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130 éves a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
I. FCI Kontinentális Kupa   –   III. Közép-Európa Kiállítás 

56. Országos Szövetségi Postagalamb Kiállítás
„Hagyományaik iránti mély tisztelettel, 

munkájukat a magyar sportéletben betöltött 
szerepüket nagyra becsülve köszöntöm Önö-
ket.” Eddig az idézet Dr. Gémesi György a 
Nemzeti Sportszövetség elnöke, a Magyar 
Olimpiai Bizottság alelnöke által jegyzett 
köszöntőből. Melyet a címben szereplő ki-
állítások eredményeit rögzítő katalógusban 
olvashattunk.

Szenteljünk figyelmet ezen köszöntő záró 
mondataira: „Örömmel leszek részese a 2012. 
január 26-29. között megrendezett rangos 
eseményüknek. Mi más lehet ezen méltatások 
eszenciája, íme: Légipostás barátaik a Syma 
csarnokból is Magyarország jó hírét vigyék 
szerte a négy égtáj felé. Méltán lehetünk büsz-
kék európai színvonalú rendezvényünkre.”

Köszönjük örökbecsű gondolatait, a felénk 
irányuló figyelmét. A Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek 1961-től vagyok tagja, az 
elszaladt 50 évben kiemelten több nagy nem-
zetközi galambász eseményre emlékezhetem.

1975-ben Budapesten Postagalamb Olim-
piát rendeztünk, a vásárváros területén. 
 Pálmai Gábor szervezésével. Második és 
egyben a jelen kor vitathatatlanul legrango-
sabb postagalambász rendezvénye a Buda-
pest SYMA csarnokban 2012. január 26-28 
között. A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség születésének 130. évfordulóján rendezett 
I. Kontinentális Kupa, III. Közép-Európa Ki-
állítás, 56. Országos Szövetségi Postagalamb 
Kiállítás.

Az 1975-ben rendezett sikeres Posta-
galamb Olimpiáért  Pálmai Gábort illeti 
posztumusz elismerés. 1982-ben Budapesten 
Spartakiádot rendeztünk Kurucz Attila ve-
zényletével.

2012. január 26-28. között megrendezett 
Nemzetközi kiállítás sorozatáért Bárdos István 
urat Sportszövetségünk elnökét úgyis, mint az 
FCI Sportügyi alelnökét illeti főhajtás.

A Közép-Európa kiállítás ötletét az FCI so-
ron következő vezetőségi ülésén valamennyi 
ország küldötte első hallásra támogatta az 
ötletet. Első alkalommal 2008-ban Nyitrán 
(Szlovákia) került megrendezésre. Másod-
jára 2010-ben a Lengyelországi Sosnowiec 
adott helyt számára. Diplomatikusan kivárva 
a Magyar Postagalambsport 130. évforduló-
ját, a harmadik Közép-Európa Kiállítás és 
az ekkora ugyancsak Bárdos István elnök úr 
javaslatára elfogadott I. FCI Kontinentális 
Kupa Budapesten talált otthonra. 

Annyit illik tudni a Budapesten megrende-
zett ünnepi kiállításról, hogy 2011 augusztu-
sában az előkészületek magasabb fokra lettek 
kapcsolva: Több száz óra szervezés, rengeteg 
telefon, fax és levélváltás következett, hogy 
időben eljusson és felkínálható legyen a le-
hetőség a részvételre. A visszajelzések visz-

szajelzéseire is jusson idő, a részt venni szán-
dékozók részéről. Pethő Attila sok energiát 
fektetett a külföldi levelezések, telefonok, fa-
xok angol, német nyelven történt lebonyolítá-
sában. Csak az tudhatja, hogy milyen gigan-
tikus, hónapokon átívelő figyelmet, másokra 
és mindenre történő odafigyelést, tárgyalóké-
pességet követel egy ilyen rendezvény, aki 
valaha részese lehetett hasonlóknak.

Mígnem a jelzett időpontban megnyílnak a 
kiállítás kapui az Európából és a hazai idelá-
togatók előtt. Rácsodálkozhattak Közép-Eu-
rópa postagalamb elitjére. A Hollandok, Né-
metek részben érthető, de nem elfogadható 
okok miatt maradtak távol. Úgy vélem nem 
volt irigylésre méltó helyzetben egyetlen 
résztvevő ország szakvezetése sem, amikor 
el kellett dönteniük, hogy milyen kollekció-
val nevezzenek egy-egy kategóriában. Nem 
babra ment a játszma. Mikor ezen sorokat 
papírra vetem, minden eldőlt, a díjakat átad-
ták: minden azon percben történelemmé is 
vált. Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, 
nemes egyszerűséggel kimondható: Ez a csa-
patmunka a lengyel team-nek sikerült messze 
a legsikeresebben. Volt miből válogatniuk. 

A következőkkel nem kívánok megbántani 
senkit, de sportkategóriában a lengyelek le-
gázoltak minden kiállító nemzetet. Hogy ez 
mennyire így van vessenek néhány pillantást 
a nemzetek rangsorára sport kategóriában:

(Tájékoztató: első hely: 3 pont, 
második hely: 2 pont, harmadik hely: 1 pont)

1. Lengyelország  38 pont
2. Szlovákia    3 pont
3. Csehország    3 pont
4. Magyarország    2 pont
5. Olaszország    2 pont
6. Románia    1 pont

Sok-sok beszélgetés eszmecsere után, me-
lyek hazai és külföldi szereplőkkel történtek, 
az a határozott vélemény, hogy a lengyel 
sporttársaink szisztematikusan haladnak a 
maguk választotta úton. Nincs messze az ide-
je, hogy beérjék, vagy megelőzzék a belga,  
holland, német sportbarátainkat. A küszöbön 
áll és bebocsátást követel az európai elit ga-
lambászok közé a lengyel szellem a tudás, no 
meg az akarat. A tények ez irányba mutatnak, 
Tóth István (Pétervására) sporttársamnak, 
kitűnő lengyel nyelvtudásával élve elértem, 
hogy a vacsorán feltehettem néhány kérdést 
Jan Kawaler úrnak a lengyel szövetség elnö-
kének.

Látván a nemzetközi kollekciókat, bízom 
mások még jobb megfigyelő képességében. 
Abban meg kiváltképp nem kerülte el a figyel-
müket minden, ami a kiállított kiváló galam-
bok ketreckártyáikra fel volt tüntetve. A len-
gyel, cseh, szlovák galambokat kiemelve. Van 

egy 12 utas versenyprogram, egyetlen lengyel 
galambnak sem volt 12 út – 12 helyezése. 
Szembetűnő egy évben ugyanarról a 355 km 
versenyből rendeznek hat utat. Volt olyan len-
gyel galamb, amelyik két év alatt ugyanarról 
a 355 km-es versenyről 8 x volt helyezve. No 
de, függetlenül az induló létszámtól 1-2%-on 
belül, vagy csak díjban. Nem tisztem és szán-
dékomban sem áll megítélni másokat, csupán 
egy észrevételem megosztom az olvasóval.

A kakasüllőről nézve Európa kiválóbbnál  
kiválóbb teljesítményt felmutató galambjai 
körül alig-alig lézeng néhány galambász. 
Míg az árusok bódéjai között láthatóan sok-
kal többen keresik az előbbre jutás áhított 
morzsáit. Úgy vélem a cél és az irány C vá-
gányon áll. Nem a legkülönbözőbb ketyerék 
hozzák meg az eredményt. A kiállított galam-
bok ketreckártyáit érdemes lett volna hossza-
san tanulmányozni, oda volt írva egy eredmé-
nyes versenyzési rendszer. 

Egy tanulmány volt megtapasztalni 27-én 
a kiállítás megnyitójára érkezők egy része 
az I. FCI Kontinentális Kupa, valamint a III. 
Közép-Európa kiállítás galambjaira volt kí-
váncsi. Hasonló létszámban az eladó külföldi 
galambok és a legkülönfélébb takarmány ki-
egészítők, emésztők, galambház felszerelési 
tárgyakat árulók felé vették útjukat: Kinek-
kinek érdeklődési köre motiválta cselekede-
teit. Ez így van rendjén. 27-én déli 12.00-kor 
Bárdos István elnök úr felkérte a VII. ker. 
polgármesterét Vattamány Zsolt urat, vala-
mint José Manuel Tereso urat az FCI. elnö-
két, a látottak, hallottak szellemében mond-
ják el megnyitó beszédüket.

Polgármester úr méltatta a Postagalamb 
Sportszövetség és a polgármesteri hivatal jó 
kapcsolatát. Jó dolognak tartja, hogy a Sport-
szövetségnek is a kerület ad helyet, valamint 
ez a nemzetközi rendezvény is a kerületben 
felépült SYMA csarnokban talált otthonra. 
Vattamány Zsolt polgármester úr sok sikert 
kívánt Bárdos elnök úrnak és úgy véli még 
számos külsőségeiben is impozáns rendez-
vényt, hoz a kerületbe, mint amilyen ez a 
nemzetközi kiállítás. 

José Manuel Tereso úr az FCI elnöke lé-
pett a mikrofonhoz, túl azon amit a protokoll 
mondatott vele, úgyis mint magánember, 
úgyis mint az FCI elnöke. Megkülönböztetett 
örömmel jön Magyarországra, a magyar táj, 
a magyar emberek, a magyar postagalamb-
ászok, akik közül sokakat volt szerencséje 
megismerni, no meg a magyaros vendég-
szeretet. Jó érzéssel töltik el midőn Buda-
pest az úti célja. Kiemelte: Bárdos Elnök úr 
munkásságának köszönhető, hogy az első 
FCI Kontinentális kupa éppen itt Budapesten 
debütálhat, lehetőséget adva Európa postaga-
lambászainak egy új formátumú megmérette-
tésre, ismerkedésre, barátkozásra. 
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Ha nem is minden idelátogató, de sokan láthatták a galambász mú-
zeum relikviáit.  Futó Molnár József, ügyes kezű jó szemű mester-
ember elkészítette a néhai legenda Horváth János dúcának makettjét, 
a tetőn az impozáns galambbejárókkal. Ujházy Péter,  Anker Al-
fonz,  Jeskó Sándor néhai újságíró munkásságát dióhéjban bemutató 
dicsőségfalakkal. Kivételes érzés volt megpihentetni a szemet. Min-
den olyan relikviánkon, amely jóllehet a múltban keletkezett, üzenet a 
jelennek. Anno minden helyzetben a találékony okos vezetők találtak 
rendre technikai erkölcsi-megoldásokat, közmegelégedésre. Számlá-
latlanul találkozhattunk a múltban és a jelenben életre hívott barátok-
kal, barátságokkal. 

Szinte keresztmetszetében hazánknak hírül vehettük sportbarátaim, 
ügyes-bajos dolgaik mellett apró örömeikből is értesülhettünk pro- 
és kontra. Mint minden ilyen nemzetközi galambász ünnepen bevett 
szokás a rendező ország galambász vezetői. Az ismerkedést megköny-
nyítendő úgynevezett ismerkedési vacsorát rendeznek az összes kül-
földi delegáció automatikusan meghívottnak tekintheti magát. Régi 
jó ismerősök, delegációvezetők, no meg az újonnan bekapcsolódók a 
nemzetközi postagalambász élet vérkeringésébe.

Az ukrán küldött külön örömmel nyugtázta, hogy megtisztelték 
a meghívóval, elmondta, hogy még számos alkalommal szeretne a 
magyar postagalambászok meghívásának eleget téve Magyarország-
ra jönni ünnepelni. Jan Kawaler lengyel elnök úr néhány kérdésemre 
adott válasza következik:

- Elnök úr, magam és valamennyi hazai postagalambász nevében 
is sok szeretettel gratulálok valamennyi Lengyel sporttársamnak a 
számlálhatóan sok sikerhez amelyeket itt Budapesten elértek. Meg-
tudhatnám, hány ember lakja Lengyelországot?

- 36 millió, ezen szám bármilyen összehasonlításban jelentőséggel 
bírhat. Ebből 50.000 regisztrált postagalambász tagja van a Szövet-
ségnek.

- Milyen a galambász sűrűség?
- Van olyan viszonylag kis körzet, ahol 11.000 versenyző van, és 

előfordul az a helyzet, hogy mégsem egy csoportban, kerületben ver-
senyeznek. Sok fejtörés után úgy döntöttünk, közel azonos feltétele-
ket teremtünk valamennyi versenyzőnek.

- Hogy sikerült mindez Önöknek?
- Telerajzoltuk a hazánk térképét egy körző segítségével 100 km 

területű körökkel. Így kaptunk 40 kerületet. Na már most, aki egy-egy 
körön belül lakik, az csak a körön belül versenyezhet. Egyetlen lehe-
tőség van máshol versenyezni: ha eladja a házát és máshol kíván élni, 
akkor amelyik új körben lesz a háza ott automatikusan felveszik és 
versenyezhet. Kijátszani ezt nem engedik. Ha valamiért nem tetszik 
ebben a körben a galambászás egyet tehet, abbahagyja a versenyszerű 
galambászást.

- Az egyesületek számáról lehet tudni valamit?
- Egész Lengyelország területén 320 egyesület van hivatalosan 

bejegyezve. Így vannak több száz fős egyesületek is a galambász 
sűrűség függvényében. Az egyesületeknek van egy szigorú létszám 
limitje. Amint a létszám 100 fő alá esik, az egyesületet megszüntetik.

- Úgy tudom Istvántól, hogy két évvel ezelőtt 45.000 regisztrált 
tagja volt a szövetségnek, örömmel mondhatom ez a szám 50.000, és 
ebből tudható, hogy mennyi a fiatal korúak és tanulók létszáma?

- Kb. 25%
- Hány gyűrűt rendelnek Önöknél évente?
- Évente 5-6 milliót.
- Milyen tagtoborzó technikákat alkalmaznak?
- Nálunk a tagtoborzás ismeretlen.
- Elnök úr ez komoly?
- Folytatom. Kívülről jelentkezőt nem veszünk fel mondjuk az 

utcáról. Csak olyan tagot veszünk fel aki galambász családból szár-
mazik. Akik galambász családból jönnek közénk. Ők rendelkeznek 
galamb ismerettel, galamb szeretettel, mindennel a postagalambászás 
terén tisztában vannak. Ők nem fellángolásból akarnak közénk tartoz-
ni. Belőlük biztos stabil versenyzők válnak. Megtapasztalják a szülői 
háznál, mennyi munka – pénz – kitartás kell az eredmények elérésé-
hez. Vegyük az én példámat, én magam és a két fiam is versenyzünk, 

van három unokám amelyből kettő biztos úton halad az irányba, hogy 
ők is versenyzőkké lesznek.

- Kissé sarkítva a kérdésem ezek szerint a lengyel postagalamb-
sport galambász dinasztiák vállalkozása?

- Úgy valahogy.
- Elnök úr az 50.000 tagból mennyire taksálja azok számát, 

akik kiemelkedően jól versenyeznek hosszabb ideje?
- Egyszerű a válaszom 300 nagymestert tartunk nyílván.
- Mire gondoljunk az Önök tiszteletet ébresztő sikereit látván?
- Néhány évtizeden át nagyon sok galambot vettünk Belgium, Hol-

landia vezető galambászaitól. Nyilván időnként egy-egy technológiát 
is sikerrel vehettünk át. A többség nagyon keményen versenyez, így 
elvesznek az értéktelen utódok. Szép lassan fordult a kocka, látván 
tapasztalva az eredményeket a Belgák, Hollandok, elkezdtek átjönni 
Lengyelországba vásárolni, visszavásárolni az utódokból, amelyek elő-
deit anno tőlük vettünk: ezen vásárlások jótékonyan hatnak a lengyel 
élversenyzők pénztárcáira. A Belgák, Hollandok egyenrangú értékűnek 
tartják az otthon maradt társaikkal a lengyel postagalambokat.

- Milyen a bíráló képzés Önöknél?
- Sok bírálónk van, ez tény, ezen belül az értelmiség elitjébe tartozó 

egyházi személyiség, pap foglalkozású képzett bíráló is van sok. Há-
rom évig képezzük a bírálókat, évente vizsgával. Harmadik év végén 
sikeres vizsga után kapnak önálló lehetőséget, feladatot. 

- Köszönöm, hogy megtisztel a kérdéseimre adott korrekt vála-
szaival. Újfent gratulálok és azt kívánom járják további sikerrel a 
maguk választotta utat. Hiszen a tények igazolják eljutottak oda, 
ahová minden galambász vágyik a szíve mélyén, éljen a föld bár-
mely területén, északon, keleten, délen vagy nyugaton. 

Önkényesen kiragadok néhány számokban mérhető adatot.
36 millió
lengyel

50.000 
postagalambász 

9 millió 965 ezer 
magyar

5252 
postagalambász

40 kerület 5-6 millió
gyűrű 

28 kerület 350.000 
gyűrű

320 egyesület 100 fő felett 315 egyesület 10 fő felett

Az első nap eseményeire az ismerkedési est tette fel a pontot.
Másnap 28-án várhatóan betöltik az egész hatalmas csarnokot a 

szomszéd országokból, no meg a hazánkból érkező vendégek.
Hellyel-közzel az meg is történt, várakozásom kissé túl volt dimen-

zionálva, sok-sok távoli vidéken élő ismerősöm, nem érkezett meg. 
Akik mégis anyagiakat sem kímélve eljöttek, velük történt beszélge-
tésből az csenget ki, hogy itt Budapest környékén még csak akad va-
lami munka, de a vidék bajban van, se pénz, se posztó. Minden meg 
sem keresett pénznek triplán van helye. 

A mai gazdasági fejetlenségben ésszerű és gazdaságos gondolat volt, 
újra egy fedél alá hozni ha csak egy közös kiállítás erejéig a magyar 
postagalambászok és a magyar dísz-, röp-, haszongalamb tenyésztőkkel 
közös kiállításunkon. Papp Sándor sportbarát társaságában végignéztük 
a nem egyszer extra megjelenésükben is szemet -lelket gyönyörködtető. 
különleges galambfajtákat.

Papp Sándor azt megelőzően, hogy postagalambásszá lett, haszon- 
és díszgalambokat tenyésztett Berlini fehérfarkú keringővel, valamint 
egy Texán galambjával országos első díjat nyert. Könnyű dolgom 
volt, amelyik galamb nekem az újdonság erejével hatott, szakszerű 
véleményt formált azon nyomban. Ezek után egészen más szemmel 
néztem a szebbnél szebb galambokat.

Szombat 28-án a reggeli órákban megkezdődött a sorban állás a 
jegypénztárak előtt. A hazánkból és a határainkon túlról érkezők is 
duzzasztották a sort. A meghívottak és a kiállításra érkezők között 
nem egy hazánkban is jól ismert kiválóság is tiszteletét tette. Hans 
Eijerkamp és fia, Emiel Denys távollétében felesége Ginette asszony, 
Roger Desmet-Matthijs és felesége Maria asszony, Piet Manders és 
Jan Lotterman stb. Meglepett, de örömmel nyugtáztam a KÍNAIAK 
népes küldöttségét, Huang Jian úr vezetésével képviselte a NAGY 
TESTVÉRT. Huang Jian úr sok magyar ismertséggel rendelkezik, 
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hisz némi túlzással többet tartózkodik Eu-
rópában és Magyarországon, mint Kínában. 
Pavilonjukban mindenki széles mosollyal 
fogadta az érdeklődőt, ha megállt a pavilon 
előtt.

A pavilon fő attrakciója egy világszerte 
keresett, elismert, több száz oldalas könyv. 
Benne ugyanennyi színes galambfotóval. A 
POSTAGALAMB VILÁG 2011-es kiadá-
sában 269 oldalon 396 galambfotó szuper 
kidolgozásban. A 2011-es kiadás legelején a 
MAGYAR POSTAGALAMBSPORT TÖR-
TÉNETE 10 OLDALON ÁT BEMUTAT-
VA. Majd még 20 oldalon a jelenkor magyar 
postagalambsport legkiválóbb galambászai 
bemutatkozása látható. ÓRIÁSI SIKERTÖR-
TÉNET. Miért is?

Az egész világon megjelenik ez az exklu-
zív könyv. Így azután a sok-sok világnagyság 
mellett Magyar KIVÁLÓSÁGOK is helyet 
kaptak. 

Mégy csak egy példa: Szeged-Móraha-
lom teszttelepről műholdas egyenes adásban 
közvetítette a záróverseny eseményeit. Ami 
ha csak Kínát veszem több mint 700.000 kí-
nai sporttársunk egyenes adásban nézhette 
kezdve a galambok FCI felügyelet mellett 
történt bekosarazásával, a záróverseny szin-
te minden történését a díjkiosztó gálavacsora 
végeztéig

A kétnapos kiállítás teret adott régen köte-
tett hazai és külföldi barátságok ápolására va-
lamint újak életre hívására is. Sok kiváló pos-
tagalamb tenyésztő, versenyző munkásságára, 
galambjaira nyílt rálátás. Mindezek fényében 
ki-ki maga döntheti el az új tapasztalatokat 
felhasználva, vagy a régi magaválasztotta úton 
megy tovább. Számos hazai és külföldi isme-
rősöm egybecsengő véleménye a kiállításról: 
Megvolt mindennek a helye és ideje, mind-
ezekhez párosult a hatalmas Syma csarnok 
kínálta óriási terület, nem volt tömegnyomor. 
Ezen pozitív vélemények eszenciája az örök 
kritikus Kajli István sporttársam, fennhangon 
a következőkkel örvendeztetett meg: „Ez egy 
nemzetközi mércével mérve is egy nagyon jó, 
mindennek teret adó kiállítás. GRATULÁLOK 
a szervezőknek és a rendezőknek!”

18 órakor bezárta a kapuit a nyilvánosság 
előtt a kiállítás. Az este fénypontja magá-
tól értetődik a DÍJKIOSZTÓ GÁLA amely 
svédasztalos műsoros vacsorával kombinálva 
tette feledhetetlenné a kétnapos nemzetközi 
rendezvényünket. 20.00-kor nyílt meg a ha-
talmas terem, a hölgyek a legújabb ruhaköl-
teményüket magukra öltve vonulta férjeik, 
barátaik jobbján.

Az este első mozzanatától kettő műsor-
vezető és egy tolmács hölgy angol nyelven 
adta tudtára a nagyérdeműnek, ki milyen ga-

lambjával ért el sikert, öregbítve ezzel hazája 
postagalambászai jó hírét. Jól átgondolt fo-
gás volt, több műsorszám közé ékelve egy-
egy díjátadás, ezzel elkerülve a monotónia 
csapdáját.

A nemzetközi kiállítás legkülönbözőbb 
díjazottjai mellett a magyar tagszövetségek 
bajnokai is itt vehették át a szövetség elisme-
rését. Egyszerű, de nagyszerű forgatókönyv, 
jó hatással volt galambászra, hozzátartozókra 
egyaránt.

Amiről még szót ejtenék itt és most. 
Megköszönöm az ORSZÁGOS BÍRÁLÓ 
TESTÜLET elnökének Hegedűs Istvánnak, 
Kálazi Lászlónak és valamennyi tagjának 
a fáradságos munkáját. Magától értető-
dően minden sportszövetségi dolgozónak 
Aszódiné Dr. Karsai Tímea irodavezetőnek, 
Fehér Viktóriának, Kakas Tímea főszerkesz-
tőnek, Szirmai József sporttársunk lányának 
Petőné Szirmai Judit szinkrontolmácsnak és 
Pethő Attila főtitkárnak a siker érdekében 
kifejtett munkáját is megköszönve. Felemelt 
fejjel bátran nézhetünk a jövőbe hiszen az 
utóbbi 12 évben elnök úr vezetésével és ma-
kacs kitartásával többször idehozta hozzánk 
a galambász világot. Okszerű következmény: 
bekerültünk a világ postagalamb sportjának a 
vérkeringésébe.

Száraz György

Elhozták Nekünk Európát!
Aki 33 éven keresztül galambászkodik és 

elmegy az országos kiállításokra az elmond-
hatja és átérezheti nagyot változott a mi ga-
lambászvilágunk.

Technika Háza, Csili Művelődési Ház, Tö-
köl és a nagyon kedvelt Gödöllő egyeteme sok 
éven át volt találkahelye az ország galambá-
szainak. Én személy szerint nagyon szerettem 
Gödöllő szép környezetét, természetes hangu-
latát. De én is éreztem, hogy néha túlzsúfolt 
volt, nehezen lehetett a sorok között mozogni, 
egy kicsit talán fojtogatott mint a szűk ingnyak. 
Szövetségünk vezetője mikor bejelentette az 
új helyszínt, nem szívesen fogadtam, mert 
amit az ember megszokott, ahhoz ragaszkodik 
is. Nem voltam biztos benne akik nem sze-
retnek a fővárosban vezetni, (velem együtt), 
azok vállalják ennek a kellemetlenségét, és 
így kevesebben leszünk. Mivel több éve már 
a termékeimet árulom a kiállításokon, nem lé-
vén más megoldás, beadtam a derekamat, és 
helyet béreltem 2011-ben is. Soha nem jártam 
azelőtt a Syma csarnokban, de ahogy belép-
tem rögtön megéreztem itt valami teljesen új 
kezdődött el. Úgy tudnám hasonlítani, mint 
amikor a szoba-konyhás lakásból az ember 
beköltözhet a 3 szoba összkomfortjába, annak 
minden kényelmével együtt. A kiállítás végén 
igazat adtam annak a népi mondásnak „köny-
nyű a jót megszokni”. Egy sokkal tágasabb, 
kényelmesebb, áttekinthetőbb, és ami nagyon 
bölcs döntés volt, hosszú időre meghatározóvá 
fog válni, mert itt van hova fejlődni. 

A 2012-es év már természetessé tette itt 
a helyünk. Még nem volt alkalmam járni 
Dortmundban, sem Kasselban, csak a pros-

pektusok fényképei alapján tudtam elképzel-
ni milyen nagyszabású egy ilyen kiállítás. 
Nem tagadom, volt bennem némi irigység is, 
ami talán természetes.

A pontos menetrend szerint csütörtökön 12-
től 21-ig foglalhattuk el az árusítóhelyeket.

Ahogy felhúzták a kaput az autónknak azt hit-
tem eltévedtünk. Gyönyörű pavilonsorok, amik 
között az autók bent álltak, és pakoltak a nagy 
napra. Szinte hihetetlen volt amikor megláttam 
az egész világon ismert neveket kiírva. Őszin-
tén megmondom, elég elveszettnek éreztem 
magamat, ebben a különleges atmoszférában. 
Nagyon nagy megkönnyebbülés volt amikor 
a rendezők között megláttam az ifjabb Bartoli 
Rudit, a Puss Józsit és más ismerős arcokat.

Rövid egyeztetés után már a katonásan 
pontos térkép alapján én is helyemen lehet-
tem, mint a többiek. Nem kellett keresgélni, 
vitatkozni. Nagyszerű volt!

A pénteki napon még nem voltak olyan 
sokan, és így lehetőség volt az egész kiállí-
tást nyugodtan átnézni, felmérni, ismerkedni. 
Ilyen monumentális eseményt mi készen ka-
punk, 2-3 napra, csupán a belépőjegyet kell 
megváltanunk. Elgondolkodtató micsoda 
szervezés, kitartás, akarat, tudás, munka van 
hónapokon vagy talán egész évben, ez a pár 
nap mögött. Minden tapasztalat, amit évek 
alatt valaki vagy valakik összegyűjtöttek azt 
tálcán kínálják fel Nekünk, hogy mi is fon-
tosnak érezhessük magunkat.

Otthon lehessünk Európába, anélkül hogy 
el kellene hagyni az országot. Legyen hova 
tartoznunk, büszkén vállalhassuk a hobbinkat, 
és ne érezhessük kevesebbnek magunkat.

Ilyen nagy dolgok, nem jönnek csak úgy ma-
guktól létre, ezt meg kell álmodni, és sok-sok 
akadályon át kell küzdenie magát annak aki ezt 
meg akarja valósítani. Ez igazi művészet, ugyan-
úgy mint a szobrász aki megalkotta Dávidot, 
vagy a festő aki a világnak adta Mona Lisát.

Elnézést hogy így elragadtattam magamat, 
de látva azt a sok galambásztársamat, akik ott 
voltak, megértik milyen csodába volt részünk. 
Soha nem láttam ennyi felszabadult, büszke 
arcot. Jó volt magyarnak lenni! Mindenki el-
felejtette minden problémáját, gondját, mert 
itt minden a galambokról és a galambászok 
körül forgott, ez csak rólunk szólt.

Sokkal könnyebb lesz így az egész évi 
megpróbáltatás, mert lesz mire emlékezni, 
és készülni megint egy pár csodálatos napra. 
Európa eljött hozzánk!!

Mi már megérkeztünk mint az a galamb, aki 
a hosszú útról leszállt a tetőre és itthon már biz-
tonságban érzi magát. Nagyon örülök sok ezer 
társammal együtt, hogy ezt a napot átélhettem.

Közeli kedves ismerősöm, Tóth László 
Göncruszkáról még soha nem volt kiállítá-
son, de ide eljött, és egyből a galambászpa-
radicsomban érezhette magát. Ő értük biztos 
érdemes volt mindent vállalni!

Őszintén mondhatom mindenki nevében 
KÖSZÖNET AZ EGÉSZ STÁBNAK, AKIK 
EBBEN RÉSZT VETTEK!

Kitartó munkájuk elérte a célját. 

Tisztelettel és köszönettel:
Ács András

A „Meteor-Mix” gyártója 
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I. FCI Kontinentális Kupa és  
III. Közép-Európa Kiállítás eredményei

Sport „A” kategória
1. Lubomír Kubáček Cz Cz 08-0234-813 12,014 koeff
2. *B.R.B.-Rovatti-... Ita I 09000052238 21,928 koeff
3. Gyula Erdélyi Hun Hu-08-D-175016 23,756 koeff
9. Gyula Erdélyi Hun Hu-08-50-09020 35,655 koeff

14. István Albert Hun Hu-06-50-23545 57,694 koeff

Sport „B” kategória
1. Jaguś Roman I Jan Pl Pl-0275-08-265 6,579 koeff
2. Czech - Kucharek Pl Pl-0144-08-4786 15,173 koeff
3. Łojko  Jan I Paweł Pl Pl-0383-08-5231 17,382 koeff
5. János Schmidt Hun Hu-08-20-20585 22,227 koeff

14. István Blaskó Hun Hu-09-28-10717 42,258 koeff
18. Ferenc Csorna Hun Hu-09-29-29019 52,405 koeff

Sport „C” kategória
1. Kaziukajtis Jan Pl Pl-0328-06-1969 6,062 koeff
2. Palarski Dominik Pl Pl-0417-08- 408 11,438 koeff
3. Jozef Rovnianek Sk Sk-08-03301-1169 13,408 koeff
8. Zsolt Pintér Hun Hu-09-17-18312 46,567 koeff
9. István Kajli Hun Hu-08-17-92349 49,456 koeff

11. József Berke Hun Hu-09-06-90436 55,635 koeff

Sport „D” kategória
1. Trzaska Joanna I Marek Pl Pl-0264-06-9085 12,972 koeff
2. Piszczała Waldemar Pl Pl-0275-09-3731 13,993 koeff
3. Piszczała Waldemar Pl Pl-0275-09-3707 19,437 koeff
4. István Szabó Hun Hu-08-18-98978 28,384 koeff
9. Antal Csóri Hun Hu-06-50-36501 57,152 koeff

10. Grosspaul-Dúc Hun Hu-08-D-177342 67,756 koeff

Sport „E” kategória
1. Treliński Andrzej Pl Pl-0397-08-8720 15,494 koeff
2. Ing.Jozef Brzý Sk Sk-07-01301-50 15,956 koeff
3. Ionut Sebastian Burca Ro Ro - 08 - 020033 21,255 koeff

12. László Bors Hun Hu-07-11-25600 56,089 koeff
14. István Ii. Zsíros Hun Hu-07-50-37554 80,856 koeff
15. János Marosi Hun Hu-07-04-97249 92,628 koeff

Sport „F” kategória
1. Koźlik Jerzy Pl Pl-Ol-11-51452 0,826 koeff
2. Seroka Krzysztof Pl Pl-0411-11-8213 1,055 koeff
3. Durlej Grzegorz Pl Pl-Ol-11-215107 1,063 koeff
9. József Bagdal Hun Hu-11-D-384135 3,454 koeff

10. Róbert Pásztor Hun HU-11-19-12610 3,767 koeff
12. Tibor Springenceisz Hun Hu-11-D-334609 4,489 koeff

Sport „G” kategória
1. Lipkiewicz  A. I W. Pl Pl-0240-10-7026 3,343 koeff
2. Glandys Mieczysław Pl Pl-019-10- 4063 6,667 koeff
3. Juretzka Marian Pl Pl-0256-10-61  7,285 koeff
5. Pintér és Fiai Hun Hu-10-D-305141 8,666 koeff

10. Sándor Szász Hun Hu-10-17-23320 11,066 koeff
18. István Grampsch Hun Hu-10-02-88661 17,779 koeff

Sport „H” kategória
1. Lazar Grzegorz Pl Pl-0145-09-4403 6,558 koeff
2. Rusinek Olgierd Pl Pl-0101-09-382 10,440 koeff
3. Zsolt Pintér Hun Hu-09-02-80013 15,112 koeff

10. Géza Szabó Hun Hu-07-08-91443 34,216 koeff
16. József Péntek & Apja Hun Hu-08-11-37988 44,750 koeff

Életteljesítményesek
1. Ludek Navratil Cz Cz-01-0216-803 26 467,05 Km
2. Daniel+Frantisek Hrbac Cz Cz-02-0159-313 26 317,87 Km
3. Daniel+Frantisek Hrbac Cz Cz-04-0288-358 26 229,74 Km
4. István Erdélyi Hun Hu-03-51-15401 25 254,00 Km
6. János Fábián Hun Hu-04-19-02335 21 955,12 Km
8. Attila Kókai Hun Hu-06-11-10680 19 797,00 Km

Standard hímek
1. Vincze Géza Sk SK-08-03206-839 92.5833 p
2. Hajdu István Hun 09-03-88072 92.5000 p
3. Tóth Imre Hun 09-13-36646 92.3333 p
4. Moretti Giambattista Ita I 07000165329   92.2500 p
5. Fazekas Tibor Hun 09-01-10787 92.2500 p

12. Végh Kálmán Hun 09-02-86671    92.0833 p
18. Komáromi Tibor Hun 09-03-88266    91.8333 p

Standard tojók
1. Milan Vojtko Sk SK-07-02516-698 93.0833 p
2. Górski - Borek Pl PL-0332-07-3274 92.9167 p
3. František Dvorák Cz CZ 07-0146-257 92.9167 p
4. Kúska + Šiška Sk SK-08-0102-310 92.8333 p
5. Narcis Pavelescu Ro RO - 09 - 581  92.8333 p
9. Oláh János Hun 10-08-17552 92.7500 p

10. Kustyán Tamás Hun 10-D-267265 92.7500 p
11. Kovács Mihály Hun 08-D-203414 92.6667 p
14. Deák Pál Hun 09-23-27130 92.5833 p
23. Burka József Hun 07-18-93049 92.3333 p
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Ott voltam a Symában
Január 28-án, szombaton, 9 óra körül ér-

keztem és a zsúfolt belső parkolóban csupán 
2-3 kör megtétele után sikerült helyet szerez-
nem, egy kiálló kocsit váltva. No mondom, 
ez jól kezdődik. A bejáratnál azonnal a ke-
zembe nyomták a kiállítás katalógusát, ame-
lyen az alábbi kiemelt címek ékeskedtek:

I. Kontinentális Kupa Nemzetközi Kiállítás
III. Közép-Európa Kiállítás
56. Országos Postagalamb Kiállítás

Bár a felsorolás számomra nem volt új, és 
a Szövetség honlapja is időben tájékoztatott, 
azért még nekem is szükségem volt fentiek 
értelmezésére.

Az Országos Kiállítás kérdése tiszta. Leg-
feljebb az az észrevétel kívánkozik ide, hogy 
milyen bölcs dolog volt tavaly idehozni az 
országos kiállítást, mintegy főpróbájául az 
idei megnövekedett feladatoknak. Ez a dön-
tés 2012-ben mind a rendezők, mind a látoga-
tók számára igen hasznosnak bizonyult.

A Közép Európai, ráadásul harmadik, már 
sokak számára indokol némi tájékoztatást. Az 
FCI nyolc nemzeti szövetsége 2008-ban létre-
hozta a Közép-Európai csoportot, és elhatároz-
ta Nyitrán, hogy az olimpiák közötti években 
nemzetközi kiállítást rendeznek Közép-Eu-
rópa Kiállítás néven. A Szövetség vezetése a 
130. jubileumi év tiszteletére hozta ezt 2012-
ben Budapestre. A második a lengyelországi 
Sosnowiecben volt 2010 januárjában.

Mitől lett kontinentális? A nyolc tagorszá-
gon kívül elfogadta a meghívást Belgium, 
Bulgária, Ukrajna, Szlovénia, valamint Ro-
mánia két nem FCI tagsággal rendelkező szö-
vetsége, így a mezőny túllépte az eredetileg 
tervezett kereteket. Ez így már-már közelít az 
olimpiai léptékhez.

E rövid kitérőt utólag szerkesztettem ide, 
ugyanis belépve a terembe meglehetősen tájé-
kozatlanul néztem szét. Jó tíz perc elteltével, 
elveszve a méretektől és a látnivaló meny-
nyiségétől biztosra vettem, hogy én erről az 
eseményekről nem leszek képes átfogó tájé-
koztatást adni. Be kell vallanom, hogy utoljára 
a nyolcvanas években vettem részt hasonló 
méretű nemzetközi kiállításon, így talán érthe-
tő elképedésem a méretektől és a résztvevők 
sokaságától. Nem jártam Kasselben, Prága óta 
olimpián sem, így összehasonlítási lehetősé-
gem sincs. Nekem ez és itt volt a csúcs.

A kiállítási csarnok méretét 6-8000 négy-
zetméterre becsültem. Ezen belül kaptak he-
lyet a díszgalambászok is. Hegedűs Pistától 
tudom, hogy a lelkes rendezők 600 db ketre-
cet állítottak fel a hazai galamboknak, és 400 
db-ot a külföldieknek. A rendező stáb már 
szerda délután megkezdte a munkáját.

Ami alapvetően fokozta a monumentalitást, 
az a közel 80 db bemutató és árusító stand 
volt. Jelen volt az összes elektronikus rögzí-
tőt árusító cég és az összes hazai galambász 

cikkeket árusító vállalkozás. Megcsodálhat-
tuk több külföldi híresség galambjait is. Pl. 
Eijerkampék, Emiel Denys, Jef Vanwinkel, 
Piet Manders, Luis Vangramberen, Taveirne 
& Rigole standján. De bemutatkoztak magyar 
tenyésztők is, mint például Nagypál László 
(Grosspaul dúc), Németh György, Peller Jó-
zsef, Hajdú István, Pintér László, Grampsch 
István, és még néhányan. De pezsgett az élet 
a galambbörzén is.

De nézzük a galambokat, hiszen mégiscsak 
ők voltak a főszereplők.

Az országos kiállítás galambjait bírál-
ták: Baricza József, Csidey József, Czeglédi 
Sándor, Fehér Attila, Koszora József, Kovács 
Mihály, Kurucz Imre, Nádas Pál, Tóth Ferenc 
és Szabó János.

A pontszámok alapján azt a következtetést 
lehet levonni, hogy a hímek remekeltek, hi-
szen az első galamb 93,00 pontot kapott és 16 
db került 92,00 pont fölé. A tojók legjobbja 
csupán 91,9167 pontot ért el, igaz, hogy 40 
db szerepelt 90,00 pont felett. A nemzetközi 
bírálók aztán alaposan átrendezték a sorokat.

Dobogós tagszövetségeink standardban:
1. 1. tagszövetség
2. 3. tagszövetség
3. 6. tagszövetség
Sport kategóriában:
1. 17. tagszövetség
2. 9. tagszövetség
3. 2. tagszövetség

Nemzetközi bírálók: Claudio Debernardi 
(Olaszország), Doholúczki Tibor, Daniel 
Dudzik, (Szlovákia), Garaczi János, Dr. 
Jilly Bertalan, Kálazi László, Vlasie Nicolae 
(Románia), Ivanovic Rados (Szerbia), Dr. 
Zdenek Uherek (Csehország), Lubomir 
Valicek (Szlovákia).

A kontinentális standard hím rangsorban 
a magyarok.
2. Hajdú István 09-03-88072 H. 92,500
3. Tóth Imre 09-13-36646 H  92,333
5. Fazekas Tibor 09-01-10787 H 92,250

Kontinentális standard tojóknál:
9. Oláh János 10-08-17552 T 92,750
10. Kustyán Tamás 10-D-267265 T 92,750
11. Kovács Mihály 08-D-203414 T 92,666

Mint látható, a tojók kétségtelenül gyen-
gébben szerepeltek a nemzetközi mezőny-
ben, de pontjaik mégis lényegesen 92 feletti-
ek. Ennyit a bírálói szubjektivitásról. 

Ahogy én láttam a standard galambok ra-
gyogtak. Ami a galambok alatti hullámpapí-
ron látható volt, az szintén tökéletes egész-
ségről és felkészítésről árulkodott. Mind 
itt, mind a sportgalamboknál meglepett a 
pehelytollak mennyisége és a vezértollak-
ra rakódott púder. Ezeknek a galamboknak 
a tulajdonosai tudnak valamit, amit én nem 
tudok.

Eddig nem mondtam, de a nemzetközi kol-
lekció területileg el volt különítve a hazaitól. 
A mieinkből csak az él helyezettek kerültek 
át a „kontinentális” galambok közé. Tetszett, 
hogy mind az országok, mind a díjnyerők jól 
láthatóan kerültek megjelölésre. Esztétikai-
lag igen jól mutattak a nemzetközi ketreckár-
tyák, adataik, kitöltésük jól értelmezhető és 
reprezentatív volt. A szervezők körültekin-
tését dicsérte, hogy a ketrecsorok végén ma-
gasított pódiumon őr felügyelte a galambok 
biztonságát.

A sportgalambok teljesítménye bámulatra 
méltó volt, elsősorban a lengyeleknél. A nyolc 
kategória huszonnégy dobogós helyezéséből 
tizenhetet söpörtek be, míg a magyarok ket-
tőt, a szlovákok kettőt, a csehek az olaszok 
és románok egyet-egyet. A lengyelek között 
több galamb volt, amely ezer, kétezer feletti 
induló létszám mellett, 5-6 alkalommal 1-5. 
közötti helyezést (díjat) ért el. Bámulatos!

A két magyar díjazott: 
A kategória:

3. Erdélyi Gyula 08-D-1756016 h 23,756
H kategória:

3. Pintér Zsolt 09-02-80013 h 15,112

A hellyel történő takarékosság miatt kérem 
tekintsenek el attól, hogy a különböző kate-
góriák nyerteseit felsoroljam. Bár mindany-
nyian megérdemlik az elismerést, de a kiállí-
tási katalógus, valamint a Szövetség honlapja 
részletes felsorolást ad.

Azért a nemzetek sorrendje standard ka-
tegóriában még ide kívánkozik.

1./ Szlovákia 924,083333 pont
2./ Magyarország 924,083333
3./ Lengyelország 922,916667
4./ Csehország 921,666667
5./ Románia 921,583333
6./ Olaszország 919,166667
7./ Horvátország 916,333333
8./ Szerbia 915,75
9./ Szlovénia 915,5
10./ Belgium 

A sport kategória sorrendje a fentiekben 
leírtakból értelemszerűen következik. 1./ 
Lengyelország, a többiek futottak még (Szlo-
vákia, Csehország, Magyarország, Olaszor-
szág, Románia sorrendben).

Természetesen a hagyományoknak megfe-
lelően a látványosság mellett az egésznek sa-
vát borsát a galambász ismerősök és barátok 
személyes találkozása jelentette. Egy szélső 
standon Horváth Jánosnak és korának fény-
képes tablói vonzották a tekintetet, Kerekes 
János felügyelete mellett. Az ide készített 5-6 
széken sokan tudták kipihenni a nézelődés 
során szerzett fáradalmaikat. Nagy élmény 
volt számomra, illetve nagyon kellemes meg-
lepetés, hogy megtisztelte a kiállítást János 
bácsi lánya Margit néni, akivel immár 15 év 
után másodízben volt módom találkozni és 
néhány szót váltani. Természetesen nem egy 
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Tisztelt Olvasók, Sporttársak!
Örülünk, hogy eredményünk elismeréséül 

2010 után, ismét lehetőséget kaptunk a bemu-
tatkozásra! Ezt a szép sikert a Kabók-Kordik 
dúc tagjaként sikerült elérni, ugyanis 2011-

ben csatlakozott a Kabók dúchoz (Kabók 
Antal, Kabók Gábor és Kabók Áron Balázs) 
Kordik József. Így most már négy ember 
munkája van ebben az eredményben.

Tenyészállományunk összetétele nem sokat 
változott 2010-hez képest. Továbbra is 70-80 
%-ban Pintér és Fiai galambok alkotják.

2010-ben 7 db-ot hoztunk tőlük „erősítés-
nek”. Ezek célirányosan a Bukta, Kicsi Joyce, 
Old Ringer vonalból lettek válogatva.

Ezen galambokon kívül 1 db fiatal hím ga-
lamb került beszerzésre Csornáról Megyeri 
Zoltántól. És úgy néz ki az új szerzemények 
valóban erősítést jelentenek!

A Megyeri hím az apja a kerületi I. és II. 
champion galambunknak.

A Bukta és Kicsi Joyce leszármazottakból 
több is bekerült az első tízbe a champion lis-
tán ahol 9 db galambunk van. És ha a Nemzeti 
Bajnokság előzetes listája nem sokat változik 
ott is előkelő helyen szerepelnek majd.

Néhány gondolat a fiatalok versenyéről. Vé-
leményünk szerint igen nehéz volt a szezon. 
Az időjárás és más egyéb tényezők is nehezí-
tették galambjaink dolgát. Az 5 útból 3 kimon-

dottan nehéz, szembe szeles út volt! Ezért is 
nagy öröm, hogy 19 db olyan galambunk lett, 
amely minden úton helyezte magát.

Feltétlenül említést érdemel, hogy az idén 
12 db fiatalt kaptam „tesztelésre” Ladányi 
Dani barátomtól. Ebből 7 db jutott el a ver-
senyekig és 6 db kimondottan jól is szerepelt 
ami min. 4 helyezést jelent. Úgy gondolom 
ez nem rossz arány.

A fiatalok felkészítésében nem sok válto-
zás volt a tavalyi évhez képest. Az idén is 
sötétítettük fiataljainkat. Igaz az idén csak az 
első eresztést.

Takarmányt az idén is magunk kevertük nekik.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani 

azoknak akik jó tanácsaikkal segítettek min-
ket az évek során és biztattak minket.

Külön köszönet a Pintér és Fiai triónak a 
segítségért és a jó tanácsokért, valamint azért 
mert jó irányba terelik a gondolkodásmódun-
kat a galambászattal kapcsolatban!!

A következő szezonra Mindenkinek jó 
egészséget és sok sikert és örömöt kívánunk!

Tisztelettel: Kabók Gábor és Áron

copfos kislányt, hanem egy nagyon élénk, 80 
év körüli kedves matrónát kell elképzelni. 

A büfék jól működtek, a galambtombola 
mérsékelt érdeklődés mellett bonyolódott. A 
Geraldy gyártmányú, fődíjnak számító repre-
zentatív utánfutó sorsolását jóval nagyobb ér-
deklődés kísérte. A szerencse Boronyák Ban-
dinak kedvezett, így este személykocsi után 
akasztva már útban volt Zalaegerszeg felé. 

Utóbb nagyon sajnálom, hogy a galambász 
múzeumig nem jutottam el, így annak élmé-
nye számomra kimaradt.

Kell szólnom a rendezvényekről, bár én 
személyesen csak a szombat esti díjkiosztón 
vettem részt. 

27-én, pénteken este 20 órakor került sor 
arra az álló fogadásra, ahol az FCI és a ki-
állító országok képviselőinek köszöntése tör-
tént. Bárdos István és az FCI elnöke, Tereso 
úr üdvözölte a megjelenteket. Ez utóbbi el-
ismerését fejezte ki a magyar szervezéssel 
kapcsolatban, méltatta a résztvevő országok 
aktivitását, és további sikereket kívánt a Kö-
zép-Európa kiállítások rendezéséhez.

Ezt követően az országok delegátusai sorban 
a mikrofonhoz vonultak, és megköszönve a 
meleg fogadtatást, üdvözölték a magyar galam-
bászokat, ajándékokat adtak át Szövetségünk 
képviselőinek. Bárdos István az ajándékokat az 
alkalomra felcímkézett üveg borral viszonozta.

A tolmácsolás végig rendben volt, egy profi 
francia tolmács mellett Tóth Pista, Jilly Berci, Rá-
kosi Gyuri remekül megoldotta ezt a feladatot. Az 
esemény svéd asztalos kiszolgálással zárult. 

28-án, szombaton 10 órakor került sor egy 
nagyon érdekes színfoltként egy nemzetközi 
bírálói tréningre, az FCI Standard Bizottságának 
elnöke, Albert De Jonge, valamint tagja, Ulrich-

Frei Zulauf irányításával. A cél, mint azt a be-
vezetőben a két úr elmondta, a bírálói szemlélet 
összehangolása, a követendő irányvonal megfo-
galmazása és elfogadtatása volt. A mintegy 25-
30 fő magyar és külföldi bírálónak adatlapokat 
kellett kitölteni, majd 5-ös csoportokba osztva, 
pontozólappal a kézben 10-10 galambot kellett 
lebírálni. A galambok közel sem voltak standard 
típusúak, ami nehezítette a feladat megoldását, 
ugyanis azok a tombolára felajánlott kollekci-
óból kerültek ki. A két jeles úriember nagy elé-
gedettséggel nyugtázta a jelenlévők munkáját, 
ugyanis az eredmény összességében csupán 
századokkal tért el az etalontól. Hegedűs Pista 
örömmel és megelégedéssel szólt a részvevő 16 
magyar bíráló ilyetén helytállásáról. 

A koronát az egész rendezvényre a szom-
bat este 20 órakor kezdődő ünnepélyes díjki-
osztó tette fel a Syma B csarnokban.

45 db reprezentatívan megterített, tíz teríté-
kes asztal várta a résztvevőket. Tágas terem, 
elöl hatalmas színpaddal, kiváló hangosítás-
sal, esetenként sejtelmes félhomállyal. 

Rövid megnyitó Bárdos István részéről, 
aki rögvest átadta a szót a két csínos műsor-
vezetőnek, akik majd szólítják a díjazottakat 
tolmáccsal felszerelkezve, kézben tartva a 
teljes forgatókönyvet.

Aztán következtek a győztesek, a külön-
böző bajnoksági formák élhelyezettjei. Az 
elért eredményt tanúsító oklevelek átadására 
minden kategóriában más jeles személy lett 
felkérve, illetve szólítva. Pintér László folya-
matosan elemében volt, amiről majd meg-
győződhetünk az elkövetkező szaklapokban.

Tehát Nemzeti Bajnokság csapat (1-3), Ma-
gyar Kupa csapat (1-3), Szuperkupa csapat 
(1-5), Anker Alfonz bajnokság (1-5), Tagszö-

vetségi élversenyzők köszöntése. Én leggyak-
rabban Erdélyi Gyulát hallottam szólítani, 
ezúton is gratulálok 2011-es eredményeihez, 
mint ahogy az összes díjazott sikeréhez.

A vendégek a nagyon ízletes vacsorát szé-
les választékú svéd asztalról vehettek maguk-
nak, az italért fizetni kellett. A desszert is bő-
séges volt és rendkívül ínycsiklandó módon 
volt szervírozva.

Öt együttes műsora biztosította a festabendi 
hangulatot. Egyikük a hivatalos program 23 
órai befejezése után biztosította hajnalig a 
táncolni vágyók számára a zenét.

Nehéz helyzetben vagyok, mert kellene egy 
frappáns „befejezés”. Egyszerű látogatóként 
én csak felső fokon tudok nyilatkozni. Leki-
csinylő, kritikus hanggal nem találkoztam.

Büszkeség tölt el, hogy mi is tudunk ilyet, 
ilyen színvonalon rendezni. Bárdos István 
most mutatkozott meg igazán FCI alelnök-
ként a magyar galambászok széles tömegei 
előtt. Nem vitatható szerepe a teljes program 
megtervezése, összehozása és kivitelezése te-
rületén. Pethő Attila, Belák Ottó, Jilly Berta-
lan, a Szövetség dolgozói bár névtelenül, de 
igazi lelkesedéssel sorakoztak fel mögé.

Hegedűs István szerényen szólt a rendezők 
munkájáról. Igen büszke volt csapatára és az 
önkéntes segítőkre. Kiemelte Kálazi László, 
Tóth István, Belák Ottó és Roland odaadó mun-
káját. Nagy elismeréssel szólt a tagszövetségek 
fegyelmezett beszállítási tevékenységéről.

Pintér László munkáját majd fotói fogják 
fémjelezni. Akik neve még ide kívánkozott 
volna, azok bocsássanak meg nekem figyel-
metlenségemért. Mi lehet a végszó stíluso-
san? „Ez jó mulatság és férfimunka volt!”

Tamás István

Az évkönyvből kimaradt
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- Mikor beszélt Ön elő-
ször a „gyalogosokról”?

- No igen, én ezt 
Hermesnek mondtam. És 
Hermes erre azt mondta: 
„Isten mentsen minket, 
széltől és vihartól, és a las-
sú galamboktól.” Erre azt 
válaszoltam: „Pedig mi 
most gyalogosokkal fo-
gunk kezdeni.” Végül meg 

is csinálta. Hermes nyert Nemzetközi első dí-
jat is pedig a galambok nagyrésze soha nem 
volt ott.

Még egyszer megismétlem: azok a galam-
bok a gyalogosok, melyek a legnehezebb 
körülmények között is hazajönnek. Mik a 
legnehezebb körülmények: forróság, szem-
beszél és a vízhiány. A galamboknak nagyon 
sok vízre van szükségük.

Kenyában egy fa naponta 300 l vizet igé-
nyel. Mit gondolsz, mennyi vizet kívánnak 
azok a galambok, melyek nagy forróságban 
repülnek? Aztán még jönnek ezekhez min-
denféle faktorok, amit nem tudunk bekalku-
lálni. Egy galambot pl. egy macska felriaszt, 
minden ilyen még hozzájöhet. De ha ezek 
nem állnak fenn, a forróság a meghatározó, 
de ha pl. ehhez eső és hátszél hozzájön, akkor 
azt egy középszerű galamb is tudja.

Én is megpróbáltam középszerű galambot 
vásárolni, amely Nemzeti Versenyen az első 
tízben repült. Azzal az ember semmit sem 
tud kezdeni. Már általában véve. Kivételek 
természetesen mindig vannak. Azután vettem 
egy galambot egy középszerű galambásztól, 
amely 4. helyet repült 30.000 galamb közül. 
De ezeknek semmi értékük nem volt.

- Piet, az eredményes postagalamb sport-
hoz szükséges egy bizonyos galambmodell, 
vagy egy bizonyos típus?

- Nem, nem gondolom, hogy ez szükséges 
lenne.

- Ez lehet tehát egy nagy galamb, egy kis 
galamb, vagyis minden lehetséges?

- Természetesen tudom, hogy miért van 
olyan sok nagy galamb. Ezek azért nagyok, 
mert a galambászok ezt látják szívesen. Per-
sze nem lennének nagyok, ha a versenykosár-
ra lenne bízva.

Azonban van nagyon sok közepes test-
nagyságú galamb is. És az a véleményem, 
hogy a középnagy galambok messze-messze 
a legjobbak. Ehhez tudok egy példát elmesél-
ni. Egy extrém példát.

Sok galambot adtunk el Mexikóba. Közép 
nagy galambok voltak és talán még egy gon-
dolattal nagyobbak is. Aztán a galambászok 
elkezdtek ezekkel versenyezni. És mindaddig, 
amíg a távolság nem haladta meg a 200 km-t, 
ez a galamb modell maradt. Azonban amikor 
a távolság 700-800 km lett, – most beszélek 
3000 m magasságról – akkor az összes galamb 
kisebb lett. Három-négy év után a kisebbek tel-
jesen felülkerekedtek, mivel a többieket nem 
tudták továbbtenyészteni, mert egyszerűen nem 
találtak haza. Kialakult tehát egy galamb típus, 
amelyik könnyebb és nem olyan nagy.

- Ebből arra lehet következtetni, hogy 
a verseny iránya meghatározza a galamb 
típusát? Illetve a verseny irány, vagy az ot-
tani körülmények.

Nekem fogalmam sincs a verseny irányok-
ról, mert itt Hollandiában csak délről ver-
senyzünk.

Nálunk, Németországban a galambok kü-
lönbözőek aszerint, hogy én délnyugaton, ke-
leten, vagy délkeleten versenyzek. Délnyu-
gaton és keleten többnyire nagy galambjaink 
vannak, délkeleten a kisebb típusok. Ha ho-
zok magamnak galambot Belgiumból, vagy 
bárhonnan, mindig megállapítottam, hogy az 
a galambtípus sok-sok éven át a versenyko-
sárral történő szelekción keresztül alakult ki.

Henk ehhez a következő kommentárt fűzte:
- Ez 100 %-ig így van. Ha ezt egy nagy 

területen nézzük, hasonlóan mint pl. Mexikó 
akkor ez helyes. És a galambok Hawaiiban 
szintén így vannak.

Piet: - A versenykosár teszi azokat kiseb-
bé, ami azután kiegyenlítődik.

- Ha Németországról beszélünk, akkor 
az a széltől függ. Végül is az időjárási viszo-
nyok határozzák meg a galamb típusát.

Piet: - Ehhez nem tudok sokat hozzászólni. 
Azt gondolom, hogy azok a hosszú távú ga-
lambok, melyek délnyugati irányból, a Pire-
neusokból repülnek, általában középnagy ga-
lambok. Tehát nem különösen kicsik és nem 
különösen nagyok. Sokat láttam ezek közül. 
Nem tudom azt mondani, hogy extrém nagyok 
voltak, de nem is voltak extrém kicsik.

Henk: - Ha mindig forróságban röptet-
nénk, egészen biztos kialakulna egy bizonyos 
típus. De mivel az időjárási viszonyok állan-
dóan változnak, a tenyésztőknek mindig más 
galambjaik jönnek az élben és emiatt nem 
változnak a galambok olyan gyorsan.

Vannak galambok, melyek hátszélben él-
ben jönnek és vannak galambok, melyek el-
lenszélben eredményesek. Alapvetően tehát 
elegendő lenne két különböző típus. Azonban 
a feltételek minden héten mások, ezért ezek-
nek a galamboknak a keverékét tartjuk, de 
nem is lenne olyan jó egy bizonyos típust ki-
hozni. Persze Mexikóban ez teljesen máskép-
pen van. Ha valaki az Északi sarkra küldene 
galambot, egy teljesen más típus alakulna ki.

- Ez a kérdés azért is merült fel bennem, 
mert ezek a különbségek láthatók.

- Mi itt csak délnyugatra repülünk. Láttam 
nagyon sok Nemzeti Győztest. 1935-ben pl. 
megismertem egy galambot, amely nagyon 
nagy volt, ilyet azonban rendkívül ritkán lehet 
látni. De azért voltak más galambok is, melyek 
nagyon nagyok voltak. Azon a vidéken, ahol 
Vandenbroucke lakott volt egy galambász, 
akinek, olyan nagy galambjai voltak mint egy 
tyúk. Nagyon kevés olyan galamb van, melyek 
ilyen nagyok. Az azonban egy teljesen más do-
log, hogy azok a tenyésztők, akiknek semmi 
fogalmuk nincs a galambokhoz, szép nagy ga-
lambokat akarnak látni. És ha egyszer van vé-
letlenül egy kiváló versenygalambjuk, amelyik 
ugyan nem olyan szép, azt mondják: „ezt meg 
kell javítani, és hozzátesznek egy nagy galam-
bot. És ez az első lépés a leépüléshez. Ez így 
van. És ezt már nagyon sok éve tapasztalom.

- Piet, van titok a postagalambsportban?
- Én egyetlen egyet sem ismerek.
- Esetleg a kompasz tartozik a nagy tit-

kok közé?
- Igen, természetesen, hiszen az alapján repül-

nek. Ezt azonban nem láthatjuk. Mindenesetre 

én még soha nem láttam. Vannak azonban em-
berek, azt hiszem, akik sokkal többet tudnak 
erről a területről, mint én. Például Vandevelde 
Aardenburgból. Amikor az emberek egy tele 
kosár galambbal mentek hozzá, ő kiemelt abból 
hármat és azok voltak a legjobbak. Nos ebből 
egy egész legenda fejlődött ki. És ebből a le-
gendából semmi nem stimmelt. A legenda úgy 
szólt, hogy Vandevelde ilyen galambokból egy 
törzset épített fel. Ezt azonban soha nem csinál-
ta. Viszont sokat keresett ezzel. Ha az emberek 
egy tele kosár galambbal jöttek azt mondta ne-
kik – az meg az a legjobb. Azt azonban én is 
tudtam. Ha valaki Vandevelde történetét végig 
kísérte – én tudom az egész történetet – láthatta, 
hogy ez az ember csak abszolút ászokkal dolgo-
zott. És ehhez jöttek még az ismeretei a párösz-
szeállításban. Soha nem állt össze mankósokkal

- Piet, a könyveiben olvastam egy foga-
lomról, amit nem tudok igazán hova tenni. 
Mit jelent a präpotenz?

- A präpotenz egy biztosítékot jelent a jó 
utódokra, ill. még a saját tulajdonságait is 
felülmúló tulajdonságok örökítésére. (Her-
bert Besser, Das Grosse Brieftauben Lexi-
kon / A nagy postagalamb lexikon/ 1995 
– Gütersloh) Ez minden könyvben megtalál-
ható, amelyik az öröklődéssel foglalkozik. Ez 
egy képesség jó fiatalokat költeni. Ez jelenti a 
génekben rejlő sokféle jó tulajdonságot is.

- Piet, manapság melyik tenyésztési 
módszer a jó? Keresztezés, vonaltenyész-
tés, vagy rokontenyésztés?

- Ha valaki keresztezni akar, akkor azt kell 
tennie, amit Vanhee csinált. Minden évben 
sok galambot kell vásárolni. Vanhee egy jó 
versenyző volt, nagyon erős konkurenciában 
versenyzett, azonban minden évben sok ga-
lambot kellett vásárolnia. Amikor ezzel fel-
hagyott, mindennek vége lett.

Stichelbaut egy nagyon egyszerű kis em-
berke volt. Volt egy tojója és annak két fia. És 
nem csak ő maga versenyzett rendkívül jól, 
hanem mindenki akinek tőle volt galambja. 
És egészen addig, amíg ezek a tenyésztők a 
Stichelbautokat tisztán tartották, vagy a saját 
jó galambjaikkal – ez még hozzá jött – ke-
resztezték, óriási volt a siker.

Stichelbaut tíz éven keresztül hatalmas 
sikereket ért el. Akár 10 tenyésztőt is meg 
tudok nevezni, akik Stichelbaut galambokkal 
rendkívül jól versenyeztek. Például Descamp 
– Vanhastennek nem is voltak más galambjai, 
csak Stichelbautok.

Ha Te most engem kérdezel, hogy melyik 
galambot szerettem a legjobban, azt kell, 
hogy mondjam, Jan Aarden. Az az én saját 
törzsem, én építettem föl Steenbergenben, 10 
ember segítségével.

Ezeknek az embereknek szintén voltak ga-
lambjaik, elhozták a legjobbakat, az alap azon-
ban mindig maradt a Jan Aarden. Azért most is 
azt mondom, a Stichelbaut volt a legjobb mind 
között. Azok voltak a jó galambok.

Eddig tehát a Quintessenz, a legfinomabb, 
legbensőbb dolgok az életében már legen-
dának számító Piet de Weerddel készült in-
terjúból. Figyeljenek minden szavára. Ebbe 
vannak elrejtve a tapasztalatok, a bölcsessé-
gek, amit a postagalamb szolgálatában eltöl-
tött hosszú életének évei alatt összegyűjtött.

vége

Az egyetlen, ami a postagalamb sportban számít, a kiválasztás 

 Piet de Weerd (VI. rész)

Fordította: 
Varga Antal
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Gyenis Milán Ádám vagyok 17 éves 
Szabadbattyáni lakos. Tizenegyedikes va-
gyok a Vörösmarty Mihály Ipari Szakközép-
iskolában és asztalosnak tanulok. 

Már egészen fiatal korom óta galambászom. 
Postagalambjaim viszont 2008 óta vannak. 

2009-ben iratkoztam be a G-11 egyesületbe. 
A galambdúcaim (3 db) az udvaron vannak, 
melyeket nagyapámmal készítettünk.

2010-ben küldtem a galambjaimat először 
az öregek versenyére, amit nagy veszteséggel 
zártam, de azért örültem azoknak amik meg-
repülték az utakat.

A 2011-es fiatalok versenye jobban sike-
rült, az egyesületemben megnyertem.

Nagyon sokat segít az utcában élő galam-
bász Portisch Árpád akivel egy egyesületben 
vagyunk. Ő mindenben segít nekem. Galam-
bokat is kaptam már tőle és tojást is, amiket 
aztán a 2011-es fiatalok versenyén megröp-
tettem és jól szerepeltek.

A szüleim is rengeteget segítenek, támo-
gatják a hobbimat és örülnek, ha valami ered-
ményem sikerül.

Fiatal galambászok - (2. rész)

Horváth Szilárdnak hívnak, 14 éves va-
gyok.

A Fejér megyei Abán élek családommal. 
A helyi iskola 8. osztályába járok. A szabad-
időmben szívesen vagyok barátaimmal, ver-
senyszerűen motorozom, de a legtöbb időt 
galambjaimmal töltöm.

Az első galambomat 2009-ben kaptam egy 
abai galambásztól, Dómján Imrétől. Ezt kö-
vetően hónapról-hónapra nőtt galambállomá-
nyom, majd felépült a galambházam is házunk 
udvarán. Jelenleg 60 db postagalambom van, 
melyek közül már kb. 40-et versenyeztettem. 
A 29-es számú Tagszövetségnek, ezen belül a 
G-11-es Egyesület tagja vagyok. Állandó segít-
ségem egy fiatal abai galambász, Varjú Viktor, 
aki megismerteti velem a szakma rejtelmeit.

Eredményeim (2011)
Malacky: egyesületi díjlista (egyéni) 1. 

hely, tagszövetségi díjlista (egyéni) 1. hely, 
Székesfehérvár és környéke röpcsoporti díj-
lista 1. hely, egyesületi csapatbajnokság 5 
befutóval 3. hely

Remélem, hogy a jövőben hasonló ered-
ményeket fogok elérni.

Kinik Sándor Dániel vagyok 12 éves 
Szikszói lakos. Már 2 éve galambászok, 
vannak saját tenyésztésű postagalambjaim.

2011 évtől vagyok a Z-26 Galambász 
Egyesület tagja. Szikszói családi házunk-
nál vannak a dúcaim. Már nagyapám is 
galambász tag volt régen, úgy hogy innen 
van szerintem ez a galambok iránti szere-
tet. A galambászatban sokat segítenek szü-
leim, illetve az egyesület elnöke és tagjai 
egyaránt.

Köszönettel és üdvözlettel.
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Nevem, Kónya István Ciprián. 2000. 06. 
24.-én születtem. A bekecsi II. Rákóczi Fe-
renc Informatika - Matematika tagozatos Ál-
talános Iskola 5. osztályos tanulója vagyok.

Szüleimmel és húgommal B-A-Z megyében 
a Hegyalja Kapujában Legyesbényén élek.

2005-ben alakult a Z-44 Posta Sportgalamb 
Egyesület Szerencsen. Vezetője Orosz Laci bá-
csi. 4 éve vagyok az egyesület tagja. Két évig 
saját nevemen versenyeztem, az utolsó két 
évben nagyapámmal Apjok Jánossal. Apjok és 
Kónya néven (a rögzítő rendszer miatt).

Jelenleg az egyesületben 12-en vagyunk. 
Én vagyok a legfiatalabb tag.

A tagok között baráti a kapcsolat. Családias 
légkörben történik a gyűjtés és az órabontás. 
Elsősorban nagyapám és az egyesület tagjai 

segítenek a sport galambászat rejtelmeiben.
A galambjaink nagyapónál kerti dúcban 

vannak elhelyezve. Galambjaim azért nin-
csenek külön, mert a szomszédban lakunk. 
Kiskorom óta érdekeltek a galambok, de csak 
négy éve foglalkozom velük komolyabban.

Champion bajnokságba voltak eredmé-
nyeink különösen a 2010-es évben, amikor 
a tagszövetség hosszú távú Champion Baj-
nokságán 08-50-23702-es tojó galambunk 2. 
helyezés, a röpcsoportban és az egyesületben 
perig 1. helyezést ért el.

A másik 07-50-43251-es tojó galamb pe-
dig röpcsoport általános távú bajnokságán 1. 
helyezett lett.

2011-es év gyengébben sikerült, talán a 
déli röptetés miatt. Sajnos a 07-50-43251-es 

galambunkat is elveszítettük Jagodinába a 
katasztrófa úton.

Sajnos segítséget mi fiatalok senkitől sem 
kapunk. Mivel saját keresettel nem rendel-
kezem szívesen venném ha nagyobb kedvez-
ményt kapnák a befizetésekből. Nagy szeretet-
tel fogadnék néhány felajánlott galambot is.

Nagyon szépen köszönöm, hogy levelükkel 
megkerestek és ezzel a néhány sorral talán a 
velem egykorú fiataloknak is kedvet csinál-
hatok a sport galambászat megismeréséhez.

ÜDVÖZLETTEL:

Kónya István Ciprián
Legyesbénye, 2011.12.06.
3904 Legyesbénye, Árpád út 7.

Nevem Kovács Dávid, 13 
éves vagyok, lakóhelyem: 
Kartal, József A. út 29.

A Hatvan és Környéke 07. 
Tagszövetségben az A-04 
egyesület tagja vagyok.

Kartalon élek egy családi 
házban. Galambdúcom a la-
kásunknál van, ami a padlá-
son helyezkedik el.

Tavasszal kezd-
tem foglalkozni pos-
tagalambokkal. Na-
gyon megtetszett ez a 
galambászati sport.

Az első galambjaim 
Kállai Ákos, Horváth 
Ferenc és később Hegyi 
László, Dulai Lászlótól 
kaptam őket.

2011-es évben fiata-
lok versenyére nevez-
tem be.

Mikor véget ért a 
fiatalok versenye akkor a 
tagszövetségi általános csa-
patbajnokság 5 befutóval 39. 
helyezést értem el.

Általános távú tagszövetsé-
gi Champion bajnokságon 16. 
és 46. helyezést értem el.

Nevelőszülőm Lados János 
is segített ebben az állatbarát 
tevékenységben.

Medve Máté vagyok 15 éves a 
Vecsési A-48 PGSE tagja. 3 éve a 
galambászatot teljesen az alapoktól 
kezdtem a nyúlházból a mostani ga-
lambházamig ami a műhelyünk pad-
lásán található. 

Nagyon sokat kellet tanulnom és 
még kell is, sokat olvasom a galamb 
tenyésztésről és a versenyzésről és 
próbálok minél többet megtanulni 

a galambász társaimtól akik jó taná-
csokkal látnak el. 

Az egyesületünk tagjai önzetlenül 
10 db fiatal galambbal ajándékoztak 
meg, amit tenyésztés céljára adtak 
hogy saját állományt tudjak építeni. 
Azt mondták, hogy ezekből a ga-
lambokból amit a saját padlásomba 
szoktatok be jó alapot ad a verseny-
zéshez. A mai napra az állományom 
létszáma 30 db-ra növekedett. 

A 2010-es esztendőben 16 db fi-
atal galambbal vágtam neki a fiata-
lok versenyének. Sajnos a 3. tréning 
után a fele elveszett, nagyon saj-
náltam őket ezért kénytelen voltam 
megállni. 

A 2011-es évben szintén csak a 
fiatalok versenyén vettem részt ki-
sebb nagyobb sikerélménnyel de az 
eredmény idén is elmaradt. Bízom 
benne, hogy jövőre az öreg galam-
bok versenyén is el tudok indulni hi-
szen, vannak már 1-2 éves galamb-
jaim amik rutint szereztek a fiatalok 
versenyein.
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Egy kitűnő versenyző, akiről mindenki beszél! 

Gaby Vandenabeele - (3. rész) - Pillantás a jövőbe
Az 1994-es idény teljes 

gázzal folyik. Az első köl-
tés - ma van január 30. – 
már le van választva. A téli 
tenyésztés jól lefutott, kb. 
80 db fiatal galamb van a 
fiatalok dúcában. A csődör 
módszerrel a Wittenbuik-
tól és a tojások áthelyezé-

sével a legjobb tenyészhímektől több utód is 
van. Igaz, kiesés is előfordul. A Kleinen az 
első és második költésből két különböző to-
jóval csak egy-egy tojást termékenyített meg. 
Azután a Georgette került sorra, amely nem 
tojt le. Ezenkívül, a Pikanol és a Playboy már 
nem termékenyít.

Ezzel kapcsolatban kérdeztem a Gabytól: 
Tudod-e a törzsgalambjaidat, mint Kleinen, 
Pikanol, Bijtel, Groten, Playboy, melyek fiai 
az utóbbi évek kimagasló teljesítményeit 
hozták pótolni anélkül, hogy az ne járjon na-
gyobb teljesítmény visszaeséssel? Kérdésem 
jogosnak látszik, mivel az 5 törzsgalambnak 
mintegy 20 fia van az özvegydúcban, me-
lyeknek a csapatban állandó, biztos helyük 
van a jelenlegi 48 özvegy között.

Nos Gaby nem lenne Gaby, ha erre a kér-
désre nem tudna válaszolni. „Te ismered a 
„KOLONEL”-t B-92-3233008. Ritkán van 
olyan jó éves galamb, mint ez volt. Nos csak 
ez az egy galamb nem származik az 5 bázis ga-
lamb valamelyikétől, hanem a „Wittenbuik”-
tól. És a „Kolonel” nincs egyedül, négy fél-
testvére alig marad el mögötte, különösen az 
„ADJUTANT”, melyet a Wittenbuik a Vuike 
Orleans-sal költött, szuperül repült. Lehet, 
hogy a tenyészdúcban a Wittenbuik lesz a 
„primus inter pares”, hiszen ő repült a leglátvá-
nyosabban. Hiszem azt, hogy olyan galambok, 
mint Dokus, a Stier, az Adinis, vagy a Favoriet, 
hogy csak néhányat említsek, nem maradnak 
el a Wittenbiuktól. Igazat kellett, hogy adjak 
Gabynak. Különösen a „KOLONEL” teljesít-
ménye imponált nagyon:

1992.
06.15. Clermont 721 ga. 118. 
06.27. Chartres 456 ga. 50. 
07.11. Chartres 407 ga. 4. 
07.18. Chartres 353 ga. 20. 
07.25. Blois 764 ga. 13. 
 Blois 6936 ga. 131. 
08.15. Tours 439 ga. 7. 
 Tours 3152 ga. 54. 
08.22. Blois 405 ga. 3. 
 Blois  3026 ga. 12. 

08.29. Tours 250 ga. 23. 
 Tours 2717 ga. 165. 
09.05. Blois 252 ga. 35. 
 Blois 2356 ga. 239. 

1993. 
05.15. Orleans 74 ga. 10. 
05.05. Orleans 319 ga. 2. 
 Orleans 1413 ga. 2. 
06.19. Chateauroux 1030 ga. 1.
 Chateauroux 7793 ga. 1.
07.17. Limoges 859 ga. 7.
 Limoges 6018 ga. 37.
 Limoges 23988 ga. 318.

1994.
05.01. Clermont 146 ga. 28.
05.15. Chartres 151 ga. 9.
05.28. Poiters 172 ga. 12.
 Poiters 2971 ga. 118.
 Poiters 959 ga. 42.
06.11. Tours 97. ga. 19.
 Tours 55 ga. 7.
 Tours 301 ga. 31.
 Tours 160 ga. 11.
06.27. Limoges 119 ga. 43.
 Limoges 36 ga. 14.
07.09. Limoges 140 ga. 13.
 Limoges 1630 ga. 100.
 Limoges 1572 ga. 89.
 Limoges 431 ga. 36.
 Limoges  354 ga. 30.
 Limoges 8362 ga. 736.
 Limoges 8855 ga. 607.

„CLINTON” 3233038/92
1992. 

05.31. Clermont 620 ga. 46. 
06.15. Clermont 721 ga. 156. 
06.22. Clermont 664 ga. 29. 
06.27. Chartres 456 ga. 4. 
07.11. Chartres 407 ga. 130. 
07.25. Blois 764 ga. 106. 
 Blois 6936 ga. 944. 
08.01. Blois 684 ga. 4. 
 Blois 5841 ga. 14. 
08.15. Tours 439 ga. 14. 
 Tours 3152 ga. 116. 
08.22. Blois 405 ga. 2. 
 Blois 3086 ga. 11.
08.29. Tours 250 ga. 43.
 Tours 2717 ga. 362.
09.05. Blois 252 ga. 25.
 Blois 2356 ga. 185.

1993. 
04.18. Clermont 82 ga. 6.
05.01. Chartres 318 ga. 3.
 Chartres 103 ga. 1.
05.15. Orleans 102 ga. 15.
 Orleans 72 ga. 5.

05.29. Bourges 157 ga. 6.
 Bourges 510 ga. 22.
 Bourges 11467 ga. 102.
06.05. Orleans 812 ga. 162.
 Orleans 1413 ga. 137.
06.19. Chateauroux 1030 ga. 9.
 Chateauroux 7793 ga. 34.
07.03. Chateauroux 1015 ga. 1.
 Chateauroux 6886 ga. 2.
07.31. Poitiers 220 ga. 4.
 Poitiers 71 ga. 4.
 Poitiers 95 ga. 2.
 Poitiers 1382 ga. 8.
 Poitiers 387 ga. 7.
 Poitiers 320 ga. 2.

1994.
05.01. Clermont 146 ga. 3. 
05.28. Poiters 172 ga. 1. 
 Poiters 2971 ga. 3. 
 Poiters 959 ga. 1. 
06.11. Tours 97 ga. 25. 
 Tours 55 ga. 11. 
 Tours 301 ga. 57. 
 Tours 160 ga. 31.
06.27. Limoges 119 ga. 28.
 Limoges 36 ga. 10.
 Limoges 2482 ga. 551.
 Limoges 924 ga. 234.
07.09. Limoges 840 ga. 5.
 Limoges 1630 ga. 45.
 Limoges 1572 ga. 38.
 Limoges 431 ga. 15.
 Limoges 354 ga. 11.
 Limoges 8362 ga. 387.

Ha a ”KOLONEL” teljesítménye nem 
győzte meg Önöket végérvényesen, akkor a 
„CLINTON” teljesítménye bizonyosan meg-
tette azt. Fiatalon 15 alkalommal volt kosár-
ban, ebből 11-szer hozott a hosszabb utakon 
egészen korai helyezést. Bizonyos, hogy nem 
volt elkapkodva, azt az éves eredményei bizo-
nyították. A nyolc területi helyezésből hét a 9. 
helyezésig, azonkívül helyezései tartományi 
és a nemzeti versenyeken több mint figyelem-
reméltó. A „CLINTON” ezzel egyik sokat ígé-
rő talentum a Vandenabeele dúcában.

További bázis galambok
Gaby Vandenabeele nem csak a 

„KLEINEN”, a bázis szélesebb alapokon 
nyugszik. Gaby soha nem pazarolta gondo-
latait arra, hogy saját törzset kreáljon. „Egy 
törzs nem mond semmit. Mi tulajdonképpen 
egy törzs? Én mindig a jó egyedeket kerestem. 
Hogy ez a galamb egy tenyésztőtől való, aki 
egy törzzsel rendelkezik, vagy egy másiktól, 
aki csak keresztez, engem nem érdekel. Én jót 
a jóval párosítom. Minden ebből következik. 

Fordította: 
Varga Antal
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Ha én ma bármilyen sok utóddal rendelkez-
nék a „Kleinen”-ből az nem azért lenne, mert 
egy törzset akarok kitenyészteni, hanem kizá-
rólag azért, mert azok jobban repülnek, mint 
a többiek. Nem fogok tehát hozzá rokonokat 
párosítani, hogy ezekkel, a galambokkal egy 
homogén törzset tenyésszek, hanem mint ed-
dig, csak keresztezni fogok. 

Természetesen alkalomszerűen előfordulnak 
rokonpárosítások, de ezek mindig kivételesek 
maradnak. E mögött nincs semmi olyan hiede-
lem, hogy a rokonpárosításokból származó fi-
atalok lényegesen jobb tenyésztulajdonsággal 
rendelkeznek. Ezt én badarságnak tartom. Ha 
én rokonokat párosításra összehozok, az csak 
azért van, mert úgy látom, hogy mindkét part-
ner testi felépítésében egymáshoz illik.”

A „Kleinen” mellett Gabynak még több 
bázis galambja van, amelyeket nem szabad 
említés nélkül hagyni. Gondolok a „Bijter”-
re B-80-3250688 és a „Groten”-re B-84-
4427490. A Bijtert Gaby maga tenyésztette 
egy Viktor Vansteenbruggetől származó hím-
ből. Erről a hímről többet nem tudok, mint-
hogy Litaer „Zemer”-jével lehet rokonság-
ban. Az anyja a „Prinsesje” B-79-3388519. A 
tojót, mely sok kiváló Vandenabeele galamb 
törzslapján feltűnik, Gaby az apjától kapott 
két galambból tenyésztette. A nagyanyja még 
eredeti Desmet-Matthijs galamb volt.

GROTEN 4427490/84
1984.
Clermont 197 ga. 2.
Poiters 1159 ga. 3.
  3456 ga. 5.
Angouléme 186 ga. 1.
  406 ga. 1.
  997 ga. 2.
  3030 ga. 5.
Limoges 6443 ga 119.
  6689 ga. 117.

1984-ig Gaby csak középtávon – Orleansig 
– játszott, sajnos ezután egyre többször kizár-
ták és rákényszerült az 5-700 km-es utakra 
áttérni. A „Bijter” a középtávú periódusban 
hatszor szállt 1. díjat Orleansból. Ezután 
a tényészdúcba került, ahol átlagon felüli 
tenyészképességről tett tanúbizonyságot.

A legjobb galamb, amely tőle származott, 
minden bizonnyal a „Favoiret” B-86-3043155. 
Ez a pompás kék csapos galamb 1989-ben 
háromévesen 1. Ász hím hosszútávon Nyu-
gat-Flandriában és az 1. Ász a „Reisduif”-
ban. Legkiemelkedőbb teljesítményei a 9. 
hely tartományi versenyen Limogesből, 3510 
galambbal szemben és a nemzeti 12. hely 
13631 galambból. Chateaurouxból 3. díj 
3869 galambból, Angoulemeből tartományi 
2. a 869-es mezőnyből. Poitersből szintén 
repült egy 2. helyet a tartományban 1292 ga-
lambbal szemben. 1990-től a „Favoriet”-nek 
biztos helye van a tenyészdúcban.

Gabynál két fia van az özvegycsapatban, 
azonban a legjobb fia nem az ő dúcában ta-
lálható, hanem Pinnebergben (Németország) 
Wolfgang Röpernél.

A Német Postagalamb Kiállításon Essenben 
megnéztem magamnak ezt a hímet. A B-91-
3204078-as gyűrűt viseli és Wolfgang Röper 
állította ki Essenben, mivel tagja volt a 7. 
Német Bajnok címet elnyert csapatnak. A 
Ciechanowi Nemzeti Versenyen 728 km-ről 
1. díjat repült 9863 galamb közül. Fiatal ga-
lambként szintén 1. díjat szállt egy több mint 
7000 galambot számláló versenyen.

De térjünk vissza Vandenabeelére. Az 1994. 
évi versenycsapatban találjuk a „Bijter”-nek 
3 fiát és 5 unokáját, míg a tenyészdúcban 4 
fia és 1 unokája található.

A „Groten”-t B-84-4427490 a harma-
dik pillér, aki az állomány nem lényegtelen 
részét képezte és támogatja. A „Groten”-t 
Robert Willeget tenyésztette. Gaby a 
„Groten”-t és még további néhány galambot 
csere útján kapta. Ez még a hosszú távra tör-
ténő váltás előtt történt. Willequet galambok 
éppen ebből a szempontból kerültek a dúcba. 
Ugyanilyen alapon került be ebben az időben 
néhány tojó Georges Peirentől, úgymint a 
„Bojte 65” B-85-3265358, aki a „Favoriet” 
anyja és a „Georgette” B-86-3158708, aki 
anyja a „Stier”-nek és „Turbo”-nak.

Mielőtt a „Grote” a tenyészdúcba került, meg 
kellett mutatnia, hogy mi rejtőzik benne. A be-
mutatkozás bravúros volt! 1986-ban 2. Ász ga-
lamb hosszú távon Nyugat-Flandriában.

Sajnos a „Groten” túl hamar elveszítette 
tenyészképességét, azonban ez a rövid idő 
is elég volt ahhoz, hogy a tenyészdúcban 
jelentős nyomot hagyjon maga után. Ezen 
kívül a „Groten” utódai nélkül néhány igen 
kedvező párkombináció soha nem jött volna 
létre. Gaby ugyanis megállapította, hogy a 
„Groten” utódai a „Kleinen” vonalából szár-
mazó galambokkal nagyon jól illeszkedtek 
egymáshoz. Jelen pillanatban a tenyészdúcban 
5, az özvegyek között pedig még 1 hím fia 
van a „Groten”-nek. Mindegyik kimagasló-
an repült, a „Playboy” kivételével, mivel ez 
soha nem volt kosárban, hanem egyenesen 
a tenyészdúcba került. Hogy Gaby ebben az 
esetben jól „ráérzett”, vagy egyszerűen sze-
rencse volt, ma már mindegy.

Mindenesetre megállapítható, hogy a 
„Playboy” a „Francois”-vel egy klasszis 
tenyészpárt alkotott. 1991-ben az első köl-
tésből két tojót neveltek fel; a 3204035-öt 
és a 3204036-ot. A 035-ös később a „Golden 
Lady” nevet kapta.

1991.
06.09. Clermont 545 ga. 103. 
06.22. Chartres 335 ga. 11. 
06.29. Chartres 753 ga. 113. 
07.13. Chartres 845 ga. 229. 
07.20. Blois 684 ga. 2. 
 Blois 6853 ga. 5. 

07.27. Blois 831 ga. 1. 
 Blois 5184 ga. 6. 
08.03. Bourges 836 ga. 186. 
 Bourges 6225 ga. 1404. 
08.10. Tours 453 ga. 4.
 Tours 2811 ga. 11.
08.24. Tours 385 ga. 61.
 Tours 2686 ga. 392.
08.31. Blois 460 ga. 9.
 Blois 2950 ga. 35.
09.07. Tours 339 ga. 3.
 Tours 2248 ga. 17.
09.14. Tours 330 ga. 28.
 Tours 2070 ga. 152.

Dúcvezetés, tartás, ellátás az év folyamán
Tenyészgalambok

A tenyészgalambokat november végén pá-
rosítják. A legjobb párok alól a tojások dajka 
párok alá kerülnek, épp úgy, mint a csődör-
módszer szerint párosított „Wittenbuik” tojá-
sai. A csődör-módszer céljára Gaby ebben az 
időben a fiatalok egyik dúcrészét használja, 
mint ez Belgiumban általános gyakorlat, ahol 
is normál költőfészkek vannak. A Legjobb 
tenyészhímek egy évben csak egyszer nevel-
nek és ez az első költés időszaka. A többi köl-
tést dajkapárok végzik. A hímek rögtön másik 
tojót kapnak. Mint már említettem, Gaby az 
első költést tartja meg teljesen, a másodikból 
pedig csak a hímeket.

A tenyészek egy komplex takarmányt, 
kapnak, melyet egy belga takarmánykeverő 
cég állít össze. Hetenként egyszer kapnak 
multivitamint az ivóvízbe. Ezek mellett ter-
mészetesen gritt, pickstein, és takarmány-
mész állandóan előttük áll. 

Május végén a tenyészidőszaknak vége, a 
tenyészgalambokat szétválasztják. A hímek 
a tenyészdúcban maradnak, melyhez volier 
is tartozik, a tojók pedig az özvegytojók 
volierjébe kerülnek. Ekkor már el is kezdő-
dik az új tenyészszezon tervezgetése. Már jú-
nius-júliusban eldől, melyik párok maradnak 
együtt, és melyikeket kell átpárosítani. Min-
den pontosan feljegyzésre kerül. Augusztus 
elején, amikor az özvegyek versenyidőszaka 
lezárult, az özvegydúcból a pályafutásukat 
befejezett hímek átkerülnek a tenyészdúcba 
és minden galamb az új terveknek megfele-
lően összeállításra, kerül. Megkapják a fész-
keket és kb. 6-7 napig, ülhetnek tojásaikon. 
Ezután a tojások az özvegyek alá kerülnek és 
a tenyészeket most már véglegesen, szétvá-
lasztják. Négyhetenként azután összeengedi 
Gaby a galambokat egy-két napra, s mint 
mondja, így megmarad a bizalom egymás 
iránt és ez a nemi érdeklődést is ösztönzi, 
amely Gaby szerint a termékenységet is elő-
mozdítja.

November végén a tojók átkerülnek a 
tenyészdúcba. A tojók a cellákat örömmel el-
fogadják és nagy lagzit csapnak. Olyan prob-
léma, hogy valamelyik tojó a fészkét nem 
fogadja el, fel sem merül.



12 2012. március

Michael Vanlint - A postagalambsport kisebb-nagyobb dolgairól
Annak, aki azt csinálja, amit szeret, sosem kell keményen dolgoznia 

Az intenzív edzés a siker titka a 450-625 km-es távokon
A galambok jól teszik a dolgukat. Nem 

mondtam, hogy az argentoni nemzeti ver-
senyre (540 km) kellett őket felkészítenünk? 
És amikor az ember 7 galambbal végez az 
első 100 között a nemzetin, amelyen össze-
sen 30.000 öreg és fiatal vesz részt, nem pa-
naszkodhat.

Időközben minden öreg és fiatal galambot 
fészekre tettünk. Ez minden évben hatalmas 
feladat. A Bourges-i nemzeti verseny után 
(07.31.) gyűjtöttük össze a versenygalambo-
kat, és 4 éjszaka elteltével ismét bekosaraztuk 
őket egy Blois-i röptetésre (454 km), így ké-
szülve az argentoni versenyre. Az argentoni 
verseny hetének hétfőjén tojásokat raktunk 
alájuk. Ezt egyszerűbb elmondani, mint 
megcsinálni. Rengeteg unszolás és jóakarat 
hatására végre elkezdtek a párok költeni, 
hogy aztán három éjszaka múlva ismét beko-
sarazásra kerüljenek. Bár nem ezek az ideális 
körülmények, mégis egy több mint kielégítő 
eredményt értünk el.

Köztes röptetés
Hazaérkezésükkor persze meg kellett 

győznünk a galambokat arról, hogy újra 
kezdjék költeni a hideg tojásokat. Ehhez sok 
türelemre van szüksége az embernek. Ter-
mészetesen végül csak sikerült, de rengeteg 
időt és energiát emésztett fel. Négy nappal 
az Argentonból való hazaérkezés után, tehát 
azon a napon, amikor a Blois-i 454 km-es 
röptetésre kosaraztuk be őket, egy kb. 5 na-
pos fiókát raktunk alájuk – és mindezt a La 
Souterraine-i nemzetire (573 km) való fel-
készülésképp. Párjainkat kifejezetten ezért 
raktuk össze, és egy okosan kigondolt terv 
szerint párosítottuk.

Blois nem volt egyszerű röptetés. Meleg 
volt és napos, és a sebességek 1300 m/perc 
körül voltak. De az eredményeink ismét ki-
emelkedtek. Feleségemmel minden galambot 
újra becsepegtettünk szombaton, hazaérkezé-
sük napján, szem- és orrcseppel. A feleségem 
ebben ügyesebb, mint én, mert én kezdek el-
kényelmesedni. Viszont szeretve érzem ma-
gam, és a statisztikák szerint azok a férfiak, 
akik szeretve érzik magukat, tovább élnek 
és egészségesebbek. Ugyanezen források to-
vábbá azt is kimutatták, hogy a házas férfiak 
tovább élnek és kevesebbet betegeskednek, 
mint egyedülálló társaik.

Jó érzés
A galambok átadásakor jó érzés töltött 

el. Úgymond készen álltak a bekosarazásra. 
Amikor ezt a cikket olvassák, a galambok 
már úton vannak La Souterrain-ból, a fiata-
lok és öregek utolsó előtti nemzeti versenyén 
részt véve, 2011. augusztus 27-én szombaton. 
Közben jól edzenek, anélkül, hogy folyton a 
levegőben kéne tartani őket, és ez reményke-
désre ad nekünk okot szombatra. Felkészül-

tek. És ha a szél erő-
sen, északnyugati 
irányból fúj, akkor 
sem adjuk fel egy-
hamar. Már csak pár 
éjszaka, és ezen is 
túl leszünk. Kétszer 
nyertünk már meg 
a La Souterraine-i 
nemzetit. Egyszer 
az öreg galambok 
között „Adonis”-
szal, majd a fiatalok 
között. Az utóbbi 
„Christina” volt, aki 
egyértelműen a leg-
jobbnak bizonyult, 
és a leggyorsabb volt 
az összes, 17500 ga-
lamb közül.

Még néhány megállapítás és eredmény: a 
tojásokat elhelyezni és azokat a galambok-
kal elfogadtatni, végül csak sikerül. Azonban 
mindig akad pár tojó, amely inkább maga to-
jik, még akkor is, ha a „másik fele” már feszt 
költene. Ez így van a természetben, és nehéz 
változtatni rajta. Főleg akkor nem szabad ezt 
akadályozni, ha minden héten két éjszakát a 
kosárban töltenek és 450-625 km-t kell tel-
jesíteniük.

Vedlés
A tollak elhullajtása is napirendi pontra 

került mostanában. Egyesével hullnak, fo-
lyamatosan. Szerencsére a fontosabb tollakat 
megnyírtuk, így körülbelül két héttel tovább 
tartják magukat. Ez egy olyan munka, amit 
nagy körültekintéssel kell elvégezni, de érde-
mes fáradozni vele.

Tudják, milyen nehéz a galambokat az 
edzésre rávenni. Amikor az ember kiengedi 
őket, alig repülnek pár kört, és ennyi volt. 
Hogyan tartsa az ember az ilyen galambo-
kat mozgásban? 2010-ig egy meghatározott 
módszer szerint jártunk el, amely a követke-
ző: minden galambot kiengedtünk a dúcból, 
és megakadályoztuk, hogy visszaüljenek a 
fészekre úgy, hogy becsuktuk az ajtókat az 
egyes cellák között. Ezután minden galambot 
kihessegettünk a dúcból, és mind a hímeket, 
mind a nőstényeket reggel és este egy órán 
keresztül a levegőben tartottuk a zászlóval. 
Mivel már nincs annyi türelmünk, mint ez-
előtt, és mert a tojók különösen reggelente 
kétségbeesett erőfeszítéseket tettek arra, 
hogy visszajussanak a fészekre – természe-
tesen eredménytelenül –, kerestünk egy alter-
natívát.

Találtunk egy olyan módszert, amely egy-
szerűbb, célszerűbb és eredményesnek is bi-
zonyult. 2011 óta a következőképpen járunk 
el: miután a postagalambokat párba raktuk 

és mesterségesen fészekre tettük, hajnalban 
félig becsukjuk a cellák közötti ajtókat. A 
fészkükön ülő tojók így már nem tudnak a 
hímekkel együtt kirepülni. 7 óra körül min-
den hímet kiengedünk egy kötelező 90 perces 
edzésre. A fiatal, 2011-es hímeket, amelyek 
még nincsenek párban, pár perccel később 
engedjük ki. Mindannyian egy nagy csapatba 
tömörülnek, és egymást a levegőben tartják. 
A lufijaink gondoskodnak a továbbiakról, 
amíg mi elkészítjük az eledelüket. Az edzés 
végén behívjuk őket, miután a köztes kisaj-
tókat ismét kinyitottuk. Itt-ott azért mindig 
lát az ember egy tojót a sarokban ülni, amely 
értetlenül szemléli az eseményeket…

Intenzív edzés
Késő délután megismételjük az egész je-

lenetet, csak most a hímek maradnak a félig 
becsukott cellákban. A tojók következnek, 
a 2011-es fiatal tojókkal közösen. Nekik is, 
csakúgy, mint a hímeknek, 90 percet kell a 
levegőben tölteniük. Összehasonlítva az ed-
digivel, ez a módszer sokkal könnyebben ki-
vitelezhető. Most már csak naponta 2 edzést 
tartunk, míg eddig kétszer ennyi volt. Hogy 
ez azért lenne, mert elkényelmesedtünk? 
Meglehet. Nekünk mindenképpen egysze-
rűbb, és hatékonyabbnak is bizonyult. A 
galambok nyugodtabbak, mert tudják, hogy 
a párjuk ügyel a fészekre. Ezáltal jobban 
is edzenek, amit a dúcgalamboknál ugyan-
olyan fontosnak tartunk, mint a versenyga-
lamboknál.

Egyik olvasónk írta: „Hogyan tudtok hétről 
hétre ugyanazokkal a galambokkal 450-625 
km-es távokon indulni? Mi ennek a titka?” És 
a sorok között kiolvastam, hogy tudni akar-
ja, hogy adunk-e valami különlegeset a ga-
lamboknak és hogyan tudjuk ezt 5 hónapon 
keresztül folyamatosan tartani. Ezt a kérdést 
részletesen és lelkiismeretesen kifejtem a kö-
vetkező írásomban:

Aki követi Michael Vanlint írásait, azonnal megállapíthatja, hogy 
kiemelkedő galambász, aki határozott célokat tűzött ki maga elé
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Élénk kíváncsiság 
Az előző oldalon ígértem valamit. Ezzel sok 

tenyésztőt kíváncsivá tettem. Bár a feleségem 
nem volt túl boldog, amikor elmondtam neki, 
hogy még egyszer nyíltan és őszintén elmesé-
lem, hogy hogyan versenyzünk a Blue Heaven 
Dúcban. „Azt már egyszer megtetted a Michael 
Vanlint Élőben DVD-n.” mondta, és hozzátette: 
„És mi hasznunk lett belőle? Csak megerősítet-
te a konkurenciát, és felnyitotta az addig alvó 
tenyésztők szemét.” Egy olvasónk tudni kíván-
ta, hogyan tudunk ugyanazokkal a galambokkal 
egy egész szezonon keresztül (19 alkalommal) 
450-625 km-en sikeresen versenyezni.

Kitűnő galambok
Senkit nem akarok kiábrándítani. Először 

is az embernek arról kell gondoskodnia, hogy 
az erre megfelelő galambokat válogassa össze 
a dúcába. Jellegzetesen, ezeket a galambokat 
nem kapja meg az ember túl olcsón. Első kör-
ben a tenyésztő feladata, hogy tüzetesen meg-
vizsgálja a galambokat – tesztelje, melyik az 
a táv, amelyen a legígéretesebbek, majd meg-
nézze, mennyi maradt még bennük.

Minden héten nem csekély távokon a ga-
lambokkal versenyezni (főleg ugyanazok-
kal a galambokkal), nagy erőfeszítést kíván 
– mind a tenyésztőtől, mind a galamboktól. 
Azonban az embernek nem szabad elfelej-
tenie, hogy egy ilyen módszernél nem a te-
nyésztő végzi a szelekciót, hanem maguk a 
galambok. Arról van szó, hogy képesek-e 
erre, vagy nem. Végül az ember csak azokat 
a galambokat tartja meg, amelyek a szezon 
végéig produkáltak valamit.

A dúcunkban 8 éve alkalmazzuk ezt a 
rendszert, és azt kell, hogy mondjam, hogy 
az erre alkalmas galambok aránya évről-évre 
nő. Természetesen tollak is hullnak. Termé-
szetesen előfordul, hogy egy galamb rosszul 
repül (a repülő izmok sérültek). Ez ezzel jár, 
viszont ez csak egy részét adja a szelekció-
nak. Végül azok a galambok maradnak, akik 
ebben a rendszerben bizonyítanak.

Kemény szelekció
Magától értetődő, hogy egy ilyen ver-

senyzési rendszernél az embernek rendsze-

resen segítenie 
kell a galambokat. 
Mi bőséges olajat, 
szénhidrátot (sző-
lőcukrot) és köny-
nyen emészthető, 
tiszta tojásfehérjét 
adunk rendszeresen 
a táplálékhoz. Ezt 
a hazaérkezéstől a 
rákövetkező kedd 
estig kapják. Ko-
rábban már írtam 
arról, hogy a felvett 
olajnak (zsírnak) 
egy feldolgozási 
folyamaton kell 
keresztülmennie, 
amely során 4-5 
napra van szükség, 

hogy a zsír energiává alakuljon át. A (mester-
séges) fénynek és a napnak nagy szerepe van 
ebben és felgyorsítja ezt a folyamatot.

Az ivóvízben mindig van valami. Kizáró-
lag a röptetés napján kapnak tiszta vizet az 
itatóba. A hazaérkezésük utáni első nap fo-
lyamán folyamatosan elektrolitot és szénhid-
rátot (szőlőcukrot) adagolunk a vizükbe. Pár 
nappal a röptetés előtt 50%-kal növeljük az 
addigi kukorica adagjukat. Azokat a galambo-
kat, amelyek hetente 450-625 km-t repülnek, 
nem etetheti az ember evőkanállal. Az ilyen 
galambokat hagyni kell válogatni, majd egy 
órával később eltakarítani, amit meghagytak. 
Így gondoskodunk az étvágyukról a követke-
ző étkezésre. Aki „teli etetővel” etet, nem tud 
minden héten ugyanazokkal a galambokkal 
nagy középtávokon versenyezni.

Május elejétől szeptember közepéig 19 
röptetés, több mint 40 kosárban töltött éjsza-
kával – az nem semmi.

Nem szabad elfeledkezni arról, hogy ál-
talában naponta háromszor etetünk. Az öz-
vegy tojókat négyszer. Ők mindig be vannak 
zárva, de 22 óra után kicsit kinyújtóztathat-
ják a szárnyaikat, szemezgethetnek az apró 
magvakból, ehet-
nek egy pár szem 
földimogyorót és 
még utoljára ihat-
nak, mielőtt újra 
becsuknánk őket.

Intenzív edzés
A rendszer leg-

fontosabb része 
azonban az edzés. 
A galamboknak 
rendszeresen kell 
edzeniük, még eső-
ben is. A mi dúcunk 
úgy van kialakítva, 
hogy a galambok 
rövid idő alatt meg-
száradnak benne. 
Gyakorlat teszi a 
mestert – erre a ta-

nácsra mindenkinek szüksége lesz, aki a kö-
vetkező szezonban a mi rendszerünk szerint 
akar versenyezni. Csak folyamatosan edzett és 
egészségtől kicsattanó „atlétákkal” lehet ered-
ményesen végigcsinálni ezt a programot.

Röviden még egy kicsit a La Souterraine-i 
nemzetiről (576 km). Ezt a versenyt is ered-
ményesen teljesítettük. 8 galambunk végzett 
a nemzeti első 100 között 20124 (öreg és fia-
tal) indulóból – nem rossz, igaz?

De türelem, azt is elmondom, hogy ho-
gyan őrizzük meg galambjaink egészségét, 
és mely táplálék-kiegészítőket alkalmazzuk. 
Ehhez időre van szükségem, mert igen érzé-
keny téma. A következő röptetés után min-
dent leírok.

Erre a versenyre várakozva már nem csak a 
galambjaink, hanem mi is vágytunk a jól megér-
demelt nyugalomra. Illetve én is készen állok a 
téli álmomra, szombat vagy vasárnap után (miu-
tán a felengedés megtörtént), hozzá is látok.

Időközben azonban igyekszem időt találni 
arra, hogy írjak valami igazán érdekeset is. Ez 
egyedi alkalom lesz, és mindenki, aki a cikke-
imet olvassa, profitálhat belőle. És azok, akik 
a múltban mindig azt mondták, hogy én, bár 
sokat beszélek, mégsem mondok el mindent, 
hamarosan kénytelenek lesznek álláspontju-
kat teljesen megváltoztatni. Leleplezésekkel 
és pontos magyarázatokkal fogok szolgálni a 
következő cikkemben. Lehet így is tenni, és én 
így fogok tenni. Természetesen vannak továb-
bi lehetőségek is. A döntéseket mindenkinek 
magának kell meghoznia, miközben egyúttal 
felteszi magának a „miért?” kérdést is.

Eredményes rendszer
Minden alkalommal bebizonyosodik, hogy 

a rendszerünk sikeres. De mi is a siker? Azért 
azt tartsuk szem előtt, hogy egy férfi sikeres, 
ha többet keres, mint amennyit a felesége el 
tud költeni, a nő pedig akkor sikeres, ha ilyen 
férfit talál.

A 2011-es szezonnak itt a vége, éljen 
2012!

fordította: 
Hanák Dorottya

Ez az utánfutó fontos része Michael Vanlint eredményes rendszerének – 
rendszeresen, egyénileg edzi mind fiatal, mind öreg galambjait

Michael Vanlint és felesége Belgiumba való visszaérkezésük óta a lehe-
tő legmagasabb szinten űzik a postagalambsportot - ezt számos nemzeti 

győzelem és élhelyezés bizonyítja
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Egy nap Kaposváron (II. rész)
Mottó: „Aki a múlt nagyjait nem becsüli, az saját magát sem be-

csüli, az saját tevékenységét sem becsüli.”
Dr. Horn Péter akadémikus

Henk van Limpt – de Prut úr előadását követő ebéd után, öt hazai 
éltenyésztő által felajánlott galamb, s a rendező klub „meglepetés” 
ajándéka talált új gazdát tombolahúzás formájában. A rendezvény 
teljes ideje alatt kiemelt hangsúllyal kezeltük mind támogatóink név-
sorát, mind tombolagalambjaink származását, felajánló tenyésztőik 
kiemelkedő eredményeinek folyamatos prezentálását. Galambfelaján-
lásra kért tenyésztőink kiválasztásánál elsődlegesen élhelyezésekre 
súlyoztunk. Ezt, a Kordé Károly által összeállított prezentáció igye-
kezett markánsan érvényre is juttatni. A felkért tenyésztőink azon 
túl, hogy készséggel próbáltak segíteni, presztízskérdésként kezelve, 
igyekeztek kiemelkedő minőségű és állapotú galambot felajánlani. 
Ennek köszönhetően a Csordás Károly, Grampsch István, Kancsár 
Ferenc, Katona Ferenc és Tóth Imre (Balatonkenese) által felaján-
lott galambok valóban válogatott kollekciót alkottak. Állapotukról 
és származásásukról mind belga és holland vendégeink, mind hazai 
tenyésztőtársaink őszinte elismeréssel nyilatkoztak. Ennek megfele-
lően, a hazánkban sajnálatos módon, sok esetben tetten érhető érdek-
telenség helyett izgatott, reménykedő emberek töltötték be az egye-
tem tombolahúzásnak helyt adó tükrös auláját. A klub „meglepetés 
ajándékaként” sorsolt 10 férőhelyes alumínium szállítóládát szintén 
örömmel fogadta új tulajdonosa.

Tombolahúzásunkat követően Mihalik András tolmácsolásában és 
levezetésében, Paul Roziers, Hans Dekkers és Louis van Looy rész-
vételével kezdetét vette egy sokak által várt, hazánkban hagyomá-
nyokkal még nem rendelkező show. Fórum a postagalambászat világ-
sztárjaival. A fórum kérdezz-felelek szakaszát megelőzően a felkért 
tenyésztők rövid bemutatkozása következett. Hans Dekkers napjaink 
Hollandiájának NPO szerinti értékelése alapján az egynapos távol-
sági versenyek 2. legeredményesebb tenyésztője. A WHZB nemzeti 
értékelésében, bajnokgalambok összevetésében 3. Mindezeken túl, 
többek közt a de Duif magazin „Arany galamb” kiírásának 2010. évi 
győztese, 2011. évi második helyezettje, stb. 1995 óta 63 alkalommal 
szerepelt a teletexen, (A nemzeti versenyek 1-10 helyezettjét tüntetik 
fel a „képújságon”.) ami egészen fantasztikus teljesítmény. Mindezt 
24 özvegy hímmel versenyezve, évente 50-60 saját részre kiengedett 
fiatallal. Talán csak nagyon kevesen tudják róla, hogy a balatonkene-
sei Tóth Imrével több ízben cseréltek/cserélnek galambokat. Így lett 
Hans Dekkers Blois-i nemzeti győztesének nagyanyja egy Tóth Imre 
által gyűrűzött madár. Őt Paul Roziers bemutatkozó filmje követte. 
A Berlaar-i bajnok napjaink Belgiumának egyik legkiemelkedőbb 
fiatalgalamb specialistája, zavarba ejtő eredménysorokkal. Bőven 
10000 feletti indulólétszámokból nem egyszer egyszámjegyű helye-
zésekkel. Állománya hátterében többek közt a szintén fórumunkon 
szerepet vállaló Vorselaar-i autógyőztes, a KBDB 2003’ Fiatalgalamb 
bajnoka, Louis van Looy galambjai is ott találhatók. Hogy lesz va-
laki nemzeti bajnok fiatalokkal Belgiumban? Vorselaar egy kisváros 
Antwerpentől mintegy 25-30 km-re. Az antwerpeni körzet az egyik 
legerősebb Belgiumban, azaz hétről hétre, áprilistól október végéig 
nagyon nagy konkurenciával kell megküzdenie annak, aki ilyen ba-
bérokra tör. Többek közt olyan neveket kell megelőznie, mint LEO 
HEREMANS, (közvetlenül a Clubból) DIRK VAN DYCK, JEF 
HOUBEN, HERBOTS CSALÁD, JOS VERCRAMMEN, EDDY 
JANSSEN, JOS&JULES ENGELS, ANDRE ROODHOOFT... Louis 
van Looy 2003’-ban 11, azaz tizenegy (nem vicc!!!) fiatallal verseny-
zett. Ez a létszám számára elegendő volt, hisz a belga csapatbajnoki 
értékelés „kissé eltér” a hazai 20 galambos csapattól. A tenyésztőket 
két, szezon előtt megnevezett fiatal teljesítménye alapján rangsorol-
ják. Azon túl, hogy ehhez az értékeléshez jó állomány szükségeltetik, 
nem árt, ha valaki előre képes kiválasztani a címért eséllyel harcba 
küldendő galambjait. A kiválasztottaknak aztán nem elég a listán, ha-

nem – értelemszerűen – a lista elejében kell helyezniük magukat. Mit 
is kellett Louis van Looy két előre nevezett galambjának teljesítenie, 
hogy gazdájuk hazavihesse a Volvo S40-et?

"Geshelpte Dirk" B-03-6194837 KKH
Melun   1.915 gal. 37. (2%)
Bourges prov. 6.217 gal. 42. (1%)

nat. 45.684 gal. 166. (1%)
La souterraine prov.   1.737 gal. 13. (1%)

13988 gal. 61. (1%)
Argenton  prov. 2.057 gal. 73 (4%)

nat. 17.129 gal. 591. (4%)
Orleans  prov. 12.961 gal. 676. (5,2%)

"Rosse Mit" B-03-6194830 VKT
Douran 1.428 gal. 35. (2,4%)
Bourges prov.  6.217 gal. 335 (5,3%)

nat. 13988 gal. 1613 (3,5%)
La souterraine prov. 1.737 gal. 52 (3%)

nat. 13988 gal. 241 (1,7%)
Argenton prov. 2057 gal. 34 (1,65%)

nat. 17129 gal. 302 (1,7%)
Orleans prov. 12961 gal. 697 (5,3%)

Ezt követően Louis van Looy Úr, – sokak örömére – az őt Kapos-
várra meghívó Csernák József kérésének eleget téve vázolta az általa 
alkalmazott felkészítési és versenyzési módszert.

Az egész nap során szinte tapintható volt a tenyésztők érdeklődése. 
Ez azonban, az ezt követő kérdezz-felelek show aktivitásban – ha le-
het ilyet kijelenteni – tovább fokozódott. Mihalik András a szó legjobb 
értelemben vett, valódi showman módjára, a maga természetességé-
ben, szakértelemmel fordított, koordinált, showt vezetett. Jó érzés volt 
nézni, ahogy közvetítésével egymásra találtak az érdeklődő magyar 
galambászok, s a látható módon segíteni, adni próbáló világsztárok. A 
show bizonyosan sokkal tovább tartott volna, ha Donkó Tamás levezető 
elnök a távol lakókra tekintettel át nem adta volna a szót a nap utolsó 
előadójaként mikrofonhoz lépő Szappanos Istvánnak, az egykori Anker 
alapítvány a postagalambsporttért kuratóriumi tagjának. A közélettől 
visszavonult mester Anker Alfonz szellemiségének bemutatását köve-
tően megállapította: „Anker Alfonzot csodáltuk, ámde nem követtük.” 
„A körülötte kialakult szellemi műhely szétforgácsolódott.” Dr. Lovas 
László volt az, ki felvállalta az Ankeri szellemiséget. „Célja az volt, 
amit Anker Alfonz is szeretett volna elérni, csökkenteni a különbséget 
Magyarország és a Nyugat-Európa galambászkultúrája között.” Ezt a 
célt szolgálta az Anker Alfonz Országos Bajnokság kiírása, és az Anker 
alapítvány a postagalambsporttért létrehozása. Ennek része volt a nyu-
gati kapcsolat kiépítése, az egyetem – mint tudományos műhely – be-
vonása, a teszttelep felépítése és működtetése… 

Az uralkodó belga értékrendről megjegyezte: „Elsősorban a győz-
tes galambok nevei keringtek, pl.: Opgeblazen, Rooshelle, Klare, 
Kapoen, Dolle, Zwarteband, Karel, Jonge Stier stb. természetesen 
hozzátették a tenyésztő nevét is. Hogy ki hányadik a csapatbajnokság-
ban, ilyesmivel nem foglalkoztak. Csak halkan jegyzem meg, mennyi 
torzsalkodástól, megaláztatástól, veszekedéstől, uram bocsá ügyeske-
déstől mentesültünk volna, ha mi is csak a 20%-os listán elsősorban 
az élgalambokra koncentrálunk?” 

Ezt követően tárgyalta az előzőekben vázolt szellemiséget tükröző 
Anker Alfonz Országos Bajnokság két alapvető célkitűzését (verse-
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nyek tisztaságának biztosítása és a leggyor-
sabb galambok díjazása), alapelveit, értékelési 
rendszerét, majd köszönetét fejezte ki mind-
azoknak, kik támogatták az Ankeri szellemi-
ség által is célul tűzött felzárkózási lehetőség 
megteremtését. Végezetül köszönetét fejezte 
ki „Dr. Lovas Lászlóra történő méltó megem-
lékezésért, az emléktábla elhelyezéséért”.

A Kaposvári Egyetem azzal, hogy sajátjá-
nak tekintve, gondos házigazdaként, minden-
ben maximálisan támogatta rendezvényün-
ket, felbecsülhetetlen mértékben járult ennek 
a fantasztikus napnak a sikeréhez. Túl azon, 
hogy egyedülálló helyszínt biztosított, Dr. 
Horn Péter akadémikus Úr mellett nagyon 
sok kollégája – többnyire észrevétlen mó-
don – valóban áldozatos munkát végezve, az 
utolsó utáni pillanatig segítette a rendezvény 
zavartalan lefolyását.

Emléknapunk költségvetését tagszövet-
ségünk, a Nyugat-Dunántúli Postagalamb-
sport Tagszövetség és a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség hozzájárulásán túl, elsődle-
gesen egyéni támogatásokból biztosítottuk. 
Hisszük, hogy minden hazai galambászt jó 
érzéssel kell, hogy eltöltsön a tudat, hogy van-
nak köztünk, kik napjainkban is készek önzet-
lenül áldozni a magyar postagalambsporttért. 
A támogatásra felkért vállalkozók közül alig 
akadt, aki elhárította volna kérésünket. 

Akik támogatásukkal hozzájárultak kö-
zös ünnepünk sikeréhez: 

Csóri Csaba (Adony), Erdélyi Gyu-
la (Cegléd), Gajda-Banus dúc (Lőrinci), 
Grampsch István (Biatorbágy), Hegyi 
Ferenc (Zalaegerszeg), Horváth István 
(Himesháza), Horváth Vince (Fertő-
homok), Kancsár Ferenc (Dabas), Ka-
posvári Egyetem, Katona Borház Kft. 
(Balatonboglár), Kiss Gyula (Budapest, 
Cinkota), Kovács Mihály (Hódmezővásár-
hely), Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség, Nyugat-Dunántúli tagszövetség, Pethő 
Attila (Alfa-Horizont Kft.), mint a Bricon 
magyarországi forgalmazója, Politzer Jó-
zsef (Pápa), Seres Kálmán (Tiszakécske), 

mint a Tauris magyarországi forgalma-
zója, Tetrabbit Kft. (Baja), Tóth Ferenc 
(Marcali), Tóth Imre (Balatonkenese). 

Hozzáállásukat és bizalmukat egyaránt 
köszönjük! Hisszük, hogy támogatásukat 
korrekt módon felhasználva, méltó módon, 
hazánk postagalambászatának szellemi fej-
lődését és pozitív nemzetközi megítélését 
szolgálva tiszteleghettünk Anker Alfonz és 
Dr. Lovas László emléke előtt.

Öröm volt látni az érdeklődést, a csillogó 
szemű galambászokat. Ismét történt vala-
mi Kaposváron. 2011. november 19-én egy 
maroknyi csapatnak sikerült Anker Alfonz 
választott hazáját ismét a hazai postagalamb-
sport szellemi műhelyei közé emelni. Kö-
szönjük mindazoknak, akik ehhez hozzáse-
gítettek bennünket! Köszönjük azoknak, akik 
megtiszteltek bennünket azzal, hogy velünk 
ünnepeltek! Köszönetünket fejezzük ki elő-
adóinknak, valamint Donkó Tamás levezető 
elnöknek és a fórumot vezető és tolmácsoló 
Mihalik Andrásnak, kik idejüket és munká-
jukat önzetlenül áldozták a magyar postaga-
lambsport fejlődéséért. Köszönetünket fejez-
zük ki a magyar postagalambsporttért ezúttal 
is – ki tudja hányadszor – önzetlen áldozatot 
vállaló Jos Bieringsnek! …és nem utolsó 
sorban, köszönetünket fejezzük ki klubtár-
saink rendezvényünk megvalósulását segítő 
családtagjainak, kik végigdolgozták velünk 
közös ünnepünket!

A postagalambokhoz hasonlóan megesik, 
hogy a postagalambászok is eltájolják ma-
gukat. Voltak, kik „maratoni” távot repültek 
azért, hogy kifejezhessék tiszteletüket Anker 
Alfonz és Dr. Lovas László emléke előtt. Vol-
tak, akik a rendezők invitálása ellenére, sokkal 
közelebbről sem érkeztek meg, pedig talán 
meg kellett volna érkezniük. Akadt, aminek 
nem lett volna szabad megérkeznie és mégis 
megérkezett. Volt, aki a szervezőket megkerül-
ve, rendezvényünket beárnyékolva, ahelyett, 
hogy személyesen rótta volna le kegyeletét Dr. 
Lovas László ünnepélyes keretek között ava-

tott emléktáblája előtt, a naphoz, az ünnephez 
és a helyszínhez méltatlan írást küldött maga 
helyett. Nem vagyunk egyformák. Klubunk 
szellemiségével összeegyeztethetetlennek, 
önmagára és a rendezvényére nézve sértőnek 
érzi, s mint ilyentől, a lehető leghatározottab-
ban elhatárolódik a fenti cselekedettől. 

Rendezvényünket hagyományteremtés re-
ményében vállaltuk. Ennek megfelelően min-
den év novemberében hasonló színvonalú ren-
dezvénnyel, hazánk galambászainak szakmai 
fejlődését szolgálva, méltó módon kívánunk 
tisztelegni a magyar postagalambsportért so-
kat tett, Kaposvárhoz kötődő elődök, s szelle-
miségük előtt. Szellemiségüknek megfelelően, 
talán egy kicsit közelebb hozva egymáshoz a 
hazai és a nyugat-európai, elsősorban a belga 
és holland postagalambászatot, bepillantást 
kínálva a különbség csökkentésének egy-egy 
lehetősége mögé.

Katus Zoltán, Katona Ferenc, Vétek János

u.i. Az Anker Alfonz emléknap és nemzet-
közi postagalambász konferencia Nyugat-
Európai értékelésére, hírértékére utal, hogy 
a 2011. 11. 19-i rendezvényünkről a holland 
Het Spoor der Kampioenen International 
Duivensport Magazin 2011.12.12. számá-
ban megjelent riportban Hans Dekkers több 
sort szentelve számol be.

Paul Roziers, Hans Dekkers
és Louis van Looy

Képen: Andre Bikkens, Hans Dekkers, Jos Bierings és Robert ten Berge Tóth Imre
társaságában Dr. Lovas László emléktáblája előtt.
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Gondolatok a mitokondriális öröklésmenet anyai vonatkozásairól
Angyalos Péter „Galambok és szemlélet” 

című cikkében Szappanos István nagytapasz-
talatú postagalambász véleményét taglalja 
mindannyiunk épülésére. Hosszú éveken át 
együtt dolgoztunk a KAHYB-nál és ma is ba-
ráti szeretettel gondolok Szappanos Istvánra, 
csak azt sajnálom, hogy ritkán találkozunk.

Minden postagalambász számára fontos 
tanulságokat tartalmazó cikk megerősíti ben-
nem azt, hogy fontos a tisztánlátás. „Minden 
út Rómába vezet” – gondolatot én úgy fordí-
tottam le magamnak , hogy sok féle út vezet 
az igazsághoz, de csak azok jutnak el oda 
akik világosan látják a helyes utat.

Az egészségről alkotott véleményével kü-
lönösen egyetértek, számos lehetőség volna 
az előrelépésre. A sokféle forgalmazott ké-
szítmény csak részmegoldást eredményez-
het, de igazi megoldást aligha, elsősorban a 
gyártóknak hoz nagy hasznot.

Az első részben a cikk megemlíti a 
mitokondriális öröklés kérdését, így az anyai 
öröklődést. Az utóbbi évtizedekben számos 
tudományos kutatás foglalkozik ezzel a ke-
véssé ismert kérdéssel. Hazai viszonylatban 
a Szegedi Semmelweis Egyetem Általános 
Orvostudományi Kar kutatásaiból nyertem 
számos információt. Gondolom sokaknak 
jelent újat a mitokondriális öröklés kérdése, 
ezért néhány alapfogalmat kellett tisztáznom, 
hogy érthető legyen számomra is ez a téma.

Tudjuk, hogy a magasan szerveződött élőlé-
nyek – az ember, de a postagalamb is – sejtek 
összehangolt tömegéből áll. A sejtekhez van 
kötve minden életjelenség, élet és halál. A sejt 
nagysága változó, de mégis kicsike, a milliméter 
néhányad része, csak mikroszkóp alatt látható.

Plusz a sejtet egy burok veszi körül – ez a 
sejtmembrán – ami a ki és beáramlást teszi 
lehetővé. A sejthártyán (membránon) belül 
a cytoplasma van és ebben a sejtmag ami az 
irányítást vezérli. A cytoplasmában találhatók 
a sejtnél sokszorta kisebb mitochondriumok 
(sejtszervecskék) amelyek az energia képzést 
és az oxidációt végzik. Ha a nagysági viszonyo-
kat akarnám érzékeltetni talán egy vekni kenyér 
és a mákszem nagysága lenne találó, a sejt és 
a mitokondriumok viszonylatában. A sejtmag 
irányítja a sejten belüli folyamatokat, azaz DNS 
(az örökítő anyag egy speciális fehérjelánc) ami 
a fehérje képzést, az enzim képzést vezéreli, 
ami az élőlény tulajdonságait meghatározza.

A sejtszervecske – mitokondrium – a mai tu-
dás alapján szintén tartalmaz DNS-t – saját örö-
kítő anyagot – ami korlátozott területen működik.

A DNS egy hosszú fehérje lánc, ami számos 
aminosavból áll (a fehérjék építő téglái) külön-
böző sorrendben és térbeli elhelyeződésben (pl. 
az emberi DNS molekula 180 cm hosszú).

KROMOSZÓMA: mikroszkóp alatt látha-
tó alakzat X vagy Y formában.

GÉN: a 2 örökítő anyag egysége – egy kromo-
szómán több ezer lehet – amely bázispárokból áll.

GENOM: a szervezet teljes örökítő infor-
mációját jelenti.

Az emberi DNS 46 kromoszómából áll, a ga-
lamb DNS-e 16 kromoszómát tartalmaz. Most 
térjünk vissza a mitokondriumhoz hogyan is 
keletkezett a sejt genetikájától bizonyos mér-
tékben eltérő, részben önálló sejt szervecske.

Margulis J. szerint (1965 évben) kb. 1,5 
milliárd évvel ezelőtt az őssejtbe beköltözött 
egy ősbaktérium – ami már képes volt oxi-
dációs anyagcserére és fotoszintézisre (erre 
még képtelen volt az őssejt) – azóta közös 
háztartásban élnek (szimbiózis). Az ősbak-
térium génjeinek nagy részét átadta a sejt-
magnak, de a feladatai egy részét megőrizte 
– energiatermelés, oxidációs légzés területén, 
önálló életre már képtelen.

Az emberi DNS egyenes vonalú (lineáris) 
n fehérje láncolat, a mitokondrium DNS-e 
körkörös (l6569) nukleotidát (aminosavat) 
tartalmaz, amely 37 génből áll, amelyek kö-
zül csak 13 gén kódolja a mitokondriumban 
képződő nagy molekulájú fehérjéket, ame-
lyek az oxidációban és az energiatermelésben 
játszanak szerepet.

A mitokondriumok DNS-e eltérő módon 
működik a mag DNS-ének örökítési mentétől. 
A mitokondrium DNS-ét jobban érintik a káro-
sító hatások (oxidáció szabadgyök) mert nincs 
védő fehérje, ezért a változás (mutáció) sokkal 
gyakoribb. A mitokondrium DNS szaporodása 
(replikáció) folyamán fellépő változásnak csak 
akkor lesz következménye a szervezetben ha a 
petesejt érésének korai szakában éri a mutáció. 
Ez a változás a sejt oxidációjában és energia 
termelésében jelenthet eltérést.

A humán mitokondriális DNS mutáció-
ja okozza a cukorbajt, az Alzheimer kórt, 
Parkinson kórt – sőt az öregedést is.

Tudomásom szerint a galamboknál nem 
ismert olyan változás amit a mitokondriális 
DNS mutációja okozna, de nyilván az ener-
gia termelést és a szöveti légzést érinthetné.

A versenyeredményeket ronthatja, magya-
rázat lehet azonos szülőktől származó utódok 
teljesítményének nagyon eltérő voltára. Példa 
lehet mindannyiónk tapasztalata, hogy azonos 
időben érkező két hím testvér mennyire elté-
rő tüneteket mutathat, az egyik vidáman kö-
röz még egy ideig és már a beugrón hevesen 
udvarol egy tojónak, a másik fáradtan pottyan 
le a tetőre, nehezen veszi a levegőt, bár biz-
tosan nem szenved légzőszervei betegségben. 
A levegőhöz azonos mértékben jutottak hozzá 
útközben, nyílván az öröklött szöveti oxigén-
csere a különbség. Jó lenne tudni, hogy ezt az 
örökítő DNS-t hogyan lehet felismerni.

Az energiatermelés és oxidáció szerepe az 
agyban különösen fontos többek közt a szá-
munkra oly fontos tájékozódás területén, a mu-
táció jó és rossz irányban is jelenthet eltérést.

Dr. Szabó János professzor szerint a 
mitokondriális DNS öröklési menete eltér a 
Mendeli törvényektől. „Nézd meg az anyját 
– vedd el a lányát” népi bölcsesség határo-
zottan mutat az anyai öröklés menetre, tehát 
vannak olyan tulajdonságok, amelyek az 
anyától származnak, csak a lányaikra örök-
lődnek, az apáknak itt nincs szerepük.

A mitokondriális DNS mind a petesejtben 
(több százezer), mind a hímivar sejtben (né-
hány száz) előfordul. A hímivar sejtek farki 
végében van a mitokondriális DNS, azonban 
a farki részt elveszti, amikor a feji rész beha-
tol a petesejtbe tehát a petesejt csak az anyai 
mitokondriális DNS-t tartalmazza szemben a 
sejtmag DNS-el.

Azt azonban figyelembe kell venni, hogy 
a gének 99%-át a sejtmag DNS hordozza, 
míg a mitokondriális DNS mindössze l %-át 
képviseli. Igaz viszont, hogy mitokondriális 
DNS mutációja gyakoribb és ezt örökíthetik 
az anyák leány utódaikra.

Az ivaros szaporodás esetén a gének 
véletlenszerűen kapcsolódnak (rekom-
binálódnak), az utódokban 20 emberöltő 
után már több mint egy millió ős szerepel a 
felmenőkben. A véletlenszerűségre jó példa 
az Escherechia Coli 3 millió bázispárt tartal-
maz, az ember 3 milliárd bázispárt, elképzel-
hető mekkora variációra ad lehetőséget ez a 
hatalmas szám.
 Anker Alfonz 1957-ben írt cikkében azo-

nos hímtől és különböző tojóktól származó 
utódokat vizsgált az anyák idegrendszeri tulaj-
donságait illetően. Messze azok az utódok sze-
repeltek a legjobban amelyek a (Kékcsillag) 
tojótól származtak, melynek az idegrendszeri 
tulajdonsága volt a legjobb. Bár ekkor még 
a mitokondriális öröklésmenet még nem volt 
közismert, így a cikk sem tesz említést arról, 
hogy csak a lány utódoknál volt tapasztalható 
ez a tulajdonság, ezért nyitott marad a kérdés.

Legjobb tudásom szerint a mitokondriális 
DNS anyai örökítése az emberiség szárma-
zásának kutatásánál nyert nagy jelentőséget. 
Mint ismeretes többezer éves csontleletekből 
szerencsés körülmények közt DNS-t sikerült 
izolálni, ez egyre szélesedő körben vizsgá-
latokat tesz lehetővé. Érdekességként hadd 
említsem meg a mitokondriális DNS anyai 
örökítés kutatás eredményét, amely szerint 
egyetlen női ősre vezethető vissza a ma élő 
emberiség, akit „a mitokondriális Évának” 
nevezhetnek. Ha még nem unja a kedves 
olvasó még egy újdonság, eddig úgy tudtuk 
Amerikát mongoloid típusú ember népesítet-
te be, most a „kennewicki” ember 9300 éves 
csontjai azt bizonyítják, hogy az európai tí-
pusú ember már ekkor jelen volt, jóval meg-
előzve a mongoloid embert.

No de vissza a galambokhoz, csakis a DNS 
és mitokondriális DNS kutatások adhatnak 
biztos választ arra, hogy az anyai öröklésme-
net mit is eredményez galambjainknál. Nem 
hiszem, hogy komoly kutatás történt volna 
több ezeréves galamb csontjának vizsgálatá-
val sok mindentől függ a DNS kinyerhetősége 
– csak fantázia kérdése, hogy hová vezethet 
egy ilyen kutatás például a galambok tájéko-
zódó képessége milyen génhez van kötve, és 
hogyan hasznosíthatja ezt a gyakorlatban.

Roger Vereecke világhíres tenyésztő és ver-
senyző tenyésztési módszere mint ismert arról 
szól, hogy egy kiváló hím versenyző tojó lá-
nyán keresztül örökíti az X kromoszómán lévő 
tulajdonságait, a hím utódaira, ez az öröklődé-
si menet a sejtmag DNS örökítéséről szól és 
nem a mitokondriális anyai öröklődésről.

Remélem nem untattam túlságosan a ked-
ves sporttársaimat, úgy látom az öröklődés 
menetének ismeretében még sok ismeretlen 
tényező van, de a genetika fejlődése roham-
léptekkel halad, egyre többet tudhatunk meg, 
a postagalambok tenyésztésében új utakat 
járhatnak a tenyésztők.

Dr. Papp László - S16
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Külföldről jelentjük... 
22. Internationale Taubenmarkt KASSEL, 2011. november 05/06
Ha november, akkor Kassel. Euró-

pa, vagy talán majdnem a galambász 
világ egyik legnagyobb és legked-
veltebb rendezvénye, galambvására, 
immár 22. alkalommal került meg-
rendezésre. A világ minden tájáról 
idesereglett látogatók, vevők, eladók, 
itt megtalálják a hobbihoz szükséges 
kellékek széles skáláját. Postagalam-
bon kívül egyéb díszállatok is föl-
vonulnak, úgy mint díszgalambok, 
díszmadarak, sőt még kecske, nyúl és 
bárány is látható a gyerek látogatók 
legnagyobb örömére. Összesen 279 
cég, magánárus, hozta el portékáját. 
A legismertebbek, mint a Rhönfried, 
Backs, Chewita, Dr. Brockamp, 
Eijerkamp, Geraldy a galambszállító 
autók árusítója, Natural, Oropharma 
az egyik legnagyobb gyógyszergyár-
tó, Pharma de Werd a jó öreg Piet de 
Werd fia, Sudhof, a Szövetségi KLI-
NIKA, Tollisan–Schröder, Versele 
Laga, hatalmas pavilonokban vonul-
tatták fel termékeiket, ahol minta-
csomagokkal, szebbnél-szebb pros-
pektusokkal, kávéval, volt aki sörrel 
kínálta az odalátogatókat. A méretek 
számunkra szokatlanok. Csaknem 
futballpályányi csarnokok sorakoz-
nak, szám szerint öt, amelyek meg is 
telnek a résztvevők sokaságától.

A vásár, a német barátainktól már 
megszokott igényes külsőségekkel, 
látványos programokkal zajlott. Reg-
gel 9-kor nyitott és a helyi rezesbanda 
kíséretében végigvonult a vásár her-
cegnője minden termen és mindezt a 
látogatók nagy ovációja kísérte. Azu-
tán rezidenciájába vonult és egész nap 
fogadta az „alattvalókat”, dedikált, 
fotózkodott a látogatókkal a férfi ven-
dégek legnagyobb örömére.

Két teremben voltak akik megéhez-
tek és megszomjaztak. Az elmaradha-
tatlan esti Gálaest is itt kapott helyet, 
ami után a szokásos színvonalas mű-
sor és a „reggelig tánc” következett. 
Lehet, hogy pont ezért, vagy talán má-
sért, a vasárnap reggel látogatók szá-
ma csak lassan gyarapodott de végül 
elérte a megszokottat, ugyanúgy, mint 

szombaton. A két nap alatt 36.000 lá-
togató fordult meg.

Nagy érdeklődés mellett zajlott az 
árverés. Mint mindig, most is csak 
eminens tenyésztők galambjai ke-
rültek kalapács alá, nevezetesen a 
Stellermann tenyésztelepről origi-
nál Günter Prangék , Stellermannok 
és Flor Verwoort galambok 
(„Fieneke5000”). Andreas Drapa, aki 
ismét elkápráztatta a galambászvilá-
got, mint 1. Német Szövetségi Bajnok 
a középtávon, Szövetségi Bajnok az 
évesekkel és 3. Szövetségi Bajnok 
a Reise Verein-ben. Az Olimpián 
szintén egyedülálló eredmény, hogy 
Andreas 6 galambbal vett részt. Az ár-
verésen két fiatal közvetlen Olimpiai 
utód és kettő a szenzációs „Messi”-
ből, ami a világhírű „Champ” utód-
ja, ami viszont Németország leg-
jobb tenyészpárjától a „König” x 
”Königin”-ből kelt. A „Messi” egyéb-
ként eddig már 4 első díjat repült, ami 
nem csoda, hiszen testvérei és féltest-
vérei Andreas Ászai és Olimpia ga-
lambjai, a ”Penelope”, „Pokerface”, 
„Cassandra”, „Rihanna”, és a „Super 
Champ”. Szólni kell még a „Marcko”-
ról, ami a nagyon megtisztelő 4. he-
lyet szerezte meg az Olimpián.

A harmadik árverező a belga Dirk 
de Beer. Néhány évbe tellett, míg a 
szervezők meg tudták nyerni a kasseli 
árverésre. Ő ugyanis olyanokat csinál, 
hogy 2010-ben 16 első díjat repült, a 
„09-147-es tojója Poloniában olim-
piai bajnok lett a „G” kategóriában, 
5x repült 1. helyet 10.000-es galamb-
létszámban és még egy 3-at 8600 ga-
lambbal szemben. Két utódjára lehe-
tett licitálni az árverésen.

Az eladó galambok palettáján fő-
ként postagalambokat kínáltak. Min-
den évben vannak divatos nevek, 
ami alatt azt kell érteni, hogy ezek a 
törzsek, ill. tenyésztők hívták fel ma-
gukra a figyelmet kiemelkedő teljesít-
ményeikkel. Ide sorolhatók jelenleg: 
Günter Prange, Andreas Drapa, Dirk 
de Beer, L. Heremans, Kees Bosua, 
X. Verstrate, M. Stellermann, Gaby 

Vandenabeele, de ezek mellett sok, 
kevésbé ismert, ám nagyon jó eredmé-
nyeket felmutató tenyésztők is megje-
lennek és követelik helyüket az íratlan 
ranglétrán. Itt jó óvatosnak lenni!

Az árak sok év alatt nem sokat vál-
toztak, úgy tűnik ezek a válságtól 
függetlenek. Általában 200 EU-tól 
kezdődnek és fölfelé azután a minő-
ség szab határt. Xaver Verstrate pl. 
200 EU-ért kínált egy idei fiatalt, de 
a sztár  tenyészhímjétől egy tojó 1000 
EU-ba került.

A takarmány kiegészítők skálája 
már-már követhetetlen. Nagyon jó, 
hogy az évek alatt kialakult ez a „hát-
téripar”, ez tökéletesen kiszolgálja a 
galambászokat, de nagyon oda kell 
figyelni. Meg kell ismerni a szükséges 
hatóanyagokat és jobb egy teljes aján-
lott programot követni, mint különbö-
ző cégektől ezeket összevásárolni. Az 
árak itt valami nagyon kicsit csökken-
tek, ami a hatalmas felhozatallal ma-
gyarázható.

A gyógyszerek területén szűkül-
tek a lehetőségek. Antibiotikumot itt 
egyáltalán nem szabad árusítani, oly-
annyira, hogy akit rajtakapnak több 
ezer Euró büntetésre számíthat. Az 
ismert állatorvosok természetesen fel-
vonultak és az általában használható 
gyógyszereket meg lehetett vásárolni. 
Felkészültségükre jellemző, hogy a 
székletvizsgálatot ott helyben elvé-
gezték és az eredményről azonnal tá-
jékoztatást adtak.

Sokan sajnáltuk, hogy a hazai Baj-
nokok Kiállítása egybeesett a Kasseli 
Vásárral. Talán ezzel magyarázható, 
hogy a szokottnál kevesebb magyar 
galambásszal találkoztunk, pedig 
mindenkinek csak ajánlani tudjuk, 
hogy látogasson el Kasselba, igazi ga-
lambász élményben lesz része. Isme-
reteket szerezhet, ismerkedhet olyan 
galambászokkal, akikről eddig csak 
hallott és ismereteit a mi közös hob-
binkban kamatoztatni tudja.

Viszontlátásra 2012-ben Kasselban!

Veres Róbert–Varga Antal
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..MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK..
Meteor mix

Az emészthető emésztő!
Galamboknak kifejlesztett ásványi anya-

gokban gazdag takarmány kiegészítő 
PÉKAGYAGOS és FASZENES változatban.
ÚJ! ÚJ!    Kék szőlőmag és szőlőhéj őrle-

mény    ÚJ! Új!
A legtöbb BIO antioxidánssal rendelkező növény a földön! Sok-
sok hasznos vegyületet olajat, sejtvédőt, vitamint, vérképzőt, stb. 
tartalmaz. Kapható: NATUR és mannán-oligoszacharid-al dúsítva, 
TERMÉSZETES védelmet biztosít a Coli és a Salmonella fertőzés 
ellen. A kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:

Ács András
                       Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094                      

ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

Út a diagnózisig!
Rendhagyó módon, most egy olyan témáról 

lesz szó ebben az írásomban, amely betekintést 
ad, hogyan is születik meg egy-egy diagnózis. 

Lassan 2 éve írok cikkeket a Postagalamb-
sportban és azt tapasztalom a visszajelzések-
ből, hogy egyre nagyobb az igény a posta-
galambász és a galambspecialista állatorvos 
közötti kapcsolat szorosabbá tételéhez.

Nyilván vannak és lesznek is olyan galam-
bászok, akik saját maguk megoldanak min-
den problémát, (oltanak, gyógyszert rendel-
nek, kezelnek ha kell, ha nem). Állatorvostól 
tanácsot nem nagyon fogadnak el, mondván-
az úgysem ért hozzá! Sokszor igazuk is van!

De, ha lenne egy hatásosan működő ga-
lamb egészségügyi hálózat az országban, 
mint külföldön, biztos vagyok benne, hogy 
egyre többen vennék fel a kapcsolatot a 
hálózatban dolgozó szakemberekkel. 

E cikk sorain keresztül teszem fel a kér-
dést az Állategészségügyi Bizottság tagja-
ihoz, milyen úton lehetne ezt a Szövetség 
keretein belül hatékonyan megszervezni!

Én úgy látom nagy szükség lenne rá!
E rövid kitérő után vissza az eredeti té-

mánkhoz!

Adott egy betegség, találjuk ki mi az!
Telefonon, e-mailben nehéz gyógyítani! 

Kell hozzá egy minél részletesebb kórtörté-

net, és így is csak iránymutatást tudok adni, 
mivel orvosoljuk a problémát.

Ha lehetőség van rá, próbáljanak mintát 
küldeni nekem!

Leggyakrabban bélsarat, vagy a betegség tü-
neteit mutató élő vagy elhullott galambokat! 

A diagnózis felállításához az első válasz-
tandó vizsgálat a bélsár analízis! 

Az elmúlt években sok bélsarat feldolgoz-
tunk, és azt tapasztalom, hogy ez a lehetőség 
egy kicsit túl van értékelve! Nem minden be-
tegség megállapításához használható!

Mit tudunk diagnosztizálni bélsárból a 
gyakorlatban?

 - férgességet,
 - kokcidiózist,
 - gombás fertőzést, 
 - coli és más kórokozó baktériu-

mok okozta hasmenést (pl. Salmonella által 
okozott paratífuszt).

Trichomonózis, légzőszervi problémák, ví-
rusos fertőzések (pl. paramyxovirozis) felderí-
tésére alkalmatlan ez a módszer. Annyit segít 
azonban, hogyha minden mást ki tudunk zárni 
a bélsár elemzésével, így az felveti más kóroko-
zók jelenlétét és segíti a differenciál diagnózist.

Az állomány egészségügyi állapotának a 
felméréséhez is nélkülözhetetlen, tehát nem-
csak akkor alkalmazható ha betegség üti fel 
a fejét az állományunkban. A bélsár szabad 

szemmel történő ana-
lízisét mi magunk is 
elvégezhetjük, nap 
mint nap, ezt téve be-
lépve a dúcba! Figye-
lemmel kell lenni az 
ürülék színére, meny-
nyiségére, konzisz-
tenciájára.

Terveim szerint va-
lamelyik következő 
cikkben erről is lesz 
szó részletesen.

A második eszköz 
a begymosás vagy 
begytampon vizsgá-
lat.

Ez a vizsgálat csak állatorvos által, mikro-
szkóp segítségével végezhető el.

A részletekről korábban volt szó.
Trichomonas fertőzés mértékét csak így 

lehet felderíteni! Légzőszervi betegségek 
hátterében, gyakori a trichomonas! Gyors, 
pontos, azonnali eredményt ad!

A legpontosabb diagnózishoz a kórbonco-
lás vezet, főleg ha kórszövettani vagy mik-
robiológia vizsgálattal is ki van egészítve!

Az elhullott, vagy betegség tüneteit mu-
tató egyedekből az esetek jelentős részében 
konkrétan meg lehet állapítani a betegséget, 
az elhullás pontos okát. Azért írtam, hogy az 
esetek jelentős részében, mivel sokszor csak 
a pénztárca szab határt annak, hogy pl. egy 
cirkovírust kimutassunk. 

Sajnos, a kórszövettani és mikrobiológiai vizs-
gálatok időigényesek, ezt tudomásul kell venni.

Addig is mivel kezeljünk? Mit alkalmaz-
zunk, ha nincs rá mód, hogy vizsgálatokat 
végeztessünk?

Lásd. Telefonos gyógyítás: Doktor Úr! Mit 
adjak nekik!

Ilyenkor kell minél részletesebb kórtörté-
netet felvenni, minél aprólékosabban leírni az 
elváltozások lényegét! Ha van mód rá, a mai 
világban e-mailben el lehet küldeni a fotókat!

Sok új információt nem tartalmazott a cikk, 
de összefoglalva a vizsgálatok lehetőségeit, 
talán könnyebben tudunk elindulni, akkor, ha 
egy betegség kialakul.

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

Keressenek bátran az ismert elérhetőségeken!
Jó galambászást kívánok!
Keressék honlapunkat a 
www.galambpatika.hu címen.

Üdvözlettel:
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,

galambász

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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Mély fájdalommal tu-
datjuk, hogy Farkas 
Sándor sporttárs, az 
R-23 egyesület tagja, 
65 éves korában el-
hunyt. Utolsó útjára 
elkísérték sporttársai, 
sírjánál virágokkal és 
galambjai feleresztésé-
vel vettek búcsút tőle.

R-23 Újszász

Halottaink
Búcsúzunk Máj Árpádtól

Ismét kevesebben lettünk egy kiváló sportgalambásszal. A 
győrszentiváni F-02. Egyesület szomorú szívvel tudatja, hogy 
Máj Árpád sporttárs 76. életévében váratlanul elhunyt.
A könyörtelen halál elragadta őt a sportgalambászok táborából.
Máj Árpád 1963-tól 1993-ig volt aktív tagja a Magyar Postagalamb 
Szövetségnek. Sportpályafutása során nagyon sokat fáradozott a 
közös ügyért. Volt egyesületi elnök, kerületi elnök a Győri Tagszö-

vetségben. Emellett Országos Bírálói minősítésével számtalan kiállítás bírálója, szervezője 
és aktív résztvevője volt különböző galambász fórumoknak.
Bíráló tanfolyamokat szervezett, próbálta tudását átadni másoknak.
Évtizedeken át verhetetlen és nemes sportellenfél volt és biztos nyertes volt a verse-
nyeken és kiállításokon.
Galambja szerepelt Olimpián és számos spartakiádon.
Igaz szószólója volt és keményen harcolt a verseny tisztaságát megőrző rendelkezéseknek.
Soha nem volt nagyravágyó, törtető, hanem szerény, mindenkivel tiszteletet adó és 
adni tudó egyénisége, jelleme biztosították számára a sporttársai megbecsülését.
Sportunkban elért sikerei nem tették őt elbizakodottá, önteltté és kérkedővé. Szerény 
mosollyal fogadta mindig a gratulációkat.
Galambjai eredményeit és elsősorban nevét szinte legendaként emlegetik a mai kor 
postagalambászai. Számos mostani állományban is fellelhetőek a híres Máj galambok. 
Ígérjük, hogy személyét és emlékét örökre fenntartjuk az utókor számára.
Temetése szűk családi körben 2012. február 7-én, 13 órakor volt a Győrszentiváni Régi 
Temetőben.
A győrszentiváni galambászok koszorút helyeztek el sírjánál.
Emlékét örökre megőrizzük.     Kustyán Tamás 

F-02 Egyesület

Mély fájdalom-
mal tudatjuk, hogy 
Balogh Imre az aj-
kai Y-4 egyesület 
tagja 73 éves korá-
ban elhunyt.
Sírjánál a kegyelet 
virágaival és galamb-
jai feleresztésével 
vettünk tőle végső 

búcsút.
Nyugodjon békében, emlékét örökre meg-
őrizzük.

Y-04 tagsága
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Lakossági Hirdetés
Balogh Imre Y04 Ajka sporttársunk elhunyt. 
80 db tenyész és versenygalamb eladó. Nagy 
része Burucs Józseftől és Bárdos Istvántól 
származik.
Továbbá eladó még egy Benzing Atis ver-
senyóra PLB170-es antennával. Érdeklődni: 
+36-30-9947-319, +36-30-3885-110

***
Fiatalok gyűrűzését egész évben vállalom. 
2500 Ft/db áron. Keveset használt 32 lyukas 
Benzing óra eladó. Néhány versenygalamb 
is. Kotmájer József 7020 Dunaföldvár, Kéri 
u. 88. Tel: 20/2472-811

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

***
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. 
96/261-748

Legolcsóbb szállítási lehetőség!
1500 db galamb szállítására alkalmas, sze-
mélygépkocsihoz kapcsolható, érvényes 
műszakival, szállítási engedéllyel rendelkező 
utánfutó teljesen felszerelve 350.000 Ft-ért 
eladó. Tel: 20/363-4832

***
Általános bajnokságot nyert állományomból 
eredeti Horváth Károly galambok eladók 
és azok jól repülő gyerekei és 2012. évi fi-
atalok. Részletek: www.baloghimre.mlap.hu 
30/231-8605

***
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

Maraton
Közgyűlés

A Klub évi küldött közgyűlését 2012. 
március 31-én szombaton de. 10 óra-
kor tartja Budapesten a Csili Művelődési 
Központ „B” épület (1201 Budapest, Ba-
ross u. 55.), Vízvári Terem

Belák Ottó 
Maraton Klub elnöke


