszor kerestek 
meg azzal, az igénnyel, hogy érdemes lenne 
az alapoktól elkezdeni a galambászok isme-
reteinek bővítését!

Ennek a kérésnek teszek most eleget!

A takarítás a galambtartásnak elengedhe-
tetlen velejárója. Tapasztalatom szerint senki 
sem szeret takarítani. Idő és munkaigényes, 
alaposságot igénylő folyamat. 

A galambászok egy része dúcmestert fogad, 
így oldja meg ezt a feladatot. Idős galambász 
ismerőseim viszont midig azt mondták: sok 
galambsza...t kell spaklival összeszedni, hogy 
megismerjük galambjainkat! Ez így van!

Már a dúc kialakítása során törekedni kell 
arra, hogy a takarítás minél könnyebben ki-
vitelezhető legyen. Szűk helyeken, kúszva-
mászva nem lehet gondosan takarítani.

A takarítás jelentőségét mi sem jellemzi 
jobban, hogyha jól csináljuk, a kórokozók 
számát több mint felére csökkenthetjük!

A takarításnak két fázisa ismert: a száraz és 
a nedves munkafolyamat.

A száraz eljárásnak az a lényege, hogy 
az erre kialakított eszközzel – spaklival – a 
trágya nagy részét eltávolítsuk a felületekről.

A dúc szervesanyag-terhelésének további 
csökkentése érdekében a helyiség belső felü-
leteit bő vízzel áztassuk, illetve spray vagy 
hab formában, felületaktív (detergens) anyag-
gal kezeljük. Ezt a műveletet nagy nyomású 
készülékkel is el lehet végezni. Az áztatással 
főként azokat a szerves anyagrészeket lazítjuk 
fel, amelyek a dúc padozatához vannak tapad-
va. Ezt követően pedig a felületekre – spray 
vagy hab formájában – hordjuk fel a detergens 
anyagot. Ezek ma már a hazai piacon is jelen 
vannak, és így minden galambász kiválaszt-
hatja a körülményeinek leginkább megfelelő 
szert. Hasonló készítmény a Röhnfried cég 
Avibac tisztító terméke, amely a megtisztított 
felületen egy stabil és egészséges mikroflórát 
is kiépít A detergensek haszna abban mutat-
kozik meg, hogy alaposabban tisztítják meg a 

felületeket, sőt, a repedésekbe behatolva, azok 
mélyén is elérik a kórokozókat. Mivel biocid 
hatással is rendelkeznek, így a káros szerveze-
teket tovább gyengítik, érzékennyé téve őket a 
fertőtlenítőszerek hatóanyagaira.

Nyilván a nedves takarítás nem minden 
dúcban valósítható meg.

A padozat anyagának megválasztása 
fontos szempont.

Fa felületek (OSB lap, rétegelt lemez, fur-
nérlemez) a trágya hatására elhasználódnak, 
könnyen elkopnak. Célszerű ezeket időnként 
lecserélni! Megoldás lehet a hullámpapír 
használata, amit elhasználódás után ki kell 
dobni, akár komposztálható is, nem szeny-
nyezi a környezetet. Nedvszívó kapacitása 
véges, emiatt gyakran kell cserélni.

Beton padozat esetében a takarítás többfé-
le módszerrel könnyíthető.

Ezeknek a felületeknek a nedvszívó ké-
pessége növelhető a Bianco (Natural, Versele 
Laga) nevű „dúcfertőtlenítőkkel”. Használa-
tuknak köszönhetően a padozat szárazon ma-
rad, jelentősen csökkenthető pl. a coccidiosis 
előfordulása. Hátrányuk, hogy lúgos ph-t 
okoznak, ami viszont kedvez a trichomonas 
szaporodásának.

Rácspadozat alkalmazása megkönnyíti a 
galambász életét.

Szempontok a padozat kiválasztásához:
• bírja el a galambászt, ne roppanjon be alatta,
• könnyen szerelhető legyen,
• könnyen lehessen takarítani,
• a rácsok kiképzése ne sértse a galambok lábát!

A rácspadozatot a galambok elviselik, de 
nem szeretik.

A rács alatt is takarítani kell időnként! Leg-
alább 3-4 hetente!

A felgyülemlő trágya egy idő után bomlani 
kezd, a felszabaduló gázok pedig irritálhatják 
a galambok nyálkahártyáit, hajlamosítva ez-
zel a légzőszervi betegségekre őket.

A rácspadló használatánál hátrány az is, hogy 
az etetőből kiszóródó takarmány a rágcsálók éle-
lemforrása lehet, ami köztudottan a salmonellosis 
előfordulásának kedvez.

Jó megoldás lehet az alomanyagok hasz-
nálata.

Milyen anyagokat használhatunk?
• Szénák, szalmák közül a borsószalma 

vált be a legjobban. Mintegy szőnyegként 
használható, ha legalább 10 cm vastagságban 
terítjük le, a szálak közé lehulló ürülék köny-
nyen összetakarítható. Az egyes szálak jól 
összetapadnak, nem foltosodik (mint a réti 
szénánál vagy a búzaszalmánál). A galambok 
szeretnek benne turkálni és fészekanyagként 
is hasznosítható.

• A faforgácsokkal nincsenek jó tapaszta-
lataim. A fenyőfaforgács rendkívül poros, 
irritatív, repüléskor felszáll a levegőbe, magas 
gyantatartalma a légzőszervek nyálkahártyáit 
károsíthatja. A keményfazúzalékoknak kivá-
ló a nedvszívó képességük. Már túlzottan is, 
így az ürülék por formájában folyamatosan 
jelen van a levegőben.

• A kétszer rostált sóder is jól bevált alom-
anyag főleg a nyári időszakban. Hátránya, szá-
momra az volt, hogy fel kellett cipelni (majd 
le) a padlástéri dúcba.

Ne feledkezzünk meg a dúc berendezési 
tárgyainak (ülőkék, etetők, itatók, ablakok, 
szellőzőnyílások...) takarításáról sem! A 
szerves anyagok jelenléte nagyban csök-
kenti a fertőtlenítőszerek hatékonyságát.

A következő részben a fertőtlenítő szerek 
használatáról lesz szó!

Itt szeretném felhívni ismételten a figyel-
müket, arra hogy a galambász állatorvos szá-
mára a megtanult dolgokon kívül rendkívül 
fontos a gyakorlati tapasztalat, az információ-
gyűjtés, és a galambászok visszajelzése.”A jó 
pap is holtáig tanul”- mondja a közmondás, 
valahogy így vagyok ezzel én is.

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

Keressenek bátran az ismert elérhetőségeken!
Jó galambászást és Eredményekben 

Gazdag Boldog Új Évet kívánok!
Keressék honlapunkat a 
www.galambpatika.hu címen.

Üdvözlettel:
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,

galambász

Koromra, és egészségi állapotomra te-
kintettel ebben az évben az aktív ver-
senyzést kénytelen vagyok befejezni. 
Igény esetén vállalom fiatalok gyűrűzé-
sét, majd a versenyek befejeztével állo-
mányomat felszámolom.

Tamás István
74/313 -907, ill. 20/3722-961

Tisztelt Sporttársak!
Versenygalambjaim tavaszi tojásai olcsón elvihetők, 2011-ben 
7-12 helyezés közt repült 28 db. Véralap D. Matthijs x Devrident.

16. Tagszövetségben elért eredményeim:
2010  Mesterfokú csapatbajnokság     1. hely; 
        Hosszú távú csapatbajnokság     1. hely; 
2011. Mesterfokú csapatbajnokság     2. hely; 
          Magyar Kupa legjobb dúc csapat     1. hely; 
          Magyarország élversenyzője     1. hely; 
         Nemzeti bajnokság  rövidtáv    6. hely, 
    középtáv    1. hely, 
    hosszú táv  2. hely. 

Championok megtekinthetők a 16. Tagszövetség honlapján.
Vajas Laci, Magyar Mesterversenyző 30/217-2914
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Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal 
akik ismerték és szerették, hogy Szekeres 
Sándor 82 éves korában elhunyt. Egysze-
rű családban született Karcagon és nőtt 
fel.
1950-es évek végén Budapestre költözött. 
Itt kezdett el postagalambokkal foglalkoz-
ni. B-26 majd B-18-as egyesület tagja. 
Tisztelte becsülte sporttársait. Becsületes 
munkásember volt. Példaértékű, ahogy 
szerette feleségét, gyermekeit, unokáit, 

rokonait. Nyugdíjazása után pár évvel honvágya volt. Visszaköl-
tözött Karcagra. Itt is galambászott az R-30-as egyesületben. Még 
77 évesen is versenyzett.
Betegsége sajnos közbeszólt.
Hamvait sírba eresztették melyet a kegyelet virágai borítottak el.
Tiszteletére felengedett galambok a lelkét a mennybe vitték.

Nyugodjon békében.

Az F-03 Soproni Postagalamb Egye-
sület mély fájdalommal tudatja, hogy 
Zügn Samu sporttársunk 2011. december 
3-án  73 éves korában elhalálozott.
Sírjánál a kegyelet virágaival és galambjai 
feleresztésével vettünk végső búcsút.

F-03 Egyesület 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
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Köszöntjük  
a január  

hónapban született 
sporttársainkat

B03 Ujházy Péter 79
A07 Káposzta János 78
Z20 Onofer László 78
P02 Kitulják Pál 77
N08 Gyurász Pál 76
L08 Bencze József 75
A43 Szabó József 75
H04 Vargyay István 75
R06 Csizmadia László 74
R09 Kálmán István 74
B03 Volek Győző 74
Y04 Balogh Imre 73
P05 dr. Bánki Gyula 73
H01 Berkes Lajos 73
G16 Ludván Zsolt 73
Z14 Nyulászi György 73
N14 Seres Gyula 73
Z14 Belányi István 72
R14 Hertelendy Csaba 72
B18 Jakab Károly 72
P08 Juhász Sándor 72
Z42 Kopcsó Ilona 72

K01 Sümegi József 72
A40 Kiss András 71
U04 Lantos József 71
A40 Palotai Gábor 71
C06 Tóth Ignác 71
Y01 Kovács György 70
R31 Molnár Sándor 70
F01 Ábrahám József 65
A25 Acsay András 65
Z14 dr. Cselédy József 65
Y10 Kovács László 65
N03 Lakatos László 65
Y14 Maródy László 65
M09 Marosi János 65
A23 Molnár Pál 65
N11 Ódor Mihály 65
B21 Semsegi József 65
D01 Sziksz Károly 65
B17 Szonda László 65
A13 Tuba János 65
N02 Öszterreicher Antal 65
A35 Gyetvai Vince 60

D03 Horváth Béla 60
R13 Kiss Lajos 60
Z06 Lévay László 60
Z28 ifj. Prokop János 60
F01 Remete Zoltán 60
R02 Szabó László 60
P08 Varga János 60
C05 Varga László 60
A25 Gavaldik József 55
Z40 Herczku Péter 55
D12 Hornyacsek József 55
L02 Szabó Imre 55
P13 Szabóné Snajder Anna 55
R15 Antal László 50
A04 Czakó József 50
Z22 Gregó Lajos 50
F09 Ivánkovics László 50
Z42 Schnek Ferenc 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. 27., 
00-36-70/596-6115

***
Tisztelt sporttársak! 
 19-es Tagszövetségben többszörös dobo-
gós helyezést és 3x kerületi bajnokságot 
nyert állományom felszámolom! Vérvo-
naluk: Janssen, Aarden, Wanroy, Symons, 
Stichelbaut, Bossua, Van den Poll, Hermes,... 
Kecskeméti Zsolt  Kőrösladány, Jókai 27.  
5516 Tel.: 06-30/391-0804

***
SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és jelzőgyűrűre telefonszám ké-
szítés rövid határidőre! Időjárásálló, vízálló, 
öntapadós matrica. Postai úton. 
www.fodordekor.com 
Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514

Gyerkó Tibort a jövőben rendszeresen kül-
földre fogják szólítani munkaügyei, ezért ál-
lománya teljes egészében kiadó (kb. közel 60 
db) amit génbank célból és nagy gondosság-
gal állított össze. Érdeklődni ezen a számon 
lehet: 06-20/331-5441

***
Benzing G-2 elektromos órámat eladom 2 
db kis antennával és 30 db chipgyűrűvel. Ár 
megegyezés szerint. Tel: 20/382-3591

***
A 16-os tagszövetség kerületi bajnok állomá-
nyunkból eredeti Horváth Károly galambok 
eladók és jó versenyző gyerekei is. 2011-es 
fiatalok is eladók.
Érdeklődni lehet 30/231-8605 megtekinthetők
www.baloghimre.mlap.hu

***
Galambjaim versenyeztetését befejezem. 40 
db-os 1. osztályú állományom egyben eladó, 
vagy 2012-ben fiatalok gyűrűzését kedve-
ző áron vállalom. Galambjaim másoknál 
is kitűnően teljesítenek. Molnár Sándor, 
Törökszentmiklós 06 30/233-2305

Jutalom fejében keresem 6 éves kisfiam két 
kedvencét 09-27-21686 és 09-27-21689. 
Tel: 30/932-6499 

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

Szaklapok 2011. jan-tól 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!!!


