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Galambászat a Pannon síkság szívében
Mint ahogy annak idején a Tigris és az 

Eufrátesz folyók között elterülő Mezo-
potámia a maga gazdagságával az embe-
riség bölcsője és egyben talán a galam-
bászat bölcsője is volt, ugyanígy a fejlett 
földművelésű Duna-Tisza köze lett az 
európai galambászat Mezopotámiája. 
E tájakon a galambok évszázadokon át 
találtak a mezőkön élelmet, az ember pe-
dig élvezte húsukat és szépségüket.

Ez a terület Budapesttől, Kecskemé-
ten, Szegeden, Baján, Szabadkán és 
Zomboron át egész Újvidékig húzódik. 
Szélessége mintegy 100 km, a hosszúsá-
ga pedig kb. 300 km. Ezen a viszonylag 
kis területen pillanatnyilag mintegy 50 
őshonos galambfajta létezik. Az észa-
ki, mindig csak magyarok lakta részben 
(100 x 200 km) 30 fajta, a déliben, a vaj-
daságiban pedig 20 galamb fajta kelet-
kezett.

Európa történetében a Duna mindig 
egy varázslatos mágnes volt, ide vonzva 
az emberi vándorlások során különböző 
népeket. Még az ősi időkben jóval Krisz-
tus előtt nagy népvándorlások mentek 
végbe Ázsiából Európába és fordítva, 
így jött létre a nevezetes „selyemút”, 
amely Kínából és Indiából kiindulva, 
Mezopotámián át ért Európába, majd a 
Duna mentén szerte ágazott.

A vándorlások során az ember a ga-
lambot előbb, mint szent madarat, majd 
később mind kedvenc állatát vitte magá-
val, így az első galambfajták néhány év-
ezreddel ezelőtt érkeztek Ázsiából Euró-

pába. A Duna mellett, közel Vukovárnál 
egy nagyszerű galambformájú figurát 
találtak, amely több mint 4500 éves. Az 
agyag figura fején (hegyes konty) és tes-
tén minták bizonyítják, hogy a „Vukovári 
galamb” nem „vad”galamb volt, hanem 
fajgalamb, amelyet az e tájon élő embe-
rek tenyésztettek.

A régi, szent illir galamb e tájakra az 
illírek jövetelével érkezett mintegy 3500 
évvel ezelőtt. Az illírek éltek a mai Pé-
csett és Zombor területén. A rómaiak az 
ezredfordulón érkeztek e tájakra és már 
itt találtak szent illir galambokat. Krisz-
tus után 325-ben a rómaiak felveszik a 
kereszténységet, melyben a galamb a 
Szentlélek szimbóluma lesz.

A VI. században a szlávok megjelen-
nek Közép-Európában és a Balkánon. 

Vukovári galamb

Svájci galamb fajták

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14 E-mail: info@postagalamb.hu Tel: 06-1/3424-522

Anker Alfonz halálá-
nak 30. évfordulójára 
megjelent az összeál-
lítás leveleiből.
Gyulai József levél 
összeállítása Anker 
Alfonz magánéleté-
be enged bepillan-
tást. A levelekben 
m e g i s m e r h e t j ü k 
Anker Alfonz életét, 
emberiségét. Közel 
kerülhetünk hozzá. 

A könyv 1000 példányban készült, eb-
ből 500 számozott. Megvásárolható vagy 
megrendelhető 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 ki-
váló versenyzőt mutat 
be, akik a klasszikus 
özvegy versenyzési 
módszerre építkezett és 
úgy alkotta meg saját 
versenyzési rendszerét. 
A szerző ezen extra 
módszerekre volt kí-
váncsi Hollandiában, 
Belgiumban és Német-

országban. Ezen újdonságok remélhetőleg 
sokunknak tudnak segíteni.

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

Ára: 1100.- Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Anker Alfonz a zseniális postaga-
lamb tenyésztő levelei tükrében

Ők is elfogadják a szent illir galambot 
és elnevezik Arkangyal galambnak. A 
Magyarok a IX. században érkeznek a 
Pannon síkságra, ugyancsak elfogadják 
ezt a galambot és Piróknak nevezik el.

Az illir galamb Európa szerte részt 
vett számtalan galambfajta kialakítá-
sában. Például, a rómaiak egész 400-ig 
uralkodtak Svájc fölött. A mai Velence 
közelében élt valaha a Venétek illir tör-
zse, amely elterjesztette Svájc területén 
is az illir galambot. Ebből alakultak ki 
a svájci galambfajták, amelyek testének, 
fejének, hegyes kontyának és csőrének 
alakja, szemének és tollának a színe ha-
sonlít elődeire.

Pekanovic Josip
megjelent: Galamb és kisállat magazin 

MGKSZ
2011. áprilisi számában
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Fiatal galambászok - (1. rész)
Bagdi Ákos vagyok, 13 éves a 

Nyíregyházi Jókai Mór általános 
iskola 7. osztályos tanulója. Ga-
lambász családban születtem, mint 
harmadik generáció. Nyíregyhá-
zán kertes családi házban lakunk, 
ahol a galambdúcaink is megta-
lálhatóak. Pici korom óta a posta-
galambokkal vagyok körülvéve. 
Hivatalosan 2009. óta vagyok tagja 
a magyar postagalamb szövetség-
nek, a 22-es tagszövetségen belül 
a T-01 egyesületben Bagdi Sándor 
és Ákos néven versenyzünk édes-
apámmal. A T-01 egyesület tagjai 
befogadtak, mint fiatal galambászt.

2011-es évben a következő ered-
ményeket értük el: 

Tagszövetségi rövidtávú csapat-
bajnokság: 16.

Tagszövetségi középtávú csapat-
bajnokság: 21.

Tagszövetségi általános távú 
csapatbajnokság: 17.

Amire a legbüszkébb vagyok 
nemzeti verseny Katowice orszá-

gos egyéni lista:
Zóna: 2.
Országos egyéni: 2.
Ezt a szép sikeres versenyzést a 

családom támogatásával sikerült 
elérnem, akiknek ezúttal is szeret-
ném megköszönni támogatásukat! 
Édesanyámnak és nővéremnek, 
Alexandrának, és főként édes-
apámnak, akinek nagyon sokat 
köszönhetek. Tőle örököltem a 
galamb iránti szeretetemet ő pedig 
nagypapámtól id. Bagdi Sándortól, 
aki már sajnos nincs közöttünk. 
Itt szeretném felajánlani Katowice 
országos egyéni 2. helyezésünket 
az ő tiszteletére. Köszönöm szé-
pen, hogy gondoltak rám, mint fi-
atal versenyzőre, és így lehetőséget 
kaptam egy rövid bemutatkozásra. 

Üdvözlettel: Bagdi Ákos
4400 Nyíregyháza
Nagyvárad utca 3
+36702945037
bagdika@freemail.hu

Borbély Aliz vagyok, 17 
éves. Iskolába járok, így sza-
badidőmben apukámmal szok- 
tam galambászni, ezzel is erő-
sítsük az apja-lánya kapcsola-
tot.

A budapesti 17. kerületben 
élek, egy kertes házban, ami 
egyúttal kedvez az állattartás-
nak is. Lakóhelyemen galam-
bászok az itteni B-02-es egye-
sület tagja vagyok.

2011. tavasza óta van galam-
bom valamint azóta vagyok a 
B-02-nek a tagja.

A galambjaim az édesapám-
tól származnak ő pedig, nagy 
részét Győrik Lászlótól ( A-47) 
kapta őket.

Mivel ebben az évben kezd-
tem így korábbi eredményeim 
nincsenek. De idén 2011 Fia-
talok Kornenburg 2-ből rende-
zett versenyen tagszövetségi 
I. helyezést értem el a HUNG 
2011 01 41643-as postagalam-
bommal.

A galambászat elkezdésében 
és most is édesapám, Borbély 
Károly, van nagy segítségemre.

Kalo Ádámnak hívnak. 14 éves 
vagyok, Füzesabonyban lakom. 
Jelenleg nyolcadik osztályba já-
rok, így a galambászat mellett a 
továbbtanulás is foglalkoztat. 

A füzesabonyi V-01 egyesület 
tagja 2010. őszén lettem, így ala-
pítója is vagyok. A V-01 egyesület 
jelenleg a Jászság Tagszövetség-
hez tartozik. Jelenleg az egyesület-
nek 10 tagja van. A galambászatot 
1,5 éve kezdtem el. 

A galambdúcom a lakóhelyemen 
van. Az első galambjaimat nevelő-
apámtól, Ország Istvántól kaptam. 
Ő segített a galambdúcom felépíté-
sében és azóta is minden segítséget 
megkapok tőle. 2010. őszén 11 db 
fészektollas galambot kaptam, amit 
a 2011-es évben az öregek verse-
nyén, a belföldi utakon végig röp-
tettem. 9 db maradt meg. 

Újabb 18 galambot kaptam a fi-
atalok versenyére és 16 galambbal 
fejeztem be, ennek nagyon örülök, 
mert a 2011-es év nagyon sok ga-
lambdúcot kiürített. 

A galambjaim már több mint 15 
éve rokontenyésztésre épülnek. Az 
utolsó kerületi úton (St.Pölten kb.: 
360 km) egyesületi 1. lettem. 

Ezúton szeretném megköszönni 
papámnak, Szeghalmi Jánosnak az 
anyagi segítségeit.

A fiatalok végeredménye:
1. Ország István  1.cs
2. Kalo Ádám  1.cs
3. Pásztor Béla  1.cs
4.Ország István  2.cs
5. Hegedűs Norbert 1.cs
6. Szabó Sándor  1.cs
7. Tóth József   1.cs
8. Pásztor Béla 2.cs
9. Hegedűs Norbert 2.cs
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Engelschalt 
A t t i l á n a k 
h í v n a k ! 
Dunaszekcsőn 
élek egy csa-
ládi házban 
családommal. 
1996.01.17.-én 
születtem Mo-
hácson. Jelen-
leg Mohácsra 
járok iskolába 
rendész szakra. 
Dunaszekcső 

egy Mohácstól 10 km-re lévő falu. A galam-
bok 10 éves korom körül kezdtek el érdekelni. 

Először egy helyi Amerikai Óriásposta 
tenyésztő mutatta be a galambászatot, és ga-
lambjait. Az ő hatására több helyi srác is elkez-
dett galambászkodni. Közülük csak néhányan 
gondoltuk komolyan. Először húsgalambok-
kal foglalkoztam, de 2010 őszén megismer-
kedtem Németh Zoltánnal, és Patócs Tiborral, 
akik bemutatták ezt a gyönyörű sportot. 

Majd az Internet se-
gítségével, több galam-
básszal is megismerked-
tem köztük kiemelném 
Kadlicsek Ádámot, aki 
sok jó tanáccsal látott el! 
A vélemények kikérése, 
és a sok jó tanács után 
édesapám segítségével 
megépítettem a dúcomat 
a családi házunkhoz tar-
tozó nagy udvarunkban. 
A dúcépítés, és az állo-
mány összegyűjtögetése 
után 2011 tavaszán be-
léptem az L-07 egyesü-
letbe. 

Az eredményeimről 
sajnos nem tudok be-
számolni, mert kezdőként elkövettem né-
hány olyan hibát, aminek az lett a következ-
ménye, hogy nem lett elegendő galambom 
hogy nevezni tudjak a fiatalok versenyére, 
de sikerült magánutakon megfelelően röp-

A nevem Faragó Dániel, 13 éves általános 
iskolás tanuló vagyok. Törökszentmiklóson 
lakom szüleimmel és két testvéremmel. 
Sporttagozatos osztályba járok, a galambá-
szás mellett kézilabdázok is.

Lakóhelyemen három egyesület működik, 
amelyek az ország egyik legnagyobb tagszö-
vetségéhez a 19-hez tartoznak. Egyesületünk 
az R-06-os 26 taggal büszkélkedhet.

Dúcom házunk udvarán található, galam-
bokat 2004 óta tartok. Eleinte berepült, sze-
dett-vedett galambjaim voltak. Versenyezni 
a 2008-as fiatalok versenyén kezdtem, nem 
sok sikerrel.

Később több ismerős galambásztól kaptam 
tenyésztésre galambokat és ez az eredménye-
imen is megmutatkozott.

Ezúton is köszönettel tartozom Nochta Ist-
ván Szlovákia, Horváth Zoltán Szombathely, 
Csemány János, Deák Imre, Katona József, 
Kiss Károly, Polgár Zsolt és Tóvizi István 
törökszentmiklósi sporttársaknak az önzetlen 
segítségükért.

Kedvenceimet természetes módszerrel 
röptetem és hagyományos órába stoppolom. 
Eddig a 2011-es év volt számomra a legered-
ményesebb és a legkevesebb veszteséget is 
most szenvedtem el.

A főversenyen 18 nevezett ga-
lambból 6 db, míg a fiataloknál 
a 46 gyűrűzött galambból 11 db 
volt az összes veszteség.

Fiatal galambjaim igen jól 
szerepeltek, 20/5-ös befutóval 
öt út alapján 25 helyezést értek 
el. Totál befutó alapján 39 he-
lyezést. Ezek alapján bizakodva 
várom a 2012-es évet.
Eredményeim: egy. tagszöv.
2008 fiatal - -
2009 főverseny 23. 311.
2010 sprint 14. 123.
         főverseny 12. 141.
         fiatal 3. 74.
2011 főverseny 10. 59.
         fiatal 1. 20.

Azt hiszem az eredményeimen 
is látszik az állományom minőségi 
változása, javulása.

A galambok ellátásában, tisztán-
tartásában édesapám segít, aki ez-
által megszerette ezt a szép és igen 
munkaigényes sportot. Két éve Ő 
is versenyzik.

Kiemelt figyelmet fordítunk a 
galambok egészségére, a dúcok 
tisztántartására, szelídítésükre. 
Amit az elmúlt szezonban meg is 
háláltak.

Örülök, hogy olyan egyesület-
ben lehetek tag, ahol az emberek 
szívesen segítenek egymáson és 
tudnak örülni nemcsak a saját, 
hanem más sikereinek is. Persze 
nálunk is vannak viták és nézetel-
térések, de ezek általában megol-
dódnak.

Végül köszönöm szüleimnek, hogy lehe-
tőséget adnak arra, hogy ezt a szép sportot 

űzhessem. Minden sporttársnak jó egészsé-
get és eredményekben gazdag újévet kívá-
nok!

NL-07-1553509 hím tenyész. 
2008. Bajnokok találkozóján tombolán nyertem

HU 2011-19-16420 
Fiatalok versenyén 2011. 5 út 4 helyezés

tetnem 12 fiatalt, ezért tavasszal kipróbálom 
őket az éves galambok versenyén. Néha idő-
hiányban szenvedek, ezért édesapám olykor 
besegít, de ha tehetem, akkor én gondosko-
dok róluk.
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Egy nap Kaposváron (I. rész)
Mottó: „Aki a múlt nagyjait nem becsüli, 

az saját magát sem becsüli, az saját tevé-
kenységét sem becsüli.”

Dr. Horn Péter akadémikus

2011. 11. 19 Kaposvár. I. Anker Alfonz 
emléknap és nemzetközi postagalambász 
konferencia. Egy nap, mely nem változtatta 
meg a világot. Nem is ez volt a célja. 

Szerettünk volna méltó módon, tisztelet-
tel emlékezni. Fejet hajtani névadónk előtt. 
Emléktábla avatásával tisztelegni egy másik, 
közért sokat áldozó előtt. Sportunkhoz ismét 
közelebb hozni egy tudományos műhelyt 
(egyetemet), mely múltunkban számtalan-
szor bizonyította nyitottságát, segítőkészsé-
gét, önzetlenségét, szakmai és ki tudja még 
milyen értékeit. Szélesebbre nyitni a hazai 
galambászat nemzetközi kapcsolatrendsze-
rének ajtóit. Belga- és holland világsztárok 
mellett megnyerve az ügynek nemzetközi 
szinten is nagyra becsült genetikust, sportszö-
vetségi tisztségviselőt, s önkéntes száműze-
tésbe vonult, a közért elméleti és gyakorlati 
téren egyaránt sokat tett szakembert. Mindezt 
– legalább az ügyet tekintve – galambásztár-
sadalmi konszenzust remélve. 

Kaposvár a hazai postagalambsport törté-
netében többször tölthette be a szakmai mű-
hely szerepét. Utoljára a tíz éve megszűnt, Dr. 
Horn Péter, Dr. Lovas László és Szappanos 
István nevével fémjelzett Anker alapítvány a 
postagalambsporttért keretein belül. Várható 
módon sokan kapcsolták a helyszínt és az 
Anker nevet a néhai alapítvánnyal. Fentieket 
célul tűző klubunk azonban értelemszerűen 
más szervezet. 

Néhány gondolat, egy közelmúltban író-
dott, klubunkról véleményt formáló levélből: 
„Néhány éve, 6-7 fő kaposvári tenyésztő 

kivált a K-01 egyesületből, hogy szerencsét 
próbáljon más területi szerveződésben. Szer-
vezetileg a 14-es tagszövetséghez tartozó 
K-04-hez csatlakoztak. Készítettek egy 1500-
as felépítményt…” Eddig a levél klubunkat 
méltató része. 

2011.11.19-én az említett kezdeményezés 
okozataként létrejött Anker Alfonz Rövid- és 
Középtávú Postagalambsport Klub tagjai és 
közvetlen környezete galambászain túl, az 
ország postagalambászainak szellemi fejlő-
dését is szolgálhatta. Tehette mindezt név-
adója előtt leróva tiszteletét, s emléktábla 
avatásával emlékhelyet teremtve Dr. Lovas 
Lászlóra a mezőgazdaság tudományok kan-
didátusára, a néhai Anker alapítvány a pos-
tagalambsportért meghatározó egyéniségére, 
titkárára, a 20-as tagszövetség alapítójára, a 
20-as tagszövetség és a K-01 egyesület néhai 
elnökére történő méltó emlékezéshez. 

Mindezt olyan postagalambászokat hozva 
hazánkba, mint Jos Bierings, Hans Dekkers, 
Andre Bikkens, Robert ten Berge, Henk 
és Jan van Limpt – de Prut, Paul Roziers 
és Louis van Looy, s olyan hazai előadókat 
nyerve meg, mint Dr. Horn Péter akadémi-
kus, Molnár Mihály sportügyi alelnök és a 
közszerepléstől gyakorlatilag visszavonult 
Szappanos István. 

Dr. Horn Péter akadémikus Úr megnyitójá-
ban – írásunk mottójául választott gondolata 
mellett, – sportunk szépségeinek hangsúlyo-
zásán túl, örömét fejezte ki Kaposvár újbóli 
szerepvállalását illetően, s – megtisztelő mó-
don – abbéli reményének adott hangot, mely 
szerint a láthatóan társadalmi igényt kiszol-
gáló rendezvény hagyományteremtő módon 
valósul meg.

Donkó Tamás PhD. levezető elnök felké-
résére Hertelendy Csaba a Törökszentmiklós 
és környéke tagszövetség hivatalban lévő, s 
a szövetség volt elnöke emlékezett Anker Al-

fonz életútjára, hangsúlyozva elhivatottságát, 
nagy hangsúlyt helyezve emberi értékeinek 
bemutatására. Megemlékezését követő ko-
szorúzással szerettük volna a régi Délkerület 
utód-tagszövetségeinek Anker Alfonz iránti 
elkötelezettségét szimbolizálni, hisz – mint 
a későbbiekben Szappanos István is kitért rá 
– Anker Alfonz könyve bevételének szállító-
jármű vásárlására történő felajánlásával szer-
vezeteink közül éppen a régi nagy Délkerület 
infrastruktúrájához járult kiemelt mértékben. 
Mivel a koszorúzásra kért tagszövetségek 
egyetlen kivételtől eltekintve örömmel tettek 
eleget felkérésünknek, elgondolásunkat meg-
valósultnak, személye iránti elkötelezettséget 
ma is élőnek tekinthetjük. Hertelendy Úr em-
lékezését követően a Dél-Duna tagszövetség 
képviseletében Csontos Gyula, a Dél-Tiszáé-
ban Cséfán Tivadar, a Nyugat-Dunántúliéban 
ifj. Tarczi Ferenc, a Hírös részéről Molnár Mi-
hály, koszorúzott. Az országos szövetség részé-
ről Bárdos István elnök, a Törökszentmiklós 
és környéke részéről Hertelendy Csaba, az 
L-03 (Pécsvárad) egyesület részéről Horváth 
István, Anker Alfonz nyugat-európai tiszte-
lői nevében Henk van Limpt – de Prut, míg 
klubunk képviseletében Pucz András és Katus 
Zoltán helyezte el koszorúit. 

Donkó Tamás levezető elnök ezt követően 
Dr. Lovas László emléktáblája elé szólította 
a nagy számban megjelenteket. Mazzag Jó-
zsef megemlékezésében hosszasan méltatta 
Lovas doktor postagalambsportért végzett 
munkáját. Beszédét követően, a Kaposvá-
ri Egyetem körépületének falán elhelyezett 
emléktáblát Dr. Horn Péter akadémikus Úr-
ral közösen avatták. Ezt követően klubunk 
nevében Katus Zoltán és Pucz András, a né-
hai Anker alapítvány a postagalambsportért 
volt munkatársai nevében Piros László és 
Donkó Tamás, az Anker alapítvány a posta-
galambsportért rendezvényeinek résztvevői 
nevében Tóth Pál (Budapest), a Nyugat-Du-
nántúli tagszövetség nevében Mazzag József 
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és Bata Miklós, a Magyar Postagalambsport 
Szövetség nevében Bárdos István elnök, 
az alapítvány Nyugat-Európai támogatói 
nevében Jos Bierings és Hans Dekkers, a 
Törökszentmiklós és környéke tagszövetség 
nevében. Hertelendy Csaba és Jambrik Ist-
ván, az L-03 egyesület nevében Kraft Miklós 
helyezték el az emlékezés koszorúit.

A rendezvény ezt követő szakmai részének 
a Kaposvári Egyetem impozáns díszelőadója 
adott otthont. A rendező klub nevében min-
denekelőtt köszönetünket fejeztük ki mind-
azoknak, kik támogatásukkal hozzájárultak 
a rendezvény létrejöttéhez. Külön is köszö-
netünket nyilvánítottuk a Kaposvári Egye-
tem rendezvényünket számtalan formában 
támogató munkatársainak, mindenekelőtt 
Dr. Horn Péter akadémikus és prof. Szávai 
Ferenc rektor Uraknak. Köszönetünket fe-
jeztük ki a rendezvény előadóinak, hazánk 
postagalambászatát önzetlenül támogató 
holland és belga vendégeinknek, egyperces 
néma emlékezést kérve, az azóta sajnos el-
hunyt, hazánk postagalambászatáért rend-
kívül önzetlenül, rendkívül sokat tévő Leen 
Pelt emlékének. 

Dr. Horn Péter akadémikus Úr a 200-at 
meghaladó jelenlévő láttán örömmel jegyezte 
meg: „…Ahogy a mai létszámot látom, azért 
jó volt, hogy úgy döntöttünk, ebben a nagy 
teremben tartjuk a rendezvényt…”, sportunk 
számára rendkívül értékes előadásában mély-
rehatóan, a lehető legegyszerűbb nyelvezet-
re törekedve adta át a postagalambok telje-
sítményeit alapjaiban meghatározó, additív 
módon öröklődő tulajdonságok lényegi is-
mereteit. Az elmondottak jelentőségét kísér-
leti úton nyert adatok statisztikai elemzésével 
kétséget kizáróan alá is támasztotta. Ezt kö-
vetően, szintén kísérleti adatok elemzésével 
nyert, alapvető összefüggést mutatott ki az 
adott egyedeket jellemző fiatalkori és idősko-
ri – rövidtávon mért – teljesítmények között. 
Egyértelműen rámutatva a fiatal galambok 
szelekciójának létjogosultságára. Előadá-

sának harmadik szakaszában angol telivér 
lovak teljesítményadatainak elemzéseivel 
egyértelműen bizonyította, hogy az additív 
tulajdonságok a rövid- s középtávú verseny-
teljesítményt nagyobb arányban határozzák 
meg, mint a hosszú távút. Alapjaiban kérdő-
jelezve meg a hazánkban uralkodó „a rövid-
távhoz galambász, a hosszú távhoz galamb 
kell” felfogást. Előadásának záró részében 
kitért a szintén számtalan sejtéssel, teóriával 
övezett rokontenyésztés tudományos mód-
szerekkel vizsgált kísérletsorozat értékelése 
során levonható következtetésekre. Kiemelte 
a rokontenyésztett állomány statisztikailag 
igazolható gyengébb szaporodásbiológiai 
adatait, a röptetések során bekövetkező na-
gyobb veszteségeket, s a rokontenyésztett 
állományok, figyelemreméltó, nagyságren-
dekkel nagyobb heterogenitását. Előadásáról 
sokat elmond a folyosón elhangzott: „ezt csak 
az nem értette, aki nem akarta” félmondat.

Horn Péter akadémikus Urat követően 
Molnár Mihályt, a Magyar Postagalamb-
sport Szövetség Sportügyi alelnöke kellő ala-
posságról tanúbizonyságot téve mutatta be 
sportunkat kezdetektől napjainkig. Mélyen 
ecsetelve Anker Alfonz munkásságát, szak-
mai és emberi értékeit. Egyaránt kitérve a 
magyar postagalambászok olimpiai és teszt-
telepi eredményeire. 

Soron következő előadóként Henk van 
Limpt – de Prut Úr, a Giantel BV tulajdo-
nosa és igazgatója, szakíró, számtalan díjjal 
és bajnoki címmel a háta mögött léphetett a 
mikrofon mögé. Köszöntőjét követően szin-
tén emlékezéssel kezdte. „Közel járok a hat-
vanhoz és galambok közt nőttem fel.” Majd 
Anker Alfonz könyvének Steven van Bremen 
fordítására utalt, melyben Anker Úr Limpt 
Úr édesapjának galambászatáról is említést 
tett (képünkön Anker Alfonz mellszobrát 
koszorúzva). Előadásában a postagalamb-
sport aranykorára tett rövid emlékezésében 
elmondta, hogy falujukban, Reusel-ban az 
idén ünnepelték a helyi galambász-szövet-

ség, a „de Luchtbode Reusel” – melynek 37 
éve General Champion-jai – 100 éves évfor-
dulóját. Említést tett a helyi galambászkö-
zösség világszerte ismert tenyésztőiről: Peter 
Gijbels, a Gijbels Trió, a Heesters fivérek, 
a Borgmans fivérek, A. de Bruyn, Peer van 
Gompel, Jos van Limpt de Klak, közéjük 
sorolva saját dúcukat, a van Limpt – de Prut 
dúcot. 

Szavaival élve, napjainkban: „…más idők 
járnak…” Az említettek közül jelenleg csu-
pán a Borgmans fivérek és a Limpt – de Prut 
csapat versenyez aktívan. Ezt követően kitért 
az útkeresés szükségességére, sportunk jövő-
je érdekében folytatott párbeszéd fontossá-
gára. Alternatív lehetőségként felvetett „…
minden tenyésztőtől csak az első 20 beneve-
zett galamb vehessen részt a bajnokságon…” 
mondatát követően a hallgatóság tapssal 
szakította meg előadását, melynek szorosan 
vett szakmai részében a galambsport „titka-
iról” beszélt. Titkok helyett az alábbi hat té-
nyezőben látja az eredményesség „kulcsát”: 
szenvedély, takarmányozás, jó galambok, 
ideális dúc, egészség, megelőző gyógysze-
res kezelés és kondicionáló készítmények. 
Külön is kiemelte a szenvedélyt, melyet a 
legfontosabbnak vél a galambsportban. Mint 
mondotta: „…Elhivatottság nélkül nincsenek 
eredmények. Azok a tenyésztők viselik jól 
gondját a galamboknak, akik szeretik őket. 
Figyelnek rájuk, miközben takarítják a dúcot, 
etetik őket, edzik őket. Beszélnek hozzájuk 
és játszanak velük, tenyerükből etetik őket. 
A közvetlen kapcsolat a galambokkal nagyon 
fontos! A galamboknak szükségük van gaz-
dájuk szeretetére. Az ilyen tenyésztő azonnal 
észreveszi, ha valami baj van…” Előadása 
záró részében ismertette a Limpt – de Prut 
család által alkalmazott egészségügyi tervet. 
Érdeklődéssel kísért előadásának ismerteté-
sére terjedelmi okokból jelen írásunkban nem 
vállalkozhatunk.

Katus Zoltán, Katona Ferenc, Vétek János



6 2012. február

Budapest Bajnokság 2011. – Győztes galambok (I. rész)
A szerző előszava

Az információ egy-
re gyorsabb áramlása 
átjárja mostani vilá-
gunkat, amely – ha ki-
sebb mértékben is – a 
galambászatban szin-
tén érezteti hatását. A 
tudás és az informá-
ció hatalom, emellett 
megfogalmazhatjuk, 
az újságírás nagyobb 

részben úgy mint információ átadás, illetve 
továbbítás érdekében történik, még ily ama-
tőr/hobby szinten is.

Személyes galambászatomat tekintve, 
2010. év végén, kényszerűségből kifolyólag a 
Budapest-III tagszövetséghez kerültem. Utólag 
nézve, hálás vagyok a sorsnak, amiért az ese-
mények effajta irányt mutattak, hiszen ennek 
köszönhetően egy új, nemesebb és szakmailag 
jóval nívósabb mezőnybe, a Budapest Bajnok-
ságba kerülhettem. A BB gondolatvilága és a 
pesti kerületek erőviszonyai mindig is vonzó 
lehetőségként csillantak meg szememben és 
azóta egyértelműen látszik, mindezek adják 
az újabb perspektívát, illetve mozgatják meg 
az újabb energiákat galambászatom további 
erősítéséhez. Elképzelhető, e nélkül ez a cikk 
sem jöhetett volna létre. Továbbá, mintaként 
szolgált a Czibula Imre ócsai sportbarátomtól 
kölcsönbe megkapott, a B-05 egyesület által 
1986-ban kiadott igen színvonalas kiadvány, 
amelynek lapjain a győztes galambok fotói, 
és a velük kapcsolatos információk köszönnek 
vissza az olvasó számára. Emellé tudni illik, a 
B-05 kispesti egyesület a 80-as években Buda-
pest egyik legerősebb egyesületét jelentette.

Szövetségünk elnöke szaklapunk 2007. 
júliusában megjelent számában leírta gon-
dolatait Budapest és az agglomeráció posta-
galambsportjáról. Az imént említett cikkben 
első mondatként olvashattuk: „Budapestnek 

kiemelkedő gazdasági, társadalmi és demog-
ráfiai szerepe van Magyarországon belül.”

Ez a helytálló megállapítás a postagalamb-
ok versenyeztetése szempontjából is kitűnő 
lehetőségeket teremt e nemes sport térségbeli 
kedvelőinek. Ennek ellenére az agglomeráció 
bizonyos részei mégsem vesznek részt a BB 
versenyein, (szerencsére kevés ilyen terület 
akad), ők helyette inkább más, nem fővárosi 
érdekeltségű tagszövetségben igyekeznek 
megmérkőzni. Velük ellentétben a három bu-
dapesti és a Kolumbia kerületek 2010-ben és 
2011-ben ismételten egy olyan együttműkö-
dést hoztak létre, amely megteremtette a ran-
gos, nagy létszámú versenyzés lehetőségét.

Ennek köszönhetően 2010-től ismételten 
beszélhetünk Budapest Bajnokságról!

A Mercedes-Benz autókat a „legjobbat 
vagy semmit” szlogennel hirdetik. Az előbbi 
szemléletet a postagalambászattal kapcsolatos 
újságírásra átültetve, eldöntöttem, szűkebb kör-
nyezetem és országunk egyik legrangosabb ver-
senysorozatának győztes és dobogós galambja-
it, illetve championjait cikksorozat formájában 
kívánom bemutatni szaklapunk olvasói előtt.

Igaz, véleményem szerint e mostani ver-
senykiírás, díjkiosztó, és szervezés jócskán 
alulmarad a BB eddigi csúcspontjának számí-
tó 1993-96 közötti Guzmics és Meixner által 
fémjelzett időszaknak, mindettől függetlenül 
a versenyek presztízse, a bajnok galambok 
teljesítménye továbbra is tekintélyt paran-
csoló, így azok mindenképpen megérdemlik 
a szélesebb körű ismertetést.

A téma nagysága, illetve hosszúsága miatt 
csupán az alábbi kategóriák legjobbjainak 
adtam teret írásomban:

- utankénti első 5 helyezett galamb (díjas 
galambok)

- első 5 champion hím és tojó

Természetesen egy adott BB verseny pl. 6. 
10. 17. galambja, a csapatbajnokság győzte-

sei, vagy az utankénti élcsapatok tenyésztői 
szintén a fentiekhez hasonló kiemelkedő ered-
ménynek számítanak a szememben, de terje-
delmi korlátok miatt nem állhatott módomban 
e további szép sikerek részletes ismertetése.

Ezáltal a bemutatásra kerülő 21 tenyésztő 
28 galambja még nagyobb megtiszteltetésben 
és elismerésben részesülhet, hiszen ők meg-
jelennek újságunk hasábjain. Azt gondolom, 
mindazon galambok, amelyek teljesítmé-
nyüknél fogva szerepet kapnak a cikksorozat-
ban, azok valóban a krémet jelentik Budapest 
és az agglomeráció galambászatában.

Országunk főváros központúságából adó-
dóan – amely az élet majd minden területén 
érezteti hatását – Budapest és környéke min-
dig is az egyik legnagyobb súllyal és nívóval 
megjelenő erőcentrumként volt jelen hazánk 
postagalambsportjában.

Emellett, nem szeretnék egy parttalan és 
értelmetlen főváros-vidék ellentétet indukál-
ni, hiszen ennek a sorozatnak nem ez a célja, 
középpontjában azok a nagyszerű kis ked-
vencek állnak, akik kimagasló képességeik 
és gazdáik felkészítéséből adódóan messze 
átlagon felülit tettek le a tavalyi év asztalára.

Jelen esetben tenyésztőiket és galambászatukat 
háttérbe kívánom szorítani, inkább az adott ga-
lamb részletes bemutatását szeretném megcélozni. 
Reményeim szerint, e leírások hasznos és érdekes 
információkkal szolgálnak mindazok számára, 
akik kíváncsiak arra, melyek azok az egyedek és 
vérvonalak, amelyek az elmúlt évben Budapest 
galambászatának legfelsőbb szintjét adták.

Bízom benne, az adott galambok tenyész-
tőinek is jóleső érzést jelent majd, kedven-
ceiknek az elkövetkező lapszámokban való 
megjelenése. Ezúton szeretném bátorítani a 
többi régió tollforgató galambászát, mutas-
sák be ők is térségbeli legrangosabb verse-
nyeik győztes és favorit versenygalambjait. 
Legyünk büszkék a hazai eredményekre, a 
magyar galambokra és a nagy létszámú ver-
senyeink kiválóságaira.

Angyalos Péter

A start előtti reggeli várakozás (a képen balról jobbra a B-II, B-I, B-III, és a Kolumbia kerületek szállító járművei láthatóak)
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Kérem a kedves olvasókat, fogadják szere-
tettel ezt a nem kevés időt és energiát igénylő 
munkát.

Előzmények
Téma: a Budapest Bajnokság megbeszélése
Helyszín: 1076 Budapest, Verseny utca 14., 

szövetségi székház
Időpont: 2011.01.24. 14:00
Résztvevők:
A Szövetség részéről: Bárdos István elnök
B-I. részéről: Doholúczki Tibor elnök, Ju-

hász Roland vb. elnök
B-II. részéről: Fehér Gábor elnök, Ifj. Pin-

tér Ferenc vb. elnök
B-III. részéről: Kincses István vb. elnök
Kolumbia részéről: Mészáros János elnök 

(a 2010. évi BB megbízott szervezője)
Meixner Zoltán (a 90-es évek BB szervező 

bizottságának elnöke) – csak a beszélgetés 
első felében volt jelen

A szerző, mint BB tudósító

A több mint kétórás megbeszélés lényege-
sebb elemei a hangfelvétel alapján:

I. Mészáros János beszámolója a 2010. 
évi Budapest Bajnokságról:

o 5 tervezett közös verseny helyett 4 utat 
sikerült megrendezni

o az utolsó verseny után egy héttel előze-
tes lista került a szövetségi honlapra

o összesen 483 tenyésztő vett részt a baj-
nokságban

o a díjak szenzációsan jól oszlottak el, alig 
néhány embernek sikerült egynél több 
díjat szereznie

o a versenyek lefolyása és a startok reme-
kül sikerültek

Az általa felsorolt negatívumok:
o sokan nehezményezték a coeff. alapján 

történő csapatértékelést, amely azért 
nem szerencsés, mert egy alacsony 
coeff.-ű csapat mögötte marad bárme-
lyik magas coeff.-ű, de magasabb he-
lyezési számmal rendelkező csapatnak. 
Emiatt nagyon jó csapatok egy helyezés 

elvesztése miatt hátra csúsztak a listán. 
A jövőben a pontosztásos csapatbesoro-
lással kell eredményt hirdetnünk.

o megbeszéltük, külön listakönyv nem 
készül, mert a Szövetség honlapján elér-
hetőek a listák, ill. az él-listák az orszá-
gos évkönyvbe is bekerültek. Emellett, 
szeretnénk egy 20-24 oldalas füzetet 
kiadni. Többször is azt kértem, küldje 
el mindenki az anyagot, konkrétan: a 
csapatbajnokság első 5 helyezettjének 
bemutatkozását kb. egy oldalban szemé-
lyenként, a champion bajnokság első 3 
helyezett hím/tojóját fotóval ismertetve 
kb. féloldalnyi terjedelemben, továb-
bá minden verseny első 3 helyezettjét 
fotóval és kb. egyharmad oldalnyi ter-
jedelemmel. Őszintén szólva, nagyon 
kevés anyag érkezett, és gyakorlatilag 
a mellékelt fényképek 80 %-a használ-
hatatlan. Ezt nagyon gyorsan kellene 
orvosolnunk, mert talán még van időnk 
arra, hogy a február 19-i díjkiosztóra 
elkészüljön a kiadvány. (Sajnos végül 
a 2010-re tervezett külön könyvecske, 
amely a győztesek bemutatását szolgálta 
volna, nem valósult meg.)

A hozzászólások során felmerült a kérdés, 
hogy az előzetes megállapodás ellenére, mi-
ért nem vett részt mind a négy tagszövetség 
valamennyi tagja a BB versenyein? (a B-I. és 
B-III. tagszövetségek érintettek a kérdésben)

Doholúczki Tibor elmondta, akarata el-
lenére nem kötelezhetnek senkit arra, hogy 
megméresse magát ebben a bajnokságban. 
Pintér Ferenc és Bárdos István véleménye 
szerint, ha úgy szólt a megállapodás, hogy 
igenis mindenki résztvevő, aki benevez a 
tagszövetségi versenyekre, akkor a kerületek 
tartsák is ehhez magukat és ne engedjenek te-
ret e kérdésben felesleges szavazgatásnak. A 
teljes tagság részvétele még nagyobb rangot 
ad ennek a bajnokságnak.

A 2010-es szezon lezárásaként Mészáros 
János bejelentette, hogy a 2010. évi BB díj-
kiosztó ünnepségét a Kolumbia Tagszövetség 

díjkiosztójával együtt tervezi megrendezni 
Monoron. Kérte, a kerületek minél nagyobb 
létszámmal vegyenek részt az ünnepségen, kü-
lönös tekintettel a győztesekre, díjazottakra.

II. 2011. évi versenyprogram megbeszélése:

Bárdos István javasolta, hogy a 2011. évben 
is Mészáros Jánost bízzák meg a kerületek a 
szervezéssel. Feltette a kérdést, a BB négy 
vagy öt versenyből fog állni, ill. a tagszövet-
ségek be tudják-e építeni saját programjukba 
e versenyeket? A hozzászólásokban elhang-
zott, hogy mindenki beépíti a BB utakat saját 
versenyprogramjába, de a tagszövetségek el-
képzelése eléggé változatos képet mutatott a 
versenyekkel kapcsolatban.

A Kolumbia tagszövetség 5 versenyt sze-
retett volna, melyből egy középtávú, négy 
hosszú távú (az egyiket Aschaffenburg fel-
eresztési hellyel). A B-II öt hosszú távú útban 
gondolkodott, de csak 550-650 km-ig. A B-III 
négy hosszú utat támogatott Aschaffenburg 
nélkül, a B-I egy középtáv, négy hosszú táv, 
melyben akár Aschaffenburg is lehet. Bárdos 
István a B-II álláspontját támogatta, nem ja-
vasolta a 750-800 km-es versenyeket.

Hosszas megbeszélés után a résztvevők 
négy hosszú távú versenyből álló bajnok-
ságban egyeztek meg, két Regensburg és két 
Aurach feleresztési hellyel. A csapatbajnok-
ságban pontszámítással hirdetnek eredményt, 
és a 2011. évi szervezéssel Mészáros Jánost 
bízták meg.

A cikksorozat bevezető részének zárógon-
dolataként, felvetődik a kérdés, vajon hogyan 
alakul a Budapest Bajnokság sorsa a 2012-es 
évtől kezdődően? Hiszen nemrégiben orszá-
gos szinten elfogadták, miszerint mindazon 
tagszövetségek, amelyek 50 tenyésztő és 800 
galambbal rendelkeznek, önállóan is rendez-
hetnek versenyt 500 km feletti utak esetén.

Azt gondolom, ez utóbbi változásból kifo-
lyólag, még nagyobb kompromisszumkész-
ség szükséges a felek részéről a közös jövőt 
illetően.

(folytatása következik)

2011. július 16-án Aurach-ból több mint ötezer galamb Budapest felé veszi az irányt
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Egy kitűnő versenyző, akiről mindenki beszél! 

Gaby Vandenabeele (2. rész)
Egy forró szombat 1981 nyarán, július-

ban. Ragyogó kék ég hívogat egy kerékpár 
túrára. Ilyen napokon szeretett Gaby kerék-
pározni az elhagyott csendes utakon a távoli 
flandriai mezőkön. Itt-ott rövid pihenőt tart, 
hogy az emberekkel, akikkel találkozik és őt 
ismerik, kicsit elcsevegjen. Ezen a napon az 
útja egy kb. 10 km-re fekvő kelet-flandriai 
faluba, Zulteba vezetett. Egy rövid látogatást 
akart tenni Josef Deloddernél. Már messziről 
észrevette azonban, hogy nem ő az egyetlen 
látogató. A ház előtt ugyanis néhány ember 
állt, akik folyton a levegőbe meredtek. Rövid 
üdvözlés után megtudta, hogy az Orleansból 
érkező galambokat várják. Az első galam-
boknak tulajdonképpen már jönni kéne. Az 
idő azonban már múlik és semmi nem tör-
ténik. A várakozóknak izzad a homloka és a 
nap kegyetlenül éget. Csak a gyenge észak-
keleti szél hozott némi enyhülést.

„Ma az Ászok maguk alatt lesznek” – je-
gyezte meg egy várakozó. A többiek helyesel-
tek. „Ez az igazi az én Zitterkémnek” – vágta 
oda Josef Delodder. „Ebben az évben még 
nem hagyott ki és három héttel ezelőtt, ami-
kor a galamboknak szintén ilyen keményen 
kellett megküzdeni, egészen korán érkezett.” 

Abban mindannyian megegyeztek, hogy 
különleges fából faragják azt a galambot, 
amelyik ma nyerni akar.

Csaknem egyidőben fedezték fel az apró 
sötét pontot, amelyik a szomszédos házak 
között közeledett. Egészen alacsonyan kellett 
szállnia a szélárnyékot kihasználva, egyéb-
ként egyvalaki a várakozók közül biztosan 
már messzebbről felfedezte volna. A nyitott 
ablakon keresztül repült a madár közvetlenül 
a fészkébe. „A Zitterke” – kiáltott Delodder 
és máris a dúcban volt. Stoppolás után az 
éves hímet azonnal jelentették a gyűjtőállo-
másra, ahol közölték, hogy még sehonnan 
sem jelentettek galambot. Hamarosan kide-
rült, hogy a Delodder Zitterkéje nagy előny-
nyel nyerte az első díjat.

Egy galamb, amelyik ilyen feltételek kö-
zött első díjat repül, annak különösen jónak 
kell lenni. Gondolta Gaby.

Egy percig sem várt és megkérdezte a tu-
lajdonostól, hogy nem adja-e el. „Nem fiam 
– válaszolta Delodder –, Te nem tudod azt, 
hogy az egész állomány ősszel el lesz árverez-
ve, mivel a galambsportot abbahagyom. Előt-
te viszont egyetlen galambot sem adhatok ki. 
Megkaphatod viszont a hímet kölcsönbe és 
tedd a legjobb tojódhoz.” Gaby kézbe kapta 
a galambot, közben megtudta, hogy a galamb 
apja Georges Bossuytól való, Waregemből. 
Mivel sok első díjat nyert elnevezték „Erste 
Prijsflieger”- nek. Delodder és Bossuyt bará-
tok voltak és így tudta a hímet kölcsönkapni 
egy költésre. Az anyja Zitterkének a „Goed 
Jong 79”, melyet maga Delodder tenyésztett 
és fiatalon csupa élhelyezést repült. Arra már 
Delodder nem emlékezett, hogy a „Goed 
Jong” miből származott. Mikor Zitterke kelt 
apja hat, anyja egy éves volt.

Útban hazafelé Gaby már azon gondol-
kozott, hogy melyik tojó lenne a legjobb 
a Zitterkéhez. Amelyik számításba került, 
mind párban volt. Ekkor eszébe jutott az 
„AMEYKE” amely barátjának, Gilbert van 
Parijs-nak volt a galambja. Gilbert ebből a 
tojóból, több átkozottul jó galambot tenyész-
tett. Minél többet gondolkozott Gaby ezen, 
annál inkább rájött, hogy az Ameyke lenne a 
legmegfelelőbb tojó a Zitterkéhez. Hazaérve 
azonnal felhívta Gilbertet, aki ezzel egyetér-
tett és néhány hónapra megkapta a tojót.

Az Ameyke tojó származását azonban 
homály fedi. Gilbert egy alkalommal sorso-
láson nyert két tojást egy ismeretlen tenyész-
tőtől. Gaby már a nevét sem tudja. Viszont 
ennek a tenyésztőnek voltak galambjai egy 
Ameye nevű galambásztól, aki abban az idő-
ben nagyon eredményes volt. Nos a két to-
jás, amelyből az Ameyke kikelt, két eredeti 
Ameye galambé volt.

Gaby sikersorozatához a startpisztoly e 
két galamb párba állításánál dördült el. A 
„Zitterke” és az „Ameyke” tette lehetővé a 
meredek felfelé ívelést a nyugat-flandriai és a 
belga galambsport élcsoportjába. Ebből a két 
galambból tenyésztette Gaby a „KLEINEN”-t 
B-81-3238253. Ez a galamb, amely 1981 
augusztusában kelt, olyan örökítővé nőtte ki 
magát, amilyenhez az ember csak egyszer 
jut életében. Azon a napon, amikor Gaby 
Delodderhez ment, akkor életében a legsze-
rencsésebb volt ez a flandriai Mestertenyésztő.

Amikor Gilbert van Paríjs kis idővel ké-
sőbb Norbert Normanhoz ment dúcgondo-
zónak, az Ameyke elkísérte őt és a Norman 
dúcban több mint jót hozott. Többek között 
nagyanyja lett két Nemzeti Győztesnek.

Amikor a KLEINEN kikelt, Gabynak még 
nem volt tenyészvolierje, így a többi galamb-
bal együtt ki lett engedve. Fészektestvére a 
szoktatás közben elveszett. A KLEINEN, 
mint őszi fiatal, csak 82 márciusában lett pá-
roztatva, egy hat éves tojóval, amely Gaby 
apjától származott.  A tojó fiatalon nagyon jó 
repült és származási lapján olyan nevek vol-
tak, mint Bostijn és Windels. Ezzel a tojóval 
hozta a KLEINEN mindjárt az első költésben 
a PICANOL-t, B-82-3258240. 1983-ban a 
PICANOL, mint egyéves galamb a tarto-
mány első Ász galambja Nyugat-Flandriában 
és két évesen is fantasztikusan repül. Gaby 
akkor sejtette, hogy a Kleinével megfogta az 
Isten lábát. Teljesen meggyőződött arról azu-
tán a „FIDEEL”-en, B-83-3105147 keresz-
tül, amely egy évvel fiatalabb testvére volt a 
PICANOL-nak.

Amit ez a hím teljesített, az maga volt a 
csoda. Különösen rossz időben repült min-
dig élben, hétszer repült első díjat és végül 
ezt megkoronázza Limogesi Nemzeti 2. he-
lyével. Gaby szerint a FIDEEL volt a legjobb 
galamb, amivel valaha is rendelkezett.

A varázsvessző
Nos a Kleinen csak egy volt a sok közül a 

kis tenyészdúcban. 1981-ig Gabynak egy öz-
vegy dúca volt 2x12 fészekkel, egy fiatal dúc 
és egy dúc az özvegytojóknak. 1981 őszén 
néhány méterrel hátrébb a meglévő dúcoktól, 
épített egy új dúcot a fiataloknak. Ebben a 
dúcban sehogy sem tudta a korábbi években 
megszokott jó teljesítményt elérni. Nem tu-
dott egyebet tenni, minthogy a fiatalokat nem 
röptette. Sokévi kísérletezés után végül Gaby 
hívott egy „varázsvesszős” embert. És néz-
zenek oda, ez az ember rögtön fejből meg-
mondta, hogy ezen a helyen soha nem fog jó 
eredményt elérni galambjaival.

„Helyezze át a dúcot néhány méterrel 
odébb, hátrafelé a telekhatárhoz. Ott nem 
állapítottam meg semmilyen kisugárzást.”- 
hangzott a varázsvesszős tanácsa.

Itt szeretnék egy kis epizódot elmesélni, 
amely 1993. nyarán történt. Egy egysze-
rű vasárnapi telefon beszélgetésből ismét 
megállapítottam, hogy Gaby özvegyei ismét 
milyen grandiózus formában vannak. Egyik 
győzelmét a másik után szerezte. Nálam vi-
szont, már negyedik éve az özvegydúcom-
ban valami nem egészen stimmelt. A telje-
sítmény éppenséggel 50% fölött volt, de az 
élhelyezések hiányoztak. Ezen kívül észre 
lehetett venni, hogy a galambok szinte szen-
vednek a dúcban. Hiányzik belőlük a „din-
amit”, az utolsó „harapás”. Elpanaszoltam 
Gabynak a bánatomat.

„A jövő vasárnap megyek hozzád és meg-
nézem az özvegyeidet” – ígérte. Be is tartotta 
a szavát. Vasárnap kora reggel csengetnek és 
Gaby áll az ajtó előtt. De nem volt egyedül, 
egy öregurat hozott magával. Ez Jan volt és 
ez volt minden, amit Gaby elárult. Hamaro-
san azonban kiderült, hogy Jan nem egy ga-
lambász, hanem egy „varázsvesszős”.

Most ugrott be nekem, hogy miért is hozta 
magával. Miután megittunk egy csésze kávét, 
Jan rögtön dolgozni akart. Semmilyen felvi-
lágosítást nem adtam, így minden kommen-
tár nélkül elindultam utánuk a galambdúcba 
a padlásra. Jan előkotorta az ingáját és meg-
kezdte a dúcban a föld kisugárzásait keresni.

Elöljáróban el kell, hogy mondjam, hogy 
1988-ban egy melléképület tetejére a lapos tető 
helyett egy új nyeregtetőt építettem, így egy 
nagy padlástér alakult ki. Az új padlástér egy 
folyosószerű átjáróval lett összekötve a régi 
padlással. Az új padlásra a tél folyamán épí-
tettem egy új özvegydúcot. Egy nagyszerű dúc 
lett belőle 48 özvegy részére, nagy ablakokkal, 
egyszóval olyan, amilyet valaha is álmodtam. 
A régi padláson maradt a fiatalok dúca és ezek 
teljesítményével az elmúlt években nagyon 
meg voltam elégedve.

Jan nagyon alaposan végezte munkáját. 
Egy kis idő múlva hozzám jött, megveregette 
a vállamat, és ezt mondta: „A régi dúc opti-
mális volt, de az újat át kell helyezni.”

Ebből kiindulva az utolsó verseny után 
rögtön visszaraktam az özvegyeket a régi 
padlásra. 94-es év bebizonyította, hogy ez az 
intézkedés helyes volt.
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Gaby úgyszintén megfogadta a varázs-
vesszős tanácsát és az általa javasolt hely-
re épített egy új, nagy dúcot, ahol az alsó 
szinten a tenyészgalambok, felül pedig egy 
háromrészes dúcban a fiatalok lettek elhe-
lyezve.

És csoda történt. Azóta a fiatal galambjai 
kimagasló eredményeket érnek el! Gaby biz-
tos abban, hogy a vízerek és a föld sugárzásai 
negatív hatással vannak a postagalambok tel-
jesítményére.

Évenként egy Ász
Miután a KLEINEN kezdésként a 

PICANOLT, amely egyébként, mint 
tenyészgalamb sem maradt el apjától, és a 
FIDEEL-t, két szuper galambot költött, lát-
szólag egy kis szünet következett. Valami 
nem volt egészen rendben.

1984. őszén Gaby egy árverésen eladta 
az összes beröptetett fiatalt, többek között 
a Kliné-nek egy kiváló fiát is. Az árverésen 
a galambokért átlag 300,- DM-t kapott, ami 
nem mondható magas árnak.

Ma ez másképpen néz ki. 1993-ban egy 
haláleset miatt elárverezték egy kelet-fland-
riai bajnok, egy bizonyos Lovent Glayes ga-
lambjait, a galambokért 4500.- DM-t fizettek 
átlagban darabonként.

1985-ben tenyésztette Gaby Kleinen-ből a 
„WILDEN”-t, amelyet rögtön a tenyészdúcba 
tett és ott „BANDIT” apja lett. 1986-ban 
szintén hozott a Kleine egy kiválóságot, ami 
sajnos a tél folyamán otthonról elveszett.

Gaby egyébként éveken át, mind a mai na-
pig az első költést teljesen, a második költés-
ből pedig a hímeket saját részére megtartja, 
így a legjobb esetben is a Kleinen-ből évente 
egy, legfeljebb két hímet tud megtartani, a 
többi mind eladásra kerül.

A tojóknál még rosszabb a helyzet. Gaby az 
elmúlt időben írd és mond, négy tojót tudott 
megtartani a Kleinen-től. Miért nem többet? – 
kérdeztem. „Mert a vásárlók először mindig a 
Kleinen-ből akarnak fiatalt venni, így magamnak 
csak egyet-egyet tudok visszatartani – panaszko-
dott. Ha viszont az első kelésből származó fiatal 
tojóm van a Kleinen-ből olyan árakat ajánlanak 
érte, hogy nem tudom visszautasítani.”

A „BIJTER” egyik lányával a „FLICKA”-
val B-87-3005002 hozta a Kleinen 1988-ban 
a „WITTENBUIK”-ot, B-88-2206112. A 
WITTENBUIK fiatalon kezdett repülni, de 
igazi karrierje 89-ben kezdődött.

1989. 
04 16 Clermont 87 g. 7
04 30 Clermont 108 g. 10
06 10 Blois 486 g.  72
 Blois 1546 g. 234
06 24 Tours 163 g. 19
 Tours 1691 g. 170
07 15 Limoges 716 g. 36
 Limoges 4795 g. 135
 Limoges  17670 g. 299
07 29 Poitiers 272 g. 2.
 Poitiers 104 g. 2.
 Poitiers 116 g 2.
 Poitiers 1435 g. 2.
07 28 Poitiers 243 g. 14.

1990.
05 17 Dourdan 187 g. 27
05 26 Poitiers  760 g. 10
 Poitiers 146 g. 4
 Poitiers 2348 g. 20
 Poitiers 921 g. 4 
06 09 Angouleme 275 g. 1
 Angouleme 101 g. 1.
 Angouleme 2450 g. 1.
 Angouleme 715 g. 1. 
06 23 Limoges 193 g.  1
 Limoges 84 g. 1..
 Limoges 2309 g. 1.
 Limoges 876 g. 1.
 Poitiers 377 g 2.
 Poitiers 1292 g. 59.
 Poitiers 393 g. 24.

1991.
04 14 Clermont 115 g. 1.
04 28 Clermont  132 g. 1.
05 11 Chartres 479 g. 75.
05 25 Poitiers 223 g. 1.
 Poitiers 2713 g. 1.
06 10 Angouleme 225 g. 5.
 Angouleme 2374 g. 29.
 Poitiers 1953 g.  39
07 13 Poitiers 232 g. 4.
 Poitiers 1438 g 11.
07 27 Poitiers 294 g. 47.
 Poitiers 1435 g. 212.
 Poitiers  435 g 2.
 Poitiers 74 g. 7

Ez volt az utolsó versenye, hazatérése 
után Gaby azonnal a tenyészdúcba tette. A 
hím ekkor pont három éves volt és Gaby a 
tenyészdúc jelentős javulását remélte tőle. 
Nem is jogtalanul, ami gyorsan ki is derült.

A WITTENBUIK pályafutása során tar-
tományi győzelmet repült. Flandriában ez 
már jelent valamit! Sőt ez valóságos szenzá-
ció. A tartományi versenyekre un. Poittiers, 
Limoges, Angouleme, Chateuroux vagy Briev 
csak a krémek krémjét pakolják be. Itt valóban 
a legjobb galambok repülnek egymás ellen, és 
ez sok pénzre megy. Gaby szerint, ha valaki 
egy igazi jó Ász-szal rendelkezik, az 500-700 
km-től messzebb nem küldi. Itt lehet a leg-
több pénzt keresni. Senkinek nem jutna eszé-
be egy olyan galambot, mint WITTENBUIK 
Barcelonába, vagy Perpignanba küldeni, 
mert egy ilyen galambért nagy kár lenne. 
Épp ezért a WUITTENBUIK-ot soha nem 
küldtem messzebb Angoulemnél (636 km). 
Poitiers, Chteauroux, Limoges, Brív vagy 
Angoulme, ezek a nagy klasszikus versenyek 
Nyugat-Flandriában. Aki ezeken a tartományi 
versenyeken érvényesülni tud, az olyan ga-
lambokkal rendelkezik, amelyekkel itt Német-
országban is lehet valamit kezdeni.

1989-ben Gaby a Kleinét két tojóval páro-
sította. Az egyik az „ORLEANSKE” volt a 
Deserteurből az Argetontje-vel (Gilbert von 
Paríjs), a másik a „GEORGETTE” B-86-
3158708 George Peirentől (Vladsio). Az 
Orleaskával hozta Kleinen a „DOKUST” 
B-89-3119023, amely 1993 őszétől már a 
tenyészdúcban van. A következő teljesítmé-
nyeket érte el:

1989.
05.28. Clermont  178 ga. 29. 
06.18. Clermont 573 ga. 30. 
06.25. Clermont 539 ga. 49.
08.19. Blois 614 ga. 25.
 Blois 3935 ga. 102.
08.27. Tours 319 ga. 24.
 Tours 2620 ga. 197.
09.02. Tours 274 ga. 11.
 Tours  1946 ga 34.

1990.
04.28.  Arras 122 ga. 11. 
04.22. Clermont 146 ga. 4.
05.05. Dourdan 100 ga. 7.
05.19. Orleans 146 ga. 4.
06.02. Orleans 1397 ga. 23.
06.16.Chater. 740 .ga 61.
 tart.  6683 ga. 310.
07.14.  Limoes ter. 610 ga. 1.
 tart. 5922 ga. 2.
 nat. 22435 ga. 4. 

1991.
04.07. Arras  129 ga. 34.
04.21. Clermont 76 ga 3.
05.04. Chartres 207 ga. 13.
 Chateauroux 439 ga. 10.
 tart. 3679 ga. 37.
06.22. Limoges 255 ga. 1.
 tart. 2644 ga. 1.
07.27. Poitiers ter. 294 ga. 57.
 tart. 1435 ga. 270.

1992.
04.12. Clermont 104 ga. 10.
05.03. Clermont 939 ga. 91.
05.09. Chartres 472 ga. 24.
05.23  C hateauroux 429 ga. 17.
 tart. 4758 ga. 59.
06.27. Limoges ter. 247 ga. 2.
 tart. 2083 ga.  14.
07.11.  Limoges ter. 333 ga. 12. 
 tar.  2815 ga. 103.
 nat. 8952 ga. 412.
07.25.  Tulle ter. 273 ga. 6. 
 tart. 1882 ga. 14.
 nat. 5484 ga.  56.

1993.
04.11.  Arras 220 ga. 30.
04.18.  Clermont  301 ga. 19.
05.02.  Clermont 864 ga. 173.
05.09.  Clermont 82 ga. 5.
05.22.  Chateauroux ter.  542 ga. 9.
 tart. 4489 ga. 60.
06.05.  Brive 626 ga. 204.
06.19.  Poitiers 415 ga. 85.
 tart. 3239 ga. 752.
07.03.  Poiters  299 ga.  31.
 tart. 1843 ga. 154.
07.17. Poiters 186 ga. 4.
 tart. 1451 ga. 29.
07.31. Poiters  220 ga. 7.
 tart  1382 ga. 13

     Fordította: Varga Antal  
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Nos, ez egy további folytatása a Piet de 
Weerd sorozatnak, aki már életében egy le-
genda volt. Az „ez és az” fejezetben néhány 
különlegességet össze akarok foglalni, me-
lyekről Piet de Weerdel hosszú beszélgeté-
seink alkalmával sokat beszéltünk viszont 
semelyik rubrikába nem illett bele, viszont 
el kell fogadni, hogy a galambászok számá-
ra érdekes és tanulságos lehet. Ki ismeri a 
postagalambászat gyalogosait és ki tudja mi 
az a prepotencia? Az idősebb sporttársak, 
akik esetleg olvasták Piet de Weerd könyveit, 
kaphattak ezekre választ, az összes többi itt 
kaphat ezekre magyarázatot és ezekből kiin-
dulva a nagy Piet bölcsességeit átgondolhat-
ják és meggondolásra ösztönzi őket.

- Piet, mit ért Ön azalatt, hogy „szakértői szem”
- Nekem aztán van szakértői szemem, 

mondja az ember. Ha hozol nekem egy ko-
sár galambot, jót és rosszat – lehetőleg nagy 
különbséggel, egy se hasonlít egymáshoz… 
Amerikában nekem például mindig azt mond-
ták: „Te mindig azt mondod nincs különbség. 
Viszont ha ott nincs különbség, akkor nincs a 
díjlistán sem és akkor nem mondhatom, hogy 
ott van különbség.”

Nem régen a következőket mondtam 
Henknek. Az Ajax Amsterdamnak vége. Mi-
ért? Mert a Barcelonának 120 000 ember ül 
a tribünön, viszont az Ajaxnak csak 30 000. 
Azok tehát meg tudják vásárolni a jókat. Az 
Ajaxnak van 5, esetleg 6. Már eladták. Az-
tán jön van Gaal, ő egy tréner, mint amilyen 
Németországban is van. Van Gaal valószínű 
egy jó tiszthelyettes, egy kicsit olyan őrmes-
ter, sokféle kvalitása van, de egy bizonyos 
kvalitással egyáltalán nem rendelkezik. Nem 
tud kiválasztani. Vesz másik hatot, melyeknek 
semmi értékük sincs. Egy tréner minősége ab-
ban áll, hogy tud kiválasztani és tud meglátni: 
Ezt a 18 éves fiút hozom el. Ezt Van Gaal nem 
tudja. Van játékosa, aki a kispadon ül 35 mil-
lióért. Nem tudja beállítani. És ezt vette meg. 
Ezt egy tornatanár is tudja. Tudja a fiatalokat 
edzeni, tréningeztetni stb. És ha akkor még 
egy őrmester is vagy, akkor ezt mind tudod. 
Németországban szintén vannak ilynek.

A Bremennél volt egyszer egy ilyen. Na-
gyos sokoldalú volt, jól tudott bánni a fiata-
lokkal és ez minden. Ami ehhez hozzátarto-
zott, az az egyetlen, ami számit, azt meglátni, 
hogy vajon ez a 18 éves fiatal jó lesz-e? És 
ez a valami ezt tudni. Én tudom azt monda-
ni: Ezeket vetted? El velük! Nem értékesek. 
Vedd meg a Kohlert. Ő egy jó! Ezt már látni 

kell, ha valaki 18 éves. És vannak bizonyos 
dolgok, amiből ezt látni lehet.

- Piet, mi sokszor beszélünk a törzsről. 
Mi kisebb tenyésztők tudunk egyáltalán 
egy törzset felépíteni?

- Nem és elmondom, hogy miért nem 
megy. Régebben, Bricoux idejében – azért 
mondom mert ezt már leírtam és most tudom 
reprodukálni – sok, sok évvel ezelőtt, még 
az első világháború előtt, bezárt pénztárcá-
val és facipőben lehetett jó galambot hozni. 
Nem kellett hosszú utat megtenni, legfeljebb 
5 km-t. Akkor jött Dr Bricoux. Akkor már 
szükség volt egy kerékpárra, de az ember 
mindig tudott a környékről egy jó galambot 
hozni. Akkor volt a környéken 20 galambász 
is, akiknek jó galambjaik voltak, legtöbbször 
szintén Bricouxtól. Abban az időben tehát 
nem kellett messzire utazni. Azután jöttek 
a hollandok. Az már hosszabb út volt, most 
már jönnek a japánok. És a japánoknak van 
pénzük, és mit csinálnak a japánok? Ők be 
hagyják magukat csapni. Ez olyan egyszerű, 
az embereket becsapni. Kihoznak egy galam-
bot és azt mondják: „ez egy jó galamb”. Ezt 
egy vágónyúllal nem lehetne megcsinálni, 
mert azon látni lehet, hogy mi a helyzet. A 
világon nincs nagyobb csalás, mint a törzs-
könyvekkel és a galambokkal. Tehát, a japá-

nok vesznek fiatal galambokat, és ha ezeket a 
Naturaltól veszik 35 márkáért, akkor ez egy 
reális dolog. De utána jönnek a japánok és 
azt mondják: Jézuskrisztus, ezekkel nem tu-
dunk semmit kezdeni, a mi saját galambjaink 
sokkal jobbak. Ezután okosak lettek és azt 
mondták, gyűrűszámot akarunk vásárolni. 
Hozzátok elő a díjlistákat, és a Nemzeti Baj-
nokságok listáját. És akkor már győzteseket 
vásároltak. Ez ugyan több pénzbe került, da 
akkor ami a kezükbe került, az legalább ga-
lamb volt. Ezekkel a galambokkal sok éven 
keresztül tudtak konkurálni. 

Van egy japán, aki a hollandiai Limburgban 
lakik, Kodamának hívják. Egy nagyon ba-
rátságos ember lehet. Én nem ismerem. 
Vagy saját magának vásárol, vagy egy egész 
sor japánnak, nem tudom. A tavalyi évben 
egy holland Nemzetközi első díjat repült 
Perpignanból. Kodama olvasta az újságban 
és rögtön oda utazott. Még mielőtt egy képet 
csináltak volna az újság számára Kodama azt 
mondta: „stop” és megvásárolta. Ez egy alap-
elv lett. És ez is egy válasz a törzsépítéssel 
kapcsolatos kérdéseire. Van azért lehetőség 
egy törzset összehozni. Ha Hermes akarja, 
akkor az megy.

Ő nem akarja a galambjait pénzért elad-
ni. Nos az Ön kérdése konkrétan a törzsről. 
Houbennek valószínű van egy törzse. Egy 
törzs 300 km-re. Houbent ismerem 40 éve, 
de csupán egyszer, vagy kétszer voltam 
nála. Houben nagyon erősen versenyez 200 
km-ről, 300 km-ről stb. Elfogadom, hogy ő 
egy szakember. És Houbennek szintén nincs 
szüksége arra, hogy legjobb galambjait elad-
ja. Ő milliomos lett, mert azt mondta, ezt és 
ezt a galambot nem adom ki, sőt azokat még 
megnézni sem hagyom.

- Ez tehát talán azon múlik, hogy – mint 
azt Ön mondta – régebben keletkeztek tör-
zsek, mert az emberek kevesebbet vásárol-
tak. Azonban most a sok eladás miatt a na-

Az egyetlen, ami a postagalamb sportban számít, a kiválasztás 

Piet de Weerd (V. rész) - Ez és Az
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gyok is arra vannak kényszerítve, hogy ők 
maguk is más galambokat vásároljanak.

- Régen is voltak kis emberek, akiknek 
csupán néhány jó galambjuk volt. Ha egy ja-
pán manapság vásárol – pl. a Barcelonai elsőt 
– akkor már megkérdezi, hogy a testvérei mit 
csináltak? És azok is hozzá jönnek. És akkor 
jön a beltenyésztés. Azonban, ha valaki olyan 
sok galambot vásárol, mint Pl. Vanhee, az 
már nem normális.

- Piet, figyelemmel kíséri manapság is a 
nagy nemzetközi versenyeket?

- Igen, sok időt töltök ezzel. Nálunk a 
Klinikán van egy számítógép és azon min-
denféléket tárolunk. A holland Limburgban 
van jó néhány tenyésztő, akik félelmetesen 
jól játszanak. Egyik évben ilyenek voltak a 
Kuypers testvérek. Mindközött a legjobb vi-
szont Braakhuis volt. Braakhuis eredményei 
páratlanok voltak. Belgiumban ilyet még 
senki nem csinált. Amit ő csinált az egy-
szerűen csodálatos volt és hihetetlen. Ám 
hanyatlásának a csirája már kezdettől fog-
va el volt vetve. Volt ezek között egy tojó, 
ami nem volt igazán jó. Az első generáció-
ban hozta a jókat, mert a hím olyan jó volt, 
ami Jan-Aardentől származott, közvetlen 
Steenbergenből. Brakhuis 3 év alatt ezekért 
a galambokért talán 1 millió Guldent is ka-
pott a japánoktól. A siker viszont nem tarthat 
sokáig, ha az ember ilyen galambokat elad. 
A Nemzetközi győzteseit mind eladta. Abban 
az időben egy ilyen galambért kapott 300.000 
Guldent. Nem kellet túl sokat eladnia hogy 
meglegyen az egymillió. Volt neki egy hímje, 
a „74”-es ez a Daxi Nemzeti Versenyen 2 óra 
20 perces előnnyel nyert.

- Amikor Ön jó galambokról beszél, ak-
kor mindig hosszú távú galambokról be-
szél és nem rövid- vagy középtávú galam-
bokról. Miért?

- Én életemben legalább 200.000 rövidtávú 
galambot fogtam a kezembe. Van tehát vala-
mi fogalmam a dolgokról.

Belgiumban van 100 dúc, akik rövidtávot 
repülnek és jól versenyeznek. És akkor ez mit 
jelent? Mit hoznak azok?

Gyakorlatilag semmit. Jó, van egy pár ember 
aki ezzel pénzt keres. Például Houben. És még 
egynéhány ezen a területen, mint pl. Voets, 
Kesselből. Engem ezek a galambok soha nem 
érdekeltek, mert ezek soha nem jönnek haza, 
ha kicsit nagyobb távolságról engedik fel 
őket. Ezek nem komplett galambok. A hosz-
szú távú galambok mindennel rendelkeznek. 
Van orientációs képességük, mindenük van. 
Az egyetlen, amivel talán nem rendelkeznek 
a gyorsaság, azt azonban beléjük lehet vinni. 
És van még valami, amit meg kell jegyezni: 
ha valaki egy törzset épít, sokkal egyszerűbb 
az orientációs készséget bevinni – mert min-
den kis vitesse (rövidtávú) galamb rendelkezik 
azzal – mint a kitartást. Kitartást bevinni, ked-
ves uraim, ahhoz zseninek kell lenni. Ez nem 
megy a belgákkal, nem megy a hollandokkal, 
ehhez az embernek zseniálisnak kell lenni. A 
komplett galamb a hosszú távú galamb és a 
legjobb hosszú távú galambok a gyalogosok. 
Én a Hermest ilyen gyalogosokkal segítettem 
ki. Ő azt mondta nekem: „Piet, mit kell ezek-
kel nekem kezdeni?” Azt válaszoltam: „a gya-
logosokból kell állni az alapnak”. Hermesnek 
nem csak a három hímről gondoskodtam, ha-
nem elutaztunk együtt Steenbergenbe, és ott 

még vettünk kb. tíz hosszú távú tojót. És nem 
a gyerekeiket. Én mindig csak a testvéreiket 
tudtam megvenni, mert nekem nem volt sok 
pénzem. Pedig a legjobb mindig az a galamb 
aki maga hozza az eredményt. Mindenesetre 
én azt gondolom. Persze azután Henkkel jöt-
tünk Németországból fogcsikorgatva és neki 
magából az eredményes teljesítmény-galam-
bokból vásároltunk.

Nem volt olcsó mulatság.
1987-ben pl. volt egy nagyon nehéz Barce-

lonai verseny, a legnehezebb amit megéltem. 
Azt mondták csak az 1947-es volt nehezebb. 
Akkor Berlenge fogta az első galambot. 
Akkor 3 nap alatt 18 galamb érkezett meg, 
1987-ben 2 nap alatt volt 35 galamb. És ami-
kor mi a „Samurait” vásároltuk, akkor az első 
nap 1000 galamb érkezett haza. Nos elmond-
hatjuk a Samurai jó – nekem sincs ellenve-
tésem – azonban a másik, a „Sherpa” a 35. 
helyre harcolta át magát. És még 4 nap múlva 
is jöttek haza galambok. Ezeknek határtalan 
kitartásuk és tájékozódó képességük volt.

Ezek között vannak ám olyan galambok, 
amilyet nem is olyan egyszerű tenyészteni. 
De aztán ha valaki néhány jót hoz hozzá-
juk… Nekem sikerült 10 jó hosszú távú ga-
lambot vennem. Ezek mind benne vannak a 
könyveimben. Ezek mind olyan galambok 
voltak, akik Nemzeti versenyeken mindig az 

első tízben voltak. Ha valaki 3. díjas galam-
bot vesz az is valami más, mint az 1. díjast.

- Piet, azt a szót, hogy gyalogos most oly 
gyakran hallani. Mi egy gyalogos tulaj-
donképpen?

- El fogom mesélni. A Kippék 
Althornbachból, kaptak tőlem galambokat. 
Ezeket bepakolták Marseillebe. Délután négy 
és öt között fogtak négy galambot, melyek 
mind a nemzetközi verseny első 10 galambja 
között voltak.

Ezek a gyalogosok.
- A gyalogosok tehát azok a galambok, 

melyek a legnehezebb körülmények között 
is megtalálják a hazavezető utat.

- Mindenek előtt forróságban. A legrosz-
szabb, ami egy galambbal történhet, a forró-
ság. Az eső és a szél sem olyan rossz. Azon-
ban a forróság, az valami más. Forróság és 
szembe szél. És ha az ember azt látja, hogy 
pl. Vanheenak 200 km-el rövidebb a távja, 
mint a másiknak Amsterdanban és ha az az 
ember Amsterdamban Barcelonából gyor-
sabb szembeszélnél, és 700 m/perc sebesség-
nél, akkor azt mondom, hogy ott Amsterdam-
ban galambok vannak.

És azok a galambok Jan Aardenek 
Steenbergenből.

folytatás köv. 
ford.:Varga Antal
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A postagalambászat megszállottja
Nem más, mint Hajnal István sporttárs, 

aki 1945. május 8-án földműves családban 
született (Törökszentmiklós) Óballán, akiről 
már a Postagalamb Sportújságban több mint 
egy évtizede írás jelent meg; és elmondható 
róla, hogy egész életének meghatározó té-
nyezője maradt a postagalambászat.

Mint minden későbbi szenvedély jelei már 
gyermekkorában megmutatkoztak. Hiszen 
immár 5-6 éves korától galambok után kutat-
va járta a galamb lakta padlásokat, válogatás 
nélkül gyűjtötte a kis galambokat, melyeket 
azután nagy gondossággal nevelt.

Az igazi galambászat azonban az akkori adott 
körülmények miatt váratott magára! Már szép 
postagalamb állománnyal rendelkezett, amikor 
1969. év őszén elérkezett annak az ideje, hogy a 
helyi sportegyesület tagjai sorába lépjen.

Aki nem emlékezne rá, annak csupán érde-
kességképpen a taggá válás rövid története: 

Az egyesület akkori vezetője Mihók Barna-
bás, mint patrónus a vezetőség elé terjesztette, 
hogy Hajnal István galambállománya lehetővé 
tenné, hogy az egyesület tagjai sorába felve-
gye. A patrónus még a javaslat előtt környezet-
tanulmányt készített. Az előterjesztést az egye-
sület tagsága elfogadta, így elkezdődhetett az 
igazi sportgalambászat. Hozzáteszem, hogy 
Hajnal István úgy emberileg, mint erkölcsileg 
is alkalmas volt a tagság megszerzésére.

Ekkor Hajnal István még nem Törökszent-
miklóson lakott, hanem az óballai szülői 
háznál tartotta galambjait, onnan hozta őket 
a versenyekre. Legelső – számára nagy – ver-
seny tapasztalata 1970-ben volt. 

A felnőtté válással együtt járó egyik fontos 
esemény a családalapítás sem okozott aka-
dályt kedvtelésében. Felesége személyében 
jó társra talált, hiszen Erzsike a meglévő csa-
ládi teendői mellett mindig áldozott időt férje 
hobbijának támogatására. Ha kellett, akkor 
ott volt a galambok gyűjtésénél, órabontás-
nál, a madarak gondozásánál. 

Természetesen férjével együtt örül az elért 
sikereknek, ugyanakkor közösen szomorkod-
nak egy kevésbé eredményes verseny miatt. 
Majd megújult erővel és lendülettel készül-
nek egy újabb megmérettetésre. 

Az időközben Törökszentmiklóson szépen 
épülő családi házzal egyidejűleg épült az első 
galambdúc is. 

Mára már nem csak a dúcok vannak szépen 
kialakítva, de a modern elektromos rögzítő 
rendszer sem hiányzik, ami a versenyek érté-
kelésében nyújt nagy segítséget.

Hajnal sporttárs immár 41 éve versenyez, 
ez idő alatt háromszor kerületi és többszörös 
egyesületi bajnok, számtalan rövid-, közép- 
és főleg hosszú távú champion galambte-
nyésztője. Mindig is a hosszú távú, illetve 
maratonos versenyeket kedvelte, erre szelek-
tálja, tenyészti állományát.

Az 1980-as évek elejétől – mikor még nem 
is volt olyan egyszerű – rokoni kapcsolatai ré-
vén több alkalommal járt Belgiumban, ahon-
nan anyagi lehetőségeihez mérten olyan neves 
versenyzőktől vásárolt galambokat, mint pél-
dául Raul Verstrate, Toya Silver és Roger 
Vereecke. Az utóbbi úrtól legutóbb 2009-ben 
hozott be négy fiatal galambot, illetve még 
egyet szintén Belgiumból Patrik Desmettől. 

Roger Vereecke úrral jelenleg is szoros 
kapcsolatban áll, az idős versenyző barátsá-
gát élvezi.

Évente kap tőle eredménylistát, kölcsönö-
sek a jeles ünnepek előtti képeslapváltások és 
mindig szívesen látott vendég otthonában.

Hajnal sporttárs 2009-ig természetes 
módszerrel versenyzett. Mondhatni „spár-
tai körülmények” között tartotta galambjait. 
A tenyésztéshez a ház udvarán külön dúcot 
épített. A galambok vérvonala Stichelbaut-
Chatrisse, kifejezetten hosszú- és maratoni 
távra tenyésztettek, alkalmanként – gyorsító-
ként – Janssen véralapú egyedek keresztezé-
sével növeli a repülési sebességet. 

Jóllehet ennek a folyamatos, átgondolt te-
nyésztői munkának köszönhető, hogy sokan 
értek el jó eredményeket, lettek egyesületi baj-
nokok, elitklub nyertesek, champion galamb 
tulajdonosok a Tőle származó galambokkal.

2010-ben felismerte, hogy az eredményes 
versenyzés útja az úgynevezett „özvegy 
módszer”, ezért dúcát átalakította. Folyama-
tosan sajátítja el és alkalmazza a „fogásokat” 
a jobb eredmény érdekében. 

Az „özvegy technikában” jártasabb sport-
társak tanácsait szívesen fogadja és próbálja 
hasznosítani. Ennek is köszönhetően az idei 
évben a 19-es tagszövetségben általános 
távon harmadik helyezést ért el, egyesüle-
tében a törökszentmiklósi R-31-ben pedig 
rövid-, közép-, hosszú- és általános távon 
bajnok.

Övé az első champion hím- és tojó általá-
nos távon.

A sikeres versenyzés egyik fontos eleme a 
dúcokban tartott rend és tisztaság! Hajnal Ist-
ván ennek is eleget tesz még akkor is, ha ez a 
munka egy időbe esik a galambászat finanszí-
rozását is biztosító méhészkedési időszakkal. 

Gyógyszerezést csak a kötelező és legszük-
ségesebb esetekben és mértékben végzi, a ga-
lambok takarmányát saját maga állítja össze.

Hajnal sporttárs 66 évesen is igen aktív 
galambász, elsők között lépett be 2009-ben 
az alakuló Pannon Maraton Klubba, ahol 
2010-ben Cobourgból 58512 tojója országos 
és nemzetközi harmadik helyezett lett. A ki-
emelkedő díjnyerő galamb mellett, számos 
helyezést is találunk az eredménylistán. 

Méltán elmondhatjuk, hogy Hajnal István 
szerény, eredményeire büszke, de nem kér-
kedő postagalambász. A hozzá látogatókat 
mindig szeretettel fogadja, szívesen ossza 
meg tapasztalatait más sporttársakkal. Szak-
értelme, jártassága, önzetlen kedvessége és 
vendégszeretete miatt rendszeresen érkeznek 
látogatói itthonról, de Szlovákiából és Romá-
niából is.

Jelenleg ugyancsak tervez, előre szeretne 
lépni a fiatalok bajnokságában is. Minél több 
élhelyezést repülni tudó versenygalambot 
akar tenyészteni, és újra kerületi bajnokságot 
szeretne nyerni. 

Hajnal sporttársnak ezúton kívánjuk el-
képzelései töretlen és eredményekkel teli 
megvalósítását, jó egészséget és további sok 
sportsikert a postagalambászatban!

Lejegyezte: Dögei Károly 
R-31 egyesületJoris De Jaeger, Roger Vereecke és Hajnal István

Hajnal István
és Roger Desmet Matthijs
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Fertőtlenítés felsőfokon
Az elmúlt hónapban megjelent cikk a 

takarítás részleteiről szólt, a mostani rész 
a fertőtlenítés lehetőségeit taglalja. Elő-
ször egy kis elméleti megközelítés.

A fertőtlenítésnek két formája ismert:
• a kémiai vagy vegyszeres,
• és a fizikai fertőtlenítés.

Vegyszeres fertőtlenítés után mindig 
vizes öblítést és szárítást kell végezni!

A fertőtlenítőszerek lehetnek:
• folyadékok, melyeket fertőtlenítő 

kádba öntött oldat, vagy aerosol 
formájában használjuk,

• szilárd fertőtlenítőszerek, melyeket 
vízben történő feloldás után alkal-
mazunk, pl. klórmész, neomagnol 
tabletta,

• és gáz halmazállapotú anyagok, 
melyek leginkább helységek csí-
rátlanítására alkalmasak, pl. for-
maldehid gáz, klórgáz stb.

Szellőztetni kell utána!
A fizikai sterilizálás történhet:

• hőenergiával szélsőséges hőmér-
sékleten,

▪ nedves hővel: forralással, vízgőzzel,
▪ száraz hővel: égetéssel, áramló for-

ró hővel,
• sugárzó energiákkal: ultra-ibo-

lyántúli sugárzással, infravörös 
sugarakkal, ultrahanggal magas 
rezgésszámon.

Bármely formáját is választjuk a fer-
tőtlenítésnek, a célunk az, hogy a ga-
lambházban élő mikroflórának a kárté-
telét minél kisebbre szorítsuk, számukat, 
szaporodásuk ütemét csökkentsük. A 
fertőzési láncot meg kell szakítani!

A fertőtlenítőszerek károsítják a mik-
roorganizmusok életműködését, de saj-
nos nem rendelkezünk olyan anyaggal, 
amely minden kórokozót, minden kö-
rülmény között azonos hatékonysággal 
elpusztítana.

Mitől függ a fertőtlenítő szerek haté-
konysága?

Függ:
1. a fertőtlenítendő anyag minőségétől,
2. a fertőtlenítő anyag és a környezet 

hőmérsékletétől,
3. a behatás időtartamától,
4. a kórokozók fajától, számától,
5. a fertőtlenítendő felület minőségétől, 
6. a szer koncentrációjától.

Vegyük sorra ezeket a pontokat a gya-
korlat szempontjából!

A fertőtlenítendő anyag minősége:
Minél alaposabb a takarítás, tisztább a 

felület, az előírt koncentrációban alkal-
mazott szer hatása annál intenzívebb! 
Viszont a koncentráció fokozásával 
nem kompenzálható a takarítás ha-
nyagsága.

A fertőtlenítő anyag és a környezet 
hőmérséklete:

A gyártó cég mindig megad egy hő-
mérsékleti tartományt, ahol az alkalma-
zott szer a leghatékonyabban működik. 
El kell olvasni a használati utasítást!

A behatás időtartama:
Ez az idő annál hosszabb, mennél 

kisebb a szer koncentrációja, mennél 
alacsonyabb a környezet hőmérséklete. 
Ebből az következik, hogy télen kissé 
töményebben kell a szereket alkalmaz-
ni, és jó, ha a behatási időt is megnö-
veljük a nyári viszonyokhoz képest!

A kórokozók faja, száma:
Általában vegyes „telepi” mikroflóra 

ellen védekezünk, nem egy külön kór-
okozó ellen, így olyan szert kell meg-
választanunk, ami „minden ellen jó”!

Nyilván nagyobb mennyiségű kórokozó 
elpusztításához töményebb szerre van szük-
ség és az expozíciós időt is növelni kell.

A fertőtlenítendő felület minősége:
Az érdes, repedezett durva felületek 

mélyebb pontjaiban a kórokozók meg-
bújhatnak és a fertőtlenítők csak felüle-
tesen fejtik ki hatásukat.

A koncentráció és a behatási idő nö-
velésével az eredményesség fokozható!

A szer koncentrációja:
Legfontosabb szempont, de ez okozza 

a legkevesebb problémát, mivel a hasz-
nálati utasítás pontosan tartalmazza a tö-
ménység megválasztását.

Kis koncentráció mellett elmarad a 
kívánt hatás, nagy koncentráció esetén 
a szer károsíthatja az ember egészségét, 
rongálhatja a galambház berendezéseit, 
szerkezeti elemeit.

Néhány szer a teljesség igénye nélkül, 
pár gyakorlati tanáccsal.

Az első nagy csoportot az ún. hagyo-
mányos szerek képviselik:

1. Formalin:
Rákkeltő hatása miatt ne alkalmaz-
zuk, egyre inkább kiszorul a gya-
korlatból.

2. Klórlúg(Hypo), 3-5 %-os oldata: a 
dúc és berendezési tárgyainak fertőt-

lenítésére alkalmas, hátránya, hogy 
korrodálja a fémszerkezeteket!
3-6 dl/1 négyzetméter adagban al-
kalmas a sima padozat, a falak és a 
mennyezet fertőtlenítésére ha kézi 
permetezőt alkalmazunk.

3. Mésztej, klórmész 5-30 %-os oldata.

A másik nagy csoport, a gyárilag elő-
állított komplex hatású, tudományosan 
ellenőrzött szerek. Sajnos ezek a készít-
mények nagy kiszerelésben kaphatók, 
érdemes összefogni és elosztani egymás 
között ezeket a fertőtlenítőket!

Használatukkor a galambok a dúcban 
nem tartózkodhatnak!

Néhány jelenleg is kapható szer:
1. Bradoclean: előnye, hogy tisztít és 

fertőtlenít egyben, egy fázisban alkal-
mazható.

2. Bromosept-50%-os fertőtlenítő 
oldat: előnye, hogy szerves anya-
gok jelenlétében is jól használható! 
1 literes kiszerelésben is beszerez-
hető.

3. Despadac fertőtlenítőszer: formal-
dehidet is tartalmaz. Rövid behatási 
idővel bír! (5 perc)

4. Dextral koncentrált fertőtlenítő 
szer

5. TH5 fertőtlenítő szer koncentrá-
tum: csak 10 literes kiszerelésben 
kapható, 24-48 óráig az állatok nem 
tartózkodhatnak a helyiségben.

6. Ecocid S por: 50 g-os kiszerelésben 
kapható, amely 5 liter vízhez szüksé-
ges. A Galambpatikánkban is megvá-
sárolható!

7. Virocid oldat: alacsony, fagypont 
közeli hőmérsékleten, szerves anyag 
jelenlétében, széles pH-skálán is ha-
tékony, napokig megőrzi fertőtlení-
tő hatását. 1 literes kiszerelésben a 
Galambpatikánkban is megvásárol-
ható!

Ne feledjük, hogy a sikeres tenyész-
tői munka és az eredményes versenyzés 
csak akkor valósulhat meg, ha az állo-
mányunkat optimális egészségi állapot-
ban és a kondícióban tartjuk.

A témával kapcsolatos kérdéseiket és 
tapasztalataikat a www.galambpatika.hu 
oldalon várja és eredményes felkészülés 
kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász
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Halottaink
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tálas 
László sporttárs a jászkiséri R-36 egye-
sület tagja 82 éves korában elhunyt. Sír-
jánál a kegyelet virágaival és galambok 
feleresztésével vettünk végső búcsút. 
Kívánjuk, nyugodjon békében Laci bá-
csi.

R-36 Jászkisér

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Rimaszécsi László a Z-25 Postaga-
lambsport egyesület tagja 67 évesen 
rövid ideig tartó, türelemmel és méltó-
sággal viselt súlyos betegségben 2012. 
január 18-án elhunyt. Személyében el-
vesztettünk egy családját szerető, bará-
tait, sporttársait tisztelő önzetlen embert. 
Galambszeretet és a versenyzés volt a 
mindene. Előző betegségéből felépülve, 
legnagyobb ajándék volt számára, mikor 
visszatérhetett a több mint 50 éve belé-

pett egyesületi tagtársaihoz újra galambászni, versenyezni ahol 
szép sikereket ért el. Sírjánál az egyesület virágaival és feleresz-
tett galambokkal búcsúztak a család mély gyászában osztozva 
a 18 sz. Tagszövetség a Z-25 Egyesületi sporttársak és barátok. 
Emlékére hosszú távú vándorserleget nevezünk el remélve, hogy 
minél tovább él az utókor emlékében.
Emlékét örökre megőrizzük! 

Felsőzsolcai Z-25 Egyesület tagsága.

A Kolumbia Tagszövetség eladásra kínálja a képeken látható, jó 
állapotú konténerét. 
Mérete 600 x 240 x 220 cm. 
A 2100-2400 férőhelyes, középfolyosós kialakítású felépítmény-
ben itatók, víztartály és világítás is van.

Ára: 70 + 70 ketreccel 1,15 M Ft. 
További információk: 06 30/927-9855, vagy janoskol@t-online.hu

Utánfutóra szerelhető
6 rekeszes, alumíniumle-
mezből készült, 350 ga-
lamb szállítására alkal-
mas felépítmény eladó.

Méretei: 155 cm hosszú, 
111 cm széles, 153 cm 
magas.
 

Érdeklődni: 
+36-30-388-5110 
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Elhunyt Pintér György „Dodi bácsi” a Maglód A-29 egyesület volt elnöke, is-
mét gyászol a Kolumbia Tagszövetség…

Az elmúlt esztendőben a Kolumbia Tagszövetség két elnöke, két halk szavú, de nagyon határozott mindenki 
által szeretett és tisztelt vérbeli galambásza távozott közülünk.
Tavasszal Kis Kámántól a Monor A-06 egyesület elnökétől búcsúztunk, az év utolsó hetében a Maglód 
A-29 egyesület örökös elnöke, Pintér György „Dodi bácsi” ment el 80 éves korában hosszantartó betegséget 
követően.
Dodi bácsi 1931. december 29-én született Maglódon, már igen fiatal korában elkötelezte magát a posta-
galamb sport mellett. 1949-ben alapító tagja volt a B-6 egyesületnek ahol tíz éven keresztül eredményesen 
versenyzett. Ezt követően 10 taggal, 1959-ben alakította meg a Maglód A-29 egyesületet, melynek kez-
dettől fogva, míg betegsége meg nem akadályozta az adminisztrációs feladatok elvégzésében, valamint a 
tagság irányításában folyamatosan elnöke volt.
A kezdeti időszakban a postagalambászás „hőskorának” nehézségeivel is meg kellett küzdenie, amely a mai 
fiatalok számára már nehezen elképzelhető és csak történelem.

A galambok versenyeztetése házilag készült ketrecekben, vasúti szállítással zajlott.
A 60-as évek elején szigorú szabályokhoz kötötték a postagalambok tartását. Minden tenyésztőnek rendőrségi engedélyre volt szüksége és 
kötelező volt belépnie valamely egyesületbe, ellenkező esetben a galambokat elkobozták. Mivel Maglód, Ecser és Gyömrő közigazgatá-
silag összetartozott a tagság létszáma időnként elérte a 35 főt is. A legjobb eredményt elért galambok listáját jelezni kellett a hatóság felé, 
mert bármikor igényt tarthattak rájuk katonai célokra. Amikor megszűnt a rendőrségi felügyelet az egyesület létszáma csökkent.
A galambok etetése is problémás volt ebben az időszakban, Dodi bácsi arról is mesélt, hogy időnként táplálék kiegészítőnek versenysze-
zonban is a mai modern vitaminok helyett apróra vágott szárított kenyeret kaptak kedvencei.
A mostoha és nehéz körülmények ellenére hosszú távú versenyeken galambjaival kerületi és Budapest Bajnokságban is champion bajnoki 
címet nyert.
2003-ban „szenior” versenyzőként a Magyar Postagalamb Sportszövetség Elnökségétől a „Magyar Postagalambsportért” kitüntetés ezüst fokoza-
tát vehette át, munkásságának elismeréséül. Évtizedeken keresztül a Kolumbia Tagszövetség Versenybizottságában is tevékenyen részt vett. 
Dodi bácsit a 2007-ben kialakult betegségét követően az egyesület tagsága az eddigi munkáját megköszönve, tisztelete jeléül „örökös 
elnöknek” választotta meg.
Ezután is ahogy egészségi állapota engedte, részt vett a versenyeken, elküldte galambjait, de már az érkezésüket nem rögzítette csak várta 
haza kedvenceit.
Az egyesület megalakulásának ötvenedik évfordulóján tartott díjkiosztó ünnepségen a Magyar Postagalamb Szövetség Elnöke, Bárdos 
István és Maglód város Polgármestere, Tabányi Pál is szeretettel köszöntötte, méltatva azt a sok kitartó és önzetlen munkát, melyet a város 
második legrégebben működő egyesületének életében végzett.
Munkájában családja, Felesége és két Lánya is támogatta, türelmet tanúsítva, ugyanis az egyesület gyűjtőhelye a megalakulás pillanatától 
2007-ig a lakásuk udvarán volt. 
December 29-én sírjánál az egyesület tagjain kívül a Kolumbia Tagszövetség elnöke és valamennyi egyesület képviselője, sportbarátok 
helyezték el a kegyelet koszorúit és vettek búcsút Tőle. Végső nyughelye felett az egyesület versenygalambjai tiszteletkörökkel búcsúztak 
„örökös elnökünktől”.
Egyesületünk Dodi bácsi tiszteletére emlékversenyt hirdet meg minden esztendőben.

Molnár Károlyra emlékezzünk!
(1931-2011)

Lassan egy éve, hogy eltávozott közülünk Molnár Károly a kiváló ceglédi postagalambász.
Nagyon sokan szerették tisztelték, én hálás vagyok a sorsnak, hogy húsz éven át élvezhettem szeretetteljes barátságát.
Tevékenysége a Magyar Postagalambsportban 1957. tagságának kezdete, 1958. az A-25 egyesület alapító, több éven át vezetőségi és 
haláláig hűséges tagja volt.
Országos Szövetségnél 1990-es években fegyelmi Bizottság tagja, Versenybizottság tagja. Az 1976-ban írt „Postagalambok edzése” című 
tanulmányát 2002-ben ismét közölték a Szaklapban. 
2003-ban Postagalamb Sportért Érdemérem Arany fokozata elismerésben részesült. 2007-ben a Parlamentben 50 éves tagság kitüntetésben 
részesült, 2008-ban a Magyar Postagalamb Sportért Érdemérem kitüntetettje lett.
Eredményei: ötszörös Kerületi Bajnok valamint többször közép és hosszú távú csapatbajnokságokat nyert. 36-szoros I. osztályú tenyésztő, 
27-szer az első tízben.
Koszalin, Halle, Liege csapat díjak. 2009-ben már 78. életévének betöltése után is nyertek galambjai Magdeburg Szuperkupa 7. Pannon 
Maraton Klubban Banberg II. Nemzetközi IV. díjat. Több mint 50 éves galambász pályafutása alatt sok kiválóságot tenyésztett. Talán a 
legkiválóbb az 1958-ban kelt 21-es számú VKH, amely a 100 éves postagalamb sport történelemben 1-ként lépte át a 24 000 dkm határt 
(ANKER A. könyv 76.o.), leszármazottjai 8251 KKH, 6700 KT, 4194 KKH, 0466 KKH (szintén 24 000 dkm) életteljesítmény és sport 
kategóriákban az Ország kiválóságai voltak. Galambjai az országban sok tenyésztőhöz elkerültek, de külföldre is pl.: Szerbiába, Erdélybe 
még Japánba is. Végül a Bajnoki nyilatkozatából idézek „A háttérben sokszorosan kipróbált, kitűnő törzsállomány biztosítja a sikert, sokan 
talán kételkednek, de az 1958-ban kelt híres 21-es VKH vére a mai galambjaimba is 4., 5. sorban csordogál. Nem vagyok olyan típusú 
tenyésztő aki minden jó galambot amit meglát „mindenáron”, meg akar szerezni, mint nyugdíjas nem is lenne rá anyagi lehetőségem, más-
felől az a tapasztalatom, hogy „aki sokat akar markolni az keveset fog!” Akik tisztelték és szerették emlékét örökké megőrizzük!

Kemenczei János
A-18 Albertirsa
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Köszöntjük  
a február  

hónapban született 
sporttársainkat
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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

***
Többszörös bajnok állományomból (2001: 
Dél-Tisza kerület hosszú táv bajnoka, 2007: 
Barcelona Országos III. hely, Athen 2004: 
egyéni 34. Csapat: 8. stb.) túlszaporulat mi-
att szupermaraton hosszú távra tenyésztett 
tenyész- és versenygalambok kiadók. Bő-
vebb információ telefonon! 
Pintér Tibor 5932. Gádoros, Mező u. 15. 
Tel: 30-724-9731

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,...
stb. Kecskeméti Zsolt 5516 Kőrösladány, 
Jókai 27. Tel.: 06-30/391-0804

***
Haláleset miatt eladó! 19 tenyész illetve 29 
darab versenygalamb.
Illetve 2 db Benzing típusú 32 lyukas galam-
bász óra.
A galambok Pásztor Róberttól, Fazekas Fe-
renctől, Hertelendi Csabától származnak.
Szeretnénk, ha olyan valakihez kerülnének a 
galambok, aki szereti őket, gondjukat viseli.
A galambok irányára: 200.000 Ft. Az órák 
irányára : 50.000 Ft.
Érdeklődni lehet Farkas Oszkár 20/998-2591

SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és Jelzőgyűrűre telefonszám 
készítés rövid határidőre! Időjárásálló, vízál-
ló, öntapadós matrica. Postai úton. 
www.fodordekor.com 
Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514

***
Fiatalok gyűrűzését vállalom országos Ász 
és élhelyezéseket szálló, olimpiai általános 
15-ik helyezést elért galamb leszármazottai- 
ból és hosszú távosokból 2500 Ft/db, 10 db 
után két ajándék. Lehetőleg gyűrűt kérek.
Telefon: 96/261-748

Postagalamb
állományomat 
felszámolom. 
Galambjaim

rövid és
középtávon értek 

el kiemelkedő 
eredményt. 

Kármán Gábor 
20/933-5530


