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Küldöttgyűlési jegyzőkönyv 2012. március 10.
A Küldöttgyűlés hivatalos elkezdése 

előtt a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség „Postagalambsportért” kitüntetéseinek 
átadására került sor. A kitüntetettek névsora:

Érdemérem
Borsos Pál Erdélyi Gyula A25
dr. Rózsa Ernő Z01 Tamás István M09
Uhrner Antal

Arany fokozat
Bernhardt István A63 Bodonyi Ferenc V10
Dulai László A26 Fogarasi József S01
Kollár István A42 Maródy László Y14
Nagy Endre Y05 Németh Zoltán L07
Palotás József D13 Pfendert Antal D19
Szabó Géza Z16 Szonda László B17
ifj. Tarczi Ferenc H03 Zsiga Gábor Z34

Ezüst fokozat
Balázsi István Z37 Csáki Balázs R03
Csóri Csaba D07 Domonkos Miklós G09
Hajnal István R31 ifj. Horváth Károly G09
Hurják István E05 Juhász Mihály R04
Kaldenekker Sándor N01 Kecskés Bertalan N08
Kiss Attila Y16 Komonyi Lajos T01
Kovács János Z24 Lengyel János A23
Mészáros Gyula G05 Mihály Pál A44
Móré Ferenc S04 Pál László Z35
Páli Lukács N10 ifj. Schindler Endre D01
Szűcs András R23 Turcsán János A52
Vági Imre F22 Várkonyi Istvánné 
Virág Gábor A42 Zana Flórián R01

Bronz fokozat
Andrási János B19 Babicz István A64
Balázs Attila Y16 Balázs Róbert E01
Bartha Sándor S04 Bartos Antal L03
Fábián Béla T04 Fábián György R17
Fazekas László A08 Fűzfa László H02
Gábor József A37 Gazsi András A60
Győri Sándor P08 Hengszter József F10
Hodossy Ernő F10 Horváth Sándor E02
Keresztes József Y14 Kiss István Z35
Lótos János A63 Nagy Lajos N08
Oláh József R36 Schmidt János M02
Seres Imre A08 Somogyi László B05
Szabó Zsolt S16 Szendrei András V05
Szepesi Imre P02 Szűcs Zoltán S16
Tapodi Zoltán N08 Tóth Ernő Z37

Posztumusz Érdemérem
Bagi Alfonz  Bóka József 
Gácsi Pál Guzmics Tibor  
Hájos Endre  Kis Kálmán  
Kónya István  Lekli Dezső  
Molnár Károly  Pálmai Gábor  
Palócz László  Pásztor Sándor  
Szabó Sándor  Tarkó Péter

Ezt követően a 2011-ben a XXXII. Pozna-
ni Postagalamb Olimpián részt vett magyar 
csapat tagjainak köszöntésére is sor került:

Erdélyi Gyula A25 Sport A 12.
Juhász Gyula V33 Sport A 25.
Grampsch István A13 Sport A 28.
Takács Gábor F16 Sport B 22.
Valent János T11 Sport B 28.
Albert István N16 Sport B 32.
Péntek József és apja C05 Sport C 15.
Grizner Sándor R11 Sport C 23.
Barna Miklós és Ákos U05 Sport C 24.
Diósi-Diósi E13 Sport D 16.
Tóth Imre Y16 Sport D 22.
Rigó Gáspár Z30 Sport D 26.
Tóth Gábor R13 Sport E 7.
Gáspár István Z03 Sport E 19.
Kemenczei János A18 Sport E 22.
Árkosi Zoltán F01 Sport F 7.

Polgár János R10 Sport F 11.
Erdélyi Gyula A25 Sport F 20.
Kiss gy. Sándor B27 Sport G 20.
Pintér Zsolt A52 Sport G 30.
Mihaleczkó László A37 Sport G 31.
Elekes István F30 Sport H 13.
„Grosspaul Dúc” A40 Sport H 19.
Tóth Imre Y16 Sport H 20.
Hajdu István B09 Stand. h 4.
Viglidán László F24 Stand. h 31.
Juhász Mihály R04 Stand. h 22.
Takács Gábor F16 Stand. h 11.
Klein Lajos N03 Stand. h 36.
Mauchner Ferenc B12 Stand. t 9.
Magyari Zsolt F13 Stand. t 55.
Juhász Ernő G02 Stand. t 20.
Horváth Károly B06 Stand. t 17.
„Grosspaul Dúc” A40 Stand. t 28.

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság 
jelentésével kezdődik.

115 jogosult küldöttből 96 regisztráltatta ma-
gát, tehát a küldöttgyűlés 83 százalékos részvé-
tellel határozatképes, munkáját elkezdheti.

Bárdos István köszönti a megjelenteket, a 
jegyzőkönyv vezetésére megteszi javaslatát. 
Hangrögzítés mellett jegyzőkönyvvezetőnek 
javasolja Pethő Attilát, a Szövetség főtitkárát.

Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
Hitelesítőknek javasolja Juhász Gábornét 

(9. Tagszövetség)
Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
Virág Gábort (6. Tagszövetség).
Szavazás: igen: 95, nem: 0, tartózkodás: 1

Bárdos István javaslatot tesz a meghívóban 
jelzett napirend elfogadására.

1.  Elnöki beszámoló a 2011. évben végzett 
munkáról

2.  2011-ik évi zárszámadás beterjesztése és a 
2012. évi költségvetési terv beterjesztése

3. Ellenőrző Bizottság Beszámolója
4. Fegyelmi bizottság beszámolója:
5.  1., 2., 3., 4. napirendi pontok megvitatá-

sa, határozathozatal
6. Alapszabály módosítási javaslatok
7. Egyebek
Bárdos István megkérdezi, hogy van-e ja-

vaslat egyéb napirendi pont elfogadására?
Nem tett senki javaslatot további napirendre.
Napirendi pontokról való szavazás
Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
1. Elnöki beszámoló a 2011. évben vég-

zett munkáról
Taglétszámunk a következőképpen alakult:
Taglétszám:  5186 fő
18 év alatti tag: 170 fő 3 %
60-70 év közötti tag: 1469 fő 28,3%
70 év feletti tag: 521 fő 10%
Rokkant tag: 98 fő 1,8%
Összes kedvezményezett 2258 fő 43,5%
Kedvezményezettek száma évről-évre nö-

vekszik, ez a tagság elöregedését is jelenti.
Más országokban is csökken a taglétszám, 

ez alól talán két ország kivétel: Lengyelor-
szág és Kína.

Elgondolkodtató a lengyel postagalamb-
sport elmúlt évtizedes növekedése és ered-
ményessége. Ebből láthattunk most az Euró-
pa Kiállításon ízelítőt.

A Sportszövetségben 28 tagszövetség önálló 
jogi személyként szerepel.

100 fő alatti létszámú: 3 22/24/27 
 (Ezek mindegyike 80 fő felett van !)
101-200 fő közötti: 17
201-300 fő közötti: 4 02/09/11/17
301 fő fölötti: 4 05/13/14/19

Új tagszövetség: A 28. számú Közép-Ti-
sza Tagszövetség. Itt a Jászság tagszövetség 
megszűnése után alakult az új közösség. El-
nöke Szabó János. Köszöntöm sorainkban.

Köszöntöm továbbá másik két tagszövet-
ség új elnökét:

  02. Végh Kálmán
 26. Hegyi György
Tagegyesületeink száma: 311. Itt fontos 

megjegyezni, hogy csak bírósági bejegyzés-
sel rendelkező egyesületek lehetnek a Szö-
vetség tagjai, illetve csak ilyen közösségek 
szervezhetnek hivatalos versenyeket, vehet-
nek részt versenyeken.

Vannak 10 fő alatti egyesületek, ezeknek 
tagságát rendezni kell az egyesületeknek. A 
folyamatos működéshez is 10 fő kell az egye-
sülési törvény szerint.

Vannak egyesületek, akik a tagnyilvántar-
tás leadásakor azt közölték, hogy „szünetelő 
egyesület”. Ez a törvény szerint nem ismert 
kategória, ezeket hivatalból meg kell szüntet-
ni. Ez az utolsó egyesületi elnök feladata.

Szakbizottságok munkájának értékelése:
A szakbizottságaink munkájának értéke-

lését a Bíráló Bizottsággal kezdem. 2012. 
január végén a Syma csarnokban került sor 
az 56. Országos Kiállításra amely I. Konti-
nentális és egyben Közép-Európa kiállítás is 
volt. Ennek főpróbája volt 2011. januárjában 
az 55. Országos Kiállítás, amelyet szintén a 
Symában rendeztünk meg.

Úgy gondolom, Európa képet kaphatott a 
130 éves Magyar Postagalamb Sportszövetség 
jelenéről és a történeti kiállításon keresztül a 
múltjáról is. Ez a rendezvény méltó kezdete 
volt a jubileumi 130. év megünneplésének.

A lengyelek eredménye nemcsak taglét-
számuknak köszönhető, szakmai okai van-
nak, melyet érdemes lenne áttanulmányozni. 
Folyamatos igény van arra, hogy a Szakla-
pon keresztül betekintést kapjanak a tagok az 
egyes országok versenyrendszeréről. Ezt az 
igényt figyelemmel kell kísérni és elindítani 
a cikk sorozatot.

A 2011. évi poznani XXXII. Postagalamb 
Olimpián Magyarország 4. helyezést ért el. 
Elmondhatjuk, hogy kis országunk az él-
vonalhoz tartozik, hiszen a Kontinentális 
kiállításon 2. helyezést értünk el. Ezúton is 
gratulálok minden tenyésztőnek. A Bíráló Bi-
zottság tagjai közül többen sikerrel bíráltak 
a Kontinentális kiállításon is. Az FCI törek-
vése, hogy olimpiákon csak nemzetközi mi-
nősítéssel rendelkezők bírálhassanak. Ennek 
érdekében nemzetközi tanfolyamokat szer-
veznek több országban.

Rendszer kell a bírálói minősítésben. Egye-
sületi – tagszövetségi – országos – nemzetközi 
szintű bírálói nyilvántartásra és tanfolyamokra 
van szükség. Ennek munkája jól folyik.

A Versenybizottság értékelésénél azzal 
kezdem, hogy évek óta szervezzük a Nem-
zeti Bajnokság új rendszerét. A fő cél, hogy a 
magyar versenyrendszer hagyományai meg-
maradjanak úgy, hogy azok nemzetközi szin-
ten is megállják a helyüket és galambjaink 
versenyeredményei, kiállítási eredményei 
elismertek, értékesek legyenek.

Azzal, hogy specializálódtak a versenye-
ink, emellett megnőtt az egyéni eredmények 
presztízse is.

Többször elhangzott kritikaként, hogy eb-
ben a sorban szépséghiba, hogy nem hirde-
tünk maraton bajnokot. Javaslatokat várok.

Versenyeink közé beépült a „nyugatias” 
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Derby és pénzdíjas versenyek rendszere, 
amely egy érdekes és sajátos versenyzési 
formát jelent. Úgy érzem, a derby galamb 
tenyésztése és később versenyeztetése tuda-
tosságot igényel, amelyben nagy szerepe van 
a tenyésztői munkának, később a versenyre 
való felkészítésnek.

A Magyar Kupa átalakításával cél, hogy 
más értékelési lehetőséget adjon, mint a Ma-
gyar Nemzeti Bajnokság kiírása. 

Évek óta mondom, de továbbra is úgy érzem, 
hogy rendkívüli módon hiányzik közösségünk-
ből a másik sikerének elismerése. Legyünk 
sportszerűek, legyünk következetesek, örüljünk 
a másik sikerének úgy mint a sajátunknak.

Fontos a meteorológiai és időjárás előre-
jelzés kérdése. Ezt úgy gondolom, szövetségi 
szinten jól megoldottuk. Fontos az is, hogy 
olyan mértékben fejlődött és épült ki az idő-
járás követése a verseny szervezéséhez és a 
starthoz kapcsolódóan, hogy 2011-ben példa-
mutató startokat bonyolítottak a tagszövetsé-
gek. Szinte alig volt veszteség. Köszönet illet 
minden startert és ezért felelős embert.

A 2011. őszi elnökség-tagszövetség közös 
tanácskozáson felmerült GPS használathoz 
kapcsolódó problémákat minden érintett tag-
szövetségnek meg kell szüntetnie. A szabá-
lyok értelmében hivatalos versenyt csak GPS 
helymeghatározóval felszerelt szállító jármű-
vel lehet rendezni. Ha nem működik a GPS 
rendszer, azt rögtön javítani kell.

A zóna díjkiosztókon kerültek átadásra a 
2011. évi díjak. Talán 95%-ban részt is vettek 
az emberek ezeken a rendezvényeken a díjak 
személyes átvételével. Több tisztelet kell a 
galamb és a díjkiosztó szervezői felé is.

Köszönetet mondok a zóna díjkiosztók 
megszervezéséért a következő szervezőknek:

1. zóna: Politzer József
2. zóna: Mészáros János
3. zóna: Dulai László, Zámbó János
4. zóna: Zsiga Gábor
5. zóna: Czékus János
A Szaklap Kft. 2011. évi munkájával kap-

csolatban célkitűzés volt az információ, tájé-
koztatás és hírek folyamatos biztosítása.

Új kezdeményezésként az egyesületek 
bemutatkozásának lehetőségét kezdtük el. A 
315 egyesületből 44 egyesület élt ezzel a le-
hetőséggel, ami 14 %-ot jelent. Minden egye-
sület kapott levelet, így ez az arány nagyon 
alacsony, sokat nem kellett volna tenni érte. 
Fél vagy egy oldalon lehetett volna bemutatni 
az eredményeket, bajnokokat, versenyzőket, 
az egyesületi életet. Egy apró, de fontos és 
megtisztelő lehetőség. Tovább kell folytatni.

Évek óta felvetődik, hogy sok a maratonos 
cikk, a maratonos versenyek bemutatása. 
Véleményem szerint csak azt lehet megje-
lentetni, amiről írnak. Igaz, hogy kevesebb a 
résztvevő galamb, de a versenytáv nagyobb. 
A rövidebb távra mindig több galamb megy. 
Nehéz igazságot tenni, de tény, hogy kevés 
az olyan sport, ahol több ezer résztvevőből 
lehetünk elsők, élhelyezettek, érhetünk el si-
kereket. A postagalambászat ilyen.

Elindult a Példaképeink sorozat, amelynek 
célja élversenyzők, bajnokok, azon tagszö-
vetségi vezetők bemutatása, akik nem biztos, 
hogy jó eredményeket érnek el, de közösségü-
kért sokat tettek és tesznek. Rajtuk keresztül 
kell láthatóvá tenni az embert, a példakép pos-
tagalambászt, akire közössége felnézhet, szá-
míthat. Véleményem, hogy önzőek vagyunk, 
keveset osztunk meg a másikkal, de bele kell 
gondolni, hogy tevékenységünkhöz társak kel-
lenek, egyedül nem tud versenyezni senki, nem 
tud galambászni senki.

2011-ben nagyon sok etikai, morális prob-
léma volt szövetségi szinten, azon belül a kö-
vetkező tagszövetségekben: 1., 2., 6., 7., 8., 
10., 12., 14., 19., 20., 21., 26., 27., 28., 29.

Itt is meg kell említeni a postagalambászat 
közösségi voltát. Csak együtt versenyző sport-
társak között működik ez a tevékenység, kü-
lön-külön nem. A kisebb és nagyobb közösségi 
szinten sem jó, ha vélt vagy valós problémák 
merülnek fel, de egyre gyakrabban a sikerek 
bomlasztják a meglévő egységet.

A külföldi portrék száma megfelelő, de 
az állategészségügyi cikkek száma nem ele-
gendő. Olyan alapvető információkat tartal-
mazhatnak ezen szakmai cikkek, amelyek a 
versenyzéshez szükséges felkészülés – ver-
senyzés – levezetés hármasságának elenged-
hetetlen kellékei.

A többi szakbizottságnál nagyon kevés a 
megadott vagy közzétett információ. Ide so-
rolom az Ifjúsági, Senior-, Etikai- és Tudo-
mányos bizottságokat. Fontos lenne legalább 
félévente valamilyen szintű tájékoztatást adni 
arról, hogy az adott szakterület milyen tevé-
kenységet végzett az adott időszakban.

Az elnökség éves munkarendje szerint vé-
gezte tevékenységét. 7 ülése volt az elnök-
ségnek is, ebből 3 nem Budapesten, hanem 
Kelet-Magyarországon. 2012-ben terv, hogy 
a kihelyezett ülésekre Nyugat-Magyarorszá-
gon kerül sor.

A Nemzeti Bajnokság és Magyar Kupa verse-
nyek 2012. évi kiírása megjelent valamint most 
a küldöttek megkapták az Olimpiai és Derby 
versenyek kiírását. Az elnökség fogadja el áp-
rilisi ülésén, de javaslatot lehet tenni. A 2012. 
évi olimpiai és derby gyűrű díjazását a tagszö-
vetségek maguk fogják díjazni a gyűrű eladás 
forgalmának, darabszámának arányában.

2011-ben Magyarországon 357 főversenyt 

rendeztünk, amelyeken átlagosan 2081 ga-
lambot indítottunk. Ez önmagában nem gond, 
a gond az, hogy a hosszú távú versenyekre 
elfogynak a galambok, nem küldenek illetve 
az, hogy a fiatalok versenyén csak alig több 
mint a tagság fele versenyez. Át kell gondol-
ni, hogy egy tagszövetség rövid-középtávú 
versenyeket és a fiatalok versenyét meg tud-
ja rendezni tisztességesen, de a hosszú távú 
versenyek már egyre inkább nehézségeket 
okoznak. Össze kell fogni, közösen kell szer-
vezni, szállítani a hosszú távú versenyeket a 
galamblétszám és a költségek érdekében!

A közhasznúsági jelentésről
A Nemzeti Civil Alapprogram működési 

pályázatán 600 000 Ft-ot ítéltek a Sportszö-
vetségnek. Ennek megfelelően kellett az el-
számolást elkészíteni és benyújtani.

A Nemzeti Sportszövetség megszűnik, 
változások vannak a sportszervezeti irányí-
tásban. Egyedüli szervezetként a MOB-hoz 
került minden korábbi szervezet hatásköre 
és a különböző területek alelnöki posztot 
kaptak.

Az FCI-vel való kapcsolatunk folyamatos 
és rendszeres. Valamennyi olyan kérdésben, 
amely sport és standard vonatkozású, han-
goztatjuk és érvényesítjük is véleményün-
ket. Kiemelt téma most nemzetközi szinten 
az elektromos rendszerek szabályozása és 
a dopping kérdés. A dopping elleni harc, a 
vizsgálatok és azok értékelése nehéz feladat.

Pl. .Belgiumban, Németországban törvényi 
előírások alapján kötelező számtalan vizsgá-
lat elvégzése éves szinten. Mi próbálkozunk 
néhány vizsgálattal. Fontos, hogy a labor 
egy-egy adott hatóanyagra keres és annak 
eredményét közli a vizsgálatok után.

Távolabbi cél nemzetközi szinten, hogy 
olimpiákon csak olyan ország vehessen részt, 

Bevételek 2011.tény 
értéke eFt

2012.terv 
értéke eFt

1. Tagsági díj előző évben befizetett tárgyévi:
Teljes: 3 391 fő 13 564 2 927 fő 11 708
Kedvezményes: 1 403 fő 2 806 1 639 fő 3 278
Rkt. Kedvezményes 39 fő 78 98 fő 196
Pártoló: 1 fő 4 1 fő 4
Mentes: 429 fő 0 521 fő 0
Összesen 5 263 fő 16 452 5 186 fő 15 186
Év közben: 189 517 600
Versenyengedély váltás: 13 234 12 600

2. Lábgyűrű rendelés következő évre:
Szabványos: 18 836 18 000
Pótgyűrű 55649 db 6 654 6 550

3. Gumi versenygyűrű értékesítés: 239 e db 2 870 2 800
4. Nyomtatvány értékesítés: 1 384 1 600
5. 1% adófelajánlásból: 608 600
6. Pályázaton nyert támogatás: 600 600
7. Kiállítások bevétele:
a, Bajnokok Kiállítás 1 018 1 000
b, Országos kiállítás 9 805 9 000
8. Egyéb bevételek (jogcím szerint)

FCI, Országos versenyek 3 209 3 000
9. Szaklap hirdetés 960 900

Bevétel összesen: 76 146 72 436
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ahol doppingvizsgálat van. 2012-ben mi is 
tervezünk vizsgálatokat végezni.

Az olimpia évében postagalamb versenyt 
szervez az FCI Londonból. Igaz, hogy augusz-
tus 11-én lesz, de más időpontban nem enge-
délyezték. Berlinből július 28-án lesz verseny.

A nemzeti színű olimpiai gyűrűvel gyűrű-
zött galamboknak lehet majd versenyezni Ber-
linből és Teplice-ből vagy a környékéről, de 
ez már másik Berlini verseny! Az ellenőrzés 
alaposabb lesz, pl. szárnypecsétet is haszná-
lunk majd.

Az FCI ülésein a Sport, Standard, Junior, 
Állategészségügyi, Grand Prix bizottságok 
munkájában veszünk részt.

A Sportszövetség választott tisztségviselői 
juttatásban nem részesülnek, az alkalmazot-
tak száma 3 és fél fő. Azért ennyi, mert 2011. 
augusztustól van egy félállású gazdasági 
ügyintézőnk.

A Sportszövetség a törvényben meghatáro-

zottaknak eleget tett a határidőket teljesítve.
A közhasznúsági jelentés számszaki adatait 

a 2011. évi egyszerűsített beszámoló, mérleg 
és eredmény kimutatás tartalmazza.

Nem említettem még, de nagyon fontos 
kérdés a feleresztési helyek koordinátáinak 
használata. A Szövetség az összes magyar-
országi starthely koordinátáját átvizsgálja és 
azt engedi csak alkalmazni, amelyre megkéri 
és megkapja a startengedélyeket. Kötelezően 
használnunk kell a német és cseh megadott 
koordinátájú feleresztési helyeket is. Lehet 
észrevételt tenni, ha valami nem jó, de a sza-
bály az, hogy az illetékes ország által meg-
adott feleresztési helyekre és koordinátákra 
van megkért és megkapott engedély.

2. 2011. évi zárszámadás beterjesztése és 
a 2012. évi költségvetési terv beterjesztése

2011-ben 35,0 % kedvezményezettünk 
volt, mostanra ez a szám 43,5 % lett. Óriási 
növekedés.

A tagdíj jelentős része már a 24 oldalas 
szaklapra megy. A költségvetés alapja a ver-
senyengedély és a lábgyűrű bevétele.

Az elmúlt évek során a taglétszám enyhe 
mértékben csökkent, ez a csökkenés nem 
számottevő. Annál lényegesebb viszont a 
versenyengedélyt váltott tagok csökkenése. 
2009-ben 4481 fő, 2010-ben 4314 versenyző 
volt és 2011-ben 4173 fő.

Két év alatt 300 emberrel kevesebben vál-
tottak versenyengedélyt. A postagalambászat 
lényegét a versenyzés adja, ennek csökkené-
se kihatással van a gyűrűrendelésekre is. Az 
elmúlt években jelentősen csökkent a rendelt 
darabszám. A pótgyűrű viszont minden évben 
50-60 ezer darabos igény rendelési szinten áll.

A gumigyűrű egyre kevesebb, beszerzé-
se, behozatala egyre nagyobb gondot okoz. 
Európában egy cég gyárt, várakozni 3-4 
hónapot kell a megrendeléstől a szállításig.  
239 000 db-ot használtak fel a tagszövetsé-
gek az elmúlt évben. Javasolni fogom, hogy 
többször lehessen felhasználni ezt a típusú 
gumigyűrűt.

A nyomtatványok értékesítése egyre kisebb 
mértékű. Az adó 1% felajánlás 608 000 Ft volt. 
Ezen felajánlók listáját nem kaphatjuk meg, 
arra a jogszabályok nem tesznek lehetőséget.

A Bajnokok Kiállításával kapcsolatban ve-
gyes érzelmek vannak. Bevétele 1 018 000 
Ft, de ez a kiállítás összképében félig börze, 
félig bajnokok kiállítása. Vegyes képet mu-
tat, lehet, hogy el kellene dönteni, hogy meg-
szüntetjük és az országos kiállítás idején ki-
állítási lehetőséget biztosítani a bajnokoknak.

Jelenlegi helyszínünk a Syma csarnok 
szép, tágas, mindenben megfelelő, de jóval 
nagyobb költségeket is jelent számunkra.

A 2011. évi kiállítást 1,8 millió forint vesz-
teséggel zártuk.

A három nemzeti verseny Katowice, Lip-
cse, Magdeburg szintén veszteséges mérleget 
mutatott. A szállítást és a díjazást nem fedez-
ték a nevezési díjak, kevés volt a résztvevő.

A 2012. évi tervek nagy része olyan, ame-
lyet majd érint az Egyebek címszó is.

Első pontként került be a kiadott anyagba 
az alapszabályunk szellemében végzett mun-
ka mint célkitűzés. El kell azonban gondol-
kodni azon, hogy mennyire jó az alapszabá-
lyunk akkor, amikor különböző ügyvédi és 
bírósági procedúrák teszik próbára.

Általánossá vált egy-egy testületi döntés 
után a „konzultálok az ügyvédemmel” reak-
ciók elterjedése.

Lehet, hogy „az alapszabályunk rossz”, le-
het, hogy nem tudjuk érvényesíteni és az is 
lehet, hogy az ügyvédek időszaka érkezett el.

Mindezek ellenére hiszek benne, hogy az 
alapszabályunk és versenyszabályunk szelle-
mében végzett munka alapvető célkitűzésünk 
kell, hogy legyen 2012-re is.

Tagszövetségeink, tagegyesületeink szabá-
lyos működésére az 1989. II törvény és a 2011. 
évi törvény előírásait kell figyelembe venni.

A Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa ver-
senyei különösen fontosak a 130 éves jubile-
um tükrében.

Példaképeink bemutatását, postagalambász 
„hőseink” kiemelését a Szaklapon keresztül 
kiemelkedő feladatnak tartjuk.

A dopping kérdés problémáját szintén em-
lítettem korábban, a dopping vizsgálatokat 
folytatni fogjuk 2012-ben is.

3. Ellenőrző Bizottság Beszámolója
1. A Bizottság az év folyamán 4 alkalommal 

tartott helyszíni ellenőrzést, valamint egy tag-
jával képviseltette magát az év végi leltározás 
munkájában, egyúttal ellenőrizve is azt.

Kiadások 2011.tény 
értéke eFt

2012.terv 
értéke eFt

1. Személyi jellegű:
a, Alkalmazottak (2+2 fő):

munkabére: 5 805 5 689
munkabér közterhei: 1 556 1 525
Költségtérítése összesen: 2 824 2 768
Összesen: 10 185 9 982

b, Tisztségviselők (elnökség+szakbizottságok)
Tiszteletdíja: 0 0
Költségtérítése összesen: 2 028 2 000
Összesen: 2 028 2 000
összesen (a+b): 12213 11982

2. Székház fenntartása:
Közüzemi díjak (ELMŰ, Gáz, Tel, ADSL, ISDN...: 2 683 2 600
biztosítások, karbantartás, javítás: 687 700
összesen: 3 370 3 300

3. Működési költségek:
szállítás, posta: 1 078 1 100
Számítógép, másológép vásárlás: 287 280
Nyomtatv., irodasz., jogsztár, programok, weblap: 1 350 1 400
Bank ktg., illeték, kamat 647 600
összesen: 3 362 3 380

4. Lábgyűrű rendelés költségei:
szabványos: 11 239 11 000

5. Gumi versenygyűrű gyártatás: 3 513 4 000
6. Rendezvények:

Országos kiállítás 10 672 9 000
7. Nemzeti versenyek:

Díjak, pénzdíjak, szállítási költségek: 8 911 9 000
8. Megbízási díjak:

Könyvelői iroda, jogtanács, egyéb megbízás 3 373 3 300
9. Szaklap Kft.

Szaklap, kiadványok, postázás 13 174 14 000
10. Értékcsökkenés: 1 095 1 000
11. Le nem vonható ÁFA 4 288 2 000

Kiadás összesen: 75 209 71 962
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2. Az előző évek gyakorlatának megfele-
lően megállapítható volt, hogy a közgyűlés 
anyaga és határozatai a szaklapban megjelen-
tek, így azokat minden tag megismerhette.

3. A Szövetség Elnöksége az éves munka-
tervében betervezett üléseket megtartotta. Az 
ülések határozatképesek voltak, az előírt na-
pirendi pontokat megfelelő aktivitással meg-
tárgyalták. Az ülésekről és a hozott határoza-
tokról a szaklap tájékoztatást adott.

4. A már kialakult gyakorlatnak megfelelően 
októberben megtartásra került a tagszövetségi 
vezetőkkel kibővített elnökségi ülés. Téma: az 
év eddigi munkájának tapasztalatai és a 2012. 
évre való felkészülés feladatai. A témákat a 
jelenlévők élénk érdeklődése mellett vitatták 
meg, ám sajnálatosan, azt is meg kellett álla-
pítani, hogy ezen a fontos megbeszélésen több 
tagszövetség nem képviseltette magát.

5. A Bizottság áttekintette a fontosabb nyil-
vántartások már kialakult rendszerét. Vizs-
gálta a kiadások nyilvántartását esetenként az 
alapbizonylatokat átvizsgálva.

6. Foglalkozott a Bizottság a sportszövet-
ségi alapszabály, valamint az Országos Ver-
senyszabályzat módosításával kapcsolatos 
egyes felvetésekkel.

A Bizottság egyhangú véleménye szerint – 
a nem megfelelő tagszövetségi hozzáállások 
miatt – módosítani kell az Országos Verseny-
bizottság szervezetére vonatkozó szabályozást, 
visszaállítva egy kb. 7 fős bizottság működésére 
vonatkozó előírást, olyan formában, hogy a ta-
gok (a sportszövetség elnökségéhez hasonlóan) 
egy-egy területet (régiót) képviseljenek.

7. Szükségesnek tartja a Bizottság közgyű-
lés útján is felhívni valamennyi (szövetségi, 
tagszövetségi, egyesületi) tisztségviselő, 
vagy valamilyen bizottsági tag figyelmét, 
hogy tevékenységük során az azokra vonat-
kozó szabályokat maradéktalanul és ponto-
san, a határidőket figyelembe véve, tartsák és 
tartassák be. Nincs helye a „rugalmas”, vagy 
„ésszerű”-nek tűnő alkalmazásoknak, helyi – 
eseti eltérítéseknek. Az év folyamán többször 
kellett a szövetségi vezetés elé kerülő ilyen 
– legtöbbször a határidőket messze túllépő – 
esetekben véleményt nyilvánítani.

8. A Szövetség és a tagszövetségek vi-
szonyában javítani kell az együttműködési 
készséget, gyakorlatot, a zavartalan működés 
érdekében. Mivel a tagszövetség egyben a 
sportszövetség szervezeti egysége is, szük-
séges, hogy a sportszövetség a tagszövetség 
működéséről, annak legfontosabb mozzana-
tairól tudomással bírjon. Ezért észrevételezi 
az Ellenőrző Bizottság, hogy a tagszövetsé-
gi közgyűlések jegyzőkönyveit nem minden 
tagszövetség küldi meg a sportszövetségnek 
és kéri a sportszövetségi alapszabály ezt a 
megküldési kötelezettséget előíró szabálynak 
a betartását.

9. Ismételten észrevételezi a Bizottság, hogy 
2011-ben sem valósult meg a korábbi elképze-
lés, hogy a közgyűlés előtt beszámolási köte-
lezettséggel nem rendelkező sportszövetségi 
bizottságok az éves részközgyűlést megelőző 
szaklapban számoljanak be tevékenységükről. 
Ismételten javaslom ezt a kötelezettséget köz-
gyűlési határozatban előírni.

10. A Civil szervezetek (és szövetségünk 
szervezeti egységei is ide tartoznak) műkö-
dését új átfogó törvény szabályozza. Szerve-
zeteink felépítése és működése lényegében 
megfelel az új szabályozásnak, csak fokozott 
figyelmet kell fordítani a szervezeti életre, 
a gazdálkodásra és az adatszolgáltatási kö-
telezettségekre vonatkozó előírások pontos 
betartására. A törvénynek a működésünkre is 

vonatkozó szabályait – kivonatolva – a szak-
lapban megjelentetjük. Kérjük, hogy minden 
egyesület, tagszövetség ennek alapján tekint-
se át saját szabályozását (szabályozásait) és 
ha szükséges, végezze el azok módosítását, 
kiegészítését és azt úgy a bíróságnak, mint a 
sportszövetségnek, küldje meg. Célszerű len-
ne, ha a tagszövetségek ellenőriznék egyesü-
leteik alapszabályainak megfelelőségét.

11. A Szövetség a támogatók adójának 1%-
os felajánlásából 608 e Ft támogatást kapott.

12. A Bizottság támogatta a Szövetség 
Nemzeti Civil Alap felé benyújtott pályázati 
tervét. A pályázat eredményeképpen a Szö-
vetség 600 e Ft támogatást kapott az Alaptól.

13. A Szövetség könyvelését végző köny-
velő iroda által elkészített főkönyvi kivonat 
adatai, az elkészített eredmény kimutatás és 
a közhasznúsági jelentés szerint a Szövetség 
éves bevétele: 76.146 e Ft, összes ráfor-
dítása: 75.209 e Ft, így tehát közhasznú 
eredménye  937 e Ft.  A Szövetség 
eszközeinek értéke 2011. december 31-én: 
19,575_e Ft, még a készletek értéke 8,100 e 
Ft, OTP folyószálán: 8.059 e Ft és 196 e Ft 
található. Az összegek részletesebb bontásá-
ról készített kimutatást a meghívó mellékle-
teként a küldöttek kézhez kapták. Ugyanez a 
kimutatás tartalmazza a 2012. évre vonatko-
zó pénzügyi tervet.

A Bizottság javasolja, hogy a küldöttgyű-
lés a 2011. évi zárszámadást és a 2012. évi 
tervet a fentieknek megfelelően fogadja el.

14. A fenti adatok alapján került összeál-
lításra a Szövetség közhasznúsági jelentése, 
amelyben a fenti adatokon túlmenően rögzí-
tésre kerül, hogy a szövetség tisztségviselői 
munkájukért díjazásban nem részesülnek, va-
lamint, hogy a Szövetségnek az év folyamán 
2 fő főfoglalkozású és 2 fő esetileg foglalkoz-
tatott munkatársa volt, akikkel kapcsolatban 
a kötelezettségek maradéktalanul teljesültek.

4. Fegyelmi bizottság beszámolója:
Gyulai József, a Fegyelmi Bizottság elnöke:
Talán vannak akik emlékeznek még, hogy 

a legutóbbi közgyűlésen a „legrövidebb be-
számoló” cím elnyerésére pályáztam, mert 
az Országos Fegyelmi Bizottság abban a 
kellemes helyzetben volt, hogy a Tagszövet-
ségek helyben, saját hatáskörben, másodfokú 
eljárások nélkül lebonyolították esetleges fe-
gyelmi ügyeiket, legtöbb esetben előzetesen 
véleményt kérve az OFB-től.

A 2010-es évről egyetlen „áthúzódó” ese-
tünk volt, a 29-es sz. Klubok Tagszövetségé-
ben Lendvai Zsolt esete, akinél az ellenőrök a 
dúcban otthon találták a versenyjegyzőkönyv 
szerint úton levő galambot, majd órabontás 
előtt az óráját felbontotta. A galamb előző 
évben 11 helyezéses I. általános champion 
volt – 4. nemzeti középtávú ász galamb-, 
tévedésből mégis elírták a gyűrűszámát, az 
óráját pedig a tulajdonos zaklatott idegálla-
pota miatt bontotta fel. Emiatt a Szövetségi 
Versenybizottság az eredményeit törölte, és a 
versenyektől eltiltotta.

Az ügyben Bárdos István Elnök Úr fe-
gyelmi vizsgálat lefolytatását rendelte el, és 
írásos jelentést kért az Országos Fegyelmi 
Bizottságtól.

Engedjék meg, hogy a teljes jelentést – és 
a határozatott – most ne olvassam fel, de a 
lényegét ismertetem Önökkel:

A 29. sz. Tagszövetség Versenybizottsága 
az ügy kivizsgálására tárgyalást hívott össze, 
melyen a VB elnöke és két tagja vett részt, 
határozatukból azonban nem derül ki, hogy 
MIKOR volt a tárgyalás, hogy a vétségeket 
elkövető Lendvai Zsoltot erre a tárgyalásra 

meghívták-e, hogy a határozatuk ellen mikor 
és hol élhet Lendvai Zsolt fellebbezéssel, vi-
szont felruházták a Szövetségi VB-t döntése-
ik helyességének elbírálásával.

Tekintettel arra, hogy az I. fokon eljáró 
szerv, a 29. Tagszövetségi VB súlyos eljárá-
si hibát vétett, mivel a fegyelmi tárgyalásra 
nem hívta meg Lendvai Zsoltot, nem adott 
lehetőséget a védekezésre, sőt határozatában 
a fellebbezésre sem, a Fegyelmi és Sporteti-
kai Szabályzat 9/1 pontja szerint az OFB az 
elsőfokú határozatot hatályon kívül helyezte 
és új elsőfokú eljárást rendelt el.

Indoklás: az eljárás alá vont személyt az el-
járás megindításáról értesíteni kell. A fegyel-
mi tárgyalásra az érintettet vagy jogi képvi-
selőjét a tárgyalás előtt 15 nappal ajánlott 
levélben meg kell idézni. Védekezését, bizo-
nyítékait a tárgyalás előtt előterjesztheti. Iga-
zolatlan távolmaradása a fegyelmi tárgyalás 
megtartását nem akadályozza. A tárgyaláson 
hozott határozatok ellen fellebbezési lehető-
séget kell biztosítani 15 napos határidő és a 
másodfokú eljáró szerv megjelölésével.

Ezt követően már a Székesfehérvári 8. 
sz. Ügyvédi irodával és Lendvai Zsolt jogi 
képviselőjével dr. Wilhelm Viktorral levelez-
tünk, illetve időközben keresetet nyújtottak 
be a Fővárosi Bírósághoz is Lendvai Zsolt 
jogainak érvényesítése érdekében.

Nem szeretnék a türelmükkel visszaélni, 
ezért csak annyit mondok: a Lendvai-ügy 
másodszor is az Országos Fegyelmi Bizott-
ságnál kötött ki, amit megismételt eljárásra 
– megfelelő útmutatással – visszautaltunk a 
29-es Tagszövetség Fegyelmi Bizottságához 
2011. július 26-án!

Végeredmény: Lendvai Zsolt versenyzési 
jogát 3 évre felfüggeszti.

A következő ügyben nem elmarasztalni, 
hanem felmenteni kellett valakit, akinél fel 
sem merült, hogy szándékosan csalni akart 
volna, de apró formai hibák miatt akarták tőle 
elvenni a kerületi bajnokságot.

A 28-as Jászság Tagszövetségben 2011. 
június 05-én Straubingból és Mosonmagya-
róvárról rendeztek versenyt. A V-12 (Heves) 
egyesület 16 órakor kezdődő órabontásán ép-
pen kitört egy heves zivatar, így nem sikerült 
kibontani Japport Zoltán Bricon típusú ver-
senyóráját az erős villámtevékenység miatt. 
Felhívták a Tagszövetség elnökét, hogy a 
szomszédos V-18 egyesületben van-e torony 
és mivel úgy tűnt, hogy ott ki tudják bonta-
ni az órát, átmentek oda, de a bontás ott sem 
sikerült. Ekkor a kerületi VB elnökhöz for-
dultak, hogy mi a teendő és ő megnyugtatta, 
hogy semmi gond, 2009-ben ő is így járt a 
Mega Star órájával, vigye el a forgalmazó-
hoz, majd ő kibontja az órát és kinyomtatja a 
jegyzőkönyvet.

2011. június 08-án a Szövetség székházá-
ban Pethő Attila – a forgalmazó – kinyomtat-
ta az összes versenyjegyzőkönyvet az órából 
amit aláírásával hitelesített és bélyegzővel 
ellátott. Japport Zoltán jelentette a VB elnöke 
felé a dolgot és további utasítást kért. Azt a 
választ kapta, hogy egy példányt küldjön el 
ellenőrzésre, a második példányt pedig küld-
je az eredményszámolónak. Ez június 08-
án megtörtént, június 09-én meg is érkezett 
a lista. Megjegyzem: a következő verseny 
gyűjtésének megkezdése előtt a V-12 egye-
sületben is kinyomtatták az órában „rekedt” 
eredményeket!

Csaknem egy hónappal később egy érdek-
lődő e-mail tartalmát óvásként értelmezve 
– július 05-én – a Tagszövetségi VB törölte 
Japport Zoltán két versenyének eredményeit 
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az egy nappal korábban tartott VB ülés jegy-
zőkönyve alapján és a határozatot ALÁÍRÁ-
SOK NÉLKÜL postázták. 13 nappal később 
rájöttek, hogy súlyos formai hiányosságokat 
vétettek, ezért küldtek egy újabb határozatot 
15 napos fellebbezési határidőt adva, viszont 
elfelejtettek az eredményszámolónál eljárni, 
hogy az eredményeket csak a jogerőre emel-
kedés után törölheti.

Japport Zoltán szabályos fellebbezést nyúj-
tott be az OVB-hez, a Bizottság 2011. au-
gusztus 19-én foglalkozott az üggyel, az ülés 
azonban nem volt határozatképes, mivel a je-
lenlévő 15 főből 4 fő nem volt tagja a Bizott-
ságnak, ezért a szabálytalanul hozott határozat 
ellen Japport Zoltán a Szövetség Ellenőrző Bi-
zottságához fordult és új eljárás lefolytatását 
kérte, egyidejűleg fellebbezést nyújtott be az 
Országos Fegyelmi Bizottsághoz is.

Az ellenőrző Bizottság 2011. szeptember 
07-én ülésezett és egyrészt megállapította az 
OVB határozatképtelenségét, másrészt javas-
latot tett fegyelmi vizsgálat lefolytatására, 
mivel Japport Zoltán ügyében „több szabály-
talan eljárási lépés történt”.

Az Országos Fegyelmi Bizottság 2011. 
október 07-én ülésezett. Az összejövetel ha-
tározatképes volt, mind a panaszos, mind az 
egyesület, mind a Tagszövetségi VB képvi-
selője megjelent és szembesítésekkel sikerült 
tisztázni, hogy az előző két versenyen és a 
június 20-i Regensburgi versenyen Japport 
Zoltán rovására írt szabálytalanságoknál a 
szándékos csalásnak, félrevezetésnek, meg-
tévesztésnek nyoma sem volt, ezért új eljárás 
lefolytatásában eredményeinek visszaállítá-
sát rendeltük el.

Október 28-án már Japport Zoltán jogi 
képviselője sürgette a Szövetséget, hogy 
szerezzen érvényt az Országos Fegyelmi Bi-
zottság határozatának, annak ellenére, hogy 
Bárdos István elnök Úr október 17-én írott 
levelében jelentést kért a határozat végre-
hajtásával kapcsolatban, sőt a Tagszövetség 
elnöke is írásban sürgette (október 21-én) az 
ügy lezárását.

Végül 2011. november 07-én hozott a Ver-
senybizottság határozatot és megtagadta az 
Országos Fegyelmi Bizottság határozatának 
végrehajtását, azaz fenntartotta eredeti „íté-
letét” törölte Japport Zoltán három felsorolt 
versenyének eredményeit a november 04-i 
VB ülésre hivatkozva.

Próbálok rövidíteni, nem részletezem a 
meghívás és meghallgatás szabálytalansága-
it, csupán a végeredményt közlöm: Japport 
Zoltán újból panasszal élt az eljárás és a hatá-
rozat ellen az Országos Fegyelmi Bizottság-
hoz és az Országos Versenybizottsághoz.

Fegyelmi és Sportetikai Szabályzatunk sze-
rint valamely eljárás bármelyik szakaszában 
a Szövetség Elnökének joga van szakértői bi-
zottság összehívására és Bárdos István elnök 
úr élt ezzel a lehetőséggel. A szakértői bizott-
ság az OVB-vel egyetértésben úgy döntött, 
Japport Zoltán eredményeit vissza kell adni. 
Sajnos ez csak a tagszövetségi versenyeken 
volt lehetséges, a nemzeti versenyeken már 
nem, mert időközben december végét írtuk.

A Bizottságunk egy pártatlan testület. Mi 
nem személyekkel, hanem esetekkel, sza-
bályokkal, elvekkel foglalkozunk. De azért 
emberek is vagyunk és el tudom képzelni, 
mit érezhetett az a fiatalember, akinek a saját 
igazáért kellett hónapokon át harcolni, tízezer 
forintokat telefonálgatni és utazgatni, mert va-
laki másnak kellett volna a kerületi bajnokság. 
Mennyit idegeskedhetett, hogy végezte nyu-
godtan a napi munkáját, kedves tudott-e lenni 

a családjához vagy a galambjaihoz és tudjuk-e 
kárpótolni az elszenvedett keservekért?

Esküszöm Önöknek, ha Japport Zoltán 
ellenfeleinél lett volna az igazság, akkor 
elmarasztaltuk volna Japport Zoltánt. Így 
viszont kötelességünk volt megvédeni. Már 
amennyire tőlünk tellett. Mert amint hallom, 
kiszervezték alóla a Tagszövetséget.

2011. márciusában az A-44 Szentendre 
egyesület járt így, ezért a Szövetséghez for-
dult, és az elnök úr véleményezésre a Fegyel-
mi Bizottsághoz küldte az anyagot. Az történt, 
hogy a Dunakanyar Tagszövetség egyesületei 
érvényes fegyelmi eljárás vagy jogerős fegyel-
mi határozat nélkül „csak úgy”, egyszerűen 
nem kívántak tovább galambászni és verse-
nyezni az A-44 Szentendre egyesülettel.

Véleményünk az volt, hogy az eljárás sza-
bálytalan és törvénytelen, konkrét fegyelmi 
eljárásra azonban nem került sor, mert a Pest 
Megyei Bíróság a Magyar Köztársaság ne-
vében kihirdetett ítélete a következő volt: „A 
megyei bíróság a felperes keresetének helyt 
ad, az alperesi tagszövetség küldöttközgyűlé-
sén hozott tartalmában határozatnak minősülő 
vélemény nyilvánítását, mely szerint a küldött 
egyesületek nem kívánnak a felperesi egyesü-
lettel a jövőben versenyezni, megsemmisíti.”

A Hírös Tagszövetség elnöke az N-16 egye-
sület díjkiosztóján történt verekedési ügyben 
kért állásfoglalást tőlünk. Megjegyzem, a Tag-
szövetség Fegyelmi Bizottsága előzetesen már 
foglalkozott az üggyel, de határozatott nem 
hoztak. Ezt a választ kapták: „Tisztelt Elnök 
Úr! Az országos Fegyelmi Bizottsághoz elju-
tatott fegyelmi eljárást kezdeményező anyaguk 
áttanulmányozása után tájékoztatom, hogy az 
OFB másodfokon eljáró szervezet, amelyhez 
fellebbezést szoktak benyújtani. Ebben az eset-
ben sem fegyelmi határozatot, sem fellebbezést 
nem kaptunk, így az esettel illetékesség hiá-
nyában foglalkozni nem tudunk. Tagszövetsé-
gük Fegyelmi Bizottságának állásfoglalásával 
egyetértünk, az eset – első fokon – az N-16 
Egyesület Fegyelmi Bizottságára tartozik.

Más, nagy visszhangot kiváltó verekedé-
si ügyekről is hallottunk, de azokat helyben 
rendezték, fegyelmi eljárás lefolytatására 
nem jutottak el hivatalosan hozzánk.

Nem tudtunk foglalkozni Wéber József 
a C-01 Tatabánya egyesület tagjának kéré-
sével, aki a kerületi elnök tevékenységének 
vizsgálatát kérte tőlünk, mert megtiltotta neki 
és galambjainak – állítólag – az edzéseken 
való részvételt.

És nem tudtunk foglalkozni a Z-05 Ózd 
egyesület tagjainak kérésével sem, akiket az 
Észak II. Tagszövetség Fegyelmi Bizottsága 
bizonyított csalás vétsége miatt egyénileg 
– versenyórával együtt – kollektíve pedig 
az Országos Versenyszabályzat sorozatos 
megsértése és az ellenőrzések elmulasztásá-
nak vétsége miatt eltiltottak a versenyzéstől, 
illetve csak felügyelet mellett – a szomszé-
dos egyesületben versenyezhetnek egy évig. 
Üveglap helyet műanyag lap, mutatók nin-
csenek szinkronban és senki nem veszi ész-
re… Ózdon évtizedekkel ezelőtt is voltak 
már súlyos szabálytalanságok.

Röviden ennyiben tudtam összefoglalni az 
OFB 2011-ben végzett munkáját és tanulság-
ként arra kérem Önöket, hogy mindig min-
denütt ellenőrizzék a versenyek tisztaságát, 
de ne találgassanak, ne gyanúsítgassanak, 
hanem SZABÁLYOSAN ellenőrizzenek.

Az ellenőrök SOHA ne mondjanak véle-
ményt, ők csak tényeket állapítsanak meg. A 
VB és az FB majd dönt – ha erre szükség lesz 
– a tények ismeretében.

Az eljárás során is mindig tartsák be a 
szabályokat: az érintetteket a tárgyalásra – 
írásban – meg kell hívni, lehetőséget adva a 
védekezésre és a fellebbezésre. Személyes 
ellentéteiket, indulataikat – kérem – hagyják 
a galambász táboron kívül. A vitás ügyeket 
röviden zárják le! Azt szeretném, ha ez a 
sport a békességről és a barátságról szólna.

Mivel az Országos Fegyelmi Bizottságot a 
Közgyűlés választja, mi a Közgyűlésnek tar-
tozunk beszámolási kötelezettséggel. A 2011-
es évre vonatkozóan így tudtam tevékenysé-
günkről beszámolni. Kérem Önöket fogadják 
el a beszámolót, természetesen a kérdéseikre 
szívesen válaszolok.

5. Az 1., 2., 3., 4. napirendi pontok meg-
vitatása, határozathozatal

A küldöttek hozzászólnak az elhangzott 
beszámolókhoz.

Tóth István (Z35): Két dologról szeretne 
említést tenni:

- átigazolási fegyelem
- kettős tagság
Érintett a kérdéseket, egy példával magya-

rázza.
2005-ben volt két jól működő egyesület, 

amelyből néhány tag létrehozott egy harma-
dikat. Ez az új egyesület 6 év alatt több tag-
szövetségben is megfordult, míg végül 2011. 
decemberében működésképtelenné vált, ta-
gok nélkül maradt.

Saját egyesületében a tagnévsor leadási 
idejében 3 ember jelezte, hogy kettős tag kí-
ván lenni valamely másik egyesületbe.

Az elmúlt napokban kiderült, hogy egye-
sületének számtalan tagja mégis tag szeretne 
lenni a már-már megszűnő egyesületben és 
ott akar versenyezni.

Gond van a kettős tagsággal és másik ol-
dalról anyagi vonzata is van. Egy tagszövet-
ség költségvetésének összeállításánál nem 
mindegy, hogy 10-15 fővel többen vagy ke-
vesebben vannak.

Kéri, hogy ne adjunk lehetőséget kettős 
tagsággal való versenyzéshez.

Scheily Gábor (Győr tagszövetség) Gyu-
lai Józseftől kérdezi, hogy a Versenyszabály-
zat melyik pontja teszi azt lehetővé, hogy egy 
szakértő vagy bárki más nem az órabontás 
idejében, hanem a verseny után egy héttel 
eredményt vegyen ki az órából?

Tudomása szerint erre nincs lehetőség. 
Számtalan ilyen eset volt már, hogy együtt 
éreztek a sporttárssal, de eredményét nem le-
hetett elfogadni.

Vincz István (13. tagszövetség) Két témá-
ban szól hozzá.

A verseny gumigyűrű többszöri felhaszná-
lásában nagy veszélyt lát. Abban az esetben le-
het elfogadható, ha az egyesületeknél kint lévő 
gyűrű sértetlen, ezt újra ki lehetne osztani.

Másképpen nincs más garancia a biztonsá-
gos használatra.

Hogyan kell értelmezni a „tagszövetsé-
gi bajnokot hirdetünk 100 fő versenyző tag 
részvétele esetén”. Elegendő, ha pl. az első 
versenyen vannak csak 100-an vagy minden 
versenyen 100 főnek kell indulnia?

Aránytalanságok adódnak, vannak, akik 
75 főből lesznek bajnokok, míg mások 250 
vagy 300 főből.

Javasolja, hogy a nagyobb tagszövetségek 
esetén, amennyiben a létszám feltételeknek 
megfelel, akkor több tagszövetségi bajnok is 
elfogadható legyen.

Bacskai Sándor (A35) Az A44 szentend-
rei egyesülettel kapcsolatban közli, hogy 
amikor az egyesület odakerült, akkor Vácra 
került Horkai Tibor és fia. Úgy érzi, rontották 
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a közösségi életet, el is mentek és Szentend-
rén alakítottak egy egyesületet.

Az újabb tagszövetségi elnök Nagy Ottó 
személyével kapcsolatban is kifogásokat 
emeltek. Egy idő után a tagszövetségben 
olyan hangulat alakult ki, hogy nem kívánnak 
versenyezni velük ők pedig elmentek.

Silay Ferenc (Etikai Bizottság elnöke, 
U21 tagja) Úgy érzi, egy fantom bizottság 
elnöke. Ha a Szövetségtől nem kapnak meg 
anyagokat, akkor nem tudnak érdemben 
munkát végezni. A bizottság nem nyomozó-
hatóság, nem tudnak és nem akarnak senki 
után kutatni és nyomozni.

Számításai szerint 12 egyesület hosszú távú 
eredményét az utóbbi két évben nem lehetett 
volna elfogadni. 

Nem jó az összehasonlítás sem az ered-
ményszámolásnál. Egy 300 fős tagszövetsé-
get nem lehet egy 50 főssel összehasonlítani. 
Egyiknek 170 km a belső távolsága, a másik-
nak 20 km.

Mennyi 50 év alatti van a teremben? Kb. 
20 %? Javasolja, hogy a következő válasz-
táson elnökségi tagnak csak 50 év alatti tag 
kerülhessen be. Meg kell lépni, hogy legyen 
utánpótlás a galambsportban.

Ki kell nevelni azokat az embereket, akik 
tovább viszik a galambászatot.

Rendszeresen képviseli saját költségén a 
Magyar Szövetséget Romániában. Ott fiatal 
a tagság, nincs ennyi idős ember. El kell ezen 
gondolkodni.

Fel kell állítani egy listát, hogy a különbö-
ző vétségekért milyen szankciókat kell alkal-
mazni. Pl. verekedésért 2 év eltiltás stb.

Komonyi Lajos (T01) Miért változott 
meg az egyéves galambok olimpiai gyűrűs 
versenye Poznanról Teplicre?

Szeretnék olyan helyen versenyezni, ahol 
2-300 taggal közösen röptetek. Ugyanany-
nyi tagdíjat fizetek, ugyanannyit áldozok a 
galambokra, ugyanannyit takarítok, mint a 
más helyen élők. Ott kell galambásznia, ahol 
lakik. Úgy érzi, a Küldöttgyűlésen lebecsült 
tag. Kéri, gondolja át mindenki egy kicsit, 
hogy nem egyforma körülmények között van 
lehetőség galambászkodásra.

Nagy Endre (Y05) A versenydokumentu-
mok szabályzat szerinti kétéves megőrzése 
és a gumigyűrű esetleges újrafelhasználása 
ellentmondásos, nem kivitelezhető. Emiatt 
nem jó az újbóli felhasználás ötlete.

Az Ellenőrző Bizottság kiemelte, hogy a 
tagszövetségek nem küldenek küldöttgyűlési 
jegyzőkönyveket.

Ő több alkalommal kérte a Szövetségtől, 
hogy jegyzőkönyvek másolatát megkapja, 
nem kapta meg. Az elnökségi ülések jegyző-
könyve megjelenik a Szaklapban, de a töb-
biről nincs információja. Elvárja, hogy oda-
vissza működjön a dolog.

Japport Zoltán ügyével kapcsolatban meg-
jegyzi, hogy a bontás helyére van utalás a 
Versenyszabályzatban, de annak idejére vagy 
egy esetleges időkorlátra nincs.

A többes tagság a törvény szerint lehetsé-
ges. Amit a Sportszövetség szabályozhat, az 
a versenyengedélyek kiadása. Ez szabályozá-
si lehetőség a kezünkben.

Varga László (C05) Három évvel ezelőtt 
úgy döntött a 12. tagszövetség, hogy egy szál-
lítójárművet vesz. Ekkor úgy döntöttek az 
egyesületek, hogy nem mennek el öt évig a tag-
szövetségtől. Ennek ellenére 2 egyesület úgy 
döntött 2011-ben az átigazolási időszakban, 
hogy szeretnének más tagszövetségbe menni.

A tagszövetség elnöksége ezt nem engedte, 
mert az egyesületnek tartozása van.

Kérdése, hogy mi van ezzel a két egyesü-
lettel? Elmehetnek-e? 

Németh Zoltán (L07) A Magyar Posta-
galamb Sportszövetséghez való tartozással a 
tag elfogadja az Alapszabályt. Ellentmondá-
sosnak látja, hogy ennek ellenére miért fordul 
valaki mégis polgári bírósághoz? Javasolja, 
hogy ezt ne lehessen megtenni.

Jambrik István (P05) A versenyenge-
délyeket külön meg kell váltani a maraton 
versenyekre is? Remélem csak egyszer kell 
fizetni.

A feltett kérdésekre adott válaszok:
Bárdos István: Versenyengedélyt termé-

szetesen csak egyszer kell váltani, ez a rész 
arra vonatkozik, ha valaki máshol nem, csak 
Maraton versenyen kíván versenyezni.

Tóth Istvánnak nem tudok mit mondani. Az 
1989. évi II. törvény egyesülési szabadságot 
ad az embereknek. A törvény lehetővé teszi, 
hogy bárki és bármikor egyesületet alakítson.

Szabályzataink rendelkeznek átigazolásról 
és az alapszabály, versenyszabályzat megha-
tározza azt, hogy hivatalos versenyeket csak 
tagszövetségen belül vagy annak felügyeleté-
vel lehet rendezni. Nyilvántartási és átigazo-
lási rendszerünk a tagszövetségek tervezési, 
szervezési munkáját kívánja segíteni.

Az egerbocsi egyesület a decemberben le-
adott nyilvántartó lapon úgy szerepelt, hogy 
az egyesület megszűnt.

Scheily Gábor kérdésére részemről annyi 
választ tudok adni, hogy a megfelelő bizott-
ságok, megfelelő szinten tárgyalták végig a 
konkrét ügyet. Természetesen voltak hibák és 
tanulságok, ebből okulni kell.

Silay Ferenc tulajdonképpen nem tett fel 
kérdést. Lehet, hogy Romániában sok fiatal 
van és nálunk nagyon sok idős ember, de meg 
kell azt is említeni, hogy 4 szövetség van Ro-
mániában összesen kb. 8000 taggal. Nem biz-
tos, hogy ez a követendő példa. Hoztak olyan 
döntést, hogy minden tagnak Romániában 
csak elektromos órával lehet versenyezni. 
Nálunk ez működne? Nem! Ez is azt mutatja, 
hogy sajátságok vannak, nálunk is más hely-
zet van, ehhez kell alkalmazkodni.

Minden a Szövetséggel és szabályzattal 
kapcsolatos javaslatot szívesen veszünk és 
meghallgatunk. Konkrétumot kérek a problé-
más hosszú távú eredményekkel kapcsolatban.

A fiatalok nincsenek eltiltva sem vezetői 
sem egyéb munkáktól, szívesen várunk min-
den jelentkezést és javaslatot, csak legyen! A 
fiatalítási igény mellett én az idősek megbe-
csülését és tiszteletét is kérem.

Aki dolgozni akar, az eddig is és ezután is 
megtalálja, megtalálta a lehetőséget a munkára.

A gumigyűrűt és annak problémáját el kell 
viselni. A versenyeredmények körüli problé-
ma mindig ott kezdődött, hogy chippel ren-
delkező galambot gumigyűrűvel versenyez-
tettek. Miért engedjük meg az egyesületben?

Szavazásra fogom bocsátani, hogy egyszer 
vagy többször lehessen felhasználni a gumi-
gyűrűt.

Jelenlegi szabályozásunk szerint tagszö-
vetséghez 8 egyesület vagy 80 fő kell. Min-
den jelenlegi tagszövetségben megvan a 80 
fő. A szabolcsi kérdésbe nem akarok bele-
menni most. Van ott kb. 160 galambász igaz 
2 tagszövetségben.

Magyarországon a 28 tagszövetség tavaly 
74 röpcsoportban versenyzett. Véleményem 
szerint a tagszövetségnek legyen meg a joga, 
hogy tagszövetségi bajnokot hirdessen, a 
Sportszövetségnek pedig arra legyen lehe-
tősége, hogy ha legalább egyszer 100 ver-
senyző elindult a versenyen, akkor bajnokot 

köszöntsön. Minden 100 versenyző után tag-
szövetségi bajnokot ismerjünk el, akár tag-
szövetségen belül többet is.

Az A44 Szentendre problémájáról nem 
kívánok most foglalkozni, az ügynek még 
nincs vége.

Nagy Endre felvetésére meg kell jegyezni, 
hogy a dokumentumok két évre való megőr-
zése az olimpiai eredmények védelme érde-
kében van, ettől eltekinteni nem tudunk.

A bizottsági jegyzőkönyvek újságban való 
megjelenését ezúton is kérem a Szaklap szer-
kesztőitől.

A kettős tagsággal kapcsolatban történtek 
már lépések. Pl. a Nemzeti Bajnokságban a 
kettős tag csak egy csapattal vehet részt és azt 
meg kell jelölnie előre.

Amennyiben olyan javaslatot fogadna el a 
Küldöttgyűlés, hogy a második vagy többe-
dik tagságért magasabb, akár kétszeres, há-
romszoros tagdíjat kellene fizetni, akkor biz-
tos, hogy csökkenne a kettős tagok száma.

A 12. tagszövetség két egyesületének át-
igazolásával kapcsolatban most nem kell fog-
lalkoznunk, mert az egyebek között szerepel 
a kérdés.

Németh Zoltán hozzászólásával kapcsolat-
ban kijelentem, hogy a Sportszövetség Alap-
szabályát figyelembe véve felvállal minden 
olyan bírósági ügyet, amely a szabályzatok 
védelme érdekében ügy lesz. Olyan Alapsza-
bályt nem tudunk csinálni, amely mindenkinek 
megfelelő, de a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség egy önkéntes társadalmi szervezet.

Gyulai József: Próbáltunk emberségesen 
eljárni. A cél az volt a konkrét esetben, hogy 
a technikai probléma ellenére hogyan lehet 
elfogadni az eredményt. Szándékosság gya-
núja fel sem merült.

Dr. Rózsa Ernő: Varga László felvetésére 
megjegyzem, amennyiben egy tagszövetség 
közösen úgy dönt, hogy szállítójárművet vá-
sárol és ezt öt éven át közösen finanszíroz-
zák, akkor egy egyesület ha három év után el 
kíván menni, kötelezettsége van a tagszövet-
ség felé, amit rendeznie kell.

Bárdos István: Az olimpiai gyűrűs ver-
senyekre Berlin marad, Poznan feleresztési 
hely helyett Teplicet vagy környékét java-
soljuk az olimpiai versenyek tervezetébe. 
Poznan ismeretlen terep, több tagszövetség 
javasolt új feleresztési helyet, évek óta senki 
sem röpteti.

Scheily Gábor: Tagszövetségi bajnok 
Sportszövetség általi elismerése jelenleg 
sincs a gyakorlatban. Felesleges a vita róla. 
Legyen ez a tagszövetségek lehetősége, hogy 
szabadon hirdessenek bajnokot, ahogy akar-
nak. Az évkönyben megjelentethetik értéke-
léseiket, a Szövetség pedig a kiírás szerint 
értékelhet.

Határozathozatal:
A 2011. évi elnöki beszámoló elfogadása
Szavazás: igen: 95, nem: 0, tartózkodás: 1
A 2011. évi zárszámadás és a 2012. évi 

költségvetési terv elfogadása
Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
Ellenőrző Bizottság beszámolójának elfo-

gadása
Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
Fegyelmi bizottság beszámolója:
Szavazás: igen: 91, nem: 5, tartózkodás: 0

6. Alapszabály módosítási javaslatok
3. szakasz
2. … tagdíjfizetési kötelezettségeinek ele-

get tesz. A tagegyesületek, tagszövetségek 
vezetőségének névsorát a választások után a 
szövetségbe kötelező leadni.
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4. b) Tagegyesület csak egy tagszövet-
ség tagjaként vehet részt a Sportszövetség 
hivatalos versenyein. Tagszövetségen belül 
csak egy egyesület tagjaként versenyezhet a 
természetes személy.

c) Természetes személyek közvetlenül is 
tagjai lehetnek a tagszövetségnek

5. a)  Tagszövetségek alapítói és tagjai 
nem lehetnek kettős tagsággal létrehozott 
egyesületek.

4. szakasz
1. A Sportszövetség hivatalos versenyei-

nek szervezeti rendje:
a) A tagegyesületi tagok saját tagegyesü-

letük szervezeti rendjében vesznek részt a 
Sportszövetség versenyein, illetve a tagegye-
sület versenyén csak a tagegyesület saját, 
alapító vagy szabályosan átigazolt - tagja 
vehet részt.

b) A tagegyesületek Magyarország megyéi-
ben illetve Budapesten kialakított tagszövetsé-
gekben, azok felügyelete alatt közösen rendezik 
versenyeiket. A tagszövetség versenyein csak 
saját tagegyesületei tagegyesületek, tagegye-
sületek tagjai illetve tagszövetségen kívüli 
tagegyesületek tagjai vehetnek részt a ver-
senyt kiíró szervezet feltételei szerint.

7. szakasz
2. Megszűnik a tagsági viszony, ha
a) a Szervezet küldöttközgyűlése a Szerve-

zet feloszlását kezdeményezi és a bíróság a 
Szervezetet megszűnését megállapítja vagy a 
Szervezetet feloszlatja, és ennek következté-
ben a nyilvántartásból törli;

b) a Szervezet más szervezettel egyesül, és 
ezért megszűnését elhatározza;

c) A megszűnt tagszövetség, illetve tag-
egyesület tagjai az év során bármikor szaba-
don igazolhatóak.

5. Nem működő tagegyesület megszűnését 
az illetékes bíróságon az utolsó választott el-
nöknek kezdeményeznie kell. A tagegyesület 
vagy tagszövetség tagsági viszonyának meg-
szűnését az Elnökség állapíthatja meg, törlé-
sét az Elnökség, kizárását a sportszövetségi 
Fegyelmi Bizottság rendeli el.

9. szakasz
1. b, Az ideiglenes testületi szervek a kö-

vetkezők:
• a sportszövetségi Választási Jelölő Bi-

zottság,
• sportszövetségi jogi bizottság
• az eseti bizottságok.
15. szakasz
2. Feladata és hatásköre:
h) a Sportszövetség szabályzatainak elké-

szítése, elkészíttetése és elfogadása majd az 
elfogadott szabályzatok kiadása, illetve közzé-
tétele 5 napon belül a szövetségi honlapon;

21. szakasz
2. f) Rendszeresen ellenőrzi a Nemzeti Baj-

nokság élgalambjait és versenyző galambjait, 
Magyar Kupa élgalambokat és versenyző ga-
lambokat, élversenyzőket, olimpiai váromá-
nyosokat a versenydúcban, a gyűjtőhelyeken 
és a starthelyeken.

4. Az országos versenybizottság tagjait az 
elnökség választja, létszáma 7 fő, amelyből a 
bizottság elnökét közvetlenül a Küldöttgyűlés 
választja. a tagszövetségek versenybizottsági 
elnökei.

23. szakasz
3. A küldöttgyűlés jogosult tagdíjkedvez-

ményt megállapítani. Kedvezményezettek: 18 
év alatti fiatalok, hivatalos nyugdíjkorhatárt 
elért és nyugdíjba vonultak, fogyatékkal élők. 
Valamennyi kedvezmény csak egyszer vehető 
igénybe. A 2011. december 31-én tagsági vi-
szonnyal rendelkező 60. életévüket betöltött, 

de még nem nyugdíjas tagok továbbra is 50%-
os tagdíjkedvezményben részesülnek.

24. szakasz
8. Az, akire nézve a vezető szerv dönté-

se alapján a jegyzőkönyv határozatot vagy 
döntést tartalmaz, jogosult azt írásban is 
megismerni, – a döntésnek az érintett felé a 
határozat meghozatalát követő 15 30 napon 
belüli kiértesítéséért – a Sportszövetség elnö-
ke felelős.

25. szakasz
3. A Megállapodás megkötésének feltét-

elei:
a) Új Tagszövetséget akkor lehet felvenni 

és vele a Megállapodást megkötni, ha a tag-
szövetség legkevesebb tíz tagegyesületből és 
vagy 100 tagegyesületi tagból áll.

b) A Megállapodással egyidejűleg a tag-
szövetséget a Sportszövetség sorszámmal 
(számítógépes kóddal) jelöli.

c) A tagszövetségeken belül versenyke-
rületek vagy röpcsoportok működhetnek. 
Egyesületi- és taglétszámukat, elnevezésüket 
a tagszövetség hagyja jóvá.

Határozat az Alapszabály módosításá-
nak elfogadásáról

Szavazás: igen: 95, nem: 1, tartózkodás: 0
7. Egyebek
Bárdos István:
A Nyilvántartási- és Átigazolási Szabály-

zat a küldöttek részére véleményezésére, 
javaslattételre kiadásra került, javaslatokat 
várunk.

A versenyengedélyek kiadásakor figye-
lembe kell vennünk szabályzatainkat. Ez a 
tagszövetségek érdeke is. Észrevételeket vá-
rok a következő elnökségi ülésig.

A Nemzeti Bajnokságban új színfolt lehet 
a megyei bajnokság, amely példaként Komá-
rom-Esztergom megyében a 12. és 16. tag-
szövetségek szervezésében meghirdettek. A 
Magyar Postagalamb Sportszövetség támo-
gatja és 2013-ra kiírja ezt a bajnoki formát.

Az átigazolások között volt olyan ügy, 
amely az elnökségi döntést követő fellebbe-
zés után a küldöttgyűlés hatáskörébe került.

Határozati javaslatok
- Elfogadásra javaslom a K02 egyesület 

átigazolását a 13. tagszövetségből a 14. tag-
szövetségbe. Az elengedő nyilatkozat közben 
megérkezett a tagszövetségtől.

Szavazás: igen: 95, nem: 0, tartózkodás: 1
- Elfogadásra javaslom az F05 egyesület 

átigazolását a 11. tagszövetségből a 25. tag-
szövetségbe. Az elengedő nyilatkozat közben 
megérkezett a tagszövetségtől.

Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
- A T14 egyesületnek a 27. tagszövetségből 

a 22. tagszövetségbe való átigazolásával kap-
csolatban érkezett fellebbezés.

Dr. Tóth Lajos a 27. tagszövetség elnö-
kének véleménye szerint az egyesületnek 
fennálló tartozása van, de javasolja, hogy 
a küldöttgyűlés adjon felhatalmazást az 
elnökségnek, hogy soron következő ülé-
sén döntsön a kérdésről. Csak akkor kap-
janak versenyengedélyt a tagok, ha anyagi 
vitájukat rendezték. Sós Sándor (T14) azt 
mondja, dokumentumokkal igazolták, hogy 
tartozásukat rendezték. Bárdos István jelzi, 
hogy az elnökségi ülés előtt egyeztet a fe-
lekkel.

Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
- A C22 és C24 egyesületek a 12. tagszö-

vetségből a 29. tagszövetségbe kívántak át-
igazolni. Az elnökség nem járult hozzá, a két 
egyesület fellebbezett. 

Ötvösi László (12. tagszövetség elnöke): 
10 egyesület szerződést kötött a szállítójármű 
vásárlására, ennek ellenére ez a két egyesület 
három év után távozni akar a tagszövetségtől. 
Ez nem elfogadható.

Bárdos István: részt vettem több egyez-
tetésen, ennek ellenére nincs javaslatom, ho-
gyan döntsünk.

Varga Attila (C22): Nem volt egyértelmű, 
hogy milyen járművet és milyen feltételek-
kel vásárolunk és ez gyakorlatilag évek alatt 
sem tisztázódott. A személyi kapcsolatok úgy 
megromlottak, hogy nem látok esélyt a to-
vábbi együttműködésre.

Ötvösi László: Az átláthatóság hiányának 
vádja többször elhangzott, de úgy érzem min-
den esetben követhető volt a gazdálkodás.

Vincz István (13. tagszövetség elnöke): Alap-
vető kérdés, hogy van-e tartozás vagy nincs?

Bárdos István: az egyesületek elnökei 
nem írtak alá szándéknyilatkozatot. Varga 
László szerint szavazás történt az ügyben. 
Volm János jelzi, hogy a szavazás is problé-
más volt, mert az első szavazáskor 7-3 arány-
ban nemmel szavazott a tagság, majd fél óra 
múlva egy újabb szavazáskor 8-2 arányban az 
igenek győztek. A C22 egyesület biztos, hogy 
nem szavazta meg a gépkocsi vásárlást.

Bárdos István szavazásra bocsátja a kér-
dést, hogy a Küldöttgyűlés hozzájárul-e a 
C22 és C24 egyesületek 12. tagszövetségből 
a 29. tagszövetségbe való átigazolásához?

Szavazás: igen: 7, nem: 22, tartózkodás: 67
Az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján a 

Szakbizottságok beszámolói minden évben 
jelenjenek meg a Szaklapban a Küldöttgyű-
lést megelőző hónapban.

Szavazás: igen: 95, nem:1, tartózkodás: 0
A gumi versenygyűrű csak egyszer legyen 

felhasználható?
Szavazás: igen: 73, nem:22, tartózkodás: 1
A postagalamb lábgyűrű árának megálla-

pításakor a minden év május 31. napjának ár-
folyamával szemben az év első 5 hónap euró 
árfolyamának átlaga legyen figyelembe véve.

Szavazás: igen: 96, nem: 0, tartózkodás: 0
Száraz György (A57): 42 éve járok köz-

gyűlésre és szinte soha nem fordult elő, de 
most én szeretném megköszönni a Szövet-
ségben dolgozó, feladatot vállaló személyek-
nek az egész éves munkáját.

Horváth János egy nagyszerű postagalamb-
ász volt, méltatlanul mellőzzük őt emlékeink-
ből. Javaslom, hogy 2013 legyen Horváth Já-
nos emlékév. Kezdeményezem, hogy egy róla 
szóló kiadvánnyal is emlékezzünk rá jövőre.

Tóth István (Z35) úgy érzi, hogy a gumi-
gyűrű magas ára és egyszer használatos módja 
lemorzsolódáshoz fog vezetni. Rossz döntés volt 
elvetni a többszöri felhasználás lehetőségét.

Kajli István (A06): Többet kellett volna 
beszélni és dicsérni a Kontinentális Kiállí-
tást. Köszönetet mond a szervezőknek és az 
abban dolgozóknak.

Mészáros János (A07) 2011-ben a tagszö-
vetségek és elnökség közös tanácskozásán 
az a döntés született, hogy a fiatalok nemzeti 
bajnokságában az összes minimum km 800 
km legyen. Ezzel szemben 1000 km jelent 
meg.

Bárdos István jelzi, hogy ennek utána néz, 
de azt is megjegyzi, hogy a decemberi elnök-
ségnek joga volt esetleg máshogy dönteni.

További kérdések, észrevételek nincsenek, 
Bárdos István a Küldöttgyűlést lezárja.

Pethő Attila jegyzőkönyvvezető
Juhász Gáborné Virág Gábor
hitelesítő hitelesítő
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1., Két éves galambok 
versenye, 

2012. július 22. (vasárnap) Olimpiai gyűrűs 
galambok emlékversenye, a 130-ik évforduló 
alkalmából Berlin vagy körzete feleresztési 
helyről rendezzük, 3 zónában:

1. zóna: 680 km és az alatti dúcok
2. zóna: 681-780 km közötti dúcok
3. zóna. 781 km feletti dúcok
Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendel-

kező postagalambász részt vehet a verse-
nyen, 

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 
versenyen vesznek részt.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a 

zónánkénti létszám alapján felosztott 3 millió 
forint

 I. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 II. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 III. Zóna
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,-
3. hely  100.000,-
4-10. hely   20.000,-
11-36. hely   10.000,-

Az elküldött létszámok arányában a há-
rom zóna között további 2.000.000.- Ft-ot 
osztunk szét.

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

2., Egy éves olimpiai gyűrűs 
galambok versenye, 

2012. július 22. (vasárnap) Olimpiai gyűrűs 
galambok emlékversenye, a 130-ik évforduló 
alkalmából – Teplice vagy körzete – 3 zóná-
ban, együtt engedve a versenyző galambokat:

1. zóna: 510 km és az alatti dúcok
2. zóna: 511-620 km közötti dúcok
3. zóna. 621 km feletti dúcok
Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendel-

kező postagalambász részt vehet a verse-
nyen, 

– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 
versenyen vesznek részt.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a 

zónánkénti létszám alapján felosztott 3 millió 
forint

 I. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 II. zóna:
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,- 
3. hely  100.000,- 
4-10. hely   20.000,- 
11-36. hely   10.000,- 
 III. Zóna
 alapdíj  1.000.000.-
1. hely  300.000,- + serleg
2. hely  200.000,-
3. hely  100.000,-
4-10. hely   20.000,-
11-36. hely   10.000,-

Az elküldött létszámok arányában a há-
rom zóna között további 2.000.000.- Ft-ot 
osztunk szét.

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

3., Fiatal olimpiai gyűrűs 
galambok versenye, 

2012. szeptember 23., vagy szeptember 30. 
időpontokban rendezett Tagszövetségi fiatal 
galambok versenye.

A legrövidebb versenyzői dúc távolsága 
minimum 300 km kell, hogy legyen. 

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van.
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjazás bruttó:
Az olimpiai gyűrűs galambok részére a 

Tagszövetségek a 2012-ik évi olimpiai gyű-
rűk vásárlásának arányában kapják meg a 
díjazásra fordítható összeget (930 Ft/gyűrű) 
amelyből minimum az első 1-10 helyezett 
galambokat díjazni kell.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

A Berlin és Teplice verseny gyűjtése és 
szállítása kijelölt központi gyűjtőhelyeken a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség szer-
vezésében történik. Startfelelőst a szövetség 
biztosít.

A fiatal olimpiai gyűrűs galambok verse-
nyeit a tagszövetségek szervezik. 

2012-es kelésű fiatalok 
eladók! 

5 x országos mesterver-
senyző állományból!
7 év alatt 80 országos díj 
pl.: 2010. évi hosszú távú 
nemzeti 1. Ász családjá-
ból is!

Cseledi Sándor
Komárom-Esztergom 

megye, Ács
+36-30/485-88-76

cseledisandor.eoldal.hu

Olimpiai gyűrűs versenyek
A Magyar Postagalamb Sportszövetség megalakulásának 130. évfordulója és a Londoni XXX. Nyári Olimpiai 

játékok tiszteletére csak az olimpiai – nemzetiszínű gyűrűvel felgyűrűzött önálló postagalamb versenyeket hirdetünk 
az alábbi formában:
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Fiatal galambok 
Derby versenye

- Az adott évi Derby - Olimpiai láb-
gyűrűvel gyűrűzött fiatal galambok ré-
szére rendezett verseny, ahol a legrövi-
debb versenyző dúc távolsága minimum 
300 km lehet, 50 versenyző, 1000 fiatal 
galamb részvételével minden év szep-
temberének 3. vagy 4. hétvégéjén. Az 
induló létszámba valamennyi versenyző 
galamb beleszámít. 

Díjazás bruttó: 1.000.000.- Ft
- A versenylista sebesség alapján ké-

szül az egyéni értékelésben, a csapat 
értékelés koefficiens összehasonlítással 
történik. (k=elért helyezés x 1000 / indí-
tott galamblétszám)

- Az egyéni sorrend a Tagszövetségi 
értékelésből, a Derby csapatot a verseny-
ző egyes csapat első két derbygyűrűs ga-
lambja alkotja.

- Derbygyűrűs galambok részére a 
Tagszövetségek 2012-ik évi Derby gyű-
rű vásárlásának arányában kapják meg a 
díjazásra fordítható bruttó 1.000.000.- Ft  
díjat, amelyből minimum az 1-5 helye-
zett galambokat, illetve a első csapatot 
díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó 
ünnepségeken.

Egyéves Derby verseny
2012. június utolsó hétvégéjén (06.30 

– 07.01.) rendezett középtávú verseny, 
amely az éves Tagszövetségi verseny-
program része. Az induló létszámba va-
lamennyi versenyző galamb beleszámít, 
értékelés minimum 50 fő versenyző 1000 
induló galambja után történik. Csak egy-
éves Derby – Olimpiai gyűrűs galambot 
értékelünk ezen a versenyen.

Az értékelést a Tagszövetségi verse-
nyek alapján végezzük.

Díjazás bruttó: 1.000.000 Ft
- A versenylista sebesség alapján készül.
- Az egyéni, valamint a csapat értéke-

lés koefficiens összehasonlítással törté-
nik. (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám)

- A versenylistán szereplő bármelyik 
nevezett derby - olimpiai gyűrűs verseny-
galamb megnyerheti a Derby versenyt.

- A Derby csapat kiszámítása: a két 
első derbygyűrűs galamb koefficiensé-
nek összegzéséből történik, a csapatpont 
összeadása adja a nemzeti értékelést.

- Derbygyűrűs galambok részére a Tag-
szövetségek 2011-ik évi Derby gyűrű vá-
sárlásának arányában kapják meg a díja-
zásra fordítható bruttó 1.000.000.- Ft díjat, 
amelyből minimum az 1-5 helyezett galam-
bokat, illetve a első csapatot díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó 
ünnepségeken.

Kállay Ferenc 
Derby verseny

- A részvétel feltétele, hogy a galam-
bok derbygyűrűvel rendelkezzenek.

- A verseny értékelése egyéni és csapat 
derby díjak, a nemzeti hosszú távú ver-
senyekből számolhatók.

- Az induló létszámba a nem derby 
gyűrűs galambok is beszámítanak, mini-
mum 50 fő 800 galamb részvétele szük-
séges.

- Az egyéni valamint a csapat értéke-
lés koefficiens összehasonlítással tör-
ténik (k=elért helyezés x 800 / indított 
galamblétszám).

- A Derby csapat kiszámítása: a két 
első derbygyűrűs galamb koefficiensé-
nek összegzéséből történik, a csapatpont 
összeadása adja a nemzeti értékelést.

Időpont: 2012. július 07-08-án rende-
zett Nemzeti Hosszú távú versenyek ér-
tékeléséből

Díjazás: Egyéni és csapat serleg díjazás 
– minimum 1-2-3 helyezés, de legalább 
800 darab induló létszámonként 5-5 darab 
serleg. Kevesebb induló létszám esetén a 
díjazás %-os arányban csökken.

Országos egyéni 
1. hely:  30.000.-
2. hely:  25.000.-
3. hely:  25.000.-
4. hely:  20.000.-
5. hely:  20.000.-
6-20.hely:  10.000.-

Országos csapat
1. hely:  50.000.-
2. hely:  30.000.-
3. hely:  30.000.-
4. hely:  20.000.-
5. hely:  20.000.-
6-20. hely:  10.000.-
Díjátadás: Az országos kiállításon és a 

zóna díjkiosztó ünnepségeken.

A Kolumbia Tagszövetség eladásra kí-
nálja a képeken látható, jó állapotú kon-
ténerét. 
Mérete 600 x 240 x 220 cm. 
A 2100-2400 férőhelyes, középfolyosós 
kialakítású felépítményben itatók, víztar-
tály és világítás is van.

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

Derby versenyek 2012.
A Magyar Derby versenyeket Magyarországon szeretnénk a legrangosabb postagalamb versenyek közé emelni.
A lovas világból ismert Derby versenyekhez hasonlóan a fiatalok, egyéves, kettő - és többéves galambok részére szeretnénk a 

jövőben Derby versenyeket kiírni derbygyűrűs galambok részére.
A nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elismerést, rangot kívánunk biztosítani. A Derby gyűrűk mellett az Olimpiai nemzeti 

színű gyűrűk részvételi és versenyzési lehetőségét a Derby versenyeken engedélyezzük.
Újszerű versenyeket kívánunk elindítani postagalambászoknak a postagalambsportért.
A Derby versenyek egyéni versenyek, de csapat értékelést is hirdetünk versenyenként és összesítésben is.
A Derby versenyeknek legyen hagyománya postagalambjaink gyorsasága, a versenyek különlegessége kiemelt státusza. 

A Derby versenyek egyszeri megmérettetésre szolgálnak a három különböző évjáratokban.
A Derby versenyekkel olyan sorozatot szeretnénk elindítani, mint a legjobb fiatal, a legjobb egyéves, a legjobb kétéves, 

vagy többéves versenygalambok, a három kiírású Derby versenyen évente a legjobb egyéni eredményeket elérő postagalamb 
tenyésztő az úgynevezett „HÁRMAS KORONA” díjat nyeri el a koefficiensek alapján – bruttó 100.000 Ft díjazással. A Derby 
versenyek csak egynapos versenyek lehetnek.
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Összeállította: Angyalos Péter
Első verseny:   Regensburg I.
Feleresztés ideje:  2011. 06. 04. 05:40
Indult:   539 tenyésztő, 7435 galamb

Résztvevők:  01. Tagszöv, 156 teny., 2067 galamb
  02. Tagszöv: 146 teny., 1713 galamb
  03. Tagszöv: 86 teny., 1316 galamb
  17. Tagszöv: 151 teny., 2336 galamb

„Al Capone” 09-02-80013 kkh 
4 x kerületi első díj 
Fiatalon, egyévesen, kétéve-
sen, mindenfajta időjárási kö-
rülmények mellett is képes volt 
díjat repülni 
Magyar Kupa középtáv orszá-
gos I. ászgalamb országos 
I. sport H kategóriában 
fia a dúc legjobb egyévese 
közepes testalkat, gyöngyszem 
telt izomzat, kékes nyelv

„Piet” 08-02-67322 kh 
két év alatt 5 gyereke repült 
tagszövetségi díjat egyik fia, 
a Harvard országos első sport 
G kategóriában 
testvérei szintén extra tenyé-
szek

„Bumeráng” 02-02-73160 salih 
Dollár Papa rokon. fia

„Little Joyce” NL 05-1644370 kkt 
orig. Peter van de Merwe

„VIP 329” 06-02-35329 kkt 
6 út 6 helyezés (közte két ke-
rületi díj) után eltörte a lábát 
és tenyészbe került

„Olympic 4 fia” NL 05-1671924 kkh 
orig. Jan van de Pasch

„Titok tojó” 05-02-20180 kkt 
VIP x Angel (Dollár Papa – De Wilde)

Budapest Bajnokság 2011. – Győztes galambok (II. rész)

08-50-38942 kh 
testvére a 38941-es hím tavaly a Tatabánya 
tagszövetség legjobb galambja volt, közte 
két kerületi díjjal 
másik testvére, a 17452-es kh 2008-ban 
Magyar Kupa középtávú 7. ászgalamb 
piszkos kék szín, közepes testalkat, sár-
gás-barnás szemszín

04-03-57945 skh 
extra versenygalamb volt 
összesen 47 helyezést repült

00-12-25704 kh 
champion

Belg. 02-611434 skt 
fiatalon berepült

06-02-34065 kt 
Springenceisz Tibor 
100% Schaerlaeckens

07-02-51879 kkh 
Az utóbbi kettő évben 15 helyezést repült 
közepes testalkat, kissé lomposabb fel-
építés és farokkötés, gyöngyszem, remek 
izomzat

NL 04-2246313 
Ad Schaerlaeckens

„Bleke Gaby” NL 95-2067295
„Sister 191” NL 99-1068263

NL 03-1234925 
Ad Schaerlaeckens

NL 02-1739760
NL 98-1326909

Tenyészet jellemzése: országosan ismert dúc, rendkívül díjképes állomány, rövid-, középtávon szá-
molatlan kerületi díj. 2011-ben kerületi általános bajnokság csapat első helyezés.

Az 51879-es a tenyészdúcban született, fiatalon nem versenyzett, csak magántréningeken vett részt. 
A korábbi években totál özvegységi módszerben szállta eredményeit, majd 2011-ben természetes, de 
nem kímélős rendszerben utazott (egy fiatalt nevelve). Jelen díjat fiatalról szállta.

„Lady” 09-17-20114 kt 
kerületi és Budapest 
champion
2 x kerületi első díj 
1 x kerületi második díj 
egyévesen 7, majd két-
évesen 11 helyezést szállt 
közepesnél kisebb test-
alkat, gyöngyszem 
kissé kockafej

„20-as” 1520-94-20 skh 
3 év alatt 30 helyezés 
15 x a 2%-ban 
96/97 orsz. Sport rövidtáv 3. díj 
gyerekei, unokái extra 
versenyzők és tenyészek

1431-90-5864 kkh 9855-ös (Lisztes testvére) fia 
lánya ker. ált. első champion 
100% Horváth Károly

1431-92-8613 kkt 2 kerületi díjat repült 
Horváth Jenő x Horváth Károly

07-17-90191 kt gyűrűtlen 11 tollas kh számos gyereke szállt 
kerületi díjat, a 9855-ös hímre rokontenyésztett

97-21-06479 kt Nyitrai Ferenctől két orig. arendonki 
Janssen lánya, több ker. díjas gyereket keltett

Tenyészet jellemzése: országosan ismert dúc, az új helyen két év alatt szenzációs eredmények, pl. 2010. év Budapest Bajnoka, kerületi 
általános bajnok, 2011. év Magyar Kupa és a Nemzeti Bajnokság középtáv csapat első, Magyarország élversenyzője negyedik hely.

Al Capone a tenyészdúcban, a második keltés alól született. Fiatalon a kerületi programban versenyzett, egyévesen 6 helyezést repült, ered-
ményeit totál özvegységben érte el.

II. díj (egyben kerületi első díj) Tenyésztő: Sipos Kálmán, B-II. A-13 biatorbágyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Zsámbék, Jóvilág utca 21.  Sebesség és dúctáv: 1145,05 m/p 507,687 km

I. díj     Tenyésztő: Pintér Zsolt, Kolumbia, A-52 dabasi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Inárcs, Március 21. utca 28.  Sebesség és dúctáv: 1166,17 m/p 561,705 km

Tenyészet jellemzése: az utóbbi években, több tagszövetségben is megmérette magát, számos egyéni 
díjat és champion címet szerezve.

A 38942-es versenygalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon nem versenyzett, csak magántréningeken vett részt 100 km-ről kezd-
ve, 2011-ben öt helyezést repült, közte 3 x az első 54 között. Eredményeit klasszikus özvegy hímként érte el.

III. díj (egyben kerületi második díj) Tenyésztő: Grampsch István, B-II. A-13 biatorbágyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Biatorbágy, József Attila utca 15.  Sebesség és dúctáv: 1144,42 m/p 517,289 km

IV. díj (egyben kerületi második díj) Tenyésztő: Márkus István, Kolumbia, A-60 gyáli egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Gyál, Vecsési út 13.   Sebesség és dúctáv: 1144,07 m/p 550,238 km

Tenyészet jellemzése: országosan ismert, többszörös kerületi bajnok dúc, emellett kiváló maraton eredmények. 2011-ben Budapest Bajnok-
ság csapat első helyezés, kerületi általános bajnok, továbbá a Magyar Kupa összes meghirdetett csapatértékelésében az első öt között végzett.

Lady a tenyészdúcban, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi programban kettő helyezést szállt, öreg galambként az eredményeit totál 
özvegységben érte el. Felmenői között mindkét oldalon megtalálható a 9855-ös extra tenyészgalamb (20-as nagyapja, és a Lisztes testvére).
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07-03-73327 kh 
az utóbbi kettő évben 6 x a 
kerületi ötben, abból 2 x első díj 
egyévesen 11 helyezés 
2010-ben 8 helyezés 
2011-ben 9 helyezés 
sárgás szem, közepes testmé-
ret, kiváló elasztikus izomzat

06-03-68587 kkh 
mindkét szárnyában 12 
tollas 
egyből tenyészdúcba került

99-50-43338 pikh 
Hétvári József (Budapest)

03-03-49661 kkt 
Meulemans x Hétvári

00-03-29904 kt 
korábban versenyga-
lamb volt

DV 06882-95-263 fah 
100% Meulemans Hétvári hozta be

97-50-37898 kt testvére (4651-es) 18 x első díj
Hétvári József (Budapest) 

Tenyészet jellemzése: évek óta a kerületi bajnokság élvonalában szereplő dúc, 2008-ban a tagszövet-
ségi általános bajnokság győztese.

A 73327-es a tenyészdúcban, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi programban versenyzett, eredményeit klasszikus özvegység hímként érte el.

09-17-18000 kh 
2011-ben 8 út/ 7 
helyezés 
ebből 3 x a ke-
rületi tízben 
közepes és bal-
lonos testalkat, 
laza izomzat, 
sárgás-pirosas 
szemszín 

NL 00-1984300 kh 
orig. Peter van de Merwe 
több kimagasló versenygalambot keltett, 
pl. a 49330-as kh Magyarország második 
legjobb galambja volt

08-17-02900 ktat 
telivér Steven van Breemen 
tenyészgalambnak készült Breemen 
aranypárjára rokontenyésztett 
féltestvérei között többszörös díjasok, pl. a 
23684-es kh 7 x a kerületi tízben

NL 99-2076279 kh Breemen aranypár 
(„De Fijnen” és „Jessica”) fia

99-02-26505 kt bázis tenyésztojó 
Grampschnál született Breemen 
aranypár unokája

Második verseny:  Regensburg II.
Feleresztés ideje:  2011.06.18. 06:30
Indult:   511 tenyésztő 6675 galamb

Résztvevők: 01. tagszövetség, 148 tenyésztő, 1836 galamb
  02. tagszövetség, 139 tenyésztő, 1589 galamb
  03. tagszövetség, 84 tenyésztő, 1195 galamb
  17. tagszövetség, 140 tenyésztő, 2055 galamb

06-03-70093 kkh 
5 év alatt 45 helyezés, ebből 13 
darab az 1 %-ban mindössze 11-
szer került ki a kerületi százból! 
mindenfajta métersebesség 
mellett a kerület mindhárom ver-
senytávján repült díjat 
Országos díjak: 
2009: Neumarkt 6355/1.  
2009: Haag 5143/1. 
2011: Regensburg 6735/1. 
2011: Regensburg 6931/1. 
közepesnél kisebb testalkat, gyöngyszem

04-50-27795 kkh 
Bartoli Rudolf és fia 
100 % Janssen 
További két gyereke szállt 
kerületi első díjat, de azo-
kat elvitte a ragadozó

NL 02-1739500 kh 
orig. Piet Manders

NL 94-2530642 t 
orig. Eijerkamp és fiai

00-50-34580 kt 
†Bakonyi Pál (Nagyko-
vácsi) 
bázis tenyésztojó 
Houben-re rokontenyész-
tett anya x fia párból

1181-95-2712 kkh 
97-ben rövidtávú ker. I. champion 
(anyja a 265-ös Houben tojó)

Belg. 94-6214265 kt Orig. Jef Houben 
néhai Juhász Jenő hozta be 
apja a világhírű Jonge Artiest-re rokontenyésztett

06-03-68565 fah 
2010-ben rövidtávról, St. Pöltenből 
szintén szállt kerületi díjat 
az utóbbi kettő évben 15 helyezést 
repült 
nagybácsi – unokahúg párosításból 
született 
átlagostól hevesebb természet, kö-
zepes testalkat, keményebb izomzat 
erősen szemcsézett sárga szem

99-50-56851 fah 
2005: rövidtávú 
3. champion 
2006: középtávú 
6. champion

DV 06882-95-263 fah 
100% Meulemans Hétvári hozta be

97-50-37898 kt Hétvári József (Budapest) 
testvére (4651-es) 18 x első díj

05-03-60725 fat 01-03-37010 fah (DV 263 fah x 37898 kt)
többszörös champion 5 x a kerületi tízben 

99-03-21022 skt szülei Mészáros Géza egykori 
többszörös bajnok állományából származtak

V. díj (egyben kerületi harmadik díj) Tenyésztő: Horváth Jenő, Kolumbia, A-52 dabasi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Dabas, Lakos dr. utca 19.  Sebesség és dúctáv: 1140,67 m/p 564,543 km

Tenyészet jellemzése: több évtizedes gyökerek, az eltelt évek alatt kimagasló országos és kerületi eredmények.
Az 18000-as tenyészgalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon 2-3 kerületi tréning után magántréningeken vett részt. Eredményeit klasszikus 

özvegy hímként érte el.

I. díj     Tenyésztő: Hajdú István, B-III. B-09 csillaghegyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Budapest III. kerület, Óvár utca 6.  Sebesség és dúctáv: 1819,28 m/p 527,791 km

Tenyészet jellemzése: az utóbbi három évben kétszeres kerületi általános bajnok dúc, a B-III. kerület egyik legdíjképesebb állománya, csak 
a tavalyi évben hét darab első díj a lehetséges 12 főversenyből. 

A 70093-as a tenyészdúcban, a harmadik keltésből született. Fiatalon a kerületi programban versenyzett, eredményeit klasszikus özvegy hímként érte el.
II. díj (egyben kerületi második díj) Tenyésztő: Bartoli&Lotterman Team, B-III. B-09 csillaghegyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Pomáz, IV. Béla utca 16/a  Sebesség és dúctáv: 1795,24 m/p 526,693 km

Tenyészet jellemzése: évek óta a kerületi bajnokság élvonalában szereplő dúc, 2008-ban a tagszövetségi 
általános bajnokság győztese.

E fakó hím versenygalambok alól, a második keltésből született. Fiatalon a kerületi programban verseny-
zett, eredményeit mindvégig klasszikus özvegységben érte el.

III. díj (egyben kerületi harmadik díj) Tenyésztő: Bartoli&Lotterman Team, B-III. B-09 csillaghegyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Pomáz, IV. Béla utca 16/a  Sebesség és dúctáv: 1795,24 m/p 526,693 km
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10-03-92578 kkh 

2011-ben öt he-
lyezést repült 

hevesebb vér-
mérséklet, kissé 
hosszúkás, de 
közepes testalkat, 
gyöngyszem

07-03-74510 vkh 

jó versenygalamb 
volt

05-16-80984 kkh 
Kerék Gábortól (Üröm) Janssen vérvonal
NL 04-63926 vkt orig. Koopman
Kincses István (Budakalász) hozta be

08-03-76796 kt 
egy maraton verseny-
ről nem tért haza, 
előtte folyamatosan 
késve érkezett

53411 kh 
Medovárszky András (Budapest) 
(†Juhász Jenő Houben családjára rokontenyésztett)
44811 kcst Fehér Attila (Budapest)
(50% Pálmai-féle Piet Manders)

09-03-87057 kkcsh 
egyévesen hat helyezést, 
kétévesen nyolc helye-
zést repült 
ebből 3 x a kerületi öt-
ben 

az előző hím anyai fél-
testvére! 

kissé vadabb természet, 
közepes testalkat, gyöngy-
szem

01-03-36588 kkcsh 
jó hosszú távú ver-
senyző 
kerületi kiállításon 
nyert díjat

1352-96-8546 kkh 
Takács József (Budapest) 
Janssen x Fabry
97-03-01677 kkt 
a híres Pálmai-féle 132-es testvére 
(De Baere x Fabry) 

08-03-76796 kt 
Egy maraton ver-
senyről nem tért 
haza, előtte folya-
matosan késve ér-
kezett

53411 kh 
Medovárszky András (Budapest) 
(†Juhász Jenő Houben családjára 
rokontenyésztett)
44811 kcst Fehér Attila (Budapest) 
(50% Pálmai-féle Piet Manders)

IV. díj (egyben kerületi negyedik díj) Tenyésztő: Zólyomi Tamás, B-III. B-09 csillaghegyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Budakalász, Budai út 72.  Sebesség és dúctáv: 1790,04 m/p 528,777 km

Tenyészet jellemzése: több évtizede kerületének állandó résztvevője, az utóbbi három évben kétszer a kerületi első 10-ben végzett az álta-
lános bajnokságban.

A 92578-as a versenygalambok alól született. Fiatalon a kerületi programban vett részt. Eredményeit totál özvegységben érte el, a szezon 
előtt egy fiatalt nevelt fel.

V. díj (egyben kerületi ötödik díj) Tenyésztő: Zólyomi Tamás, B-III. B-09 csillaghegyi egyesület
 Dúc elhelyezkedése: Budakalász, Budai út 72.  Sebesség és dúctáv: 1788,83 m/p 528,777 km

Tenyészet jellemzése: több évtizede kerületének állandó résztvevője, az utóbbi három évben kétszer a kerületi első 10-ben végzett az álta-
lános bajnokságban.

A 87057-es versenygalambok alól, a második keltésből született. Fiatalon a kerületi programban vett részt. Eredményeit totál özvegységben 
érte el, így a párja is repült.          folytatása következik

Mint minden nagy állattenyésztő, úgy ő is 
gyermekkorában kedvelte meg az állatokat, 
Isten áldotta tehetséggel felruházva fogott a 
galambtenyésztéshez. Régi fésűiparos család-
ból származott. Bátyja József, aki évtizedekig 
súlyos beteg volt, arról volt nevezetes, hogy 
sohasem volt a galambpadlásán. A galambo-
kat úgy hozatta le, hogy megnézze, ennek da-
cára, ha mutattak egy fiatal galambot rögtön 
megmondta, hogy melyik pártól származik. 
Pöltl Ferenc a háborúból visszatérve, ahol a 

postagalambokat 
megkedvelte, pos-
tagalambász lett. 
Már nem volt fi-
atal, de azért fris-
sült erővel kezdett 
a posták tenyészté-
sébe. Ebben sem a 
régi utakon haladt, 
valami új, valami 
munka árán szer-
zett után vágyott. 
Elhatározta, hogy 
az általa kite-
nyésztett Pöltl- 
féle magasröptű 
röpgólyás galam-
bokat keresztezi a 

postagalambbal, olyképpen, hogy a gólyásból 
átvigyék annak színét és gyorsaságát s jó fel-
építését a postagalamb ismert tulajdonságaival. 
A „gólyás-posták” sikereit már Berlin-Buda-
pest távolság sem tudta megnehezíteni. A pos-
tagalamb tenyésztők halhatatlanjai közé nevét 
igazán akkor írta be, amikor megszervezte az 
első London-Budapest szuper maratoni röpte-
tést. Az 1450 km távolságot teljesített galamb-
ját a feleresztési helyről „Croydoni hősnek” 
nevezte, melyet elpusztulása után kitömetett 
és az Állatkert egyik érdekessége volt.

Pöltl Ferenc nemcsak tenyésztő volt, ha-
nem tanítója is a szakmának és az Országos 
Szövetség alelnöke volt hosszú időn át. Je-
lentős szakirodalmi tevékenységet is kifej-
tett. Ennek a tevékenységnek tisztelegve, a 
„CROYDON (London) - BUDAPEST” cím-
mel íródott cikkéből szeretnék felidézni még 
ma is aktuális részleteket.

„Az 1930-ban megtartott bécsi galambász 
kongresszuson, mely galambkiállítással volt 
egybekötve, láttam 7 db Angliából berepült ga-
lambot (Harwich - Wien 1140 km légvonalban.)

Akkor határoztam el, ha tovább nem is, addig 
minden esetre űzni fogom a postagalambászat 
szép sportját, míg a bécsivel egyértékű ered-
ményt érek el, mert csak ilyen nagy távolságra 
tudja a postagalamb nagy teljesítőképességeit 
és énjének titkait kimutatni.

Mennyi erkölcsi érték adódott a croydoni 
útból, többek között az is, hogy magunk is 

képesek vagyunk olyan galambot nevelni, 
mely 1450 km-ről berepül s megcáfoljuk azt, 
hogy csak a külföldi import anyag lehet jó; 
szerintem sokkal értékesebb az a galamb, 
melyet magunk szelektálunk s melynek tel-
jesítményét saját kezünk alatt ismerjük meg, 
mint az az import anyag, melyet csak éppen 
külföldi volta miatt túlbecsülünk.

Már többször neveztem Angliából megjött 
galambomat croydoni hősnek. Ezen névre 
azért találom méltónak, mert a belga tenger-
parttól 1240 km-et 5 nap alatt repülve túlszár-
nyalta a bécsiek eredményét, mely Harwich-
Wien vonalon1140 km volt 7 nap alatt.

S, hogy Zuckerman barátom iránti nagy-
rabecsülésemet kifejezzem, megengedtem, 
hogy az ő croydoni szépe az én croydoni 
hősömmel jegyet váltson, a tavasszal nászt 
ülhessünk, már csak azért is, mert hősöm 
belga oltalmazója védence után fiókát kért. 
S úgy vélem szolgálni hazám érdekét és a 
postagalambászat ügyét, ha a legjobbnak is a 
javát adom. Így megtörténik majd az csoda,  
hogy nem mi hozatunk Belgiumból, hanem 
mi adunk Belgiumnak.”

Rimóczi Róbert

Pöltl Ferenc kosárba 
helyezi a lengyel határ-

ra induló galambjait

Pöltl Ferenc (1883-1953)
Mottó: „Vagy jót, vagy semmit”

(Pöltl testvérek)
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Tolcsva Z-37 PGSE

Remek ötletnek tartjuk, hogy a galambász-
közösségek bemutatkozhatnak a szaklap ol-
vasóinak. Miért ne ismerhetnénk meg egy-
mást így is? Mi élünk a lehetőséggel!

Tolcsva a 37-es számú út mentén található, 
a gyönyörű Zempléni hegyek által körülölelt 
település, a 24-es Zemplén Tagszövetség köz-
pontja. Lakói szorgalmas emberek, többségük 
szőlészettel és borászattal foglalkozik. Tokaj-
Hegyalját, a tokaji borokat sokan ismerik az 
országban, sőt világszerte is. A galambászok 
sem kivételek: Szegedtől Szombathelyig és 
Budapesttől Brüsszelig sokan vannak, akik 
jártak már Tolcsván a borpincékben, és meg-
kóstolták a különleges minőségű borokat, 
elsősorban az egyesület elnökének, Balázsi 
Józsefnek a pincéiben.

Az egyesület taglétszáma 15-17 fő, min-
den évben részt veszünk a tagszövetségi ver-
senyeken, mindig van annyi versenyző, hogy 
nem kell központi gyűjtőhelyre szállítani a 
galambokat.

Rendezvényeinkre rendszeresen meghív-
juk a szomszédos egyesületek tagjait is, de 
gyakran érkeznek vendégeink az ország távo-
labbi részeiből is Kecskeméttől-Budapestig, 
vagy Debrecentől-Tatabányáig.

Ebben az évben az a megtiszteltetés ért 
bennünket, hogy a szövetség egyik kihelye-
zett elnökségi ülését Tolcsván tartotta, ahol a 
22-24-27 számú Tagszövetségek számoltak 
be tevékenységükről. A visszajelzés szerint a 
vendégek nagyon elégedettek voltak a szer-
vezéssel és a tapasztalatokkal.

2011-ben a tavaszi szezonban négy rövid-
távú versenyünk volt, ahol az első helyezése-
ket KAJATI JÓZSEF, ZÁVOJSZKI LÁSZ-
LÓ, ZSIGUS JÁNOS és GYULAI JÓZSEF 
nyerte, a rövidtávú csapatbajnokságban

első GYULAI JÓZSEF 2. csapat
második ZÁVOJSZKI LÁSZLÓ
harmadik GYULAI JÓZSEF l. csapat

A rövidtávú champion bajnokságban a hí-
mek között az első három GYULAI - galamb, 
a tojók között az első kettő ZÁVOJSZKI, a 
harmadik ZSIGUS - galamb.

A középtávú csapatbajnokság három útból 
állt, itt az első helyezéseket minden alkalom-
mal a Gyulai-féle Fekete Sereg vitte. A közép-
távú csapatbajnokságban első a Fekete Sereg 2. 
csapata, második KAJATI JÓZSEF, harmadik 
a Fekete Sereg 3. csapata. A köztávú champion 
bajnokságban a hímek között első TÓTH 
ERNŐ nagyszerű egyévese a 40700-as, máso-
dik ZSIGUS JÁNOS, harmadik GYULAI JÓ-
ZSEF galambja. A középtávú tojó - championok 
között első kettő GYULAI JÓZSEF galambja, 
harmadik CSABAI ATTILA.

Ebben az évben három hosszú távú verse-
nyünk volt, az első helyezéseket mindhárom 
úton a FEKETE SEREG nyerte. A hosszú távú 
csapatbajnokságban első GYULAI JÓZSEF, 
második ZSIGUS JÁNOS, harmadik TÓTH 
ERNŐ. A hosszú távú hím championok első 
és harmadik helyezettje GYULAI-galamb, a 
második helyen ZSIGUS JÁNOS galambja 
végzett. A hosszú távú tojók között az első 
TÓTH ERNŐ galambja, a második és harma-
dik GYULAI JÓZSEF galambja lett.

A legjobb egyévesek versenyét a hímek 
között GYULAI JÓZSEF 40772 számú 
„ROBOTPILÓTA” nevű galambja nyerte 10 
úton 9 helyezéssel, második TÓTH ERNŐ, 
harmadik GYULAI JÓZSEF galambja. A 
legjobb egyéves tojók között az első három 
helyezett GYULAI-GALAMB lett.

Az egyesület, általános csapatbajnokságát 
a FEKETE SEREG 2. csapata nyerte, máso-
dik ZSIGUS JÁNOS, harmadik a FEKETE 
SEREG 1. csapata. Az általános bajnokság-
ban 23 csapat ért el helyezéseket, így TÓTH 
ERNŐ, ZÁVOJSZKI LÁSZLÓ, KAJATI 
JÓZSEF, CSABAI ATTILA, HOLYKÓ IST-
VÁN, BALÁZSI JÓZSEF, ifj. BALÁZSI 
ISTVÁN és PALKÓVICS ISTVÁN.

A fiatal galambok bajnoksága 3 versenyből 
állt, itt két úton a FEKETE SEREG nyert, 
egyszer pedig CSABAI ATTILA galambja 

győzött. A fiatalok csapatbajnokságának első 
három helyén GYULAI JÓZSEF galambjai 
végeztek.

Az egyesületi díjkiosztónkat háborítat-
lan természeti környezetben ÓHUTÁN tar-
tottuk. A vendégház udvarán kristálytiszta 
vizű hegyi patak csörgedezett keresztül, a 
hegyek karnyújtásnyira voltak tőlünk és a 
fákon madarak csicseregtek. Rendezvényün-
ket megtisztelte BÁRDOS ISTVÁN elnök 
úr, MOLNÁR MIHÁLY alelnök úr és ked-
ves felesége, HÉTVÁRI JÓZSEF és kedves 
felesége, VALENT JÁNOS a SZABOLCS 
Tagszövetségből, a Zemplén Tagszövetség 
elnöke - DAKOS JÁNOS úr és VB-elnöke 
KRAJNYÁK IMRE sporttárs, de más egye-
sületek képviselői is eljöttek.

BALÁZSI ISTVÁN, az egyesület halál-
precíz VB-elnöke gyönyörű serlegeket adott 
át a helyezettek részére, és remek hangulatban 
fogyasztottuk a finomabbnál finomabb étele-
ket és italokat. Jókat beszélgettünk a múltról 
és jelenről, de foglalkoztunk a jövővel is.

Papírra vetette: Baranyai Antal

Závojszki László Gyulai József

Jókedv minden mennyiségben



14 2012. április

Egy kitűnő versenyző, akiről mindenki beszél! 

Fiatal galambok
Gabynak egy nagymére-

tű fiatalok dúca van, amely 
középen egy tolóajtóval 
két részre van elválasztva. 
Ebbe a dúcba kerülnek a 
korai fiatalok a téli tenyé-
szetből. A dúc nagyon egy-
szerűen van berendezve. A 
mélysége 3 méter. Ez tulaj-
donképpen túl sok, ha az 

ember szelíd állatokat akar magának. Gaby 
nem helyez erre nagy hangsúlyt. A hátsó fa-
lon vannak az ülőkék, melyek cellának is át-
alakíthatók. Az ülőkék alatt a földön szintén 
zárt fészkek vannak, ahová a fiatal párok be 
tudnak húzódni.

Minden dúc naponta spaklival van végig-
takarítva. Nyáron 6 és 7 óra között, télen 7 
és 8 óra között zajlik le. Valahol olvastam 
egyszer, hogy a galambászok korán kelő em-
berek. Gabyra ez találó. De Gaby bátyjának 
is korán ki kell ugrani a tollak közül, mivel ő 
is részt vesz a takarításban és az etetésben is 
segít. A napi ritmus kínos pontossággal van 
betartva. Ez alól nincs kivétel. Ha Gaby nem 
ér rá, akkor a bátyja rögtön beugrik, mivel ő 
is ért a galambokhoz. Sajnos saját galambo-
kat nem tud tartani, mert a telkén nincs ele-
gendő hely. Így jelenleg kanárimadarakat te-
nyészt és már többször volt a kis énekeseivel 
világbajnok. Ha a bátyja galambokat tartana, 
biztos, hogy erős konkurense lenne Gabynak, 
mivel ő apjukhoz hasonlóan energikusabb és 
szigorúbb, mint Gaby. Gaby mesélte el, hogy 
apja minden galambot eltávolított, amelyik jó 
időben, ellenszélben később érkezett haza. 

A fiatalok ugyanazt a takarmányt kapják, 
mint a többi galamb. Gaby egyébként tulajdon-
képpen két keveréket használ. Egy tenyész- 
és versenykeveréket és egy diétás keveréket. 
Ezeket kapják úgy a tenyészgalambok, mint 
a verseny és fiatal galambok. Amíg a fiatalok 
nem kezdenek húzni, addig kapják a tenyész 
- és versenykeveréket, utána pedig fele-fele 
arányban etetnek. Vitamint csak a verseny-
időszak megkezdésekor, május végén kapnak 
a fiatalok.

1992 óta a fiatalokat elsötétítik, amivel a 
vedlést késleltetik. Délután 17 órától reggel 
7-ig egy sötét függönnyel az ablakokat befüg-
gönyözik. A sötétítés május végéig tart, ami-
kor is kezdődik a fiatalok versenye. Amikor 
már hétről-hétre kosárba kerülnek, már nem 
halad olyan gyorsan a vedlés. Tapasztalat sze-
rint az elmúlt két évben szeptember közepén a 
fiatalok még megfelelő tollazatban voltak.

A cseppeket (Cortison) Gaby teljesen el-
utasítja. Szabályszerűen fél a gyógyszerek 
alkalmazásától és a következőképpen érvel: 
„ÉN magam sem szedek gyógyszereket, és fitt 
vagyok, miért lenne tehát a galamboknak erre 
szüksége. A háziorvosom mindig azt mond-
ja, egy olyan ártalmatlan gyógyszer, mint pl. 
az aspirin, okozhat mellékhatásokat, és így 
káros lehet. Én úgy hiszem, ez vonatkozik a 
galambokra is.” Július elejéig a nemek együtt 
maradnak a fiataldúcban. Eddig az időpontig 
már sok pár kialakul és némelyik fiatal tojó le 

is tojik, amit nem vesznek rossznéven. Július 
második felében kezdődnek a tartományi fia-
tal versenyek Bloisból és Toursból, melyeken 
szeretnek részt venni. Július elejétől tehát a 
fiatalok dúcában meghúzom a gyeplőt. A ne-
meket szétválasztom és a hímek a tojókkal 
csak a verseny előtt és a hazatérés után né-
hány órát, tölthetnek együtt. Ez tart egészen a 
verseny végéig.

Az özvegyek
Az özvegyek két azonos kerti dúcban van-

nak elhelyezve. Mindkét dúc két részből áll, 
ami között 1m széles kezelő folyosó van. A 
dúcban tehát elölről van bejárat és a folyo-
sóról jobbra, és balra nyílik az özvegyek 
dúca. Minden szektorban, viszonylag nagy 
78x50x40 cm-es fészek található. A cellák 
ajtaja nagyon praktikus és könnyen kezelhe-
tő, egy kézzel kinyitható és zárható. Középen 
egy mágneszár rögzíti azokat. Mind a négy 
szakasz egyforma, 200cm mély, 240cm szé-
les, 190cm magas. Elől nagy ablakok vannak, 
amelyeken keresztül az özvegyek közvetlen 
a fészkükre szállhatnak. Az ablak alatt kis 
szellőzőnyílás található, mely állandóan nyit-
va van. A dúc plafonján, teljes hosszúságban 
20 cm széles szellőzőnyílás van. Mindkét 
dúc nyeregtetővel van lefedve. A falak kí-
vülről műanyag lambériával vannak borítva, 
belül pedig feszített lemezzel, mely a fész-
kekkel együtt fehér, vagy világoskék latex 
festékkel vannak mázolva. Gaby szerint a 
galambok a fehér vagy világoskék színt ked-
velik. Az új versenyszezonra való felkészülés 
Dentergenben, már az utolsó fiatalok verse-
nyét követően megkezdődik. Már hetekkel 
előtte az özvegy dúcból a kiváló teljesít-
ményt nyújtott 4-5 éves hímek átkerülnek a 
tenyészdúcba. Úgyszintén azok az özvegyek, 
melyek nem hozták az elvárt teljesítményt, 
kiköltöznek az özvegy dúcból. Ezekkel, az 
intézkedésekkel évente kb. a cellák fele, fel-
szabadul. Összesen a dúconkénti 12 fészek-
kel 48 cella áll az özvegyek rendelkezésére. 
Kb. 24 cella ebből évenként az évesek ren-
delkezésére áll, akik az üresen maradt fészke-
ket foglalják el, tehát nincs külön dúc az éve-
sek részére, hanem az öreg galambok között 
foglalnak helyet. Az a cella, amit a fiatalok 
ilyenkor elfoglalnak, az egész pályafutásuk 
során a sajátjuk lesz.

Szeptember második felében, amikor a fi-
atalok versenye befejeződött, a fiatal tojókat 
kiveszi a fiatalok dúcából, és helyettük bete-
szi azokat az özvegytojókat, amelyeknek a 
párja valamilyen oknál fogva kikerül az öz-
vegy dúcból. Rövid idő alatt a fiatal hímek 
összeállnak az öreg tojókkal.

Október elején azután az összepároso-
dott és pár nélküli fiatal hímek átkerülnek 
az özvegy dúcban felszabadult fészkekbe. 
Az összeállt párok tojói megkapják azokat a 
fészkeket, melyekben egykori párjukkal vol-
tak. Azok a fiatal hímek, amelyek nem állnak 
össze tojóval, elfoglalhatják a további szabad 
fészkeket. Ezek a hímek a tojóikat beviszik 
az elfoglalt fészekbe, ahol ők már otthonosak. 
Ezzel egy időben az öreg özvegyek is össze-

kerülnek tojóikkal, így új párjukkal vannak 
elfoglalva és ügyet sem vetnek az új lakókra. 
7-10 nap múlva csaknem minden tálban to-
jások vannak. A párok 4-5 napig ülnek tojá-
saikon, majd ezután szétválasztják őket. Ez 
alatt az idő alatt, míg a fiatal hímek fészekre 
hajtanak és kotlanak, gyorsan megszokják az 
új dúcot és a fészküket. Végül is csak tojóikat 
kell követniük. Anélkül, hogy akár egyszer 
is vissza kéne őket helyezni a régi dúcba, az 
új dúchoz bizalommal vannak, és otthonosan 
érzik magukat. Úgy védelmezik fészküket, 
mintha mindig abban lettek volna. A fészek-
etetés, amit Gaby az özvegy dúcban, egész 
évben gyakorol, még egy adalék ahhoz, hogy 
fészküket saját territóriumnak tekintsék, és 
hevesen védelmezzék. 

Gaby a takarmányozásból nem csinál külö-
nösebb fejtörést. Reggel és este egy-egy evő-
kanál takarmányt kapnak a fészeketetőben. 
Ha valamelyik a következő etetésig meghagy 
valamennyit, úgy annyival kevesebbet kap. A 
takarmánymaradék soha nincs eltávolítva.

A vedlés alatt 2/3 rész tenyész takarmányt 
plusz 1/3 rész diétás keverékből álló eleséget 
kapnak. November végéig hetente egyszer 
vitaminkészítményt kapnak az ivóvízben.

Mivel Gabynak gyakran van problémája a 
kokcidiosissal, az emésztőt is a cellában ada-
golja. Minden héten egy marékkal kap min-
den galamb.

„Az özvegyeim gyakran üldögélnek a dúc 
előtti gyepen - mondja Gaby -. Ezt tulajdon-
képpen szívesen veszem és nem is teszek 
ellene semmit. Sajnos olykor megfertőződ-
nek kokcidiosissal. Hogy azonban a továb-
bi fertőzést elkerüljem a dúcban, a grittet is 
a cellákban adagolom. A dúc padozatán a 
gritt elkerülhetetlenül érintkezne a trágyá-
val és a többi galambbal és ezen, keresztül a 
kokcidiosis nagyon gyorsan terjedne.”

A fészekben való etetést Gaby a következő-
képpen magyarázza: „Valamennyiünknek van 
kedvenc ételünk, miért ne lenne a galamboknak 
is! Az egyik pl. előnyben, részesíti a kukoricát, 
a másik a darát! Ha galambokat a padlóetető-
ből együttesen etetjük, lehetőleg mindegyik azt 
a szemet szedi fel, amelyiket szívesebben eszi. 
Ezt akadályozom meg a fészeketetéssel. Itt 
mindegyik szemet fel kell, hogy egye, akár sze-
reti akár nem. Ezt ugyanis nagyon fontosnak 
tartom, mert minden takarmányféleség más és 
más beltartalommal rendelkezik, így egymást 
kiegészítik. Ha az egyik szemből egy galamb 
túl sokat eszik, a másiknak abból túl kevés ma-
rad. Ha a galambok a padlóetetésnél csak a 
kedvenc takarmányaikat szedik fel, az abban 
lévő tápanyag nem lesz hosszabb időre elég, 
mivel abból a keverékben csak kis mennyiség 
van. Azután a cellaetetéssel a dúc nyugalmát 
is elősegítem.

„Nyugalom az első számú polgári köte-
lesség!” Nem tudom, hogy ez a közmondás 
mindig helyénvaló-e, azonban az özvegy dúc-
ban a nyugalom a legfölsőbb parancs. Nálam 
minden annak van alárendelve. Azzal, hogy 
versenyidőszakban nem csak etetek a fészek-
ben hanem itatok is, elérem, hogy egy galamb 
sem tartózkodik a dúc padozatán. Mindenki 

Fordította: 
Varga Antal

Gaby Vandenabeele - (4. rész)
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megfigyelheti a saját özvegy dúcában, hogy 
az itatóra leszálló galamb szinte kedvet csi-
nál, a többi galambnak, hogy cellájukból 
a földre repüljenek. És ez így megy egész 
nap. Ha az özvegyek a cellájukban mindent 
megkapnak, amire szükségük van, alig száll-
nak le a földre, miáltal nagyobb nyugalom 
uralkodik a dúcban. A fészekitatással azt is 
megakadályozom, hogy az esetleges fertőzött 
galamb a kórokozót társaira átvigye. Télen a 
takarmány fele keverék, a többi diétás keve-
rék. Ősszel és télen gyakorlatilag minden nap 
kapnak szabad repülést délelőtt.” Hogy miért 
helyez Gaby erre nagy súlyt, más helyen ezt 
már leírtam.

Az özvegyeket február elején pároztatják 
először. Tojásrakás után 4-5 napig ülnek, és 
ismét szétválasztásra kerülnek. Ugyanez a 
procedúra ismétlődik március második felé-
ben, és április 1-én kezdődik az özvegység. 
Ez tart azután augusztus első vasárnapjáig, 
a klasszikus Nemzeti Burgesig, ahol Gaby 
úgy öreg, mint fiatal galambokkal részt vesz. 
Az özvegyek 14 naponként kerülnek kosár-
ba. Hogy ez a ritmus beálljon, már az elején 
a rövid versenyeknél így kell alkalmazni. A 
komplett tavaszi szezon tehát 18 hétvégi ver-
senyből áll. Az özvegyek a kéthetenkénti kül-
déssel 9 versenyen vesznek részt. Gaby a 48 
özvegyből álló csapatát két részre osztja, amit 
a kéthetenkénti bekosarazás követel meg. 
Az egyik héten az 1 és 2-es szakasz megy, a 
másik héten a 3-4-es. A tojókat a kosarazás 
előtt alapvetően nem mutatja meg a hímek-
nek. Gaby elismeri, hogy Németországban 
ezt megtehetik, mert náluk a galambok csak 
egy napig vannak kosárban. Belgiumban már 
középtávon szabály szerint két éjjel, míg 500 
km felett akár három éjjel is kosárban van-
nak. Itt tehát előnyösebb, ha az özvegyek 
nyugodtan mennek a kosárba.

Hazatéréskor az itatóban tea, az etetőben 
egy evőkanál eleség van. A teában egy elekt-
rolit készítmény van feloldva. A „fele keve-
rék-fele diétás” keveréket bekosarazás előtti 
két napig kapják, utána a diétás lecsökken 
1/3-ra a bekosarazásig.

Véleményem szerint egyszerűbben nem 
is lehetne. Gaby Vandenabeele mindent, ami 
a galambok kezelését és tartását illeti, a le-
hető legegyszerűbben alkalmazza. Mindent 
megfontol és az utolsó I-re a pont is, át van 
gondolva. Az a hím, amelyik meg akar ma-
radni az özvegydúcban, élhelyezéseket kell, 
hogy repüljön. Gaby azt az özvegyet tartja 
meg szívesebben, amelyik ellenszélben két 
versenyen abszolút élhelyezést repül, mint 
amelyik 10 helyezést repül egymás után a lis-
ta közepén vagy a végén.

Figyelemre méltó dolgok
Gaby egy félelmetes pénzjátékos, galamb-

jait azonban soha nem értékeli túl. Amikor a 
formagörbe esésben van, annak megfelelően 
kevesebb pénzt fogad. Amikor fiataljai évek-
kel ezelőtt nagyon rosszul repültek, egyetlen 
fillért sem fogadott rájuk. Burgesra pl. csak 
területi és tartományi versenyeken fogad. A 
nemzeti versenyre egyetlen fillért sem tesz, 
mert a Nyugat-flandriai 5000 galambnak 
semmi esélye nincs a 80000 Brabant és Ant-
werpen tartomány galambjaival szemben. Az 
a tenyésztő, aki gyakran veszít, saját magát 
úgy tünteti fel, mint aki nem értékeli reálisan 
galambjait.

A galambsportban a legszebb a hazatérés 

pillanata. Gabyt mindig elbűvöli a galambok 
megfigyelése, ahogyan hosszú útról haza-
térnek. Azt is szépnek tartja a galambsport-
ban, hogy az ember ezt odahaza művelheti. 
A Wittenbuik, a Favoriet, a Stier, a Dokus, 
az Argenton, a Rambo mind olyan pároktól 
keltek, akik első ízben voltak együtt. Ennek 
ellenére Gaby azokat a párokat, melyek már 
egy Ász galambot költöttek, gyakran életük 
végéig együtt hagyja.

1988-ban Gaby a Rambo-t, a burgesi Nem-
zeti Győztest eladta. Már nem adná el. Ha még 
egyszer szerencséje lenne egy nemzeti versenyt 
megnyerni, az a galamb a dúcban maradna.

Májusban Jan Ouwekerk Gabynál járt. Egy 
pillantást vetett az özvegyekre, rázta a fejét, és 
azt mondta: „Nem néznek ki jól!” Nos Gaby 
Jan figyelmeztetését eleresztette a füle mellett. 

A következmény egy rossz eredmény 
Briveből. Ma az mondja erről Gaby: „Az em-
ber azon a vasárnapon, ami előtt nagyon jó 
eredménye volt, nem akarja meglátni, ami vi-
lágos és kézenfekvő. Az ember megtéved és 
átnéz a negatív jelzéseken. „Egyébként azon 
a brivei napon Gaby elment az állatorvos-
hoz és a galambokat kezelésben részesítette. 
A galambok rögtön a helyén voltak. Néme-
lyek ezt a készítményt többször is adagolták 
volna, Gaby nem! „Ez csak fecsegés.” „Egy 
gyógyszer csak a beteg galambokon segít, az 
egészségesnek semmit sem használ, főleg a 
teljesítményt nem növeli.”

Ha Gaby hátszél mellett rosszul stoppol, 
nem csinál magának belőle fejfájást. Ha a 
galambok azonban ellenszélben nem jön-
nek, akkor azok semmire sem használhatók, 
vagy formán kívül vannak. „Egy galambnak 
csak egyszer kell ellenszélben elsőt repülnie, 
akkor tudom, hogy az jó. Ha azonban hát-
szélben repül első helyezést, akkor a telje-
sítményét többször is igazolni kell, mielőtt a 
képességeiről meggyőződöm.”

A bajnokságok Gaby szemében ostoba dol-
gok. Erről a következőket mondta: „Belgi-
umban van 50, vagy ennél is több bajnokság. 
Belgiumban bajnok lehet valaki, ha három-
szor jól versenyzett. Ha én szeptember má-
sodik felében a legjobb fiataljaimmal tovább 
játszok, lehet, hogy Nyugat-Flandriában tar-
tományok közötti Általános Bajnok lettem 
volna. Azonban én a galambjaimat szeretem, 
nem a bajnokságokat.”

Gaby ma Belgiumban a legjobbak közé 
tartozik, mert állandóan a jó galambokat ke-
resi. Minden tenyésztő ezt teszi, aki jól ver-
senyez. Gaby a következőt mondta nekem: 
„Egy galamb, amely kemény feltételek mel-
lett elsőt tud repülni, engem mindig érdekel. 
A mai napig állandóan próbálkozom ilyen 
galambhoz hozzájutni. Ha az ember fent akar 
maradni, soha nem adhatja föl a jó galam-
bok felkutatását. A jó tenyésztők mindig azok 
az emberek, akik viszonyítani tudnak, akik 
minden hátsó kérdésnek az okát keresik. Az 
un. Örök vesztesek olyan emberek, akik min-
dig mentségeket keresnek és mindig a fekvés, 
vagy a szél a bűnös.”

„Aki az özvegyeiből nem tenyészt, az nem 
marad soká fönn”- állította Jan Grondelaers. 
Gaby más véleményen van: „Én tudatosan 
csak a tenyészgalambjaimból tenyésztek. 
Ezek mind bebizonyították, hogy mi van a fe-
jükben! Gyakorlatilag minden évben hoznak 
3-4 Ászt. Ha én csak ezekből tenyésztek, je-
lentősen több jó galambot kapok. Ezt én már 

kipróbáltam. Az Ász galambok legtöbbször 
kitűnő örökítők is. Miért kéne nekem a fiatal 
galambokkal, akikről még nem sokat tudok, 
kísérleteznem? Az özvegyek teljesítményében 
a tojók fontos szerepet játszanak. A „Bijter” 
pl. évesen fantasztikusan repült, noha a to-
jója egyáltalán nem volt használható. Beállt 
a fészek sarkába és nem törődött a hímmel. 
A következő évben adtam a Bijter-nek egy 
másik tojót. Ez tüzesebb és párzékonyabb 
volt, mint bármely másik. Ennek ellenére a 
Bijter egyetlen díjat sem repült. Néhány hét 
múlva visszaadtam neki a régi frigid tojóját 
és csodák csodája a Bijter éppen olyan gyors 
lett, mint azelőtt. Mit talált azon a tojón, soha 
nem fogom kitalálni!” Ami az egyik hímet 
motiválja, az egy másik hím számára épp-
oly hátrányos lehet. Ezért Gaby az özvegy 
dúcban mindenféle teketóriát elvet. Az első 
versenytől az utolsóig minden egyforma rit-
musban zajlik. „A galambok ezt szeretik. Ők 
a megszokás hívei, nem szeretik a változáso-
kat.” – állítja Gaby.

Télen a galambok takarmányon és vízen 
kívül semmi mást nem kapnak, teát sem ada-
gol. Ha az ember télen teát és egyéb hasznos 
dolgokat adagol, a versenyszezonban nem 
tud ezekkel semmilyen effektust elérni.

A „POWERPLAY” következménye a 
kizárás

Az 1993-as versenyszezon végén a 
Roeselare-Beveren-i egyesület úgy határo-
zott, hogy Dentergemmel nem versenyeznek 
tovább együtt. Más egyesületek, melyek csak 
két km-re vannak Dentergemtől, továbbra is 
együttműködnek és röptethetnek. Figyelemre 
méltó, hogy nem csak egy bizonyos tenyész-
tőt lehet kizárni, hanem egész egyesületet. A 
kizárás tehát nem csak Gabyt sújtja, hanem 
minden tenyésztőt Dentergemből. Rekkenből 
Dentergem, már 1992-ben ki lett zárva. Gaby 
tett egy ajánlatot, hogy legalább 6 galambbal 
játszhasson, de elutasították.

Gaby mindenesetre úgy mint korábban, 
Beverenben versenyezhet, azonban a terüle-
ti versenyen nem fogadhat. Beveremben is 
nagy tétekben játszanak.

Gaby megérti az egyesület határozatát, mi-
vel egyre több ember maradt el, így nem volt 
más választásuk. Vagy Gaby Vandenabeele, 
vagy a többiek. Gaby 94-ben ugyanazt a 
programot röptette, mint azelőtt. A galambok 
sem változtak, hisz ugyanazon versenyeken 
vettek részt. Mindenesetre a Gaby neve nem 
látható többé a terület legkisebb listáján. 
1994-ben már csak a nagy listákra érvényes 
nevezési lapot volt szabad kitöltenie, a tar-
tományi, a tartományok közötti és a nemzeti 
versenyekre.

Továbbra sincs tragédia gondolják Önök! 
Gaby viszont már nagyon sok pénzt tett 
Beverenben fogadásra. Abból a pénzből, me-
lyet 93-ban fogadáson nettóban megnyert, 
az ember egy nagy autót vehetne magának. 
Mégis, Gaby beszél a legkevesebbet a kizá-
rásról. Nem lázad fel ellene és a határozatot 
tiszteletben tartotta. Abban reménykedik, 
hogy 1995-ben ismét játszhat, mivel a kizárás 
egyenlőre, egy évre szól.

Ha Gabyt tehát 94-ben nem kényezteti el a 
siker, akkor egy év múlva ismét együtt ver-
senyezhetnek.

Én azért mégsem szeretnék Gabynak egy 
rossz évet kívánni, hanem inkább azt mondom:

„Most csak igazán!”
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Nevem Méhész Viktor 1998. augusztus 
17-én születtem Miskolcon. Sajószentpéteren 
élek 14.000 fős kisvárosban szüleimmel és a 
húgommal a Bocskai út 23. szám alatt ahol a 
galambokat is tartjuk.

Édesapám 1988 óta tagja a szövetség-
nek azóta űzi ezt a szép, de olcsónak nem 
mondható sportot.

2010. évben léptem be én is a Z-36 
postagalambsport egyesületbe édesapám 
oldalán, mint Méhész László és fia né-
ven versenyzünk. Galambjaim egy része 
saját tenyésztésű, de vannak Kókai Lajos 
sporttárstól ahol édesapám a dúcgondozó. 
Egyesületünkben ő a legjobb versenyző, 
de a kerületi listákon is az élen szerepel, 
mint KFP team. Eredményeimet nézve 
alakulóban van, mivel a 2011. évben át-
tértünk az özvegyversenyzésre. Némelyik 
galambunk elég nehezen állt át, de nagy 
nehezen sikerült.

A tojóink jobban versenyeznek a leg-
jobb galambunk is tojó 2008-08-06011 
KKtarka tojó eredetét tekintve ez is a KFP 
Team-től van. Remélem eredményeink a 
jövőt nézve „Javulni fog” igyekszem én 
is a tőlem telhetően segíteni édesapámat, 
hogy jól szerepelhessünk a versenyeken.

Kívánok „Mindenkinek” sikeres ver-
senyzést a következő évadra és Boldog új 
Évet!

Polgár Bence 16 éves tanuló 
vagyok, szüleimmel Sárváron élek. 
Vépen a Mezőgazdasági Szakkö-
zépiskola 10. osztályába járok.

A madarak egészen kis ko-
rom óta kedvenceim voltak. Első 
madárpárom egy énekes papagáj 
pár volt, az ő fiókáit nevelgettem 
először. Majd egy sérült galam-
bot találtam a közelben. Ez volt 
az első galambom. Következő 
évben sárvári galambászoktól 
kaptam galambokat, melyektől 
tenyészthettem. Megépült az első 
dúcom a házunk kertjében, majd 
a következő évben egy tágasabb 
galambház is.

Harmadik éve vagyok a H-02 
Sárvári Magyar Postagalamb 

Sportegyesület tagja. Az idősebb 
sporttársak sok fiatal galambot 
ajándékoztak és mindenben segí-
tenek, hogy e gyönyörű sport for-
télyait elsajátíthassam. A 16 tagú 
egyesületben baráti, segítőkész a 
hangulat, mindenki versenyezteti 
madarait.

2011-ben csak az edző utakra 
küldtem egyéveseimet, de szinte 
valamennyi gyűjtésen ott voltam 
és segédkeztem. Az idei fiatalok 
versenyén végig röptettem ga-
lambjaimat. Eleinte sok elveszett, 
a vége felé egészen jól jöttek.

Szüleimnek, sporttársaimnak 
köszönöm támogatásukat.

Mindenkinek eredményes ver-
senyzést kívánok a 2012. évben.

Fiatal galambászok - (3. rész)

Méhész László és fia Viktor

2011-ben kerületi 8 helyezés, Lipcse országos 52. 
helyezett

Ódor Gergőnek hívnak, 11 
éves tanuló vagyok. Szüleim-
mel egy Vas megyei faluban, 
Csényében élek szüleimmel és 
bátyámmal. Az állatok iránti sze-
retetem már kiskorom óta meg-
mutatkozott. 

Nagypapám, Szemes Csaba, 
aki a 14. tagszövetségben már 
évek óta versenyez, fertőzött 
meg a galambászat szeretetével. 
2010-ben már közösen indí-
tottunk csapatot, a galambokat 

együtt készítettük fel, s en-
nek eredményeként, rögtön 
megnyertük a hosszú távú 
kerületi bajnokságot, s ha-
todik helyezést értünk el a 
kerületi általános bajnok-
ságban. Az egyesületben 
általános távon második 
helyezést, hosszú távú első 
helyezést sikerült megsze-
reznünk.

A 2011-es évünk egy 
kicsit halványabbra sike-
rült, kerületi hosszú távon 
14. helyezést értünk el, a 
kerületi általános távon a 
27. helyen végeztünk. Az 
egyesületben hosszú távú 
bajnokok lettünk, általános 
távon az előkelő harmadik 
helyezést értük el. 

Kedvenc galambom, a 
07-14-02613 kék tojó a 
2011-es évben 13 verseny-
útból 8 helyezést hozott, 5 

hosszú távú útból, 5 helyezést ért 
el. Második helyen végzett a ke-
rületi hosszú távú tojók körében. 
11.000 díj km-t hozott eddig, s 
remélem a jövőben ez a szám 
gyarapodik.

Szeretném megköszönni 
Nagypapám és a H-02 galambá-
szainak a segítségét és támoga-
tását.

Jó versenyzést kívánok a 
2012-es évre!
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Nagy Mihálynak hívnak 17 éves 
1994.05.03-án születtem. Eleken élek egy 
csendes kisvárosban, Békés megyében ta-
lálható Gyulától, alig 25 km-re, itt szinte 
mindenki ismer mindenkit, a szomszédok 
is csendesek, kedvesek, és jószívűek. Édes-
anyámmal, nővéremmel és sógorommal 
élünk együtt kertes családi házunkban. Édes-
apám cukor és szív problémákkal küszködött 
2006. januárjában elhunyt. Barátnőm kit na-
gyon szeretek, Németországban él édesany-
jával és húgával. 

Én középsuliba járok még ez az utolsó 
évem. A suli elvégzése után a családi gaz-
daságot folytatom tovább. Mezőgazdasággal 
foglalkozunk ez okból is kevés időm jut a ga-
lambászásra, délelőtt suliban vagyok, délután 
a mezőgazdasági munkákban ténykedek csak 
szabadidőmben és hétvégén tudok hobbim-
nak hódolni. 

Dúcom házunk udvarán található külön 
fiatal, tenyész, és verseny dúcból áll melyet 
saját kezűleg építettem. 2004 óta vannak 
galambjaim édesapám kezdte el a galambá-
szást. Ekkor kezdtek el érdekelni engem is 
a galambok, díszgalambjaim voltak szinte 
mindegyikből, ami megtetszet 1-2 pár ekkor 
még a postagalambokkal nem is foglalkoz-
tam úgy. 

Később megismertem Grósz Csabát, aki 
Eleken él családjával, neki postagalambjai 
és Máltai galambjai vannak tőle hallottam 
először a postagalamb versenyzésről, ahogy 
mesélt róla egyre jobban kezdet érdekelni, 
hogy s mint van ez. Majd 2007 körül meg-
ismertem Zalai Attilát, aki szintén Eleken él 
és régóta versenyzik a P-06 Gyulai egyesület 
tagjaként, tőlük kérdezgettem kíváncsiskod-
tam erről a galamb sportról, tőlük származtak 
első postagalambjaim is. 

2008-ban léptem be a P-06 Gyulai egyesü-
letbe, tagjai nagyon barátias és segítőkészek. 
Sok segítséget és tanácsokat kaptam, amit 

ezúton is szeretnék megkö-
szönni. Sok galambot is kap-
tam állományom egy része 
(Balogh István, Bíró József, 
Cséfán Tivadar, Dr. Kassai Pé-
ter, Japport Mátyás, Rotár Ist-
ván, Schneider József, Takács 
Gergő, Zalai Attila, Thúróczy 
Tibortól kaptam). Külön kö-
szönetet szeretnék mondani 
Elnökünknek Cséfán Tivadar-
nak, akitől sok segítséget és 
hasznos tippeket, tanácsokat 
kapok, galambjaim nagyrészt 
tőle származnak. 

Állományom 70%-a hosz-
szú távú vérvonalú galam-
bokból áll. Eddig rövid távú 
versenyeken vettek részt ga-
lambjaim. Özvegy módszerrel 
röptetem őket, hímeket, tojó-
kat egyaránt. Igaz sikerélmé-
nyeknek részese sajnos még 
nem lehettem, de nem vagyok 
elkeseredve hisz evvel tisztá-
ba voltam már az elején, hogy 
sok év tapasztalat és kitartás 
s értelem szükséges hozzá, 
hogy jó eredményeket érhes-
sünk el s, hogy jól ismerjük, 
galambjainkat kialakuljon egy 
egységes csapat. 

Megpróbálok megadni ne-
kik mindent, amire szükségük 
van és minél többet foglal-
kozni velük a sok törődés és 
odafigyelés egyszer majd csak 
meghozza gyümölcsét. Nem 
adom fel, s nem keseredem 
el akkor, ha galambjaim va-
lamiért nem szerepelnek jól, 
inkább próbálok rájönni, hogy 
mi lehet az oka és azon változ-
tatni. 

A jövőt illetően szeretnék 
a hosszabb távok felé hajlani. 
Inkább a hosszú és maraton 
távok érdekelnek jobban. 
2010-ben beléptem a Pannon 
Maraton Klubba idén küldtem 
is 5 madarat Lipcsébe, illetve Magdeburgba 
is mivel, mint említettem eddig csak rövid-
távon szerepeltek galambjaim legmesszebb 
Ágfalván, ami 380 km-re van dúcomtól kissé 
félve küldtem el őket ilyen hosszú távra Lip-
csébe, mely 834 km-re és Magdeburgba, ami 
944 km-re található dúcomtól. 

Az első versenyre 5 galambot küldtem 4 
hazaért egy sajnos nem, de nagyon örültem 
a hazatérőknek és felcsillant a szemem mi-
közben láttam hazaérkezni őket, nekem már 
ez is egy sikerélménnyel ért fel. A második 

versenyre ugyanezt a 4 galambot küldtem 3 
érkezett haza a 2008-50-43500as vörös tojó 
amit Cséfán Tivadartól kaptam, a 2009-05-
72450-es KK hím mely Rotár Pista bácsitól 
származik és a 2008-50-43493-as KKCS tojó 
mely Zalai Attilától származik. 

Galambjaim ellátásában édesanyám és 
nővérem segít, amit szeretnék megköszönni 
nekik, hogy támogatják hobbimat. Mindig ta-
nulok új dolgokat és tapasztalatokat, amiket 
igyekszem alkalmazni, hogy minél sikere-
sebben űzhessem kedvenc hobbimat.

2009-05-72450 H kék kovácsol hím

2008-50-43493 T kék kovácsolt csapos tojó

2008-50-43500 T vörös tojó
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Herpesz-vírus a postagalamboknál
Ebben az írásban a postagalambok Her-

pesz-vírusával szeretnék foglalkozni. Ezt a ví-
rust mindig kapcsolatba hozzák az Ornithozis-
komplexszel. Az Ornithozis-komplex sok, más 
kórokozóval is kapcsolatba hozható. A Her- 
pesz -vírus mellett Chlamydiák, Mycoplazmák, 
E-coli, Streptococcusok, Stafilococcusok is 
szerepet játszhatnak.

Dr. Henk de Weerd  állatorvos

Ha a galambok Ornithozis-komplexben 
szenvednek, nagyon gyakran találkozunk 
trichomonas-al is.

A trichomonas nem okoz légúti fertőzést. 
Az Ornithozis-komplex legtöbb kórokozója 
nagyon jól gyógyítható antibiotikummal, a 
Herpesz-vírus viszont nem. A Herpesz-vírus 
nálunk embereknél is gyakran fellép. Köny-
nyen kaphatunk Herpesz fertőzést pl., ha egy 
tisztátalan üvegből iszunk sört. A Vírusnak 
olyan helyre van szüksége, ahol gyengébb 
az ellenállás, lokálisan, vagy általában. Emi-
att lehetséges, hogy az emberek ajka gyullad 
be, vagy Herpeszes lesz. Ez elég fájdalmas, 
apró hólyagok keletkeznek és bevarasodik. 
Ezt szinte mindenki jól ismeri. Az viszont 
egyszerű tény, ha valaki egy évben három-
szor kap „Herpes-ajkat”, számára már nem 
fejleszthető ki hatékony oltó anyag, mivel a 
természetes fertőzés nem képes immunitást 
kiépíteni, tehát egészen biztos az oltóanyag 
sem lesz erre képes. Nézetem szerint az a 
történet vonatkozhat az Adeno (Circo) Coli-
problémára is.

Amennyiben Herpesz - Vírusról beszé-
lünk, én különbséget teszek öreg és fiatal 
galamb között.

Ennek megfelelően két típust különbözte-
tek meg a Herpesz-vírusban:

Typ 1 és Typ 2

A Typ 1 a klasszikus Herpesz-vírus, ami az 
Ornithozis-komplexben található. Ezt a Typ 
1 található egyébként a fiatal galamboknál is, 
azonban a nagy különbség abban áll, hogy a 
Typ 2 egyes egyedül csak a fiatal galambok-
ban található.

A Typ 2 tartalmazza a halált okozó formát. 
Ezt a Vírust 35 éve figyelem és csak egyetlen 
alkalommal találtam öreg galambon, 30 évvel 
ezelőtt Belgiumban, egy deurnei tenyésztőnél.

A Typ 2 halálos Herpesz-vírusnak négy 
sajátos szimptómája van.

Aki ezt egyszer már látta, egész életében 
nem fogja elfelejteni. Ezek a szimptómák a 
fiatalgalamboknál vannak. Általában 6 hetes 
koruk után félrehúzódnak a többiektől, felbor-
zolt tollal gubbasztanak becsukott szemmel, 
nem esznek, nem isznak. Az első pillanatban 
a legtöbb tenyésztő colira, paramixora, para-
tífuszra, vagy egy súlyos trichomonas fertő-
zésre gyanakszik.

Ez azonban mind téves. Ha a galamb csőrét 
kinyitjuk, egy erős vörös torkot látunk alul és 
felül sárga foltokkal. A galamb mindkét szeme 
be van gyulladva, a szemhéjak gyakran bevara-
sodnak és mint valami harmadik szemhéj tolód-
nak a szem fölé. Sok tenyésztő és sajnos állat-
orvos is a sárga pontokról ítélve trichomonasra 
gondol. Azonban, ha egy kenetben véletlenül 
néhány trichomonasra bukkanunk is, abszolút 
nem jöhet számításba egy komoly trichmonas 
fertőzés. A kórkép trichomonassal is és anélkül 
is azonos, ami azt jelenti, hogy a tricho ebben 
nem játszik szerepet.

A galambok ebben a stádiumban ment-
hetetlenül elvesznek.

Megfigyelhető az is, hogy ha a fészektestvé-
rek közül az egyik megfertőződik a Herpes 2 
vírussal, kb. egy héten belül a másik is ugyan-
ezzel a problémával lesz terhelt, amiből az 

következik, hogy ezek már 
a fészekben a szüleiktől fer-
tőződtek, melyek viszont 
semmilyen szimptómát 
nem mutattak, sőt kifogás-
talan állapotban is lehetnek. 
Nyilvánvaló tehát, hogy 
több faktorra van szükség 
ahhoz, hogy a kórkép meg-
jelenjen.

Én ezt a betegséget 
Herpes 2-nek nevezem és 
rájöttem, hogy ez a betegség képes megállni. 
Persze nem azoknál a galamboknál, melyek 
már három napja fertőződtek, hanem azok-
nál, melyeknél nyilvánvalóan hiányzik.

A betegségnek van egy olyan hajlama is, 
hogy csak lassan terjed.

30 évvel ezelőtt volt egy olyan tapasztala-
tunk, hogy ha egy bizonyos antibiotikummal 
oltottuk az állományt a betegség rögtön telje-
sen megállt, ami azt jelenti, hogy jelentős bak-
térium komponensek is léteznek, melyek ala-
kítják a kórképet olyanná, amilyen ez most.

Klinikai diagnózisra van szükség a pos-
tagalamboknál.

Hollandiában és Belgiumban divat lett az 
öreg galambok esetében is Herpeszről be-
szélni, amennyiben sárga foltokat találtak a 
galamb csőrében. Pedig ez egy teljesen más 
kórkép, mint a fiatalgalambok esetében, és 
nem is pusztulnak el ebben.

Kb. 25 évvel ezelőtt teszteltünk egy oltóanya-
got Herpesz ellen, ami a Balkánról származott. 
Teljesen sikertelen volt, de nem is lehetséges, 
ha arra gondolunk, hogy a természetes fertőzés-
re sem keletkezik immunválasz.

Az én vesszőparipám a postagalamboknál 
a klinikai diagnózis. Ezt negyven éve gyako-
rolom.

Fordította: 
Varga Antal

A bélsár az egészség tükre (1. rész)
A „jó pap is holtáig tanul” tartja a közmon-

dás. Ennek kapcsán a régi postagalamb újsá-
gokat lapozgatva akadtam rá H.W. Hauser ta-
nulmányára, amely a bélsár szabad szemmel 
is megítélhető elváltozásait taglalta.

Ezt az írást próbáltam a gyakorlat talajára 
átültetni, a mai ismereteink birtokában.

A bélsár formája, konzisztenciája, színe 
és mennyisége fontos mércéje az egészségi 
állapot megítélésének. Ha ismerjük ezt az ál-
lapotot, attól minden eltérőt értékelni tudunk, 
így időben azonosíthatunk néhány fontos 
galambbetegséget, természetesen megfelelő 
gyakorlat elsajátítása után. Ebben próbál út-
mutatást adni ez az írás.

Milyen az egészséges galamb ürüléke?
Nyilván valamennyien ismerik, tudják, 

hogy milyen az egészséges bélsár, de min-
denki számára érthetően leírni, ezt már egy 
nehezebb feladat.

Az egészséges trágya 3 részből áll:
- szilárd (valódi) bélsárból,
- urát kristályokból,
- és egy folyékony vizelet részből.

Összességében a galambok ürüléke gyen-
gén nedves, általában szilárd állományú, 
gömbölyded alakú, fehéres bevonatú és vál-
tozó színű. A fehéres bevonatot a vesék által 
kiválasztott és ugyancsak a kloákába ömlesz-
tett húgysavas sók (urát kristályok) képezik. 
A vizelet rész tiszta, áttetsző.

A változó szín mit is takar?

Ez lehet halványzöld, sárgás szürke, szür-
kés barna, más leírás szerint zöld vagy vilá-
gostól a sötét barnáig terjedhet.

Nyilván ez egyéni megítélés kérdése!
Jó tartás és takarmányozás mellett 1 nap 

alatt a galamb kb. 30-szor ürít, a napi ürülék 
mennyisége 10-20 gramm lehet.

A cikknek ez a része a nem betegségek-
ből fakadó elváltozásokat ismerteti. 

Kétségkívül a takarmányozás az egyik leg-
fontosabb befolyásoló tényező. Néhány pél-
da a teljesség igénye nélkül.

• Tiszta kukorica, élesztős takarmányok, 
zöldtakarmányok adagolása esetén a 
bélsár kissé nedvesebb, nagyobb meny-
nyiségű, sárgás szürke vagy erőteljesebb 
zöld színű.

• Nagy mennyiségű, lédús gyümölcsök 
vagy zöldségek adásakor pl. cékla, ha-
sonló az előzőekhez, csak színbeli el-
változás - vöröses árnyalatú - lesz az 
ürülék.

Mikor változhat még a bélsár minősége?
• Hirtelen takarmányváltáskor,
• ha olyan táplálékot kap a galamb, amit 

a szervezete nem tud lebontani, pl. bur-
gonyareszelék etetésekor a magas kemé-
nyítő tartalom miatt,

• ha poros, szennyezett, rosszul tisztított a 
szemes takarmány,

• hibás gritt és ásványi anyag adagolás ese-
tén (lásd. előző cikk só mérgezés),

• poshadt ivóvíz itatásakor,

• ha a dúc huzatos, nedves, rosszul meg-
világított.

• Szállítás során jellegzetes „fáradtsági trá-
gya” alakul ki.

• Kotlás után mindkét nemnél, vagy párba 
állításkor nagy mennyiségű, hígabb, bű-
zös ún. „tartott” ürülék keletkezik.

• Stressz hatásra, ijedtség alkalmával kicsi, 
erősen nedves bélsár jön létre.

• Tartós éhezés, vízfelvétel hiánykor az 
ürülék száraz, belül sötét, kívül feltűnő-
en fehér.

• Hasonló bélsárrekedés során is, bár ez ga-
lamboknál ritka kórkép. Ennek oka lehet 
súlyos fokú hajszálférgesség, idegen tes-
tek a bélcsatornában és esetleg térszűkí-
tő folyamatok (daganat).

A következő rész(ek) a nem fertőző és a 
fertőző okokat taglalja majd.

Egyértelmű dolgokról szólt ez a cikk, de 
mégis hasznosnak tartom ezt így összefoglal-
ni, főleg a kezdő galambászok számára!

Keressenek bátran az ismert elérhetőségeken!
Eredményes tenyésztést és versenyekre 

való felkészítést kívánok Önöknek! Keressék 
honlapunkat a www.galambpatika.hu címen!

Üdvözlettel:
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,

galambász
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In memoriam  Borsos Pál
1919-2012

Csendben ment el az élő legenda. Magával vitt kevésbé jót, megélt jókat és dicsőséget. Fura dolog az ember élete, 
akarata ellenére valamennyiünknek kétszer biztos fájdalmat okoz. Születésünk perceiben szülőanyánknak, ezt 
követően többé-kevésbé zajos életünk végére érvén ekkor a család, rokonság, barátok szenvedik meg a csendes 
távozást. Ezen önmagába forduló körből emberfiának még nem sikerült kitörnie.
Borsos Pál 1912-ben a magyar arany hazájában Recsken született. Az 1950-es évek elején Budafokra költözött, 
megházasodott, két gyermekük született Sándor és Erzsébet. MASZEK ÚRISZABÓ mesterségbeli tudása bőven 
elegendőnek bizonyult családja fenntartásának.
Első postagalambjait segédjétől kapta, gyors és felfelé ívelő sikeres galambász pályafutás vette kezdetét. Az 1950-es években 
a Szövetség vezetésébe választották. 1959-ben a Londonban megrendezett postagalamb olimpián, mint bíráló vett részt.
1962-ben a Szövetség mesterversenyző címmel tüntette ki, ezzel elismerve a messze az átlag feletti tenyésztői, versenyzői 
tudását. Ekkor már az ország sok-sok galambházában a Borsos galambok vitték a prímet, tenyésztett számos kiváló galambot.
A „174-es csodatojó” galambja talán máig nem talált legyőzőre. Rostockból országos első díj, Berlinből 2 x nyert 
országos első díjat. Nagypalócz József extra versenyzőjét, a 118-ast is Borsos Pál tenyésztette.
Postagalambász munkásságával KORSZAKOT alkotott, minek a hozadéka Budafokon a Peres út 10-ben lévő 
családi háza egyszeriben zarándokhellyé változott. A ház pincéjében kialakított ÚRISZABÓ MŰHELYBEN sok-
sok neves és hírnévre vágyó ember adta egymásnak a kilincset. Köztük Anker Alfonz is.

1975-ben kitalálta, megszervezte, megrendezte Milánóból az országos versenyt. Soha nem pihent meg egy-egy siker után, megtervezte és jelentős saját 
anyagi hozzájárulással megépítette a Budapest I. kerület első galambszállító autóját. Mindezekkel paralel 15 évig volt a Budapest I. kerület elnöke. 
2006-ban a Magyar Postagalamb Sportszövetség a Postagalamb sportban kifejtett munkájának elismeréséül a Postagalambsportért Érdem-
érem Arany fokozatával tüntette ki.
Óriási munkabírása ellenére két végén égette élete gyertyáját. Elvállalt minden olyan felkérést, amelyben a Magyar Postagalambsport előre 
vitelében tevőlegesen részt vehetett.
Munkabírása, szellemi tőkéje, ha kellett anyagi háttere is hadrendbe lett állítva.
Szép kort ért meg mindezek ellenére, vagy pont ezekért. Reményem: Szívében békességgel hagyta itt ezt az árnyékvilágot 2012. március 8-án.
Nem leszek állszent hosszú-hosszú évekig a galambászvilágból ajtót nem nyitottak rá a sporttársai. Mégis amint hírét vette hogy a Sport-
szövetségünk elnöke Bárdos István a Szövetség saját tulajdonát képező Székház megvásárlását szervezte az akkor 86 éves Borsos Pál 
100.000 Ft-ot utalt a Szövetség számlájára a megvalósulás reményében. Egyenes tartású egyenes gerincű a postagalamb sporttért minden-
kor mindenre képes úriember volt, lesz és marad emlékezetünkben.
Elnök úrral terveztük, hogy újra tiszteletünket tesszük nálad, nem vártál meg minket Pali bátyám. Nyugodj békében.
Sportszövetségünk örökös emléket állított számos nagyformátumú kortársadnak, egy neveddel fémjelzett országos versennyel kívánunk 
az utánunk jövőknek emléket állítani.

Őszinte híved Száraz György és a Magyar Postagalamb Sportszövetség vezetősége

Halottaink

Borsos Pál az Angol 
Szövetségtől 1959-

ben Londonban kapott 
galamb szoborral
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Lakossági 
Hirdetés

P o s t a g a l a m b 
állományomat fel-
számolom. Hosz-
szútávon országos 
szinten is kiemel-
kedő eredménye-
ket értek el évek 
óta! 

Tabáni Tibor 
20/918-12-772012. február 

28-án 76.-élet-
évében, tragi-
kus hirtelenség- 
gel elhuny édes-
apánk,
Nagy Gusztáv, 
postagalambász 
sporttárs.
S z e r e t n é n k 
mindazokkal tu-
datni, akik sze-

rették, tisztelték, és sporttársuknak 
tekintették.

Köszönettel . ifj. Nagy Gusztáv


