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2012. évben a SYMA Sport- és Ren-
dezvény Központ volt a helyszíne az I. 
Európai Kontinentális Kupa és Nem-
zetközi Kiállításnak, III. Közép-Európa 
Kupának valamint az 56. Országos Pos-
tagalamb Kiállításnak. E rendezvényen 
egész Európa galambászainak postaga-
lambjait láthatták a kiállításra érkező 
látogatok.

SPORT kategóriákban és STANDARD 
kategóriákban történtek a bírálatok, mely 
bírálatokat magyar és külföldi szakembe-
rek végezték.

E nagyszámú mezőnyben Magyaror-
szágon a STANDARD HÍM kategóriában 
ELSŐ helyen végzett HAJDÚ ISTVÁN 
sporttárs HU 09-03-88072 gyűrűszámú 
Kkcs galambja. E galamb a rangos nem-
zetközi mezőnyben a MÁSODIK helyen 
végzett. 

A galambot nekem is sikerült kézbe 
vennem, majd fotóznom. Most írhatnék 
különböző jelzőket, minősítéseket, de 
tömören: nem véletlen győzött e ga-
lamb. Minden része, melyet a bírálatnál 
figyelembe kell venni, szinte tökéletes 
volt. (Az 56. Országos Postagalamb Ki-
állításon 93.000 pontot, míg a nemzet-
közi mezőnyben 92.500 pontot kapott a 
bírálóktól, 0,0833 ponttal kevesebbet, 
mint a nemzetközi mezőnyt nyerő első 
hím).

Hajdú István 40 éves, foglakozása ács 
és tetőfedő, házas, két gyermek atyja, – 17-
19 évesek – felesége MARCSI asszony, 
lakik Budapest III. ker. Óvár u. 6. sz. 
Tel: 06-20-9410-883 Email: motyo27@t-
online.hu, korábban Isaszegen lakott. 
Ott is voltak galambjai és szerény ered-
ményei. Amikor Budapestre a jelenlegi 
lakhelyére költözött, elhatározta, hogy a 
postagalambokkal való foglakozást ko-
molyan fogja végezni. Eredményeket kell 
e sportban elérni.

Első és legfontosabb volt, hogy igé-
nyes galambházat készítsen, tágas, szel-
lős, huzatmentes, napfényes és száraz 
dúcot sikerült alkotnia, ahol minden 
galambnak van helye. Külön vannak a 
versenyzők, a tenyészek és a fiatalok. A 
dúc könnyen kezelhető, tisztán tartható, 
a galambok rendkívül jól érzik benne 
magukat.

2003. évtől foglakozik versenyszerűen 
a galambokkal. Elhatározta, hogy egy ütő-
képes all-round állományt alakít ki és erre 
sokat áldozott, de az eredmények azt mu-
tatják, hogy a ráfordítás, úgy időben, mint 
anyagiakban nem voltak hiába valóak. A 
B-09 egyesületben és a Bp. III. kerületben 
versenyez az ott kialakított versenyprog-
ramokban.

Galambjai törzsállománya – „Gyerkó” 
– vonal, Huben, W. Gerts, Horemans 
és Van de Pool galambokra épül. E ga-
lambok párosításából azután az utódok 
kombinációjaiból kelt galambokkal ver-
senyez.

Állományából a „Gyerkó” x Horemans 
vonal vált be legjobban. E galambok 750 
km-ig minden távról jól teljesítenek. Pl. 
2011. évben 21 Tagszövetségi díjat repül-
tek. Ebből 11 db első, 5 db második és 5 
db harmadik díj volt.

Regensburgból 06-03-70093-as hím 
galambja zóna első díjat szállt! E ga-
lamb 5 év alatt 45 helyezést szállt. (Eb-
ből 6 első díj – közöttük 4 db zóna 1 díj.)

A POZNAN-ban rendezett XXXIII. 
Olimpián a HU 09-03-88050-es kék 
hím galambja volt kint és ott a 4. helyet 
szerezte meg. E galamb az 55. Országos 
Postagalamb Kiállítás standard hím ka-
tegória 1. helyezettje volt.

A mostani 56. Országos Postagalamb 
kiállításon és az I. Európai Kontinentá-
lis Kupa Nemzetközi Kiállításon győz-
tes galambja a HU 09-03-88072 Kkcs 
hím galambja:

Apa: Anya:
„MÁRTON” „ÖREGLÁNY”

HU 03-02-13873 HU 01-16-41821
Gyerkó x 
Eijerkamp

telivér HOREMANS 
Vígh Árpádtól

Kk kcs

2 év alatt 17 helyezést szállt ebből ti-
zenötször volt az első 100-ban!

Regensburgból egyesületi és tagszö-
vetségi 1. helyet ért el.

A versenyeken csak a hímeket repteti. 
A versenyről érkező galambokat a fész-
keikben a tojók várják. A megérkezéskor 
a rögzítést elektromos rendszer végzi.

Néhány kiemelkedő galambjának ered-
ménye:

- HU 06-03- 70020 4 év   26 hely
- HU 09-03- 88072  2 év 17 hely
- HU 09-03- 88076  2 év  12 hely
- HU 09-03- 88095  2 év  19 hely
- HU 07-50- 47278  4 év  27 hely
- HU 09-03- 88091  2 év  12 hely
- HU 09-03- 88070  2 év 8 hely
Igazából 2006. évtől jöttek a jó eredmé-

nyek. 2006-2007. években a rövid, közép 
és általános bajnokság. 2010. évben a sprint 
bajnokság, 2011. évben a rövid, közép és ál-
talános bajnokság, 2011. évben a B-09-ben 
mindent megnyert galambjai eredményeivel!

Egész évben nagyon ügyel arra, hogy 
versenygalambjai, de a dúcokban lévő 
valamennyi galambja egészségi állapota 
rendben legyen. Egészségmegőrző prog-
ramjáról nem beszélt, de januárban az 
általa kialakított kúrát minden galambja 
megkapja.

Idegen galambot, már a tenyésztésre 
gondolva, legkésőbb előző év decembe-
réig hoz be, ezután minden galambja egy-
séges megelőző kúrában vesz rész.

Hajdú Istvánnak van egy honlapja a 
www.Galamb.lap.hu és itt meg kell ke-
resni a nevét, ráklikkelni és máris ott az 
oldal, melyen szerepelnek galambjai, 
törzsállománya, bázis tenyészállománya, 
versenyzői eredményei, képalbum, ripor-
tok, magnófelvételek stb. melyek itt rész-
letesen megtekinthetőek.

Jövőbeni tervei közé tartozik többek 
között, hogy a hosszú távon kerületi szin-
ten jobb eredményeket érjen el, galamb-
jai gyorsaságán javítani és természetesen 
minél több díjat megnyerni. Családja, fe-
lesége támogatják hobbiját és esetenként 
segítenek neki a galambok ellátásában.

A riport készítésekor látottak, a kézbevett 
galambok alapján meg van a remény arra, 
hogy tartósan az eredményes versenyzők kö-
zött maradjon. Állománya nagyon egységes 
és az eredményeken túl küllemre sem rosz-
szak. Szerintem a Standard kategóriában a jö-
vőben is számolni kell a Hajdú galambokkal.

Ez úton is ismételten gratulálok az elért 
sikerekhez és határozottan állítom, hogy ga-
lambszeretete a sportunk szeretete példa le-
het a kezdők, de még a haladók számára is.

-r  -ó.

1x olimpikon, 2x standard hím kategória győztes, 7x Tagszövetségi Bajnok és számtalan
egyesületi, tagszövetségi díj tulajdonosa

Látogatás Hajdú István postagalambásznál
A tudatosság és tervszerűség mindig eredményre vezet 
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Ellenőrző Bizottság jelentése 
2011. évi CLXXV. törvény Az egyesülési jogról

1.§ A törvény hatálya a Polgári Törvény-
könyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján 
létrehozott alapítványokra, egyesüle-
tekre, közhasznú szervezetekre, illetve 
az egyesülési jog alapján létrejött egyéb 
szervezetekre terjed ki.

2.§ E törvény alkalmazásában
6. Civil szervezet: a Magyarországon nyil-

vántartásba vett egyesület;
9. Felelős személy: a civil szervezet léte-

sítő okiratában és belső szabályzataiban 
vezető tisztségviselőként megjelölt vagy 
egyébként érdemi döntési jogkörrel ren-
delkező személy, valamint az a személy, 
aki a létesítő okirat felhatalmazása, a ci-
vil szervezet legfőbb szervének határo-
zata vagy szerződés alapján a civil szer-
vezet képviseletére vagy pénzforgalmi 
számlája feletti rendelkezésre jogosult;

10. Gazdálkodó tevékenység: azon tevé-
kenységek összessége, amelyek a civil 
szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi 
helyzetére kiható gazdasági eseményt 
eredményeznek;

13. Hatókör: civil szervezet működésének 
földrajzi kiterjedése, amely lehet:
 a) helyi: a működés területe a szék-

hely (illetve telephelyek) településére 
vagy annak egy részére korlátozódik;

 b) területi: a működés kiterjedése a he-
lyi kiterjedést meghaladja, de nem éri 
el az országos szint követelményeit;

 c) országos: a civil szervezet legalább 
hét megyében tartós tevékenységet 
végez;

14. Induló tőke: a civil szervezet létre-
hozásakor az alapító(k), illetve alapító 
tag(ok) által a civil szervezet rendelke-
zésére bocsátott vagyon;

20. Közhasznú tevékenység: minden olyan 
tevékenység, amely a létesítő okiratban 
megjelölt közfeladat teljesítését köz-
vetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel 
hozzájárulva a társadalom és az egyén 
közös szükségleteinek kielégítéséhez;

23. Legfőbb szerv: az egyesület taggyűlése 
vagy a létesítő okirat rendelkezései sze-
rint közvetlenül vagy közvetett módon 
választott testület;

24. Létesítő okirat: az egyesület alapsza-
bálya;

29. Vezető tisztségviselő: az egyesület 
ügyintéző és képviseleti szervének vagy 
– amennyiben az egyesületnek van fel-
ügyelő szerve – a felügyelő szerv elnöke 
és tagja;

3. § 
1. Az egyesülési jog mindenkit megillető 

alapvető szabadságjog;
3. Az egyesülési jog gyakorlása nem járhat 

mások jogainak és szabadságának sérel-
mével;

4. Az egyesülési jog alapján szervezet min-
den olyan tevékenység végzése céljából 
alapítható, amely összhangban áll az Alap-
törvénnyel, és amelyet törvény nem tilt;

4. §
2. Az egyesület jogi személy, amely a nyil-

vántartásba vétellel jön létre;
3. Az egyesület szövetség, ha tagjai között 

legalább két jogi személy vagy szervezet 
van;

8. §
1. Minden egyesület saját maga rendel-

kezik nevével, címerével, logójával és 
minden a nevéhez kapcsolódó joggal;

11. §
1. A civil szervezet működése felett az 

ügyészség az ügyészségről szóló tör-
vény rendelkezései szerint törvényessé-
gi ellenőrzést gyakorol;

2. A törvényességi ellenőrzést gyakorló 
ügyész ellenőrzi, hogy a civil szervezet
 a) belső (önkormányzati) szabályza-

tai, illetve azok módosításai megfelel-
nek-e a jogszabályoknak és a létesítő 
okiratnak;

 b) működése, határozatai, a legfőbb 
szerv döntései megfelelnek-e a jog-
szabályoknak, a létesítő okiratnak 
vagy az egyéb belső (önkormányzati) 
szabályzatoknak;

3. Ha a civil szervezet működésének törvé-
nyessége másképpen nem biztosítható, 
az ügyész törvényességi ellenőrzési jog-
körében eljárva keresettel a bírósághoz 
fordulhat. A bíróság a keresetet meg-
vizsgálja és szükség esetén
 a) megsemmisíti a civil szervezet bár-

mely szervének törvénysértő határo-
zatát, és szükség szerint új határozat 
meghozatalát rendeli el,

 b) a működés törvényességének hely-
reállítása érdekében összehívja a leg-
főbb szervet;

 c) ha a törvényes működés nem állít-
ható helyre, vagy a b) pont szerinti ha-
táridő eredménytelenül telt el, a civil 
szervezetet megszünteti;

4. A bíróság az ügyész keresete alapján fel-
oszlatja az egyesületet;

5. A bíróság az ügyész keresete alapján 
megállapítja az egyesület megszűnését, 
ha az legalább egy éve nem működik, 
vagy tagjainak száma a Ptk. 61. § (3) 
bekezdésében meghatározott legkisebb 
létszám alá csökken;

12. § Az ügyész törvénysértő intézkedései 
ellen az ügyészségről szóló törvény sze-
rint kifogásnak van helye;

13. § 
1. A civil szervezetet a törvényszék veszi 

nyilvántartásba;
3. A civil szervezet nyilvántartásban sze-

replő adatai országosan egységes, elekt-
ronikus, bárki számára ingyenesen hoz-
záférhető közhiteles nyilvántartásban 
elérhetők;

14. § 
1.A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesz-

téséért felelős miniszter a civil szerve-
zetekkel kapcsolatos nyilvános, közér-
dekből nyilvános információk gyűjtése, 
rendszerezése és közzététele céljából 
akadálymentes honlapot működtet (to-
vábbiakban: Civil Információs Portál);

15. §
1. A civil szervezet nyilvántartásba bejegy-

zett adatai – ideértve a törölt adatokat is 
– nyilvánosak;

2. Az egyesület bírósághoz benyújtott ira-
tai, ideértve a még el nem bírált kérelmet 
és mellékleteit is, – a (3) bekezdésben 
meghatározott kivétellel – nyilvánosak, 
azokat bárki megtekintheti, és azokról 
feljegyzést készíthet;

3. Az egyesület alakuló ülésének jelenléti 
íve, valamint az egyesület tagnyilvántar-
tása nem nyilvános;

4. A törvényességi ellenőrzési eljárás kere-
tében az ügyészség teljes körű iratbete-
kintésre jogosult;

17. § 
1. A civil szervezet a létesítő okiratában 

meghatározott cél megvalósítása érdeké-
ben vagyonával önállóan gazdálkodik;

2. A civil szervezet tartozásaiért saját va-
gyonával felel. A civil szervezet alapí-
tója, tagja – a vagyoni hozzájárulásának 
megfizetésén túl – a szervezet tartozása-
iért saját vagyonával nem felel;

3. A civil szervezet a létesítő okiratban 
meghatározott cél szerinti tevékenysé-
get folytathat és – célja megvalósítása 
gazdasági feltételeinek biztosítása ér-
dekében – gazdasági-vállalkozási tevé-
kenységet is végezhet, amennyiben ez 
az alapcél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti;

19. §
1. A civil szervezet bevételei:

 a) egyesület esetében tagdíj;
 b) gazdasági-vállalkozási tevékeny-

ségből (szolgáltatás nyújtásából) szár-
mazó bevétel;

 ca) a pályázat útján, valamint egyedi 
döntéssel kapott költségvetési támo-
gatás;

 cd) a személyi jövedelemadó megha-
tározott részének az adózó rendelke-
zése szerint kiutalt összege;

 e) más szervezettől, illetve magánsze-
mélytől kapott adomány;

2. A civil szervezet költségei, ráfordításai 
(kiadásai):
 a) alapcél szerinti (közhasznú) tevé-
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kenységhez közvetlenül kapcsolódó 
költségek;

 b) gazdasági vállalkozási tevékeny-
séghez (szolgáltatás nyújtásához) 
közvetlenül kapcsolódó költségek;

 c) a civil szervezet szerveinek, szer-
vezetének működési költségei (ideért-
ve az adminisztráció költségeit és az 
egyéb felmerült közvetett költsége-
ket), valamint a több tevékenységhez 
használt immateriális javak és tárgyi 
eszközök értékcsökkenési leírása;

20. § A civil szervezet bevételeit a 19. § (1) 
bekezdés szerinti részletezésben, költsé-
geit ráfordításait (kiadásait) a 19. § (2) 
részletezésben elkülönítetten, a számvi-
teli előírások szerint tartja nyilván;

27. §
1. A civil szervezetnek az alapcél szerinti 

(ezen belül közhasznú) tevékenységé-
ből, illetve a gazdasági-vállalkozási te-
vékenységéből származó bevételeit és 
költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkü-
lönítetten kell nyilvántartani;

2. A civil szervezet nyilvántartásaira egye-
bekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy 
közhasznú jogállású szervezet kizárólag 
kettős könyvvitelt vezethet;

28. §
1.A civil szervezet a működéséről, vagyo-

ni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az 
üzleti év könyveinek lezárását követő-
en az üzleti év utolsó napjával, illetve 
a megszűnés napjával a jogszabályban 
meghatározottak szerint köteles beszá-
molót készíteni;

2. Civil szervezet esetében az üzleti év 
azonos a naptári évvel;

3. A beszámoló formáját a civil szerve-
zet által folytatott tevékenység, az éves 
összes bevétel nagysága, valamint a 
könyvvezetés módja határozza meg.

29. §
1. A civil szervezet könyvvezetése – a be-

számolási kötelezettség függvényében 
– az egyszeres vagy a kettős könyvvitel 
rendszerében, magyar nyelven, forint-
ban történhet;

30. §
1. A civil szervezet köteles a jóváha-

gyásra jogosult testület által elfoga-
dott beszámolóját, valamint közhasz-
núsági mellékletét az adott üzleti év 
mérlegfordulónapját követő ötödik hó-
nap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni;

4. Ha a civil szervezet saját honlappal 
rendelkezik, a közzétételi kötelezettség 
kiterjed a beszámoló, valamint közhasz-
núsági melléklet saját honlapon történő 
elhelyezésére is;

5. Ha a civil szervezet a beszámolóval kap-
csolatos kötelezettségét elmulasztja és 
azt egy éven belül nem pótolja, a bíróság 

törvényességi ellenőrzési eljárás lefoly-
tatása céljából értesíti az ügyészséget;

6. A civil szervezet beszámolójára egye-
bekben a számvitelről szóló törvény, va-
lamint az annak felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendelet előírásait kell 
alkalmazni;

Módosító rendelkezések

79. §
3. Az egyesület alapításához az szükséges, 

hogy legalább 10 alapító tag az egyesü-
let megalakulását kimondja, az egyesü-
let alapszabályát elfogadja, ügyintéző és 
képviseleti szerveit megválassza és Ma-
gyarországon székhellyel rendelkezik;

4. Az egyesület megalapítását követően 
kérni kell annak nyilvántartásba vételét;

6. Az egyesület a nyilvántartásba vételével 
jön létre. Az alapszabály módosítása ese-
tén az egyesület nyilvántartásba vételére 
irányadó szabályokat kell alkalmazni;

62. §
1. Az egyesület alapszabályában rendel-

kezni kell a szervezet nevéről, céljáról 
és székhelyéről, szervezetéről, a tagsági 
jogviszony keletkezésének és megszű-
nésének módjáról és feltételeiről;

3. Az egyesület tagja;
 a) részt vehet az egyesület tevékeny-

ségében és rendezvényein;
 b) választhat és választható az egyesü-

let szerveibe;
 c) köteles eleget tenni az alapszabály-

ban meghatározott kötelességeinek;
 d) nem veszélyeztetheti az egyesület 

céljának megvalósítását;
4. Az egyesület alapszabálya különleges 

jogállású tagságról (pártoló tag, tiszte-
letbeli tag) is rendelkezhet. A pártoló 
tag az egyesület tevékenységében csak 
vagyoni hozzájárulással vesz részt, a 
tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai vá-
lasztják meg e tagságra;

5. Az egyesület ügyintéző és képviseleti 
szervének tagja az lehet,
 a) aki legalább korlátozottan cselek-

vőképes;
 b) a közügyek gyakorlásától nincs el-

tiltva;
 c) magyar állampolgár;

8. Az egyesület a vagyonával önállóan 
gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyo-
nával felel. A tagok – a tagdíj megfizeté-
sén túl – az egyesület tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek;

63. §
1. Az egyesület legfőbb szerve a tagok ösz-

szessége (taggyűlés)
2. Az egyesület legfőbb szervét szükség 

szerint, de legalább évenként egyszer 
össze kell hívni. A legfőbb szervet ösz-

sze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság 
elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább 
egytizede vagy az alapszabályban ettől 
eltérően meghatározott hányada – az ok 
és a cél megjelölésével – kéri;

3. Az egyesület ügyintéző és képvisele-
ti szerve a tagok által ilyen célból – az 
alapszabályban meghatározottak szerint 
– közvetlenül vagy követett úton válasz-
tott testület (elnökség) vagy személy;

4. Az egyesület legfőbb szervének hatás-
körébe tartozik:
 a) az alapszabály megállapítása és 

módosítása;
 b) az éves költségvetés, illetve az elő-

ző évről szóló számviteli beszámoló 
elfogadása

 c) az ügyintéző és képviseleti szerv 
éves beszámolójának elfogadása;

 d) az egyesület más egyesülettel való 
egyesülésének, szétválásának vagy 
feloszlásának kimondása;

 e) az ügyintéző és képviseleti szerv 
tagjainak megválasztása és visszahí-
vása;

 f) döntés mindazokban az ügyekben, 
amelyeket az alapszabály a legfőbb 
szerv kizárólagos hatáskörébe utal;

6. Az egyesület szervei határozatképesek, 
ha tagjainak több mint a fele jelen van, 
az alapszabály ennél magasabb jelenlé-
ti arányt is megállapíthat. Az egyesület 
szervei határozataikat a jelenlévők szó-
többségével hozzák mindazon kérdés-
ben, amely tekintetében az alapszabály 
a szótöbbség magasabb arányát nem 
írja elő;

7. Ha az egyesület szerveinek ülése nem 
határozatképes, megismételt ülést kell 
tartani, későbbi időpontra hívható össze;

64. §
1. Az egyesület megszűnik, ha

 a) a legfőbb szerv döntése alapján át-
alakul,

 b) a legfőbb szerve a feloszlásáról ha-
tároz,

 c) a bíróság feloszlatja,
 d) a törvényességi ellenőrzési eljárás 

eredményeképpen a bíróság megszün-
teti vagy megállapítja megszűnését;

2. Az (1) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt 
esetekben az egyesület jogutód nélkül 
szűnik meg;

4. Az egyesület alapszabálya vagy törvény 
eltérő rendelkezése hiányában a jogutód 
nélkül megszűnt egyesület megmaradt 
vagyonát a törvényben meghatározott 
célra kell fordítani;

170. §
2. Adómentes valamennyi helyi adó alól – 

a (3) bekezdésben foglaltakra figyelem-
mel – az egyesület;

Dr. Rózsa Ernő
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Ősbemutató 
 Anker Alfonz: Tenyésztési tapasztalataimból

Egy tudományos intézet munkatársaként 
nemesítő állattenyésztéssel foglalkozom. 
Minthogy munkámat mindig a legnagyobb 
szenvedéllyel végeztem és 25 éve magam is 
tenyésztek postagalambokat, az évek során a 
témában több tapasztalatot tudtam gyűjteni. 
Ezekből szeretnék itt néhányat Önökkel meg-
ismertetni.

Sajnos nagyon gyakran előfordul, hogy 
„A” vagy „B” tenyésztő neve egyszerre csil-
logni kezd, néhány éven át kiemelkedően 
szerepel a versenyeken, azután minden fára-
dozása ellenére gyengülnek az eredményei, 
végül néhány év után a hajdan oly jól hangzó 
nevet alig lehet már a listákon találni.

Min alapul ez? Mi lehet a minőség-rom-
lás oka? Fajta? Takarmányozás? Gondozás? 
Aligha, hiszen ezek – ha lehetséges – még 
előírásszerűbbek, mint korábban.

Ez többnyire a galambok minőségén ala-
pul. Majdnem minden tenyésztő pályafutásá-
ban sikerül egyszer vagy máskor „A” és „X” 
törzsek, vagy egyszerűen csak két jó galamb 
keresztezése. Ezek azután különösen jó utó-
dokat adnak sorozatban. Akár tudatosan, akár 
véletlenül sikerül ilyen jól egy keresztezés, 
termékei fényesen felragyogtatják a tenyész-
tő nevét.

Eltelik azonban néhány év, a tenyésztő már 
nem törődik a kiinduló galambokkal – ame-
lyek a keresztezést adták –, hanem a továb-
biakban a sikersorozat tagjaira épít, amelyek 
a dicsőséget hozták számára. Úgy véli ezek 
jobbak, és ezek számára kell a hely a dúcban.

A következő generációkban azonban a sok 
reményteljesen felnevelt fiatal között már 
csak itt-ott akad néhány jó galamb, a tenyész-
tésben folyamatos visszaesés tapasztalható.

Az állattenyésztés örökléstudományában 
alapvető tudni, hogy a különböző fajták, tör-
zsek, családok keresztezésénél egyesek kom-
binálásával kiemelkedő eredményeket lehet 

elérni, mások viszont említésre alig méltó 
eredményeket mutatnak fel. Azt a bizonyos 
pluszt, amelyet egy jó keresztezés adhat, ne-
vezzük „heterózis effektus”-nak.

Hogyan realizálódik a heterózis a keresz-
tezett galamboknál? Mindenekelőtt a felfo-
kozott VITALITÁS-ban, ÉLETERŐ-ben, a 
megtermékenyülés pillanatától kezdve.

Azaz:  jobb az embrionális fejlődés,
sikeresebb a tojásból való kikelés,
intenzívebb a fióka növekedése,
ellenállóbb a kórokozókkal szemben,
erősebben fejlett belső szervei lesznek,
intenzívebb lesz az anyagcseréje.
Mindezt összefoglalhatjuk tulajdonképpen 

a VITALITÁS kifejezéssel. Az pedig mind-
annyiunk előtt világos: minél nagyobb a vi-
talitás, annál könnyebb galambjaink formáját 
és a forma tartósságát elérni. Ezek összekap-
csolt láncszemek.

A heterózis effektus azonban nem sablon-
szerűen egyforma bármilyen, tetszés szerinti 
keresztezésnél. A heterózis hatás annál na-
gyobb, minél nagyobb a genetikai távolság 
a két keresztezendő partner (fajta, törzs, 
egyed) között. A helyesen kiválasztott fajták 
keresztezésénél az öröklés vonatkozásában 
különböző nemi sejtek egyesülnek, ami által 
jelentős belső ellentét jön létre. Ilyen módon 
erőteljesebben fejlődik a testben az asszi-
miláció és a disszimiláció, élénkebb lesz az 
anyagcsere. Az eredmény egy nagyobb telje-
sítményre képes galamb-szervezet lesz.

A keresztezett állatok előnye:
1. Annál erősebb, minél nagyobb a belső 

genetikus távolság a két keresztezendő ga-
lambcsalád között.

2. Függ a két összepárosított partner „pos-
tagalambi” minőségétől, tehát az örökítő ké-
pességüktől.

Legnehezebb feladatunk galambjaink röp-
tetése során a megfelelő kondíció és forma 

elérése. Mindegyikünk tudja saját tapasztala-
tából, hogy ezt a feladatot a nagy vitalitású 
galamboknál 30-40 százalékkal könnyebb 
teljesíteni, mint a szükséges vitalitással nem 
rendelkező galambok esetében.

A fokozott vitalitás elérésére a legbizto-
sabb módszer egy jól átgondolt keresztezés. 
Ám két fajta (vagy törzs) genetikus távol-
ságát egyszerű módszerekkel nem könnyű 
megállapítani. Sokkal egyszerűbb, ha figyel-
jük, hogy más tenyésztők legjobb galambjai 
melyik törzsek vagy családok keresztezési 
kombinációjából származnak.

Természetesen gyakran előfordul, hogy 
nem két önálló törzset, hanem több törzs (pl. 
FABRY x JANSSEN, vagy DEVRIENDT 
x DELBAR) keverékeit keresztezzük. Az 
ilyen galambok tenyész értékének becslésé-
nél azonban óvatosnak kell lennünk, mert az 
örökítési erő vonatkozásában sok csalódás 
lehetséges.

Ismerünk jó tenyésztőktől igazi, híres 
törzseket, amelyek többé-kevésbé tiszta te-
nyészetnek számítanak. Nagy figyelemmel 
kell kísérnünk, hogy a különböző törzseket 
milyen eredménnyel lehet más törzsekkel ke-
resztezni. Ha valamely „X” törzs egy másik – 
mondjuk „Y” törzs egyedeivel különösen jól 
kombinálódik, akkor ezt a keresztezést kell 
favorizálnunk.

A legnagyobb mestereknek sincs teljesen 
egységes állományuk. Időről-időre új anya-
got hoznak hozzá. Lehetőség szerint olyan 
törzsekre van tehát szükségünk, amelyek a 
legtisztább vérűek. Ha pedig keresztezési 
célokra telivér tenyész anyagot kívánunk be-
szerezni, akkor a kiválasztásnál nagy figyel-
met fordítsunk arra is, hogy lehetőség szerint 
még a fajtán belül is azt a vonalat válasszuk, 
amelyik a tervezett keresztezéshez a legtöbb 
sikert ígéri.

Keresztezzük az ily módon kiválasztott 
két fajtát egymással, és ha azt látjuk, hogy 
az utódok nagy része nálunk is átlagon felüli 
vitalitással és minőséggel rendelkezik, meg-
kezdhetjük a tenyésztést.

Ekkor mindkét törzsnél csinálunk néhány 
rokontenyésztéses párosítást és az ezekből 
származó rokontenyésztett galambokat egy-
mással keresztezzük. Ezzel fokozódik a vélt 
belső genetikai távolság a keresztezésre hasz-
nált két törzs között, ily módon jelentősen 
emeljük a keresztezési effektust. Tapaszta-
latból tanácsolom, hogy ne testvéreket vagy 
féltestvéreket párosítsunk, hanem apa-lánya 

Az alábbi cikket 1963-ban, német nyelven írta Anker Alfonz belga és holland galambász 
szaklapok részére, ahol akkoriban gyakran jelentek meg – és nagy visszhangot keltettek 
írásai. Ez a cikk valahogy elkallódott és csak 2012. januárjában került elő, amikor SALGÓ 
ARNOLD sporttárs elküldte nekem, mert úgy vélte: legjobb helyen nálam lesz, az Anker- 
hagyatékban.

Miután elolvastam a cikket, úgy éreztem: ezek a gondolatok ma is megállják helyüket, 
többségükből ma is vonhatunk le hasznos következtetéseket, tanulhatunk.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség ebben az évben ünnepli fennállásának 130. évfor-
dulóját. E hosszú időszak minden kétséget kizáróan legjobb – és világszerte elismert – szak-
írója Anker Alfonz volt. Úgy gondolom, e jeles évfordulón is méltóképen tisztelgünk Anker 
Alfonz emléke előtt, ha ezt a váratlanul felbukkant eredeti írását egy időben jelentetjük meg 
Magyarországon, Németországban, Belgiumban és Hollandiában.

Szeretettel és szívesen nyújtom át Önöknek:
Gyulai József
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vagy anya-fia párosításokat végezzünk. Ezt 
esetleg még egy generációban megismétel-
hetjük.

Egy ilyen beltenyésztés célja, hogy – 
amennyiben a próba-párosítás eredményes-
nek látszik – a keresztezéssel elért heterózis – 
vitalitást még tovább fokozzuk azáltal, hogy 
a két törzset a beltenyésztés révén egymástól 
még jobban eltávolítjuk genetikailag.

Miért tanácsolom a szülő-utód párosítást a 
testvér párosítás helyett?

Ha van egy galambunk, melynek tulajdon-
ságait jól ismerjük, sőt az örökítő képességé-
ről is van némi ismeretünk és ezt egy egyenes 
ági ivadékával párosítjuk, akkor olyan utódo-
kat kapunk, amelyek megnövelt mennyiség-
ben hordozzák ennek a galambnak a tulaj-
donságait és a vérhányada 75-25% lesz.

Abban az esetben azonban, ha két testvért 
párosítunk össze, akkor egy ilyen pár a két 
szülő keveréke és utódaikban ugyanúgy 50-
50% lesz a vérarány a nagyszülőkből, emel-
lett még az is nagyon bizonytalan, hogy mit 
és melyik részről örökölnek.

A beltenyésztett egyedeknek legtöbbször 
kisebb a vitalitásuk és ezért a versenyeken 
valóban nem a legjobbak. De a tenyésztésben 
a legtöbbet adják vissza!

És még egy érdekes tapasztalat:
Első kísérleteimben a rokontenyésztéses 

párosítást késő nyáron végeztem így csak egy-
egy pár fiókát kaptam a Jef SYMONS (Gent)-
féle és az én régi törzsemből. Ezek a fiatalok 
kevéssé sikerült galamboknak látszottak. Kö-
zépszerű, részben elégtelen vitalitás, nem elég 
erős testfelépítés jellemezte őket, néhányuk 
kiválasztásával is gond volt, stb.

Ezeket keresztezés céljából mégis ösz-
szepárosítottam. A tojó (ROKI volt a neve) 
a következő évben csak 3 tojást tojt, majd 
télen ragadozó madár áldozata lett. A 3 tojás-
ból azonban született 3 extra vitalitású madár 
(FOXI, FŐNÖK, FLÓRIÁN), amelyek mesz-
sze felülmúlták vitalitás tekintetében a törzs 
összes egyedét.

Ugyanabban az évben sikerült a gyenge 
ROKI helyett sokkal erősebb, nagyobb vi-
talitású testvéreket tenyészteni, így a ROKI 
elvesztését alig hiányoltam. A következő év-
ben tehát helyettesítettem ROKI-t a testvéré-
vel és a keresztezésből sokkal inkább átlagon 
felüli madarak születtek (SZPUTNYIK, a  
SYMONS törzsbeli hím apa-lánya párosítás-
ból született.)

Később gyakran találkoztam a ténnyel, 
hogy a beltenyésztett galamboktól szárma-
zó degeneráltnak látszó galambok nagyobb 
heterózis-vitalitást örökítenek, mint a kiné-
zetre jobbnak látszó egyedek. Természetesen 
a beltenyésztésből származó, de egyébként 

életerős galambok még mindig több keresz-
tezési vitalitást adnak a tenyésztésben, mint 
az ilyenek előzetes beltenyésztés nélkül.

A „recept” tehát:
Hogy az ember két galambtörzs sikeres 

kombinációját eltalálja, először gondoskod-
jon arról, hogy ezek a kiinduló törzsek a 
lehetőséghez képest tisztán fennmaradjanak 
és a jövőben futószalagon tudják a keresz-
tezést szolgálni. Hogy ez biztosítva legyen, 
mindkét törzsben hajtsunk végre apa-lánya, 
vagy anya-fia rokontenyésztéses párosításo-
kat. A két törzs beltenyésztett utódait páro-
sítsuk azután egymással, így elősegítjük az 
utódoknál már az egyszerű keresztezésnél is 
megmutatkozó vitalitás növekedését. Kérem 
vegyék itt figyelembe azt a néhány részletet 
is, amelyekre rámutattam.

De ez még mindig nem a csúcs a maximá-
lis vitalitás eléréséért folyó harcban. Azok a 
galambok, melyeket előzetes beltenyésztés 
után kereszteztünk, többnyire csak abban 
az esetben lesznek jó tenyészállatok, ha egy 
meghatározott terv szerint párosítjuk őket.

A legjobb párosítás ilyen galamboknál, ha 
a hasonlóan beltenyésztett galambokat két 
különböző törzsből hozzuk össze, és a vég-
eredmény az lesz, hogy négy beltenyésztett 
vonal kerül össze az utódokban. Természe-
tesen folyamatosan figyelnünk kell, hogy a 
különböző törzsek miként kombinálódnak 
egymással.

Egy idő óta magam is ilyen hibrid-galam-
bok tenyésztését végzem. Ehhez először há-
rom törzs kombinációs képességének vizsgá-
lata volt a feladat.

Ezek az alábbi törzsek voltak:
1. A saját „régi” törzsem
2. Jef SYMONS törzse (Gent, Belgium)
3. John WIEMELS törzse (Lakewood, Ohio, 

USA)
Az úgynevezett „régi” törzs eredményes 

hosszú távú törzs, amely közel 25 éve nem 
kapott vérfrissítést, emiatt kissé lustává és 
későn érővé vált. A Jef SYMONS-féle törzset 
1957-ben kaptam és ezek a galambok külö-
nösen jó kombinációt adtak a „régi” törzs 
egyedeivel. Az én közreműködésemmel egy 
USA-beli galambtenyésztő barátomhoz is ke-
rültek SYMONS galambok, ahol WIEMELS 
galambjaival keresztezték őket és a keresz-
tezés megdöbbentő sikert eredményezett, e 
keresztezett galambok nagy győztesek lettek.

WIEMELS sikeres versenyző az USA-
ban, és néhány galambot kifejezetten azért 
kaptam tőle, hogy a SYMONS törzsnél ta-
pasztalt nagyon jó kombinációs képességet 
kihasználjam.

Az elmúlt években ezt a három törzset to-
vábbi kettővel egészítettem ki.

4. G. és V. FABRY (Dr. Teremi, Pécs)
5. M. DELBAR (Dr. Teremi, Pécs)
Ezek közül először csak két galam-

bot hoztam össze – véletlenül éppen két 
beltenyésztett galamb keresztezéséből. A 
kísérlet során ezeket olyan galambokhoz pá-
rosítottam, amelyek az előző törzsek előze-
tesen beltenyésztett vonalaiból származtak. 
Így 1963-ban elvégezhettem azt a kísérletet, 
amely választ adhat a kérdésre: mit tud a 4 
beltenyésztett törzs keresztezéséből szárma-
zó „végtermék”. Ez a pár lett a FOXI (az apa 
a SYMONS-törzsbeli apa-lánya párosításból, 
anyja a „régi” törzsem anya-fia párosításának 
eredménye) – DELFA (az apa beltenyésztett 
FABRY,  az anya beltenyésztett DELBAR) 
pár, melynek fiai ősszel a fiatalok röpteté-
se során átlagon felül szerepeltek. Repülési 
minőségüket természetesen még nem lehet 
teljes mértékben megítélni, de ezeknek a 
galamboknak egészen rendkívüli mértékű a 
vitalitása, magasabb mint az évfolyam többi 
tagjáé. Őszintén szólva magam sem remél-
tem ebből a szempontból ilyen nagy sikert.

1964-ben már megvan a lehetőségem több 
ilyen párosítás elvégzésére. Ez a módszer – 
ebből már lehet következtetést levonni – al-
kalmas arra, hogy olyan galambokat kapjunk, 
melyek fiataljainak nagy részénél jelentős 
mértékű vitalitás-többlet tapasztalható. Ezál-
tal tehát olyan versenyzőket tenyészthetünk 
ki, melyeknek különleges a vitalitása. Ami 
pedig a további verseny-képességet illeti 
(középtáv, hosszú táv, „vitesse”, stb.), ezen a 
téren az utolsó szót a keresztezésnél „össze-
dolgozott” törzsek ide vonatkozó képessége 
mondja ki.

És milyen értékük van az ilyen hibrid-ga-
lamboknak a tenyésztésben? Ezen a téren 
óvatosnak kell lenni. Az ilyen galambok 
„használati” galambok, elsősorban verseny-
zés céljára valók. Várakozásom szerint ezek 
– még akkor is, ha szuper-ászok – nagy vál-
tozatossággal örökítenek, és nem kifizető-
dő az ilyen galambok tenyész képességére 
számítani. Azért, hogy biztos legyek ebben, 
1964-ben néhány próba-párosítást fogok vé-
gezni, de előzetesen úgy vélem: ezektől sok 
fiókát kell meghagyni addig, amíg egy-két 
„Crack”-ot kapunk.

Ez a módszer kétségtelenül sikeres, a foly-
tatásban azonban az a hátránya van, hogy 
elég sok „improduktív” galambot kell tartani. 
Ez a nagy tenyésztőknél még lehetséges, de 
azok a tenyésztők, akik csak kevés galambot 
tartanak akkor járnak el helyesen, ha csak 
két törzset tartanak fenn a keresztezéshez és 
négy-vonalas hibridek előállításához egyik 
vagy másik barátjukkal működnek együtt.
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1983-ban született, jelenleg élettársával él a 
szülői háznál. A galambászattal már gyermek-
korában a nagyszülői háznál találkozott, ahol 
nagybátyja a mai napig is galambászik, itt is-
merkedett meg ő is a galambok szeretetével. 

2009. őszén lépett be Kartalon az A-04-es 
egyesületbe. Ebben az évben találkozott két 
mesterével, Óvári Józseffel (B-04) és Kustyán 
Tamással (F-02). A tőlük kapott galambok 
a tenyészete alapja: Gebr. Pouw, Klak, Van 
Loon, Simons. Ezek mellé érkeztek még Gaby 
Vandenabeele galambok Dinka Lajostól (E-
08), illetve 2 db Natural galambot vásárolt 
Nagypál Lászlótól.  Takács Istvántól (V-04) 
szerzett be Desmet-Matthijs galambokat. 
Szlovákiából Krommer Imrétől Mulemans, 
Robert Vénusz (pepermans); Gyurovszki Bé-
lától a Jos Ritye vérvonalú galambok érkeztek, 
melyek be is kerültek tenyészállományába. 
Ezúton is köszöni a galambokat és a rengeteg 
hasznos tanácsot. 2012-ben a V-04 egyesület-
ben folytatja a versenyzést. 

Kétszintes kerti dúcának a fekvése dél-dél-
keleti tájolású. Télen teljesen zártan működik, 
de tavasztól őszig nyitott a dúc. A tenyész-
galambokat december közepén párosítja, 
melyből 25 pár gondoskodik, hogy a jövő ge-
nerációja teljesíteni tudja az adott távokat. 

A versenyző galambok egyáltalán nem ne-
velnek fiatalt. Úgynevezett száraz özvegységi 
módszerben versenyzik velük. 24 db özvegy 
hím áll a rendelkezésére, nekik kell a tagszö-
vetségi programot végig repülniük hétvégen-
ként, amelyen minden galamb indul. 

Évente 80 db fiatalt hagy meg, náluk a 
sötétítéses módszert alkalmazza leválasztás 
után. A főversenyek végéig csak havonta 
egyszer takarítja őket, hogy az immunrend-

szerük megerősödjön. Heti egyszer vitamint 
és almaecetet kapnak. A főversenyek után 
mindennap kitakarítja a helyüket, közvetlen 
mikrokörnyezetüket és egészségügyi keze-
lésekben részesülnek, mialatt elkezdődnek a 
magántréningek is. 

A galambok ellátásában a Versele-Laga 
által kevert takarmányok kombinációját 
használja, amit ő saját meglátása szerint ke-
ver össze. Az egészségvédelem a Belgica De 
Weerd és a Röhnfried termékekkel történik. 
Vitaminokat csak akkor használ, ha szüksé-
gét érzi. Az éves kötelező oltásokat, kezelé-
seket elvégzi galambjainál. 

Az öregeknek szabad tréningjeik vannak, 
annyit repülnek a ház körül, amennyi jólesik 
nekik. A fiataloknak a versenyek előtt viszont 
beiktat 6-8 tréning utat, és a versenyek alatt is 
heti rendszerességgel viszi tréningekre. Csak 
özvegy hímekkel versenyez. A tojókat meg-
mutatja kosárba tevés előtt. 

Hazaérkezéskor elektrolittal várja ver-
senyzőit, ha esedékes, akkor 3 napos egész-
ségügyi kezelést végez rajtuk. A fiataloknál 
is özvegy módszerben reptet már. A vedlési 
időszakban Tauben Goldot használ galamb-
jainak, de elsődlegesen a természetre hagyja. 
Keresztezéssel párosít, bár tervezi egyes ga-
lambjait rögzíteni rokontenyésztéssel.

Eredményei
2010. év
Fiatalok bajnoksága: Tgsz. 3. hely
2011. év
Rövidtáv: Tgsz. 17. hely
Középtáv: Tgsz. 47. hely
Hosszútáv: Tgsz. 28. hely
Általánostáv: Tgsz. 27. hely
Fiatalok: Tgsz. 1. 9. hely
Szuper Kupa: Champion Hím 1 hely

2011-ik év legeredményesebb galambjai
2011-07-29608 kt. 

apa: 2009-23-30916  kh. Gaby Vandenabeele
anya: 2008-belg-6380234 kt. Gaby Vandenabeele

2011. évi eredménye
Öttevény 2127.galamb Tgsz. 1. hely.

2011-07-29544 kt. 
apa: 2001-16-44492 kov.H Gebr. Pouw
anya: 2009-23-30917 kt. Gaby Vandenabeele

2011. évi eredménye
Öttevény (160 Km 2127 galamb) Tgsz. 5.
Sopron 2 (227 Km 1485 galamb) Tgsz.  34.
Tagszöv. Fiatal Champion.:  7.

2011-07-29574 kkt. 
apa: 2001-16-44492 kov.H Gebr. Pouw
anya: 2009-23-30917 kt. Gaby Vandenabeele

2011. évi eredménye
Öttevény (160 Km 2127 g.) Tgsz. 12.
Sopron 1 (227 Km 1623 g.) Tgsz. 7.
Sopron 2 (227 Km 1485 g.) Tgsz. 35.
Kiállítás Év galambja F kat. Tgsz. 2.
Tagszöv. Fiatal Champion: 4.

2010-07-25195 kcsh. 
apa: 2009-23-30916 kh. Gaby Vandenabeele
anya: 2008-belg-6380234 kt. Gaby Vandenabeele

2011.évi eredménye
Neumark (633.Km 3665 db g.) Egy. 3. 
 Tgsz. 8. hely Zóna 12.
2011. Szuper Kupa Orsz. Champion Hím  20.
Kiállítás Év galambja G kategória: Tgsz. 2.
2011. év 1 Éves Ált. Táv Champion Tgsz. 9.

2010-D-255142 Kh.
apa: 2001-16-44492 Kov. H Gebr. Pouw
anya: 2009-50-12743 kt. Gebr. Pouw X klak

2011. év eredményei
Szuperkupa champion hím 1. hely
Schwabach (667 km 3751 g.) Egy. 1 hely
 Tgsz 4 hely Zóna 5hely
Neumarkt(633 km 3665 g.) Egy. 2 hely
 Tgsz 6 hely Zóna 7 hely

Kakas Tímea

2011. év élgalambjai és tenyészői - (1. rész) 
Zsigri Tamás a 7. tagszövetség 2011-es fiatalok bajnoka

2010-D-255142 Kh. Gebr. Pouw X Klak2011-07-29608 kt. Gaby Vandenabeele

2011-07-29574 kkt. Gebr. Pouw X Gaby 
Vandenabeele

2010-07 25195 kcsh. Gaby Vandenabeele

Két mesteremmel

2011-07-29544 kt. Gebr. Pouw X Gaby 
Vandenabeele
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08-06-85172 kh 
(öreg gyűrűs 2009-ben kelt) 
extra versenygalamb, a cikksorozat egyetlen 
olyan hímgalambja, amelyik BB nagydíj mel-
lett, BB champion címet is tudott szerezni 
egyévesen 4 helyezést, kétévesen 8 helyezést 
szállt 
közepes testalkat, gyöngyszem

08-06-85160 kh 
nem volt kiemelkedő versenyző 
Tournier vérvonalú, néhai Merényi 
András (Budapest) galambjaiból 
származik

06-06-70890 kh 
remek verseny-
galamb volt

Tournier vérvonalú, néhai Merényi 
András (Budapest) galambjaiból 
származik

Tenyészet jellemzése: hosszú évek óta a kerületi bajnokság élvonalában szereplő dúc, számos kiemel-
kedő eredménnyel tarkítva (néhányat kiemelve: többszörös kerületi bajnokság, Szuper Kupa győzelem, 
egyéni díjak és champion címek sora)

E kék hím versenygalambok alól, egyedüli fiatalként az első keltésből született. Fiatalon magánúton lett megröptetve, eredményeit klasszi-
kus özvegységben érte el.

Tenyésztő mottója: „ha értesz a galambhoz, akkor látod, hogy mi, ha nem, akkor teljesen mindegy mit mondok”

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

09-03-87590 kh 
egyévesen 5 helyezés 
kétévesen 5 helyezés 
közepes testalkat, gyöngyszem, jó izomzat

06-03-69722 kcsh 
Szűcs-Kerék (Üröm) Horemans vérvonal
03-16-57685 kkt 
Szűcs-Kerék (Üröm) Janssen vérvonal

Tenyészet jellemzése: igazi hobby galambászat, kellő mértékű állatszeretettel átitatva, egy-
szerű, de tiszta körülmények biztosítása mellett. 2005-től rendszeres résztvevője a kerületi és 
maraton versenyeknek, ahol a tavalyi évben már több kiemelkedő eredménnyel hívta fel magára 
a figyelmet (pl. Aachen csapat első helyezés).

A 87590-es tenyészgalambok alól, a második keltésből született. Fiatalon a kerületi program-
ban versenyzett, eredményeit természetes, kímélős módszerben (maximum egy fiatalt nevelve) 
érte el. A BB első díjat 10 napos tojásról repülte.

09-50-04254 skh 
mindkét Aurachból dúc 
elsőnek érkezett 
egyévesen 3 helyezés 
kétévesen 3 helyezés 

közepes testméret, bar-
nás-pirosas szemszín, 
nyugodt, de mégis figye-
lemfelkeltő viselkedés

08-06-85485 skh 05-D129565 kh Szlovik György (Mogyoród) 
Esztergomból fiatalon elveszett, következő tavasszal tö-
rött szárnnyal tért haza (több kiváló testvére versenyzett)
Szlovik Györgytől kapott tojó

08-06-85285 kkt 
Tóth István 
(Szada)

04-01-66434 kh 
Polonyi József (Gödöllő) egy 50 helyezéses kerületi 
champion hímre rokontenyésztett
07-D160765 skt 
Szendrei András (Heréd)

06-01-94642 kh 
2008. év: 10 helyezés 
2009. év: 9 helyezés 
tojótestvére egyévesen 9 he-
lyezést repült 
közepes testalkat, telt izomzat, 
sárgás szem

05-01-83515 vkh 
fiatalon kerületi első díj

97-01-03214 vkh 
egyévesen kerületi 3. champion
00-01-31834 kkt 
egyesületi champion

03-01-60937 kkt
közepes képességű ver-
senygalamb volt

1490-90-6356 
kkh 50 % Gyerkó
98-01-13899 kkt 
†Mikó József (Budapest) galambjaiból

Összeállította: Angyalos Péter
Harmadik verseny:  Aurach I.
Feleresztés ideje:  2011.07.02. 06:30
Indult:   486 tenyésztő 5506 galamb

Résztvevők:  01. tagszövetség, 140 tenyésztő, 1543 galamb
  02. tagszövetség, 132 tenyésztő, 1388 galamb
  03. tagszövetség, 78 tenyésztő, 1056 galamb
  17. tagszövetség, 136 tenyésztő, 1519 galamb

I. díj     Magériusz László, B-III. B-09 csillaghegyi egyesület
Dúc elhelyezkedése: Pilisborosjenő, Budai út 32. Sebesség és dúctáv: 1668,46 m/p 658,463 km

II. díj (egyben kerületi második díj) Tenyésztő: Tóth Imre, B-III. A-33 fóti egyesület
Dúc elhelyezkedése: Fót, Balassa utca 76.  Sebesség és dúctáv: 1662,84 m/p 671,399 km

III. díj (egyben kerületi harmadik díj) Tenyésztő: Trabalka Ferenc, B-III. A-33 fóti egyesület
Dúc elhelyezkedése: Mogyoród, Fóti út 61.  Sebesség és dúctáv: 1653,09 m/p 676,415 km

Tenyészet jellemzése: három évvel ezelőtt újrakezdő dúc, a kezdeti szerényebb eredmények után a tavalyi évben már BB és egyben Szuper 
Kupa díjat is tudott szerezni.

A 04254-es a versenydúcban, a második keltésből született. Fiatalon a kerületi programban versenyzett, természetes módszerben utazott, 
jelen díjat tojásról repülte.

IV. díj (egyben kerületi első díj) Tenyésztő: Janda István, B-I. B-27 cinkotai egyesület
Dúc elhelyezkedése: Budapest XVI. kerület, Magtár utca 76. Sebesség és dúctáv: 1652,52 m/p 677,836 km

Tenyészet jellemzése: kis létszámú, precíz dúcvezetés, egykoron kerületi bajnok állomány, az utóbbi években folyamatosan javuló eredmé-
nyek, tavalyi évben stabilan az első osztályban végzett.

A 94642-es tenyészgalambok alól, május végén a harmadik keltésből született. Tavalyi eredményeit a szezon első felében természetes, majd 
a közepétől özvegységi rendszerben érte el. Jelen díjat klasszikus özvegy hímként repülte.
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09-D205503 kkt 
2011-ben kerületben 
három, egyesületben 
hét helyezést repült 

Kállay Ferenc Derby 
emlékverseny I. díj 

intelligens, közepes 
testalkat, sárgás szem

„Kamu hím” 
Belg. 05-4094039 kkh 
Bricon eladási akció kereté-
ben kapták a galambot, saj-
nos a származása nem ismert
06-02-39946 bronzt 
Bényei László tenyésztette

09-02-87016 bronzh Kecse András 
Makkos Tamás galambjaiból szár-
mazik
05-02-23603 kkt 
Bényei László Makkos Tamás ga-
lambjaiból származik

09-17-14868 kkh 
egyévesen 7 helyezés, közte 3 
hosszú versenyen indítva mind-
hármat helyezésre szállta 
kétévesen 11 helyezés 

testvérei, féltestvérei közül 2011-
ben három darab Budapest első 50 
legjobb galambja között található 

közepes testalkat, sárgás-pirosas 
szem, kék nyelv

00-17-22023 kkh 
évesen 8 helyezés

Godó Lajos kkh 
(Anker-féle D. Matthijs x 
Verstraete)
Guzmics Tibor kt

02-17-35197 kt 
(2003-ban kelt) 
Szunyogh Zsigmond (Budapest) 
testvérpárosításból született

„Huch” 09-02-79937 kh 
egyévesen 11 út / 11 he-
lyezés 

1. díj 338km 363g. 
1. díj 338km 794g. 
1. díj 338km 1733g. 
Ez 3 különböző verseny! 
1. díj 684km 1351g. 

magabiztos, nyugodt ga-
lamb, enyhén mély, de 
könnyű testalkat, egy pi-
civel talán rövidebb szár-
nyakkal, jó farokkötés, 
sárgás szemszín

08-02-67245 kh 
testvére extra versenyga-
lamb (fiatalon és öregen is 
champion)
lánya szintén kerületi első 
champion

„Winchester” 00-02-40319 kh 
gyerekei országos díjasok és 
championok, ő maga 3 x a ke-
rületi ötben (Dollár Papa x De 
Wilde)
05-02-20055 kt fiatalon kerületi 
champion, majd öreg galambként 
többszörös champion

„De 206” 06-02-35206 kkt 
tagszövetségi fiatal I. 
champion

05-02-20098 kh 
(van de Pasch x Carboni) testvé-
re Magyarország legjobb fiatalja 
2005-ben
04-02-04124 kkt 
apja: orig. Koopman 
anyja: Angel (Dollár Papa x De 
Wilde)

V. díj (egyben kerületi negyedik díj és országos Derby első díj) Tenyésztő: Lévai Antal & Tünde, B-III. A-43 budaörsi egyesület (idei évtől másik kerületben) 
Dúc elhelyezkedése: Budaörs, Maros köz 18.  Sebesség és dúctáv: 1651,63 m/p 661,506 km

Negyedik verseny:  Aurach II.
Feleresztés ideje:  2011.07.16. 06:00
Indult:   472 tenyésztő 5421 galamb

Résztvevők: 01. tagszövetség, 131 tenyésztő, 1506 galamb
  02. tagszövetség, 129 tenyésztő, 1351 galamb
  03. tagszövetség, 82 tenyésztő, 1034 galamb
  17. tagszövetség, 130 tenyésztő, 1530 galamb

Tenyészet jellemzése: rendkívül szimpatikus apa-lánya versenyzőpáros, kerületének állandó résztvevői, az eltelt évek alatt több egyéni díjat 
szereztek, galambszeretetük és lelkesedésük példaértékű.

A 205503-as tenyészgalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi programban versenyzett, eredményeit totál özvegységben 
röptetve érte el.

I. díj     Tenyésztő: Tóth István, Kolumbia, A-32 kakucsi egyesület
Dúc elhelyezkedése: Kakucs, Rónai György utca 57. Sebesség és dúctáv: 1377,04 m/p 699,282 km

Tenyészet jellemzése: az utóbbi években folyamatosan első osztályú állomány, sőt 2010-11-ben mindkétszer a kerületi tízben. Emellett 
hosszú távon még előkelőbb eredmények.

A 14868-as tenyészgalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi programban versenyzett, egyévesen pár nélküli rendszerben 
utazott, majd kettő éves korában özvegy hímként, száraz özvegységgel indítva vett részt a versenyeken.

II. díj (egyben kerületi első díj) Tenyésztő: Pintér és fiai, B-II. A-48 vecsési egyesület
Dúc elhelyezkedése: Gyál, Wesselényi utca 34.  Sebesség és dúctáv: 1370,52 m/p 684,253 km

Tenyészet jellemzése: országosan ismert dúc, az elmúlt 15 évben kimagasló tagszövetségi és nemzeti eredmények, számtalan kerületi baj-
nokság és nemzeti győzelem

E kék hím versenygalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon öt útból öt helyezést repült, eredményeit a totál özvegység egy speciális 
változatában érte el (otthon várta mindig a párja). Fészektestvére, a Starsky szintén jó versenygalamb. Származásában mindkét oldalon megta-
lálható a Dollár Papa (1280-91-6096 kh), egykori bázis tenyészhím.
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09-02-77868 kh 

egyévesen 5 helyezés
kétévesen 8 helyezés, közte 
kerületi 1. díj 304 km-ről

közepesnél egy kicsit ki-
sebb testalkat, extra fa-
rok-kötés, gyors szárny, 
gyöngyszem

NL 06-1160989 
orig. Ad Schaerlaeckens

„Ace Four” NL 96-5660145

„Lady Di” NL 05-1490793

„Bont Orleanske” 
NL 08-1628655 
orig. Ad Schaerlaeckens

NL 99-9963097

NL 04-0438466

Tenyészet jellemzése: országosan ismert dúc, rendkívül díjképes állomány, rövid-középtá-
von számolatlan kerületi díj. 2011-ben kerületi általános bajnokság csapat első helyezés.

A 77868-as 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).

„Cassandra” 08-D-177266 kt 
extra versenygalamb, egyéves 
korában két fészektollal a szár-
nyában a katasztrófa Dessauból 
dúcelsőnek érkezett, emellett 
több kerületi díjat szállt, 2010-
ben Aurachból szintén országos 
élgalamb
mosott kék, pikkelyesbe hajló 
színárnyalat, átlagosnál széle-
sebb evezők, közepes testalkat, 
gyöngyszem

07-58742 kh 

Baileys-re rokontenyésztett lá-
nyát, Cassandrát tíz fészektol-
lasan keltette

05-77624 
Baileys x nagybácsi

05-77681 
Baileys x 71-es

Belg. 06-615492306 kt 

orig. Flor Engels Marieke vo-
nal

„Piszkos 12” 
09-02-79912 kh 

egyévesen 9 helyezés 
kétévesen 7 helyezés 
2. díj 283km 397g. 
2. díj 338km 1733g. 
3. díj 338km 3778g. 
3. díj 684km 5574g. 
5. díj 338km 1901g. 

energikus megjelenés, 
arányos, de hosszúkás 
testalkat, telt izomzat, 
enyhén sárgás szem

„Szuper 89” 
03-02-81589 kh 
egyéves koráig: 
2. díj 2105 g. 
3. díj 2133 g. 
4. díj 3655 g. 
5. díj 2103 g. 
5. díj 1451 g. 
féltestvérei többszörös 
kerületi díjasok

„Super Schalie” 
6993-93-9698 salih 
Meixner Zoltán extra tenyészhím 
volt
„Baby” 02-02-73170 kt 

apa-lánya párosításból született a 
Dollár Papára

NL 05-5528322 kkt 

orig. Jan van de Pasch 
apja és anyja is volt 
Hollandia legjobb ga-
lambja Sportkategóri-
ában! 
apja Hollandia valaha 
volt leggyorsabb ga-
lambja 9 első és 8 má-
sodik díjat repült!!!

„Olymp.Super Crack” NL 00-
2327117 kkh 
apja Hollandia legjobb galambja 
1995-ben
anyja Hollandia legjobb galambja 
1998-ban
„Bertie” NL 02-1950065 kkt 
2x1 díjas legjobb egyéves, Hollan-
dia legjobb tojója '03 (W.H.Z.B.) 
és a legjobb D. kat. galambja 2003-
2004-ben

III. díj (egyben kerületi második díj) Tenyésztő: Pintér és fiai, B-II. A-48 vecsési egyesület
Dúc elhelyezkedése: Gyál, Wesselényi utca 34.  Sebesség és dúctáv: 1366,82 m/p 684,253 km

Tenyészet jellemzése: országosan ismert dúc, az elmúlt 15 évben kimagasló tagszövetségi és nemzeti eredmények, számtalan kerületi baj-
nokság és nemzeti győzelem

A 79912-es a tenyészdúcban, az első keltésből született. Fiatalon remekül versenyzett, eredményeit a totál özvegység egy speciális változa-
tában érte el (otthon várta mindig a párja).

IV. díj (egyben kerületi harmadik díj) Tenyésztő: Grampsch István, B-II. A-13 biatorbágyi egyesület
Dúc elhelyezkedése: Biatorbágy, József Attila utca 15.  Sebesség és dúctáv: 1365,41 m/p 651,123 km

V. díj (egyben kerületi első díj) Tenyésztő: Grosspaul-dúc, B-I. A-40 gödöllői egyesület
Dúc elhelyezkedése: Kerepes, Iparterület 084/14.  Sebesség és dúctáv: 1364,59 m/p 681,518 km

Tenyészet jellemzése: tulajdonosa és létrehozója, Nagypál László galambászati közszereplő, sze-
mélye mindenki számára ismert. Az állomány több kerületben is kimagasló nemzeti és tagszövetségi 
eredményeket ért el az eltelt húsz esztendőben, hosszas felsorolásuktól jelen esetben eltekintenék.

Cassandra a tenyészdúcban, a második kelésből született, fiatalon számtalan magántréning után a kerületben is versenyzett. A korábbi években totál 
özvegységi módszerben szállta eredményeit, majd 2011-ben természetes, de kímélős rendszerben utazott. Jelen díjat 12 napos tojásról szállta.

(folytatása következik)
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2012. Tagsz. megnevezése április 25. április 28-29. május 05-06. május 12-13. május 19-20. május 26-27. június 02-03.

1. Budapest I. Rajka Korneuburg Krems Schrems Straubing

Korneuburg

2. Budapest II. Hegyeshalom Mödling St. Pölten Amstetten Amstetten Straubing

Hegyeshalom

3. Budapest III. Hegyeshalom Mödling St. Pölten Amstetten Scharding Straubing

Mödling

4. Dél-Duna Győr Rajka Mikulov Velka Bites Jihlava Jihlava

Kisbér Győr Rajka Mikulov Brno Brno

5. Dél-Tisza Pestimre Komárom Kisbér Komárom Brno, Kuty Brno

Pestimre Pannonhalma Rajka Pannonhalma Pannonhalma

6. Dunakanyar Hegyeshalom Mödling St. Pölten Haag Walchshausen Walchshausen

Ágfalva Galánta

7. Hatvan és környéke M.óvár Mödling St. Pölten Melk Wels

8. Észak II. Budaörs Tata M.óvár Rajka Brno Jihlava

9. Szolnok és környéke Győr Rajka Krems Schrems

Nagykunsági Klub Bicske Komárom Öttevény Mödling St. Pölten

10. Hajdú Bicske Komárom M.óvár Parndorf Parndorf St. Pölten

11. Győr Kuty Brno Humpolec Rican Prága Prága Cinovec

Velké Mezirici

12. Tatabánya Mödling St. Pölten Amstetten Wels Neumarkt

13. Székesfehérvár Holic Velka Bites Humpolec Benesov Prága

Rajka Holic Velka Bites Humpolec

14. Szombathely Velka Bites Havlicku Brod Havlicku Brod Rican Litomerice

Bősárkány Rajka Breclav Hustopece Velka Bites

16. Esztergom St. Pölten St. Pölten Amstetten Passau Neumarkt

St. Pölten

17. Kolumbia Enese Rajka Sopron Melk Haag Straubing

Sopron

18. Miskolc Budaörs Tata M.óvár Rajka Brno Jihlava

19. Törökszentmiklós Komárom Győr M.óvár Kuty Jihlava

M.óvár M.óvár

20. Délnyugat Csorna Csorna Rajka Brno Havlicku Brod

Várpalota Győr Rajka Rajka

21. Hírös Gönyű Rajka Malacky Breclav Rybniky

Aranyhomok Klub Gönyű Rajka Rybniky Rybniky Tabor

22. Szabolcs Gödöllő Komárom M.óvár Hegyeshalom Mödling

23. Karancs Győr Sopron Melk Amstetten Wels

24. Zemplén Gödöllő Székesfehérvár Székesfehérvár Veszprém Nagykanizsa

Aranyszárnyak Klub Gödöllő Székesfehérvár Székesfehérvár Veszprém Nagykanizsa

25. Szigetköz Velké Mezirici Jihlava Jihlava Kladno Chomutov

Humpolec Humpolec

26. Tisza-tó Székesfehérvár Győr Rajka Rekawinkel Jihlava Velka Bites

27. Észak-Kelet Gödöllő Tatabánya Székesfehérvár Veszprém Győr Velka Bites

28. Közép-Tisza Öttevény M.óvár St. Pölten Melk Wels

29. Klubok 
Tagszövetsége

Ágfalva Kuty Brno Velka Bites Humpolec Cihovice

Maraton

Pannon Maraton
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június 09-10. június 16-17. június 23-24. jún. 30. - júl. 01. július 07-08. július 14-15. július 21-22. július 28-29. Hétközi utak

Regensburg Schrems Regensburg Schrems Würzburg Schrems Würzburg

Korneuburg Korneuburg Korneuburg

Regensburg  Amstetten Regensburg Amstetten Würzburg Amstetten Würzburg

Hegyeshalom Hegyeshalom Amstetten Amstetten

Regensburg Amstetten Regensburg Amstetten Würzburg Amstetten Würzburg

Mödling Mödling Mödling Mödling

Litomerice Jihlava Litomerice Velka Bites Radeburg Jihlava Radeburg

Rajka Brno Rajka Mikulov Szentgotthárd Brno Szentgotthárd

Benesov, P.halma Brno, Kuty M.óvár, Prága Brno, Kuty Ágfalva, As Brno, Kuty Ágfalva, As

S.újhely Pannonhalma Sátoraljaújhely Pannonhalma Sátoraljaújhely Pannonhalma Sátoraljaújhely

Regensburg Amstetten Aurach Walchshausen Würzburg Amstetten Würzburg 05.02 - 07.18.

Ágfalva Ágfalva Ágfalva Galánta

Straubing Amstetten Regensburg Haag Schwabach Melk Würzburg

Slany Jihlava Zatec Jihlava Cheb Brno Cheb 05.09 - 07.18

Győr Győr Győr Győr Bag

Plzen, Rajka Schrems Plzen, Rajka Krems Cheb, Rajka Krems Cheb, Rajka 05.16 - 07.18 Tata

Krems Krems Öttevény Krems Öttevény Schrems Öttevény

Wels St. Pölten Vilshofen St. Pölten Vilshofen St. Pölten Vilshofen

Komárom Komárom Komárom Komárom

Halle Cinovec Magdeburg Cinovec Magdeburg Prága Hannover

Rican Rican Rican

Wels Passau Aurach Passau Würzburg Passau Würzburg

Radeburg Benesov Luckau Prága Halle Vysoke Myto Magdeburg

Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec

Luckau Rican Luckau Rican Stendal Rican Wittstock

Velka Bites Velka Bites Velka Bites Velka Bites Velka Bites

Passau Passau Amstetten Passau Amstetten Amstetten Amstetten

Aurach Würzburg Würzburg

Regensburg Melk Regensburg Haag Würzburg Melk Würzburg

Sopron Sopron Melk Melk

Slany Jihlava Zatec Jihlava Cheb Brno Cheb 05.09 - 07.18

Győr Győr Győr Győr Bag

Prága Jihlava Liberec Jihlava Cheb Kuty Cheb

M.óvár M.óvár M.óvár

Rican Havlicku Brod Litomerice Havlicku Brod Magdeburg Havlicku Brod Döbeln

Rajka Rajka Rajka Rajka Rajka Rajka Rajka

Plzen, Rajka Velka Bites Plzen, Rajka Velka Bites Cheb, Rajka Velka Bites Cheb

Plzen, Rajka Rybniky Plzen, Rajka Velka Bites Cheb Tabor Cheb

Wels Mödling Wels Hegyeshalom Straubing Mödling Straubing Hegyeshalom

Straubing Ybbs Regensburg Ybbs Schwabach Melk Schwabach

Wels Felsőszölnök Wels Felsőszölnök Straubing Szombathely Straubing

Wels Felsőszölnök Wels Felsőszölnök Straubing Szombathely Straubing

Magdeburg Chomutov Braunschweig Chomutov Magdeburg Chomutov Hannover 05.09 - 07.18

Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec Humpolec St. Pölten

Scharding Velka Bites Scharding Velka Bites Straubing Velka Bites Straubing

Scharding Velka Bites Scharding Velka Bites Straubing Velka Bites Straubing

Platting Melk Platting Haag Schwabach St. Pölten Neumarkt

M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár

Radeburg Cihovice Radeburg Cihovice Magdeburg Cihovice Magdeburg

Aachen Liege Kiel

Bamberg Berlin Rostock Berlin
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 Tóth Pál, R-14 Rákóczifalva

Évek óta kísérem figyelemmel eredményeit, 
de csak ebben az évben jártam nála először. 
Amit láttam és tapasztaltam a dúcában, az 
messze meghaladta azt a képet, amelyet szám-
talan, tartalmas telefonbeszélgetésünk során 
kialakítottam állományáról. Mivel évtizedek 
óta számos galambász barátjával és ismerősé-
vel tart kapcsolatot az országnak szinte minden 
szögletében, és eredményei az évkönyvekben 
is nyomon követhetők, közismertnek számít 
galambász körökben. Mindazok számára, akik 
egyáltalán nem-, vagy csak nagyon keveset 
tudnak róla, szeretném bemutatni hosszú és 
rendkívül eredményes galambász pályafutá-
sát, valamint azt, hogy ő hogyan csinálja. (No-
vember 22-én vált hivatalossá, hogy megnyer-
te a fiatalok nemzeti bajnokságát 2011-ben.)

1./ Az indulás
Amikor galambok iránti megszállottsága 

kerül szóba, gyakran hallani tőle, hogy „ga-
lambbal a kezemben születtem”. Ez Mátra-
derecskén történt 1950-ben. Hat éves, ami-
kor egy marhaistálló állatgondozójától kap 
két pár magyar házit, amelyek több társukkal 
együtt az istálló padlásán tanyáztak. Ettől 
az időponttól galamb mindig volt a háznál, 
bárhová vetette a sors. Rövidesen megjelen-
tek a posták, és már gyerekként lenyűgözte, 
hogy azok még a 40 km-re lévő Salgótar-
jánból is hazataláltak. Korai álmaiban szinte 
állandóan a galambjai voltak a szereplők. 
Derecskén abban az időben 5-6 gyerek volt, 
akik éltek-haltak a galambokért. Egyesület 
viszont csak a 27 km-re lévő Kisterenyén 
volt. Ebbe az egyesületbe 1967-ben lépett 
be néhány társával. Vonaton vitték gyűjtés-
re a madaraikat, és végre megízlelhették az 
igazi versenyek élményét. Azonnal özvegy-
séggel kezdett. Közben kitanulta a kőműves 
szakmát Salgótarjánban, majd gimnáziumi 
érettségi és építőipari technikum követke-
zett. Építésvezetőként végigjárta a mátrai 
falvakat és városokat. A galambászok portá-
inak rendszeres látogatója volt. Az 1971-ben 
megjelent Anker könyv olyan mély hatással 
volt rá, hogy számtalan fejezetét szinte kí-
vülről fel tudta mondani.

Galambjai mindvégig a szülői háznál vol-
tak, ahol lassan kiformálódott egy ütőképes 
állomány. Az Anker vérű madarak mellé, 
amelyeket nem közvetlenül, hanem ismerő-
seitől szerzett be, hozzá került egy jól örökítő 
Klamarik galamb, majd 1975-ben tombolán 

nyert egy Norbert Norman hímet. Ezeket tá-
voli rokontenyésztéssel gyúrta össze.

1977-ben megnősült és Szolnokra költö-
zött. Ezzel zárult galambokkal kapcsolatos 
tevékenységének első szakasza.

2./ A „szolnokivá” válás
Szolnok belvárosában, felesége szüleinek 

családi házában volt első otthonuk. Azonnal 
belépett az R-01-be, amelynek akkor 56 tagja 
volt. Galambjai számára az udvarban gyor-
san elkészült a dúc. Ide Mátraderecskéről 
csupán 5-6 db idősebb galamb került, a többi 
zömében fiatal. Ezek közül azok, amelyek 
már ott kezdtek kijárni, sok gondot okoztak 
a szoktatásnál, és később sem lettek igazán 
eredményesek.

Szolnoki szereplése jó előjelekkel indult, 
hiszen a Kelet kerületben, amelynek akkor 
330 tagja volt, mindjárt az első évben a má-
sodosztályban zárt. 1980-ban egy kiesett út 
ellenére kerületi hatodik, majd 1981-82-83 a 
kerület bajnoka. Ezt a mesterhármast azóta is 
csupán Katona Jóskának sikerült megismé-
telnie. Ebben a három évben – szinte hihe-
tetlen – állományának teljes létszáma 28-33 
db között mozgott. Nyilván többet tudott a 
galambok természetrajzáról, tenyésztésükről, 
felkészítésükről, mint a konkurencia, hogy 
galambjai minőségéről ne is beszéljünk.

3./ Jönnek a Marcel Desmetek
1982-ben meglátogatta Molnár Illést 

Újszászon. A dúcban számos Anker és 
Ujházy leszármazott került kézbe. Végül 3 
db Marcel Desmettel indult haza, amelyekből 
kettő idősebb, egy pedig fiatal volt. Bár ezek 
később nem lettek igazán eredményesek, 
viselkedésükkel, fészekszeretetükkel szinte 
lenyűgözték őt. Megszületett az elhatározás, 
hogy a jövőt erre a törzsre alapozza. Bajnok 
csapatát eladta Tatabányára, egyúttal megvá-
sárolta a somoskőújfalui Balló Csaba teljes 
állományát. Mindezt azért tette, hogy hozzá-
jusson ahhoz a négy Marcel Desmet vérű ga-
lambhoz, amelyeknek kulcs szerepet szánt az 
elkövetkező tenyész elképzeléseiben. Ezek:

1058 skh Marcona (Marcel x Milleken)
125, 126, 132 (285 x Móka) A 285 az 1009 

testvére, a Móka pedig Marcel x Marieke lánya
Ujházytól megvásárolta a 7000 kcst-t (1009 

x Fulgoni tojó) és 8189 kt-t (1009 x 054)

Majd Bíró Imrétől a kiválóan repülő 746 
kkh-t. (V3 x 054) hozta.

Három évig ezeket kombinálgatta egymás-
sal, esetenként szoros rokontenyésztéssel. 
Versenyeredmény szinte semmi, igaz, hogy 
ekkor minden szabadidejét jelenlegi családi 
házuk építése kötötte le. Rá kellett jönnie, 
hogy ha újra csúcsra akar kerülni, keresztez-
nie kell. Az első próbálkozás egy Ankertől 
Szolnokra került tenyészpár, a Joup x Kabala 
(Janssen x Desmet Matthijs) fia és lánya volt. 
Beépítése azonnali sikert hozott. Az utódok 
díjképesek voltak még a 835 km-re lévő 
Magdeburgból is.

Ezt követően lehetőleg telivéreket szer-
zett be keresztező partnernek. Így Catryssét, 
majd 3 db Janssent és 1 db Desmet Matthijst. 
a Natural tenyésztelepről (1992). Ezek utó-
daival már minden távon brillírozni tudott. A 
génkombináció olyan utódokat eredménye-
zett, amelyek egyrészről magukban hordoz-
ták a Desmetek kitartását, fészekszeretetét, 
távtűrő képességét, és egyben felgyorsultak 
a keresztező partner színvonalára. Volt olyan 
éve, hogy 26 versenyző hímjéből 16 db nyert 
első díjat. Itt említem meg, hogy a nyolcva-
nas évek végétől napjainkig már csak özvegy 
hímekkel versenyez, és folyamatosan a kerü-
let élvonalában szerepel.

Természetesen az állományépítés tovább 
folytatódott, illetve napjainkban is tart. Ki-
váló utódok kerültek ki a szanyi Pongrácz 
Imrétől hozott Janssenektől, amelyek fő-
leg az Oude Merckx vérét hordozták nagy 
hányadban, mint ahogy nagyon beváltak a 
Berencsi Pistától hozzá került Camphuisok 
is. Két Pouw galambot kapott a pilisszent-
léleki Horváth Misitől, bár a hím 50 %-ban 
Klak is egyben.

Próbálkozott Schellensekkel, Vandenabe-
elekkel, de ezek néhány kiugró eredmény 
ellenére egyelőre csak epizód szerepet kap-
tak az állomány alakításában. Jelenleg két db 
Van Loon és két db Nyitrai Janssen tesztelése 
folyik. A fiatalok versenyén elért eredményük 
nagy reményekre jogosít.

4./ A dúc és létszám alakulás
A dúc természetesen előbb készült el, mint 

a lakóház. Kétszintes kerti dúc téglából, amely 
megfelelő kényelmet biztosít a 150 darabos ál-

Példaképeink, bajnokaink:
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lomány elhelyezésére. Beosztása megfelel az 
özvegy versenyzés kritériumainak. A földszint 
a tenyészeké és az egyéves hímeké, a felső szint 
az özvegyeké és fiataloké. A kétrészes fészkes 
dúcban 35 fészekfülke van, bár az alsó sor több-
nyire üres, inkább porfogó feladatot lát el. Így 
általában 28-30 idősebb hím alkotja a verseny-
csapat gerincét, míg 25-30 db éves hím ülőké-
ről repül az első évben. Ezekből több év tapasz-
talata alapján kb. 15 db lesz kétévesen lakója 
az özvegy dúcnak. Szintén a felső szinten van 
az özvegy tojók ülőkés dúca. Rendhagyó mó-
don a második szint keleti végében kapott 
helyet az a tágas volier, amelyet a fiatalok 
birtokolnak tavasztól késő őszig.

Meglepett a tenyész galambok ma-
gas száma, ami minden évben közelíti 
a hatvanat. Válogatott társaság, nem-
csak vérvonalra, de küllemre, tollazatra, 
izomzatra is szelektálva. 20-25 db telivér 
Marcel Desmet, 6-8 db versenydúcból 
lehozott kiválóság, a többi vérfrissítésre 
behozott telivér unikum, vagy ezek már 
általa tenyésztett kombinációja.

Nyáron a 60-70 meghagyott fiatal 
növeli a létszámot, bár a kritikus szem 
és a versenykosár folyamatosan végzi a 
szelekciót.

5./ Tartástechnológia
Előttünk a tél, tehát kezdjük ezzel az 

időszakkal. A versenyzők szétválasztása 
aug. 20 körül, a tenyészeké pedig szeptember 
közepe táján megtörtént. A kiválogatott éves 
hímek felkerültek az özvegy dúcba, helyüket 
pedig elfoglalták a fiatalok versenyén reményt 
keltően szereplő hímek. A megröptetett fiatal 
tojók közül néhány a kiöregedett özvegy tojók 
leváltását szolgálja, a többi likvidálásra került.

December elején megtörténik az átállás az 
egyszeri etetésre, amire úgy 13-14 óra tájban 
kerül sor. A takarmány saját keverésű, 40-50 
% árpa, 25 % kukorica, 15 % napraforgó, 
10-15 % búza, nagyon kevés rizs, zab. Borsó 
egyáltalán nincs, apró magot pedig már tíz 
éve nem etet.

Szabad mozgást csak a versenyző hímek 
kapnak normális időben, 25-30 percet. Für-
detés a ragadozó veszély miatt csak ritkán, a 
második szint teraszán. Napi egyszeri takarí-
tás. Három hetente 2-3 napos kezelés trichóra 
Metrozollal, vagy Ronidazollal. Heti két-há-
rom alkalommal kerül a vízbe saját készítésű 
almaecet, a 8-9 komponensből álló grittet na-
ponta frissíti. Amennyiben az ürülék problémát 
jelez, bátran nyúl valamilyen gyógyszerhez.

Január elején kerül sor a fé-
regtelenítésre cseppentéssel, 
valamilyen Ivermectin ható-
anyagú szerrel. Salmonella 
ellen nem olt, de a január 20 
körüli Paramixó elleni oltás 
előtt ad egy 12-14 napos kúrát 
a teljes állománynak Ganadexil 
Enrofloxacinnal.

Kezelés alatt a takarmányra 
néhányszor Entrobacot, sör-
élesztőt kever kefirrel, a vízbe 
pedig Laktiferm M+C kerül. 
A vizet egyébként télen-nyá-
ron reggel és este is cseréli. 
Télen vitamint galambjai nem 
kapnak.

Március 1 - július 31 között
Az egész állomány párosítása március 

1-én történik. A tenyészek alól a 6-8 napos 
tojásokat áthelyezi a versenyzők alá, akik 
majd egyesével nevelik fel a kikelő fiatalo-
kat. A tenyészek így újra tojhatnak, aminek 
eredményeként 15-20 nap különbséggel 
két rundó fiatal áll rendelkezésre. A má-
sodik garnitúrát a tenyészpárok kettesével 
nevelik. A legeredményesebb, főleg díjnye-
rő versenyzők alól is felgyűrűz esetenként 
néhányat.

Letojás után a teljes állomány 4-5 napos 
kezelést kap trichóra. Az almaecet és gritt 
mellett most már hetente vitamin is kerül a 
vízbe, mint ahogy a heti fürdetés sem marad 
ki. A napi takarítás során virágpermetezővel 
kiszórt Hypós víz szolgálja a fertőtlenítést és 
portalanítást.

Április eleje táján kezdi meg a versenyzők 
magántréningjét 3-4 alkalommal 
10-20 km-ről, lehetőleg csillag 
irányból és normális időben. 
Következik három egyesületi 
tréning Budapestig, majd egy 
kerületi gyakorló út Bicskéről, 
május elsején pedig az első ver-
seny Komáromból. Úgy szer-
vezi, hogy durván egy héttel 
ezelőtt történjen meg a verseny-
zők özvegyítése. A fiatalok már 
korábban leválasztásra kerültek, 
a fészekben 6-8 napos tojások 
vannak ekkor. A versenyzők 
zöme eldobja első tollát, amit na-
gyon fontosnak tart a továbbiakat 

illetően. Így indul a nagy várakozással kísért 
„főszezon”.

A hímek reggel és este vannak kizárva 
1-1 órára. Napközben a leválasztott fiatalok 
kiszoktatása történik, de ez is csak meghatá-
rozott időre. A behívás jelére már ekkor okta-
tást kapnak. A falkázás megkezdése után már 
csak egy óra szabad mozgást kapnak, a hímek 
reggeli tréningje után. A nap hátralévő részét 
a szellős, napfényes volierben töltik. A volier 
alja simított beton, hullámpala fedél csak az 
ülőkesor és etető felett van. A többi részt vidá-
man verheti az eső, ha éppen olyan az idő.

A hímek fogadása külön keverékkel törté-
nik, ami fészeketetőben várja a versenyzőket. 
Ez 40-50 % kendermag, a többi fehér cirok, 
búza, rizs, kevés napraforgó. Este aztán már 
közös etetőben kapják a diétás takarmányt. 
Ez hántolatlan rizs, árpa, kétféle cirok, búza, 
kevés napraforgó. Hétfőn és kedden már sze-
repet kap az erőtakarmány, 50 %-ban kerül a 
diétáshoz. Ennek a hozzávetőleges összetéte-
le: 3-4 féle kukorica 40 %, fekete napraforgó 
20 %, rizs 8-10 %, „csupasz” zab 8-10 %, fe-
hér cirok 12-15 %, piros cirok 8-10 %, búza 
5 %. A verseny nehézségi fokától függően 
hétfőn, kedden, esetleg szerda reggel ráetetés 
borsóval.

A vízben, vagy a takarmányon mindig van 
valami, többnyire Röhnfried termék. 
Így Avipharm, Gervit-W, Blitzform, 
Avitonikum, Usne Gano, Avidress Plus, 
Entrobak, Kapuvit-B de kiemelt szere-
pet kap a BMT sörélesztő, valamint a 
Naturaline tea is. A korábbi években 
2-3 hete oltott Linco-Spektinnel, ez 
ebben az évben elmaradt. 2011-ben 
légútra egyszerűen nem kellett kezelni 
a versenyek közben. Úgy tűnik, hogy 
a viszonylag sok „kegyszer” kellően 
megerősítette a madarak immunrend-
szerét.

A versenyről érkező hímek kapnak 
egy szlovák Ronidazol tablettát a trichó 
féken tartására. Ez szezonban talán 2-3 
alkalommal marad el, egyébként rend-
szeres.

A csúcson történő szereplés termé-
szetesen árgus szemeket és nagy-nagy rutint 
igényel. Az éjszakai ürülék, a versenyző ét-
vágya, a levegőben való viselkedése, vedlési 
állapota, egyedi tulajdonságai, mind-mind 
befolyásolják a csapatba történő kiválasz-
tást, az esetleges gyógyszeres beavatkozást. 
Ez nemcsak rutin, tapasztalat, hanem érzék, 
rátermettség kérdése is. A jók között az lesz 
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a nyerő, aki a legkevesebbet hibáz. Pali ren-
delkezik ezzel az érzékkel, és ritkán hibázik.

Augusztus 1 és december 1 között.
Augusztus eleje a család számára a nyara-

lás időszaka, a versenycsapat számára pedig 
a megérdemelt pihenésnek, valamint a nagy-
vedlés megindulásának a kezdete.

Az utolsó versenyről érkező hímek már 
együtt maradnak tojóikkal, a megjelenő to-
jások helyére műtojások kerülnek. Pali ál-
talában egész évben két-három hetes 
időszakra keveri a takarmányt, és meg-
győződése szerint alakítja az összeté-
telét. A nagyvedlés dandárjában ez ál-
talában így néz ki: kukorica (többféle) 
30 %, napraforgó 30 %, árpa 15-20 %, 
borsó 5-10 %, cirok 8-10 %, búza 5-10 
%. Amikor a párok kezdik elhagyni 
a fészket, aug. 20 körül megtörténik 
a nemek szétválasztása. Mivel ez az 
időszak már a fiatalok röptetésének a 
kezdete, a figyelem elsősorban feléjük 
fordul. Azért a versenyzők normális 
vedlése továbbra is fontos szempont, 
így a nyári „kegyszerek” nincsenek 
teljesen megvonva tőlük. Annyit kap-
nak, amennyit a tökéletes egészség 
megőrzése indokol. Gritt, almaecet, 
probiotikum rendszeresen az étrenden van, 
mint ahogy a napi takarítás is, Hypós víz ki-
permetezésével. A hímek, majd leváltás után 
a tojók is lehetőséget kapnak egy-egy meg-
határozott ideig a szabad mozgásra. Ez is a 
megfelelő vedlés része.

6./ A fiatalokról
Az előző fejezetnél tartottam, amikor no-

vember 22-én felkerült a szövetségi honlapra 
a fiatal galambok 2011. évi nemzeti bajnok-

sága. Pali 23-án este tolmá-
csolta a hírt, önfeledt boldog-
sággal. Ő lett a bajnok. Vele 
együtt örültem. Így most már 
írásom elején nem az szerepel, 
hogy Példaképem Tóth Pál, 
(így indítottam) hanem: Pél-
daképeink, bajnokaink. Tóth 
Pál, R-14 Rákóczifalva. A 
győzelme következtében arra 
kényszerültem, hogy többet 
írjak a fiatalok felkészítéséről 
és versenyéről, mint eredetileg 
terveztem.

Tehát a fiatalok. Miután az 
öregek versenye befejeződött, 

Pali egyre több időt tölt köztük. A figyelem 
középpontjába kerülnek. Megkezdődik szá-
mukra a napi kétszeri házkörüli tréning. Bár 
megbízható dúcgondozó helyettesíti a nya-
ralás alatt, azért mindig aggódva gondol az 
otthon történtekre. Most is az történt, hogy 
két nappal a hazautazás előtt aggasztó tele-
font kapott a fiatalok egészségi állapotáról. 
Az intézkedés, kapjanak azonnal Ganadexil 
Enrofloxacint. Hazatérve ez a terápia már 

két napja működött, és nyolc napig meghosz-
szabbításra került. Igaz hogy ő nem látott a 
gárdán aggasztó tüneteket. Csinált velük két 
gyakorló utat irányból, majd következett há-
rom egyesületi tréning Budapestig. A kerületi 
program, Bicske, (gyak.) Komárom, Győr, 
Mosonmagyaróvár kétszer, majd Breclav. A 
verseny mindig vasárnap. Ő is úgy tapasz-
talta, hogy ebben az évben a nagy meleg, és 
az állandósult délkeleti szél nagy próbatétel 
elé állította a fiatalokat. Többnyire 1200 m/p 

alatt maradtak a sebességek. 74 
db madárral indult és 45 db-al 
zárt. A nehézségek csak növe-
lik a győzelem értékét. Két-két 
tagszövetségi első- és második 
díj, valamint a csapatverseny 
megnyerése már jelezte, hogy az 
országos értékelésben is előkelő 
helyre számíthat. A végered-
mény egy galambász legszebb 
álmát valósította meg.

A galambok ellátásában ter-
mészetesen a tökéletességre 
törekedett. Mindent megadott, 
amit a főversenyeknél jónak 
ítélt. Különös hangsúlyt kaptak 
a probiotikumok és elektrolitok, 
így az Entrobak Avitonikum, 

Avipharm, Laktiferm M+C és a kefir. Heti 
egyszer verseny alatt és nagyvedlésben az 
Ujházy könyvben leírt jód kazeint is bevetette.

Csak hab a tortán, hogy a bajnokság mel-
lett az országos értékelésben négy madara a 
championok között is előkelő helyre került. 
A 18728 második, a 18769 tizenkettedik, a 
18759 huszonegyedik, a 18782 huszonhato-
dik a többezres mezőnyben.

7./ Az elmúlt két év eredményeiről röviden:
Magyar kupa:
   2010 2011
Legjobb dúc  63. 7.
Mo. élversenyzője 21. 11.
Középtáv  3. 17.
Rövidtáv  14. 13.
Fiatal galambok nemzeti bajnoksága 1.

19. tagszövetség:
   2010 2011
Általános bajnokság 2. 2.
Rövidtáv  4. 3.
Középtáv  1. 3.
Hosszú táv  15. 1.
Fiatalok  31. 1.
8./ Galambok, amelyek sok örömet sze-

reztek számára:
Mivel versenyzőit nevükön és nem 

számuk alapján tartja nyilván, kicsit 
furcsának tűnt számomra a felsorolás, 
de számára ezek a nevek máig csodála-
tos emlékeket ébresztenek az elmúlt 30 
év időszakából.

Kisvili (Anker x Klamarik), Calypso 
(Kisvili fia x Roki), Minike (126 x Kis-
vili lánya), Numeró (Marcel Desmet 
x Horváth Karcsi 491 lány), Klein 
(Marcel D x Janssen), Mikró (Marcel 
D x Janssen), Rose Barca (75 % Marcel 
D x Verstraete), Rose Fondas (75 % 
Marcel D x 25 % Janssen, Symons, 
Fábry), Pici Fondas (mint előző), Se-
bes Fondas (62,5 % Marcel x Janssen), 

Kenter (75 % Marcel D x Janssen).
Mint mondja, ezek sok-sok díjat nyerő 

galambok, amelyekre nagyon jó érzés visz-
szaemlékezni.

Fontosnak tartja kihangsúlyozni, hogy szá-
mára mindig a tenyésztés volt a legfontosabb. 
Bár mindent megtesz a jó versenyeredménye-
kért, azt első sorban tenyésztési elképzelései 
visszaigazolásának tekinti. A tenyésztésnél 3 
fő szempontot sorol fel, amelyeknél vélemé-
nye szerint nem lehet engedményt tenni: az in-
telligencia, az izomzat minősége, és a pupilla 
nagysága. Aki bármelyikre nem figyel, kódol-
va van állománya számára a hanyatlás. Ezen 
túl, kiválasztás, kiválasztás, kiválasztás! Csak 
a jó galambot szabad rokontenyészteni. Idézet 
Balló Csabától: „A Marcel Desmet galambok-
kal csodálatos dolgokat lehet művelni, csak 
megfelelő minőségű keresztező alaphoz kell 
nyúlni, ami nem rontja le az értéküket.” Persze 
többnyire ez minden törzsre vonatkozik.

Itt végződik tartalmas beszélgetéseink le-
jegyzése. Remélem, hogy mindazok számá-
ra, akik figyelmesen végigolvassák, kellő 
tanulságul szolgál, és hasznosítani is tudnak 
egyet és mást belőle. Pali számára pedig to-
vábbi sikereket és galambjaiban sok-sok örö-
met kívánok.

Tamás István
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Díjkiosztó a B-03-ban
Február 25-én tartotta a budafoki 

B-03-as egyesületünk a 2011. évi ver-
senyek díjkiosztóját az érdi Vadász étte-
remben.

Ez a több mint 60 éves múlttal rendel-
kező egyesület budafoki székhelyű. Tag-
jai közt azonban nemcsak budafokiak, 
hanem Érd, Diósd, Százhalombatta és 
tárnoki galambászok is vannak. Egye-
sületünk 26 fővel működik, ebből 2011-
ben 21 tag versenyzett. A győzteseknek 
járó serlegeket és az egyesületi vándor 
kupákat a versenybizottságunk elnöke 
Wilms László adta át. Ezután az ízletes 
és kiadós vacsora elfogyasztása követ-
kezett, a vacsora után még sokáig jó 
hangulatban beszélgettek és sztorizgat-
tak, valamint fogadkoztak a sporttársak. 
Reméljük, hogy a 2012-es év is jó időjá-
rást és szép sikereket hoz majd minden 
tagnak. A különböző bajnokságokban az 
alábbi sporttársak értek el dobogós he-
lyezéseket:

Általános távú csapatbajnokság:
1. Fodor István
2. Katona Miklós
3. Király Ferenc

Általános távú champion bajnokság:
hím:
1. Katona Miklós (HU-08-02-70578)
tojó:
1. Király Ferenc (HU-09-02-81802)

Rövid távú csapatbajnokság:
1. Fodor István
2. Czegle Attila
3. Katona Miklós

Rövid távú champion bajnokság:
hím:
1. Katona Miklós (HU-10-02-94262)
tojó:
1. Fodor István (HU-10-D-240281)

Fiatalok bajnoksága:
1. Fodor István
2. Kerschner Ferenc
3. Osváth Árpád

Champion bajnokság:
1. Fodor István (HU-11-D-333578)

Király Ferenc

Fiatalok bajnoksága:
3. Osváth Árpád,      1. Fodor István,      2. Kerschner Ferenc

Általános távú csapatbajnokság: 
2. Katona Miklós,      1. Fodor István,      3. Király Ferenc

A díjazottak csoportképe
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Rácz Roland vagyok,17 éves.
Hosszúpályiban élek, rendvédelmi gimná-

ziumba tanulok, versenyszerűen cselgáncso-
zom, emellett díszbaromfikkal és postaga-
lambokkal is foglalkozok.

Községünkben, ahol élek, van az S-07 
egyesület, amelyik kerületi szinten is elis-
mert egyesület, jó eredményekkel. Ennek az 
egyesületnek vagyok tagja már 5 éve, apu-
kám pedig 21 éve.

A galambdúc a lakásunk udvarán van, így 
minden szabadidőmet köztük tölthetem és 
foglalkozhatok a galambjaimmal.

Születésem óta galambok vesznek körül, 
sokat segít az apukám és rajta kívül minden 
egyesületi tag támogatja az előre jutásomat.

Ez nagyon jó, mert több kerületi bajno-
kunk van, és sokat jelent a tanácsuk, vélemé-
nyük és tudásuk.

Ezenkívül még kerületi szinten is sok 
galambásszal szoktam galambászni, és or-
szágos kiállításokra is eljárunk. Próbálok 
mindent megtenni, hogy még nagyon sok jó 
eredményt érhessek el, és ha lehetséges mi-
nél több embert ismerhessek meg, akik sze-
retik ezt az érdekes és szép sportot.

Eredményeim:
2008:
- Würzburg nemzetközi 3. hely
2011:
- Lipcse kerületi 7. hely
- Magdeburg kerületi 9. hely
- Coburg kerületi 2. hely
- Magdeburg kerületi 1. hely
2011. maraton összesített csapatbajnokság 

kerületi 3. hely.
Ezt a szép hobbit, minden fiatalnak ajánlom. 

Sok sikert kívánok minden sporttársamnak.

Fiatal galambászok - (4. rész)

Szilágyi Balázs vagyok, 16 éves. Ba-
ranya megyében lakom egy kis faluban 
Dunaszekcsőn. Lakóhelyem szép környezet-
ben van, teljesen meg vagyok vele elégedve, 
mert nem túl zsúfolt és nem is zajos. 

Mohácson a Radnóti Szakközép iskolába 
járok 10.-be rendészeti szakra. Szeretek fo-
cizni a galambok mellett. Az itt élő galam-
bászok inkább húsgalamb tenyésztők. Pl: 
Amerikai Óriás Posta a jellemző. A faluban 
csak 3-an vagyunk fiatal galambászok akik 
postagalambokkal foglalkozunk: Sáhó Bar-
na, Engelschalt Attila és jómagam Szilágyi 
Balázs. Jövőre már hárman versenyzünk! 

A galambdúcom itthon van, a régi ház pad-
lásán lett megépítve, 3 része van: tenyész, 
verseny, fiatal. A galambokkal való foglal-
kozást 6 éve kezdtem. Mivel idén a tenyész 
galambokat későn kaptam meg, ezért kevés 
fiatalom lett, így idén nem tudtam a fiatalok 
versenyén indulni, hanem jövőre fogok. 

A galambok körül édesapám: Szilágyi Zol-
tán és nagyapám: Szilágyi József segít.

2011-D-380156

Timák Nándor vagyok 11 éves. Pátrohán 
élek két testvéremmel és a szüleimmel. Pos-
tagalambokkal foglalkozni 2009-ben kezd-
tem. A galambdúcom házunk udvarán van. 
Állatbarát tevékenységemben nagyapám se-
gít aki id. Timák Nándor, ő már sikeres ered-
ményeket ért el rövid, közép és hosszú távon.

Az oklevelek mellett sok serleggel büsz-
kélkedhet. Galambász tevékenységet főleg 
nagyapámnak köszönhetem, de sporttársaim 
közül meg szeretném említeni további segí-
tőimet: Nyárádi Ferencet, Éles Lászlót. Sze-
retném ha továbbra is segítenének, hisz elfo-
gadom bárki tanácsát és tapasztalt tudását.
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Vona Bálintnak hívnak, 1998.02.11-én 
születtem Budapesten. Szüleimmel egy He-
ves megyei kisfaluban, Kömlőn élek, ide 
járok az általános iskola nyolcadik osztályá-
ba. Tanulmányomat a hevesi mezőgazdasági 
szakiskolában szeretném folytatni.

Kicsi korom óta szeretem az állatokat, 
ezek közül is legjobban a postagalambokat. 
Édesapámnak már régóta vannak galambjai, 
de versenyre csak 2010. óta hordja őket; ő 
azóta tagja a hevesi V-12 Egyesületnek (Ma-

gyar Postagalamb Sportszövetség, Jászság 
Tagszövetség), amely 12 fős. Én egy másik 
kömlői galambász társammal együtt 2011-
ben lettem tag. 

Az egyesületünk elnöke Ballagó János bá-
csi, aki 17 db, törzsállománynak való galambot 
adott nekem, és Kiss András bácsi, aki még tí-
zet hozott. Édesapám is adott nem keveset, így 
már 2011-ben részt vehettem a fiatalok verse-
nyén, igaz, nem nagy eredménnyel, de én már 
a részvételnek is nagyon örültem. Sok időt el 

kell töltenem úgy a tapasztalt csapattársakkal, 
mint az okos galambokkal hogy belőlem is jó 
galambász váljék. Ebben sokat segít János és 
András bácsi is, ők nagyon sokszor eljönnek 
hozzánk, és nekem meg apának sok mindent 
elmondanak, amit még nem tudtunk. Mindig 
tanulunk valami újat, ezzel is közelebb kerül-
ve ezekhez az okos állatokhoz, megismerjük a 
versenyzés rejtelmeit. Igazán sokat köszönhe-
tünk mindkettőjüknek.

A dúcok az udvarunk hátsó végében ta-
lálhatóak. Négy darab van, ebből kettő a 
tenyészállományé, ami 30 pár, kettő pedig 
a versenyzőké, ők százan vannak, vagyis 50 
pár. Édesapámmal mindent együtt csinálok a 
galambok körül, edző utakra hordjuk, etet-
jük, itatjuk, gyűrűzzük őket, és a helyüket is 
együtt takarítjuk ki; verseny előtt a gyűjtés-
hez visszük, majd másnap nagy izgalommal 
várjuk őket haza. Anyagiakban is a szüleim 
támogatnak, mert ez a csodálatos, szép sport 
bizony nem kevés pénzbe kerül.

Szerencsés gyereknek mondhatom ma-
gam, mert mindezek ellenére a szüleim szó 
nélkül mellém álltak, mikor azt mondtam, 
hogy én is versenyezni szeretnék. Tudom, 
hosszú út áll előttem, és ez egy nagyon sok 
kitartást igénylő munka, de remélem, idővel 
felnövök ezekhez a csodálatosan gyönyörű és 
okos állatokhoz.

Szutor Imre vagyok, 1996-ban 
születtem Egerben. Hevesen élek csa-
ládommal és a helyi középiskolába 
járok mezőgazdasági gépész szakra, 
ahol 9-es vagyok.

A galambokkal egészen kiskorom 
óta kapcsolatban vagyok, nagypapám-
nak köszönhetően, aki hobbi szinten 
húsgalambokat tart a mai napig. Ele-
inte én is foglalkoztam több fajtával, 
volt pávás, tyúk, king stb. vegyesen.

Később megismerkedtem Balla-
gó Jánossal, aki a hevesi V-12 pos-
tagalamb egyesület elnöke. Nagyon 
megtetszett az ő állománya és maga 

a sport, így kerültem az egyesü-
letbe 2009-ben és azóta csak a 
postagalambokkal foglalkozom. 
Sokat köszönhetek Jani bának, 
kaptam tőle a galambokon kívül 
sok segítséget, szakmai tanácsot 
és ő gyűrűzte az első 15 verseny 
galambomat. Az egyesületben 
nagyon jól érzem magam, szere-
tek a tagokkal együtt lenni, be-
szélgetni, esetleg vitázni egy-egy 
galambról. Ezúton szeretném 
megköszönni mindannyiuknak a 
türelmüket és segítségüket.

A galambdúcom az udva-
runkon van, külön tartom a 
tenyészeket és a versenyzőket. 
Télen pedig a tojókat és hímeket 
is elkülönítem.

A versenyeken eleinte nem sok 
sikert értem el, de ez nem vette el 

a kedvem. Az idei év már sokkal job-
ban sikerült, az öregek versenyén há-
rom galambbal végig versenyeztem, 
melyek közül az egyik hím helyezést 
is ért el. A fiatalok versenyén pedig 
ennek a hímnek a testvére kétszer he-
vesi első lett.

Nagyon örülök ezeknek az eredmé-
nyeknek, büszke vagyok a kupákra, 
különösen a vándorkupára, amit egye-
sületen belül nyertem meg, Dr. Nagy 
Lehel felajánlásával. Továbbra is 
szeretném folytatni a galambászatot, 
a versenyzést, remélve, hogy további 
sikerekre számíthatok.

Molnár Tibornak hívnak, 1996. március 27.-én születtem 
Budapesten. Monorra a Szterényi József Szakközép iskolába 
járok, elektrotechnikusnak tanulok. 

Az A-46-os egyesületben vagyok tag 2008-óta. A galam-
bok szeretetét édesapámtól örököltem. Ő régóta tagja az 
egyesületnek. Az egyesületben ellátnak tanácsokkal, hogy 
mit kell jobban csinálni. Az egyesület vezetője és összetartó-
ja Havasi Mihály ő is sok jó tanácsot szokott adni. 

A galambjaim többsége a Kisteleken élő nagyszerű em-
bertől és galambásztól Kovács Lászlótól származnak, aki 
nagyon sokat segít, hogy jövőre minél jobb galambokat si-
kerüljön kitenyészteni ez által jobb eredményeket elérni. A 
galambdúcom a saját udvarunkon van, amit Márkus István 
tanácsai által készítettük el. Rengeteg előnye van annak, 
hogy a dúc a lakásunknál van, akármikor kimehetek a ga-
lambjaimhoz. Versenyidőszak alatt minden hétvégén együtt 
várjuk a galambokat. 

Nem voltak kiemelkedő eredményeim, de ezen változtatni 
szeretnék.

Kedvenc galambommal, („csipkedős”) 
2010-OLIMPIA-3262
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A híg bélsárürítés nyomában
Örök, mindig aktuális téma. Már volt szó a 

hasmenés okairól az újság előző számaiban, de 
az áprilisi cikk megjelenése óta, mely a bélsár 
szabad szemmel is megítélhető elváltozásait 
taglalta, számos kérdés érkezett hozzám ezzel 
a témával kapcsolatban. A kérdések jelentős 
része a híg bélsárürítés indokait kereste.

Ez az írás ezt a témakört járja körbe, az 
okok oldaláról megközelítve.

Leggyakoribb ok, a bélcsatorna meg-
betegedése, azaz az igazi hasmenés. A bél 
nyálkahártyáját érő károsító hatások a bél 
mozgásának a fokozódását, és felszívódás 
csökkenését idézik elő. Ez a káros hatás 
lehet fertőző ágens, mint pl. coccidiosis, 
hexamitiasis, férgesség vagy bakteriális fer-
tőzés (salmonellosis) esetében.

Pontatlan gyógyszeradagolás pl. a 
coccidiumok ellen alkalmazott Baycox oldat 
túladagolása is vezethet hasmenéshez, vagy 
pl. a takarmány-kiegészítők helytelen hasz-
nálata, – gondolok itt az olajos takarmány-ki-
egészítőkre – is kiválthat hasmenést.

Rendszeresen előfordul híg bélsárürítés 
stressz esetében is. Ez az ún. „stresszbélsár”.

Sok galambász ezt gyakran félreértelme-
zi, és betegségre gondol, holott máshol kell 
keresni a kiváltó okokat. Nézzük ennek az 
élettani alapjait.

A madarakban a bélcsatorna utolsó szaka-
sza a kloáka, ide nyílik a kiválasztó szerv-
rendszer és a szaporodási szervek is. Fontos 
szerepet tölt be a víz visszaszívásában is. 
Normál esetben itt sűrűsödik be a bélsár, az 
ismert állagra. Nyugalmi időszakban kinyílik 

a kloáka és kipottyan az ürülék. Ha ez a fo-
lyamat zavart szenved, mert állandó stressz 
éri a galambot, gyakori ürítés lesz a követ-
kezménye, emiatt viszont a víz nem tud visz-
szaszívódni és ez vezet híg bélsárürítéshez.

Melyek ezek a stressz faktorok?
• Külső paraziták, az általuk okozott állan-

dó vakaródzás,
• légzőszervi betegségek miatt kialakuló 

kínzó tüsszögés, nehezített légzés,
• bármely betegség okozta fájdalom, pl. E. 

coli erős bélfájdalmasságot okoz,
• egerek,
• zaj, állandó világítás a dúcban,
• huzat, hideg dúc, magas páratartalom.
Fontos tehát azt megérteni, ha bélgyulla-

dás lehetőségét biztosan kizártuk, ez a vizes 
bélsárürítés egy indikátor, azt jelzi nekünk, 
hogy az ilyen madár, nem nyugodt, nem érzi 
jól magát, nem komfortos neki a környeze-
te, állandó stresszben él! Erről meg csak a 
galambász tehet! Nem kezdjük el azonnal 
gyógyszerekkel bombázni a galambjainkat! 
Reggel, ha bemegyünk a dúcba, alaposan fi-
gyeljük meg a reggeli bélsarat, ha gond van 
keressük a stressz faktorokat!

Szerintem az esetek jelentős részében erről 
van szó!

Híg bélsárürítésnek tűnhet, amikor a ga-
lamb normál mennyiségű vizeletet választ 
ki, de ugyanakkor a takarmányfelvétel 
csökkent.

Mikor tapasztaljuk ezt?
Pl. amikor a versenyről hazatér a galamb, 

hosszabb ideig repül és nem vesz fel táplálékot.

Nyilván, ha nem eszik, nem vagy kevesebb 
bélsár képződik, míg a vizelet kiválasztás fo-
lyamatos. Ezért tűnhet vizenyősnek az ürülék.

A negyedik kiváltó ok, amikor a vizelet 
kiválasztás fokozott.

Ennek oka lehet:
• Vese megbetegedés során a kiválasztó 

szerv elveszti élettani vizelet koncentráló 
képességét, emiatt híg és sok vizelet képző-
dik. A szervezet az elvesztett folyadékot úgy 
pótolja, hogy fokozza a folyadék felvételt 
(megnő a vízfogyasztás) kiküszöbölve ezzel 
a kiszáradást. Ezt tapasztaljuk paramyxovírus 
fertőzés során.

• Sok vizelet képződik, ha sokat iszik a 
galamb. Ha olyan anyagot vesz fel, amely 
szomjúságot okoz. Magas sótartalmú grittek 
vagy cukor alapú gyógyszerek felvételekor.

• Minden olyan betegség, amely szomjú-
ságot okoz. Ilyen pl. a trichomonosis, vagy a 
magas lázat okozó kórképek, (lásd coli-vér-
fertőzés).

A felsoroltakból látszik, hogy a vizes bél-
sárürítés diagnosztikája, a kiváltó ok meg-
találása nem egyszerű feladat. 

A következő rész a bélsár színének elválto-
zásairól szól majd.

A témával kapcsolatos kérdéseiket és ta-
pasztalataikat a  megújult www.galambpati-
ka.hu oldalon várja és eredményes verseny-
zést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász
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Halottaink
Mély fájdalommal 
tudatjuk, hogy Ju-
hász Imre sporttár-
sunk 2012. április 
09-én tragikus hir-
telenséggel elhunyt. 
Hosszú békés öreg-
kort tervezett, hiszen 

76 évesen kérte a tagfelvételét a szolnoki 
R-01 egyesületbe. 
Nagyon szerette a galambokat. Ő már 
galambjaival bajnokságot biztos, hogy 
nem fog nyerni, de aki 76 évesen kéri a 
tagfelvételét a MPSZ-be az biztos, hogy 
dobogós helyezést ért el és érdemel. 
Búcsúzik Tőle a szolnoki R-01 tagsága.

Fájó szívvel tudatjuk, 
hogy Balázs István 
sporttárs a isaszegi 
A-22 egyesület tagja 
63. életévében tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. 
Személyében önzet-
len, segítőkész barátot 
veszítettünk el. 

Köszönjük mindazt az értéket amit 
kaptunk tőle. Utolsó útjára elkísérték a 
rokonok, barátok, sporttársai. Sírjánál 
kegyelet virágaival és galambjai fel-
eresztésével vettünk végső búcsút tőle.
Nyugodjon békében, emlékét örökre 
megőrizzük.

A-22 tagsága és a család

Búcsúzunk Máthé 
Bélától

Fájó szívvel tudatjuk 
mindazokkal, akik is-
merték, és szerették, 
hogy Máthé Béla az 
R-15 Martfűi egye-

sület tagja 2012. április 16-án 68 éves 
korában hirtelen, súlyos betegségben 
elhunyt.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon béké-
ben.

A Martfűi egyesület tagsága

 Hartman István (1935-2009)

Az Észak 1. kerületben 1970-es évek-
ben az Aradi-Lekli-Hartman trió vitat-
hatatlan érdemeket vívott ki a Magyar 
Postagalambsport történetében, amit 
Anker Alfonz is elismer Repülő Kereszt-
rejtvény című könyvében. Hartman István 
egyesületi tag 1949-től volt, de 1962-től 
foglalkozott igazán szakszerűen és nagy 
odaadással galambjaival. 1962-ben Aradi 
Lászlótól és Lekli Dezsőtől kapott galam-
bokat. A későbbiek során Anker Alfonztól 
is került hozzá pár egyed és néhány cseh 
és német galamb alkotta a Hartman ga-
lambok genetikai kiindulópontját. 1964-
ben már a kerületének II. helyen jegyzett 
élversenyzője volt, de 1975 és 1976-ban 
kétszer volt egymásután kerületi bajnok. 
Számos nagyteljesítményű postagalamb 
kitenyésztése fűződött a nevéhez kerületi 
és maratonos versenyeken elért eredmé-
nyei alapján.

A kerületi és országos kiállítások aktív 
résztvevője volt. A Mátravidéki Erőmű lakó-
telepén élt családjával, ahol a dúc is helyet 
kapott a padlástérben. A dúc szépen kivitele-
zett több részes, így kényelmes elhelyezést 
biztosít, mintegy 80-100 db galamb részére. 
Galambjai versenyek alatt is neveltek fiatalt. 
Azonban ez nem okozott nekik kondíció-
romlást, bár jobban szerette egy-egy nehéz 
verseny előtt, ha csak a tojásokon ültek. 
Meggyőződése volt, hogy kukorica, búza, 
napraforgó és borsón kívül nem is igen érde-
mes több magfélét etetni. A versenyek végez-
tével is csupán az arány változott a kukorica 
és búza javára. A Shaub féle honvágyemész-
tőt, viszont egész éven át folyamatosan biz-
tosította galambjai részére. A dúc télen-nyá-
ron állandóan nyitva volt. LÉNYEG A SOK 
MOZGÁS!!

Pesti Rudolf három kérdésére a következő 
válaszokat adata a 70-es évek közepén.

- Ön szerint mik a jó eredményeinek feltár-
ható titkai, vagyis minek tudja be azokat?

- Mindenek előtt nincsenek titkaim. Ga-
lambjaim zömmel erős testalkatú, nagy vita-
litású egyedek. Lassan másfél évtizede kemé-
nyen versenyzek velük. Jól takarmányozom 
őket, így azt hiszem joggal el is várhatom 
tőlük a jó eredményt. Meggyőződésem, hogy 
nem szabad a galambokat kímélni. Én min-
den útra a maximális létszámot küldöm.

- Több 10.000 díjkilométert teljesített ga-
lambja volt illetve van. Ezek szerint ezek 
eredményei is így jöttek létre?

- Igen feltétlenül. De ne feledkezzünk meg 
azonban arról, hogy én olyan anyaggal is ren-
delkezem, amelyek bírják ezt a nagy megterhe-
lést. Ezért kell a galambokat minél többször ko-
sárba tenni, hogy így módjuk nyíljon arra, hogy 
a megfelelő tenyészanyagot kiválasszuk.

- Mit ajánlana a kezdőknek?
- Nehéz kérdés. Hisz szinte mindenkinek 

mások az adottságai. Itt elsősorban anyagiak-
ra gondolok, mert ebből adódik a dúcok és a 
galambok közti nagy különbség, de nagyon 
sokat jelent a megfelelő szabad idő, melyet 
kedvenceink között tölthetünk. De talán any-
nyit tanácsolhatok, hogy ki-ki tehetsége, le-
hetősége szerint minél többet tegye kosárba 
galambjait, bárhonnét is származnak azok.

A KOSÁR UGYANIS AZ EGYEDÜLI 
MEGBÍZHATÓ SZELEKTÁLÁSI ESZKÖZ.

Rimóczi Róbert

Mottó: „Fölösleges a sok tenyész, a versenyző évesektől is lehet kiváló postagalambot 
tenyészteni.”

4943-63-14 kktV4-28-60-132 kkh
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Lakossági Hirdetés
Eredeti Német tenyészetem-
ből röpposta sporttársi ak-
ciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von 
de Merwe, de Klak, Stichel-
baut, Van Loon, Aarden, 
K. Schellens, Borgmans, 
G. Vandenabeele, Tournier, 
D. Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha,
Fonyód Kupavezér u. 27., 
00-36-70/596-6115

Allergiás megbetegedésem 
miatt 75 évesen megvál-
nék az S-01 egyesületben 
hosszú távú bajnokságot 
nyert galambjaimtól: 3 pár 
tenyész, öregek, évesek és 
gyűrűzött fiatalok sporttár-
si áron. Szabvány ketrecek, 
oltókészülék szintén. 
Tel.: 06-20-557-3399, 
e-mail: 
nagy.geza37@freemail.hu

Figyelem, Figyelem!!!!!!
Világsztár vérvonal Magyarországon.

Gabi Vandenabeele vérvonalú galambok.

Wittenbuik, Picanol, Bijter, Szuper Gabi, Fenomenál, 
Volfgang, Turbó, Provincial, Zwarte, De Vital, Bliksem, 
Favoriet, Super Kleinen, Den Dax-ból fiatalok rendel-
hetők.

A vérvonal megőrzésére különösen figyelek.

Elérhetőségem: 06704593325

SZUPER MINŐSÉG!
Chipgyűrűre és Jelzőgyűrűre telefon-
szám készítés rövid határidőre! Idő-
járásálló, vízálló, öntapadós matrica. 
Postai úton. www.fodordekor.com 
Érd: 70/3366-023 vagy 20/986-4514

***
Gyerkó vérvonalra épülő állomá-
nyunkból fiatalok kiadók 5.000 fo-
rinttól versenyeztetés és tovább te-
nyésztés céljából. Állományunk sok 
helyen bizonyított már. Érdeklődni 
lehet: CSÁ-HU-dúc.
Hunyadi László Tel.: 06-70/503-38-73


