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Ezen idézetre alapozva , szeretném meglévő 
adataimra támaszkodva elemezni, hogy Belgi-
umból Rómába is igen nehéz út vezetett.

– 1856-ban „St. Esprit” lüttichi egyesület 
Rómában megrendezte első hosszú távú ver-
senyét, amelyre 125 postagalambot küldtek. 
A galambokat július hó 22-én reggel 3 óra 
30-kor engedték fel, az első díjat M. Defoux 
namuri tenyésztő nyerte, akinek galambja jú-
lius 29-én 15 óra 30-kor érkezett meg, a má-
sodik galamb csak július 31-én érkezett haza, 
szeptember 3-án 12 galamb volt otthon.

Ez a gyenge eredmény azonban nem vette 
el a lüttichi egyesület kedvét, mert 1868-ban 
ismét Rómából rendezett versenyt 180 db 
postagalambbal. A versenyre küldött galam-
bok nagy része 8-12 éves volt. A galambokat 
szintén július 22-én eresztették fel, az ered-
mény még gyengébb volt, mint az 1856. évi, 
mert az első galamb csak augusztus 3-án, te-
hát 13 nap múlva ért otthonába, 170 db vég-
leg elveszett.

Tíz év múlva 1878-ban Brüsszel vállal-
ta  a római verseny megrendezését. A német 
határ menti városokat is bekapcsolva, 1166 
db postagalambot indítottak június hó 17-én 
Rómába, a galambok négy nap múlva érkez-
tek az olasz fővárosba, ahol nemek szerint 
szétválasztva egy nagy csarnokban két napig 
pihentették őket, hogy a szállítás fáradalma-
it a nagy út előtt kipihenjék. A galambokat 
június hó 23-án eresztették fel. Az első ga-
lamb nyolc nap múlva érkezett meg Kölnbe, 
míg az első belga galamb a 10-ik napon ér-
kezett Félix Ray tenyésztőhöz Anderlechtbe. 

A győztes galambért 3000 belga frankot 
ígértek abban az időben. Augusztus 20-
ig mindössze 60 postagalamb érte el 
hazai dúcát.

– 1887-i római versenyt a „Faunain 
Elberfeid” rendezte május hó 23-án reg-
gel 5 órakor 44 postagalambot engedtek 
fel Rómában, melyek közül az első ga-
lamb június 9-én tehát 18 nap múlva ér-
kezett haza, a második június 12-én, míg 

a többiről nem érkezett hír.
Az 1909-ben lezajlott Római verseny, 

melyet a Brüsszeli Mittwoch club írt ki. A 
következőképpen zajlott. A versenyre 2275 
galambot neveztek;  a galambokat ünnepies 
külsőségek között Brüsszel főterén gyűjtötték 
össze, ahol egymást felváltva három zenekar 
játszott;  este a galambokat fáklyás menetben 
kisérték ki a vasútállomásra. A galambokat 
július 10-én reggel 5 óra 30-kor engedték fel 
Rómában. A verseny zárlatát augusztus 10-
ben állapították meg. Sajnos az időjárás nem 
kedvezett a versenynek az első galamb hat 
nappal a feleresztés után érkezett Bonhiver 
nevű tenyésztőhöz, a második a következő 
nap este 18 óra 20-kor érkezett Riscensart 
nevű tenyésztőhöz, míg a harmadik csak júli-
us 19-én jött meg; előzőleg Barcelonából há-
romszor, Madridból kétszer nyert már díjat. 
Július 12-én még mindössze csak 12 galamb 
volt otthon, míg augusztus 10-ig a verseny 
zárlatáig összesen 110 galamb érkezett haza. 
Ez történt 1909-ben. Ezekkel a történelmi 
adatokkal csupán azt szeretném szemléltetni, 
hogy milyen nehézségek árán alakultak ki 
a Belgiumi maratoni távot röptetők galamb 
állományai. Amikor ezek a távtűrő akaratos 
galambok, bekerülnek a tenyésztésbe és az 
utódokban mindkét szülő oldaláról egyesül-
tek, kimagasló galambok születtek.

Afrikából rendezett versenyen 1600 km tá-
volságból, George Goossens galambja 1930 
július 14-i feleresztésnél, július 18-án 13 óra 
54 perces érkezéssel 26. lett 1072 db feleresz-

tett belga galamb közül. A tanulság az, hogy 
1600 km távolság megtételéhez elég volt 3-4 
nap és ez mind a kemény szelekció és a tuda-
tos tenyésztés gyümölcse. Hazánkban is vol-
tak hasonló próbálkozások, mert a 30-as évek 
közepétől Aachen feleresztési hely része volt 
az általános verseny programnak. A II. vi-
lágháború kezdetéig kétszer röptettünk Lon-
donból. Ezzel a cikkel is szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy ez a nehéz, de történelmi 
lehetőség 2012-ben Londonban rendezendő 
Olimpia tiszteletére szervezett verseny bárki 
számára elérhető erőpróba. Remélem sokan 
belátják, e soha vissza nem térő történelmi 
pillanatot kihasználva minél több magyar ga-
lamb kap lehetőséget, hogy bizonyíthasson.

Rimóczi Róbert

„A postagalambsport nagymesterei eredményeiket egy élet tapasztalataira és kutatásaira alapozták.”

1937 évi Londoni verseny élgalambja 

C. III. 150-137/33. hím
Tulajdonosa: 

Ferenc bajor királyi herceg, Sárvár
1937 évi teljesítménye

Június 19.      Nürnberg 626 km 20. hely
Július 24.      Köln          960 km   8. hely
Augusztus 4. London   1400 km   2. hely

Repülés a londoni égen
Az FCI ezúton meghívja a sporttársakat a 

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

az Olimpia megnyitójának és zárásának nap-
jához kötődően, Londonból és Berlinből ren-
dezi meg az Olimpiai Versenyt. Ekkor várha-
tóan több mint 20 Európai ország galambjai 
versenyeznek Európában egy napon - egy 
helyről. Ez az első alkalom, hogy az FCI az 
Olimpiai Játékokkal egy időben és azonos 
helyszínen rendez egy Olimpiához kötődő 
postagalambversenyt. Világszerte minden 
galambász számára fontos, hogy részt ve-
gyen egy ilyen rendezvényen vagy galamb-
jával, vagy szimbolikusan más országbéli 
galambokkal. Azonban a galambsport sajá-
tosságai miatt postagalambokkal gyakorlati-
lag csak európai sporttársak vehetnek részt 
ezen a versenyen.

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

részvételét a világ minden tájáról a 2012-es 
Londoni Olimpiai Galambversenyen.

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

a sporttársakat, akiknek módjukban áll ga-
lambot küldeni a 2012-es Olimpiai Galamb-
versenyre, hogy ajánljanak fel versenyző 
galambokat olyan sporttársaknak akiknek 
nincs lehetőségük az Olimpiáról galambo-
kat versenyeztetni. Minden dúc legalább egy 
csapatot küldjön (5 galamb), és garantálja, 
hogy a galambok részt vesznek a 2012-es 
Olimpiai Galambversenyen. A nevezési díjat 
a versenyezni szándékozó FCI tagországbéli 
sporttárs fizeti ki.

2. A verseny területén kívül eső FCI tagor-
szágok versenyezni szándékozó sporttársak 
jelentkezésének elfogadása. Európai dúcok-
kal közösen való versenyzés megszervezése 
az Európai tenyésztők felajánlásai alapján.

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

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

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

5. Szponzorok felkérése.
Mivel ez egy igen költséges tevékenység, 

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

6. Az FCI meghívja a fogadó dúcokat, a 
területen kívüli versenyzőket és a szponzoro-
kat a 2013. januári szlovákiai FCI Olimpiára 
(Nyitra), ahol az olimpiai versenyek díjkiosz-
tóját fogjuk megtartani.

7. Az Olimpiai Verseny és a közös ver-
senyzési lehetőségek kitűnő alkalmat teremt-
hetnek Országok és postagalambászok baráti 
kapcsolatainak kiépítésére, egymás megis-
merésére, a postagalambsportról szóló jövő 
tervezésre.

London 1936, 1937 - 2012
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A Magyar galambászok hétvégéje - Országos Versenyek
FCI Nemzetközi és Nemzeti verseny 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
július utolsó hétvégéjére (2012. július 28. 
szombat) egynapos Országos hosszú távú 
versenyt hirdet BERLIN feleresztéssel a Nem-
zetközi értékelés 100 km-es Zónák alapján a 
Nyitrai Olimpián lesz díjazva, Magyarországon 
két régióban. Az összesített lista mellett külön 
értékeljük a Derby gyűrűs galambokat. Ezen a 
hétvégén csak országos versenyt lehet rendezni.

Berlin - I. Zóna: 740 km és az alatti pos-
tagalamb dúcok.

II. Zóna 740 km feletti postagalamb dúcok.
A versenyben részt vehet minden olyan postaga-

lambász, aki tagja a nemzeti szövetségnek. A verse-
nyen tagszövetségi szervezésben is részt vehetnek a 
szövetség tagjai. Egyéni és csapat (5 küldött 3 befu-
tó) eredményeket hirdetünk, a lista 20%-os.

Nevezési díj: 
- Minden versenyengedélyt váltott pos-

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

- 1000 darab a Nemzetközi és Nemzeti ver-
senyen való részvétel, vagy

- 500 darab csak a Nemzeti versenyen való 
részvétel

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

Díjazás: 
1. Az FCI díjazás a Nyitrai olimpián
2. Nemzeti díjazás egyéni listák alapján 

minimális induló 1000-1000 galamb esetén a 
két régióban külön-külön díjazva.

Egyéni díjazás: Derby díjazás:
1. hely 30.000.- 1. hely 50.000.-
2. hely 25.000.- 2. hely: 40.000.-
3. hely 20.000.- 3. hely: 30.000.-
4. hely 10.000.- 4. hely: 20.000.-
5. hely 10.000.- 5. hely: 20.000.-
Csapat díjazás 6. hely: 10.000.-
1. hely:  30.000.- 7. hely: 10.000.-
2. hely:  20.000.- 8. hely: 10.000.-
3. hely:  10.000.- 9. hely: 10.000.-
4. hely:  10.000.-   10. hely: 10.000.-
5. hely:  10.000.-
Kevesebb induló létszám esetén a díjazás 

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

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

Díjátadás: 
1. Az FCI díjazás a Nyitrai olimpián
2. Nemzeti díjkiosztó az országos kiállítá-

son és a zóna díjkiosztó ünnepségeken.
Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 

a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik, a verseny-
szabályoknak megfelelően. (200 db feletti 
előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakíta-
ni, ezt előre kérjük jelezni.)

Gyűjtési helyek, időpontok: 2011. 07.26. 
csütörtök

Berlin
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óra
Bp. Népstadion 10-13 óra
Esztergom C06 Klubháza 10-12 óra
Székesfehérvár, Kertalja köz 4/a 14-15 óra
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óra
Győrszentiván, Műv ház, Déryné u. 50. 16-18 óra

Miskolc, PE-MO Center 7-9 óra
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54. 7-9 óra
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 gyh. 8-10 óra
Tiszafüred, Szőlősi út 14. 9-10 óra
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óra
Kecskemét, Úrihegy 129. csárdával szemben 9-11 óra
Rákóczifalva, Sportpálya 10-11 óra
Cegléd, Művelődési ház 12-14 óra

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

Pethő Attila Főtitkár: 
 06-1/342-4522; 70/311-2875
Belák Ottó SVB Elnök: 30/935-4580
Molnár Mihály Alelnök: 20/547-0242

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

Ma már tudjuk - 65 ember veszítette éle-
tét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 
magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel ál-
lampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 
FCI vezetésével összhangban FCI Emlékver-
senyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

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

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

Központi gyűjtési helyek, időpontok: 
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek be-

gyűjtő egységeiről a versenyzők gondoskodnak. 
2012. 07.26. csütörtök

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

szövetség szervezésében.
4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, 

(Az összes küldött galamb közül egy nevezett 
és 2 befutó alapján 2 zónában: I. Zóna 300 
km-ig, II. Zóna 300 km felett) a lista 20%-os. 

Mindenkinek csak egy csapata lehet. 
5. Nevezési díj: 300 Ft/db. Fizetés a bepa-

kolásnál!
6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, mini-

mális induló létszám 1000-1000 db galamb, 
kevesebb induló létszám esetén a díjazás 
%-os arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:
1. díj  20.000 Ft Üdülési Csekk
2. díj   15.000 Ft Üdülési Csekk
3. díj  10.000 Ft Üdülési Csekk
4-10. díj Serleg díjazás
Csapat díjazás 2 zónában:
1. díj:  30.000.-
2. díj:  20.000.-
3. díj:  10.000.-
Minden első galambot telefonon kötelező je-

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

ünnepségeken.

Katowice - 2012. július 28. szombat

Tiszafüred, Kócsújfalu - 2012. augusztus 11.
A kitelepítettek emlékére a Magyar Postagalamb Sportszövetség tag-

szövetségei részére, tagszövetségenként legalább 100-100 galamb rész-
vételével Emlékversenyt hirdet a Kitelepítettek találkozója alkalmából.

A verseny egyéni verseny, nevezési díj nincs! A tagszövetségi lista 20%-os

Start 2012. augusztus 11. 07:00 - Tiszafüred-Kócsújfalu
Díjazás: tagszövetségenként az 1-5 helyezett serleg és oklevél dí-

jazásban részesül!
A legtöbb galambot küldő tagszövetség 30.000 Ft díjazásban részesül.



2012. június 3

SVB Jegyzőkönyv - 2012. 04. 13.
Amely készült a Sportszövetségi Verseny-

bizottság ülésén 2012. április 13., 10 óra
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív sze-

rint. Belák Ottó elnök a jelenléti ív alapján 
megállapítja a határozatképességet.

Jegyzőkönyvvezetőnek javasolja Pethő 
Attilát.

Elfogadva: egyhangúlag.
Hitelesítők: Czékus János, Pintér Ferenc
Elfogadva: egyhangúlag.
Bárdos István köszönti a Küldöttgyűlés ál-

tal újonnan megválasztott SVB-t. A tagszövet-
ségeknek kiküldött Versenyszabályzat módo-
sítási tervezettel kapcsolatban kiemeli, hogy 
folyamatos az egyeztetés és 2012-ben biztos, 
hogy nem lépnek életbe változtatások.

Fontos a határozott szabályzatok és sza-
bályzások alkalmazása. Jó példa lehet az 
egyértelműségre a labdarúgásban is használt 
sárga és piros lapok rendszere.

Mivel az elnökség elfogadta a Magyaror-
szág maraton bajnokságának kiírását, ezért 
a tagszövetségeknek lehetőségük van a ver-
senyprogramok módosítására.

A magyarországi feleresztési helyek pon-
tosítása, egyeztetése folyamatban van, a ver-
senyek kezdetéig ez be is fejeződik.

Az elektromos rendszerek szabályozása 
2008 óta nem folytatódott, lemaradásaink van-
nak. Elő kell vennünk a kérdést, kezelni kell.

Az eredményszámolással kapcsolatban há-
rom fontos témakört kell szem előtt tartani: a 
tagszövetségek alapvető igényeinek kielégí-
tése, Nemzeti Bajnokság számolása, tagszö-
vetségek közötti számolás, listázás.

Foglalkozni kell majd és javaslatokra lesz 
szükség az olimpiai gyűrűk későbbi sorsát 
illetően.

A berepült galambok kezelését továbbra 
is az eddigi határozataink alapján végezzük,  
megjelentetési feltételek teljesülése után iga-
zolást adunk a tárgyévre.

Bárdos István kéri, hogy az SVB őszre dol-
gozzon ki egy javaslatot arra, hogy hogyan 
valósítható meg a megyei szintű értékelés, pl. 
megyei bajnok kihirdetése?

Belák Ottó ismerteti a rendőrség megkere-
sését, amelyben egy lelőtt galamb értékének 
megállapítását kérik konkrét ügyre hivatkozva.

Megemlíti, hogy korábban a Versenybi-
zottság már állapított meg hasonló esetekre 
alkalmazható összegeket.

HATÁROZAT: Az SVB fiatal galambok 
esetében 5000 Ft-ban, versenyző galamb 
esetében 30 000 Ft-ban javasolja megállapí-
tani az értéket. Ez a galamb versenyeredmé-
nyei alapján növekedhet.

Pintér Ferenc javasolja, hogy az országos 
kiírások, versenyek paraméterei ne legyenek 
SVB javaslatok nélkül meghatározva.

A Magyarország maraton bajnoka címet is 
határok közé kell szerkeszteni, mint a többi 
kategóriát.

Ezt követően hosszas egyeztetés történik a 
kategóriáról.

HATÁROZAT: A Magyarország Maraton 
Bajnoka kiírása tartalmazza azt, hogy mini-
mum 2 400 km teljesítendő, az első 5 neve-
zett galambból 3 befutó eredménye számít. 

Bármely (maratonos vagy tagszövetségi) 3 
út elfogadható.

A félreértések elkerülése érdekében fontos, 
hogy a fiatal galambok olimpiai versenyén 
csak egyéni értékelés lesz.

Az elektromos Benzing órák esetében 
az alapnevezés elkészítésekor a maraton és 
derby gyűrűk beírásánál a tagszövetség kódja 
„00” legyen.

HATÁROZAT:
Egy órával több tenyésztő akkor verse-

nyezhet, amennyiben az óra kialakításánál 
fogva alkalmas rá, külön-külön tudja kezel-
ni több tenyésztő alapnevezését.

HATÁROZAT:
 Az SVB tagjai külön megbízólevél meg-

léte nélkül országos hatáskörrel végezhes-
senek ellenőrzést plusz egy fő jelenlétében 
és közreműködésével. A tagszövetségi VB 
elnök a tagszövetségen belül kísérővel vé-
gezhet ellenőrzést.

Az SVB javasolja a Sportszövetség alap-
szabályát és Versenyszabályzatát úgy mó-
dosítani, hogy a több egyesületi tagsággal 
rendelkező tagok versenyengedélyt csak egy 
helyen válthassanak.

HATÁROZAT: A Versenybizottság hozzá-
járul valamennyi benyújtott versenyengedé-
lyek elfogadásához abban az esetben ha az 
szabályosan érkezett be a Sportszövetség-
hez.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila
Hitelesítők:
Czékus János  Pintér Ferenc

London Olimpiai verseny - 2012. augusztus 11.
A XXX. Nyári Olimpiai Játékok London-

ban kitűnő alkalmat ad a Világ postagalamb-
sportjának, az FCI-nek a postagalambsport 
megismertetésére, népszerűsítésére, a figye-
lem felkeltésére.

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

Versenytávok: 
London feleresztéssel
100 km-kénti Zónahatárok értékelésével

A versenyben részt vehet minden olyan 
postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-

ségnek. A versenyen csak egyéni versenyt 
hirdetünk, a lista 20%-os.

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

Nevezési díj: London 1500 Ft/db

Díjazás:
1. A nemzetközi verseny díjkiosztója 

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

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

Központi gyűjtési helyek, időpontok: 
2012. augusztus 7. vagy 8.

Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óra
Bp. Népstadion 10-13 óra
Esztergom C06 Klubháza 10-12 óra
Székesfehérvár, Kertalja köz 4/a 14-15 óra
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óra
Győrszentiván, Műv ház, Déryné u. 50. 16-18 óra

Miskolc, PE-MO Center 7-9 óra
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 7-9 óra
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 gyh. 8-10 óra
Tiszafüred, Szőlősi út 14. 9-10 óra
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óra
Kecskemét, Úrihegy 129. csárdával szemben 9-11 óra
Rákóczifalva, Sportpálya 10-11 óra
Cegléd, Művelődési ház 12-14 óra

A versenyekről bővebb információt a 
Magyar Postagalamb Sportszövetségben 
kérhet

Pethő Attila Főtitkár: 
 06-1/342-4522; 70/311-2875
Belák Ottó SVB Elnök: 30/935-4580
Molnár Mihály Alelnök: 20/547-0242

Minden első galambot telefonon kötele-
ző jelenteni a versenyszabályzatnak meg-
felelően.
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Egy régen időszerű riport

Jársz rendszeresen országos kiállításaink-
ra? Ha igen, 40 éve mindannyiszor találkoz-
hattál egy „fehér köpenyessel”, aki a számí-
tógépes időszak előtt ellenőrizte a kerületek 
anyagát, részt vett a galambok átvételében és 
kiadásában, de többnyire felfedezhető a bírá-
lókról készült csoportképeken is. Igen, ő Ke-
rekes János, halk beszédével, arany szívé-
vel, mindannyiunk iránti elkötelezettségével. 
Ki hinné, rövidesen betölti 74. évét és még 
ma is aktívan galambászik Dunakeszin.

Beszélj a kezdetekről, hogyan lettél ga-
lambász?

1938. július 7-én születtem Rákospalotán. 
Négyen voltunk testvérek, három fiú és egy 
lány. A pénz nem vetette fel a nagycsaládot, 
ami befolyásolta későbbi életutamat is. 

1945-ben unokatestvéremtől kaptam levá-
gásra egy pár pörtli fiatalt. Levágás helyett 
elindult egy magasröptű állomány építése. 
1948-ban beléptem a Magyar Galambte-
nyésztők Szövetségébe és kezdtem jó ered-
ményeket elérni pörtli falkámmal.

1952-ben végeztem az általános iskolával 
és esztergályos tanuló lettem a Bányagép-
gyárban. Itt ismerkedtem meg Durda Ferenc-
cel és Kovács Jenővel, akik postáztak.

1955-ben röpgalambjaim elmagaslottak 
és helyükre hoztam 6 pár postát Kovács Je-
nőtől, aki éppen felszámolta Horváth vérű 
állományát. Ekkor léptem át a postagalamb-
ászok közé. A B-08-ban ekkor sokan voltunk, 
köztük Horváth János, Szűcs Gyula, Tombor 
Béla, Havas Sándor, Takács S. Lajos, Kele-
men Imre, Vidra Gyula, Zana István, Vad-
kerti Mihály, Sebő Géza és mások, kevésbé 
patinás névvel.

Első sikeres évem az 1958-as volt, amikor 
a B-08-ban a kezdő és fiatal galambászok 
között csapatom első lett. Az ezt igazoló 
oklevelet azóta is ereklyeként őrzöm. Ekkor 

kerültem első funkciómba is, az egyesület 
pénztárosa lettem.

Ez az év más szempontból is jelentős. Kö-
zelebbi kapcsolatba kerültem Horváth János-
sal, aminek néhány fiatal galamb lett az ered-
ménye a mester dúcából. De életemben és 
galambászatomban is változást hozott 1958, 
ugyanis az év végén megkezdtem sorkatonai 
szolgálatomat a határőrségnél. Ezen időszak 
legfontosabb hozadéka a galambászat szem-
pontjából, hogy megtakarított zsoldomból 
sikerült egy cseh órát vennem. 1961 tavaszán 
szereltem le.

Azért a szerencse sem került el, mert tá-
vollétemben Laci bátyám vállalta a galambok 
gondozását. Sőt, 1960-ban az egyesületbe is 
belépett, és röptetni kezdett Kerekes-testvé-
rek néven. Csapatunk az igen erős B-08-ban 
hetedik lett, és három egyéni díj mellett meg-
nyertük az egyévesek bajnokságát is.

1961-ben más is történt. Megnősültem, 
majd beiratkoztam a Bányagépipari Techni-
kum esti tagozatára. 1962-ben megszületett 
a fiam. Anyagi okokból hét éven át állandó 
éjszakai műszakot vállaltam, sok túlórával.

Az 1963-as évet kihagytam, mert a sú-
lyosan beteg Horváth Jánosnak segítettem a 
röptetések lebonyolításában, és a galambok 
stoppolásában. Úgy érzem, galambász pálya-
futásom első szakasza ezzel a tevékenységgel 
zárult le.

Hogyan tovább?
A családi gondok, a megfeszített munka, 

a tanulás, érthető módon háttérbe szorította 
az aktív galambászatot. Ráadásul a hatvanas 
évek közepén vagy másfél évre Lőrincre köl-
töztünk szövetkezeti lakásba.

Ismét jött a mentőöv, Horváth József bará-
tom vállalta állományom „átmentését” jobb 
időkre. Az aktív galambok átszoktatásra kerül-
tek Dunakeszire, és Horváth-Kerekes néven 
először repültek galambjaim az A-03-ban.

1964 februárjában végeztem el a bíráló tan-
folyamot, amelynek eredményeként kerületi 
minősítést kaptam, majd 1966-ban szereztem 
meg az országos minősítést. 1967-ben aztán 
sikerült családi házat vennünk Dunakeszin, 
azóta itt élünk és galambászunk.

Közben elvégeztem a technikumot, és hogy 
ne essek ki a tanulásból, beiratkoztam egy 
felsőfokú munkaügyi képzésre. Azon is túl-
jutottam. 1970-ben megszületett kislányunk. 
1972-ben egy évig az NDK-ban dolgoztam, 
közben Horváth Jóska abbahagyta az aktív 
galambászatot. Hazatérve négy db Horváth 
vérű madarat hoztam haza a családi ház ud-

varán épített kis dúcomba. Ezt követően már 
önállóan, önmagamra utalva gyakorolhattam 
a hobbimat egészen napjainkig. 

Szürke hétköznapok jöttek. Egyre több 
feladatot vállaltam az egyesületben és a Szö-
vetségben is. Horváth vérű állományom a 
kis létszám mellett a visszaesés jeleit kezd-
te mutatni a rokontenyésztés következtében, 
így 1969-től keresztező partnereket kezdtem 
keresni több-kevesebb sikerrel. Egy belga, 
több szlovák és magyar tenyésztőt céloztam 
meg beszerzéseimmel. A keresztezésekből is 
kiesett egy-egy jó és szép madár.

Beszélj Horváth Jánoshoz fűződő kap-
csolatodról.

1948-ban, 10 éves kisfiúként léptem be a 
B-08 egyesületbe „pörtlisként”. Még abban 
az évben egy pár soros üzenetet kellett elvin-
nem Horváth Jánoshoz. Gondoltam átadom 
a levelet, és megyek tovább. Ám Horváth 
néni mondta, János bácsi fent van a galam-
boknál, vigyem fel a levelet. A dúcban egy 
magas, főleg egy kisgyerek számára tekin-
télyt parancsoló embert találtam, aki éppen 
versenyre szedte össze galambjait. Arra ma is 
emlékszem, hogy milyen nyugalommal fog-
ta meg őket. Mindegyikhez volt egy-két jó 
szava, mindegyiket alaposan átnézte, és úgy 
tette kosárba. Főleg az ragadta meg a figyel-
memet, hogy ezek a posták milyen szelídek 
az én pörtlieimhez képest, és milyen egysé-
ges színűek az újpesti piacon látott postákhoz 
képest.

10 év telt el, hogy ismét ellátogattam a 
dúcba. Ekkor, 1958-ban már én is postáztam, 
amikor is a B-08-nak 52 tagja volt. Mint min-
denki én is Horváth János bűvöletében éltem. 
Gyűjtéseken és kiállításokon hosszú ideig 
néztem galambjait, keresve a közös jeleket az 
enyémekkel. Szerettem volna, hogy nekem is 
legyen eredeti Horváth galambom, de ez nem 
jött össze egészen 1958-ig. Ez évben is, mint 
minden évben, János bácsi ajánlott fel díjai-
ból, vagy fiatal galambot a díjalap növelésé-
re. Az 1958-ban felajánlott fiatalt „amerikai 
árveréssel” értékesítették az egyesületben. 
Az egész évben összespórolt pénzem ráment, 
ugyanis az árverés lényege az volt, hogy aki 
rálicitált, az a licit összegét be kellett, hogy 
fizesse. Nem én nyertem. Az egyesületből 
hazafelé tartva, mint mindig, kis kerülőt téve, 
Horváth Jánossal együtt mentem. A szo-
kottnál is csendesebben lépkedtem mellette, 
amely neki is feltűnt, és megkérdezte, hogy 
miért lógatom az orromat. Elmondtam, hogy 
mennyire szerettem volna hozzájutni egy ere-
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deti Horváth galambhoz, ami nem sikerült. 
Megvigasztalt, ne búsuljak, a fészektestvére 
otthon van, másnap menjek el érte, nekem 
adja. Másnap, 10 év után ismét beléphettem a 
szentélybe, de most már egészen más szem-
mel néztem körül. Néhány galambot kézbe 
is foghattam. A megígért fiatalt megkaptam, 
mellé még négy tojást is. Két hét múlva 
megkaptam az akkor már híressé vált 343-as 
vörös tojónak egy fakó lányát és újabb négy 
tojást. Szép ábrándjaimnak a behívó parancs 
vetett véget, bár bátyám révén a galambokat 
sikerült megőrizni.

A leszelésemet követő időben Horváth Já-
nos már betegeskedett. Galambjai körül Sebő 
Géza segédkezett, aki ezért több fiatalt ka-
pott. Gyerekeikből kiegészíthettem megma-
radt Horváthjaimat.

1963-ban János bácsi már nemigen tudott 
galambjaihoz felmenni. Sebő Géza továbbra 
is ellátta a galambokat, de mivel ő is verseny-
zett, nem volt aki a galambokat stoppolja. 
Horváth János Sebő javaslatára engem kért 
meg e feladat elvégzésére. Így 1963 nyarán 
több időt töltöttem a Horváth háznál, mint sa-
ját galambjaim között. Galambvárás közben 
ő a teraszon nyugágyból figyelte a galambo-
kat, miközben sokat beszélgettünk. Horváth 
János termetével, viselkedésével, modorával 
tekintélyt parancsoló jelenség volt, ugyanak-
kor egy melegszívű, közvetlen, családját és 
galambjait végtelenül szerető embert ismer-
tem meg benne. 

Érdekes, hogy beszédtémánk főleg a ga-
lambok származása, a tenyésztés, a kiállítá-
sok körül forgott, és szinte sosem érintette 
a versenyre való felkészítést, vagy a sikeres 
versenyzést. Saját szemléleti módom alaku-
lására ennek döntő jelentősége volt.

Miben áll ez a szemléleti mód?
A galambok minősítésénél nem a telje-

sítményt, hanem a küllemet és a származást 
helyezem előtérbe. Lehetőségeimet is mér-
legelve, de meggyőződésem szerint is a kis 
létszámnak vagyok a híve. Elgondolkodta-
tott, hogy János bácsi, aki a maga idejében az 
ország legeredményesebb versenyzője volt, 
mindenkor 40 db alatt tartotta állományának 
létszámát, pedig eredményei mellett szám-
talan fiatalt még értékesített is legjobbjaitól. 
Van egy bogaram is, tarka vagy csapos ga-
lambnak nincs helye a dúcomban. Talán az 
is specialitásomnak számít ebben a „csoda-
szerekkel” bűvészkedő galambász világban, 
hogy nálam nincsenek bevetve a hozamfoko-
zók, sem a gyógyszerek. Még trichóra sem 
kezelek. A kötelező paramixo vakcinázás 
mellett nálam a tiszta vizet csak az almaecet 

teszi „zavarossá” heti egy alkalommal. Ver-
senyszezonban pedig a csúcs, hogy Natural 
elektrolittal várom a versenyről érkező ma-
darakat. Régebben méz is került ebbe a vízbe, 
mára már ezt is elhagytam.

Azért néhány szót a tartástechnológiá-
ról, versenyzésről.

Kis dúcom van a kertben, a 40-50 db-os az 
állománynak. A dúc három részes. A legna-
gyobb a 20 fészekfülkés versenydúc, majd a 
25 rekeszes fiatal dúc következik, végül 2007 
óta egy szűk kis rész három pár zárt tenyész 
galambnak.

A versenydúc 20 fülkéjéből általában csak 
16 db „üzemel”, így a főversenyekre 30-32 
db galambot nevezek, amelyből 8-10 db az 
egyéves. A versenyeken általában két csa-
pattal veszek részt, ami hétről-hétre 20 db 
galamb bekosarazását jelenti. Fészekről röp-
tetek. A versenyzők 1-1 fiatalt nevelnek fel az 
első kelésből, majd a szezon végéig műtojás 
kerül alájuk. Ezt általában 20-21 napig ülik jó 
szívvel, kivétel, amikor némelyik alá a tenyé-
szek 1-2 napos fiatalját teszem a szökés kö-
zeledtekor egy rövid időre. Ezzel akár 25-26 
napig is ki lehet tolni a fészek elhagyását.

A takarmányt készen veszem a helyi ta-
karmány boltban. 2-3 gyártó termékét aztán 
összekeverem. Ezen kívül csak az általam 
kevert ásványi anyagot, valamint a tiszta vi-
zet kapják. Magántréninget egyáltalán nem 
végzek.

A puritán tartás ellenére néhány díjat min-
dig sikerül nyernem, némelykor championom 
is van, és ami lényeges, egy-két dédelgetett 
szépségem a kiállítási szintet is megrepüli. 
Néhány egyesületi bajnokságot is magamé-
nak tudhatok, pl. 1969-ben, 1977-ben, de 

hogy ne csak a régmúlttal dicsekedjek, 2007-
ben csak az utolsó úton szorultam a második 
helyre.

A versenyek befejeztével a párokat szétvá-
lasztom, és ezek a következő március 15-ig 
külön vannak. Váltakozva járnak ki naponta, 
előbb a hímek, majd a tojók. Ez télen is így mű-
ködik, hacsak nincs valamilyen rabvallató idő.

Kevés fiatalt engedek ki, húsznál inkább 
kevesebbet, mint többet. A fiatalok verse-
nyén, talán 1987-et kivéve nem veszek részt, 
(ekkor egyesületi harmadik lettem) mivel túl 
későinek tartom a bonyolítást. Viszont több 
alkalommal előfordult, hogy júliusban min-
den tréning nélkül bedobtam néhány fiatalt 
rövidebb versenyekre az öregek közé, és 
néhány emlékezetes eredményt is produkált 
némelyikük. Ezek aztán többnyire öreg ko-
rukban is szép sikereket repültek össze.

Beszélj néhány emlékezetes galambod-
ról, az állomány alakulásáról.

János bácsi temetése után Horváth néni 
felkért, hogy válasszak magamnak egy ga-
lambot az akkor még érintetlen állomány-
ból. Én az -58-514 vkh-t választottam, ami a 
835 skh és a gyönyörű 343 vkt gyereke volt, 
50 % Kasper, 25 % Fabry és 25 % Horváth 
vérhányaddal. Néhány tojást is kaptam, ezek 
egyikéből kelt a 179 kkt, amely úgy másfél 
évig volt párban az 514-el. Emlékezetes utó-
dokat költöttek, amelyek mind versenyző-
ként, mind tenyész galambként megállták a 
helyüket, küllemükről nem is beszélve. Ma 
is jó szívvel emlékszem a 250 vkh-re, a 252 
vkh-re, amely sport kategóriában kiállításon 
is szerepelt, valamint a 267 vkt-ra, amely ke-
rületi champion volt, és két szpartakiádon is 
képviselte hazánkat.

Horváth János lányával
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Miután a 179 tojót elröptettem, az 514 a 
szintén Horváth vérű 89 kt-val került párba, 
és így is adott jó galambokat. (313 kkh, 350 
vkt)

1969-ben felvettem a kapcsolatot egy bel-
ga galambásszal, Raymond Meeussal, és cse-
réltem vele 5 db galambot. Ő ott csak amatőr 
tenyésztőnek számított, galambjainak zöme a 
Natural tenyész telepről származott. Mégis jó 
keresztező partnernek bizonyultak az én zárt 
Horváth állományomhoz, különösen dúc- és 
fészekszeretetükkel tűntek ki. Emlékezetest 
produkált egy testvérpár, a 69-2550016, és a 
69-2550017.

A hetvenes évek közepén, a budapesti 
olimpia után, még inkább magával ragadott 
a standard hóbort, csodálatos szlovák, cseh, 
román „díszpostákat” szereztem be, és jó 
előre elképzeltem, hogy fog kinézni az or-
szágos kiállítás standard dobogója néhány 
év múlva. Az álmokból persze semmi nem 
lett, ugyanis az első versenyévben a 25 db 
reménység összesen 5 helyezést hozott, több 
mint fele elveszett, így mindenestől likvidá-
lásra kerültek.

A nyolcvanas-kilencvenes években to-
vábbtenyésztettem bevált madaraimat, és 
csupán néhány Turniert újítottam, amelyek 
600 km-ig igen jók voltak. Sajnos nem tud-
tam velük továbblépni.

Az 1012-90-5425 kék hímem kétszeres 
kerületi champion, kedvenc öreg madaram 
20 éves koráig élt. Ezt megelőzően nem csak 
eredményeivel, hanem utódai teljesítményé-
vel is rászolgált kényeztetésemre.

A kilencvenes évek legvégén kezdtem 
jelenlegi állományomat formálni. Ezek 

Cattrysse, Devriendt és Van Bruaene ga-
lambok közvetlen leszármazottjaiból áll-
nak. Közvetlent sikerült hoznom 2007-ben 
Wilfried Neyenstől, az eredeti Cattrysse dúc-
ból Moere-ból, valamint a Jolyn testvérektől 
Gödöllőn vásároltam 2007-ben és 2008-ban 
összesen négy db 100%-os Van Bruaenet. A 
további beszerzési forrásaim a Kócsó J., Bár-
dos I, Rucz J, Molnár M, Németh Gy, ismert 
patinás magyar dúcok Ezek kombinációiból 
küllemileg is elfogadható, jól repülő madarak 
kerültek ki.

A 00-06-30458 kh több díj mellett 15000 
dkm-t teljesített, végül egy maratonos kí-
sérlet során Aachenből vesztettem el. Alig 
maradt el mögötte a 01-06-32740 kt 12000 
dkm-ével. Ez utóbbi mellesleg hat alka-
lommal szerepelt standardban országos ki-
állításon.

Mint látható az általam favorizált törzsek a 
legnagyobb belga mesterek nevével vannak 
fémjelezve. Ezeknél kötöttem ki, ugyanis 
hobbim, a híres galambok származásának 
tanulmányozása, feldolgozása, ennek során 
arra a meggyőződésre jutottam, hogy a mai 
hosszú távú állományok jelentős hányadban 
ezekre a vérvonalakra épülnek. Mentsük 
akkor ami még menthető, én sem vallhatok 
velük szégyent. Mindig örömmel megyek ga-
lambjaim közé, elképzeléseim megvalósulá-
sát találom meg bennük, és nem zavar, hogy 
falrengető eredményeket nem mondhatok 
magaménak.

Tevékenységed a galambsportért. 
Mindig szívesen vállaltam feladatokat 

sportunkért. Korábban említettem, hogy már 
a B-08-ban is, szinte azonnal pénztárosként 
kezdtem. Ezt folytattam az A-03-ban, ahol 
aztán idővel VB elnök, titkár, és elnök is 
voltam. A versenybizottsági feladatok szin-
te egész pályafutásom során végig kísértek. 
VB elnök voltam egyesületemen kívül a 
BIII és a Dunakanyar kerületben, de a szö-
vetségi VB-nek is tagja voltam a Komlódy 
időszakban.

A szövetségi fegyelmi bizottság is hű-
séges volt hozzám. Tagja voltam a Dabis, 
Dr. Kovács és Pintér L. elnöksége idején 
is, szinte folyamatosan. Választóimat talán 
az is motiválta, hogy Dunakeszi közelsége 
révén viszonylag könnyen voltam mozgósít-
ható bármely feladatra, vagy egy-egy meg-
beszélésre.

Amihez viszont leginkább vonzódtam, az 
a bírálói tevékenység volt az elmúlt 50 év-
ben. 1964-ban kerületi, 1966-ban országos 
minősítést szereztem. Vonzódásomat a szép 
galambhoz nem csak dúcomban, hanem az 

országos kiállításokon is kamatoztatni akar-
tam. Évtizedeket töltöttem el a Bíráló testü-
letben, ahol nem válogattam a feladatokban, 
mindent elvégeztem, amit rám bíztak. Raáb 
Feri halálakor a ciklus végéig én vezettem 
a testületet. Okom van büszkének lenni 
arra, hogy ez az a szövetségi szakbizottság, 
amely folyamatosan működött az elmúlt 50 
évben, és ez idő alatt gondoskodott az or-
szágos kiállítások színvonalas megrendezé-
séről. Tagjai között mindenkor a kölcsönös 
tisztelet, megbecsülés és sportbarátság volt 
a jellemző. Ünnepnek számított az együtt-
lét, még a kiállítások fáradtságos munkáinak 
közepette is. Életem nagy élményét jelentet-
te, hogy 2007-ben Szövetségünk képvisele-
tében bírálóként tevékenykedhettem Oos-
tendében az olimpián, elismerést szerezve a 
hazai szakmai munkának.

Kis kitérőt jelentett számomra a küldött-
közgyűlések két megbízása az utóbbi évek-
ben. Egy ciklusban eredményesen birkóztam 
meg a Senior Klub vezetői teendőivel, majd a 
Történeti Bizottság vezetői feladatát kaptam 
meg. A téma vonzó volt számomra, hiszen 
nagy élvezettel vetettem papírra „Emlékezés 
a történelmi 125. évre” 11 részből álló cikk-
sorozatomat. Az elmúlt időszakban kötet-
be rendeztem Anker Alfonz szaklapunkban 
megjelent írásait, a személyét érintő mélta-
tásokat. Van rá esély, hogy a közeljövőben 
megjelenik könyv alakban. Ugyanezt terve-
zem Horváth János írásait illetően is, csak 
egészségem tegye lehetővé.

Sosem kedveltem a konfliktusokat. Ezek 
szerencsére többnyire el is kerültek, talán 
ismertségem és mentalitásom eredménye-
ként. Sosem tértem ki megbízatások, felké-
rések elől, ha meggyőződésem szerint azok 
az egyetemes magyar postagalambsport ér-
dekeit szolgálták, és arányban álltak képes-
ségeimmel. Amíg erőm engedi minél több 
időt szeretnék galambászok körében tölteni, 
közelebbi és távolabbi sportbarátaim pedig 
továbbra is számíthatnak rám.

A riporter zárószava
Kerekes János tevékenységével sokunk 

bizalmát és tiszteletét kiérdemelte. Példa-
kép lehet ő számunkra. 2003-ban a Pos-
tagalambsportért Arany fokozatot, majd 
2009-ben Postagalambsportért Érdemérem 
kitüntetést adományozott számára a Szö-
vetség Elnöksége, csekély elismeréseként 
sportunk több mint 50 éves alázattal törté-
nő szolgálatáért.

Kívánom, hogy még számtalan évig tevé-
kenykedjen körünkben.

Tamás István

A Cattryse dúcban 2007-ben
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Képek a Törökszentmiklós és környéke tagszövetségből
Szövetségünk egyik legnépesebb tag-

szövetségének húzóegyesülete az R-31 
Törökszentmiklós tagjaik közül szeretnénk 
néhány kiemelkedően eredményes verseny-
zőt bemutatni.

Balogh Sándor 38 éves versenyzői pálya-
futásának legszebb eredményei az utóbbi öt 
évre tehetők.

2005. egyesületében rövid, közép és hosz-
szú távon is egyesületi csapatbajnok

2007. csapatbajnokságban egyesületi első, 
rövidtávon második, hosszú távon első

2008. csapatbajnokságban egyesületi első, 
rövidtávon első, hosszú távon első

2009. csapatbajnokságban egyesületi má-
sodik, rövidtávon harmadik, középtávon má-
sodik, hosszú távon első. A 2005-19-28786 
tojó galambja 11 helyezéssel champion első

2010. csapatbajnokságban egyesületi első, 
középtávon második, hosszú távon első

Varga János többszöri újrakezdés után 
2009. és 2010. évben is megnyerte a fiatal 
galambok versenyét, az öreg galambok ver-
senyében a sprint és középtávon ért el sikere-
ket egyesületében.

Legeredményesebb galambja a 2009. évi 
fiatalok versenyén 5 út 5 helyezéssel a 09-
50-4253 kék tojó mely a jövőben még sok 
sikerrel kecsegteti tenyésztőjét.

Az R-31 Törökszentmiklósi egyesület 
2011. évi bajnoka Hajnal István akivel Dö-
gei Károly készítette az alábbi riportot.

R-16 Fegyvernek Gúth Sándor kiemelke-
dően szerepelt élgalambjának fotója.

2011-19-20114 KH

Balogh Sándor legeredményesebb 
galambjával, és az évek során nyert 

trófeákkal

Varga János kedvenc galambjával és 
díjaival

A Z-01 Egyesület évzáró értekezlete
A miskolci Z-01 Postagalamb Sportegye-

sület 2011. december 2-án tartotta megalaku-
lása utáni 83. díjkiosztó összejövetelét.

Az év rövid értékelése keretében kiosztott 
serlegek a Petró-Dúc jelentős fölényét mutat-
ták, de jutott még serleg másnak is egy-egy 
kiemelkedő eredményért. Kiosztásra került 
ebben az évben elhunyt Govorkovics Sándor 
emlékére meghirdetett verseny díja is, melyet 
a Govorkovics fiúk nyertek.

Ez után került sor az ünnepi vacsorára, 
melynek alapanyagául szolgáló vaddisznót 
Varga Attila egyesületi tagunk lőtte, és Veréb 
Gyula – némi elnöki segédlettel – készítette 
el olyanná, amely minden jelenlévő maximá-
lis elismerését kiváltotta.

A vacsora alatt beszélgetéseinkben felele-
venítettük a versenyek jelentős mozzanatait, 
foglalkoztunk a következő év terveivel is. A 
díjkiosztó értekezlet jó hangulatban zajlott.

Dr. Rózsa Ernő

A fényképen látható díjnyertes tagok névsora:
Hátsó sor: Varga Attila, Veréb Gyula, Oláh Károly, Dr. Rózsa Ernő és Gogolya István

Első sor: Govorkovics Imre, Mészáros Péter, Petró Tamás és Paál Attila

2011.09.04. Győr 221,359 km
836 galamb közül III.díj

2011.09.11. Móvár I  253,677 km
3054 galamb közül II.díj
704 galamb közül I.díj

2011.09.17. Móvár II  253,677 km
554 galamb közül III.díj

2011.09.25. Breclav  314,778 km
2042 galamb közül V.díj
534 galamb közül I.díj

Ez a galamb 2011-ben a sport F kategória 
év galambja 5. helyezett.

Szirmai József
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Budapest Bajnokság 2011. – Champion hímek (IV. rész)

09-02-80444 kkh 

Nemzeti hosszú távú 3. 
champion 
Magyar Kupa hosszú távú 
5. ászgalamb, kerületi hosz-
szú távú champion IV. hím 
2011. év: 8 helyezés 
Regensburg II. kerületi 4. 
díj 

Közepesnél kisebb test-
alkat, remek farkkötés, 
gyöngyszem

06-17-74417 kkh 
jó versenyző, fő-
leg hosszú távon

04-50-50510 h 
Pincér x 028-as unoka

03-02-85219 t 
Pincér x 028-as unoka

06-17-74432 kkt 
Kerületi 3. 
champion, hosszú 
távú champion, 
majd sajnos 2009-
ben a katasztrófa 
Dessauból nem 
tért haza

„Pincér” 99-50-36849 ktah 
†Papp Sándor (Pestszentimre) tenyész-
tette, az állomány bázis hímje, több díjas 
és champion gyereke született, fiatalon 
kerületi első díjat repült, telivér Gyerkó, 
átszoktatás után országos 7. díjat szállt
01-02-57028 kkt 
Desmet Matthijs (Gyerkó) x Máj Árpád

09-D-217788 kh 

kerületi hosszú távú II. 
champion, Nemzeti hosszú 
távú 12. champion, Magyar 
Kupa hosszú táv 16. ászga-
lamb 
2011. év: 7 helyezés 
fészektestvére a 789-es tojó 
szintén szuper versenygalamb 

közepes testalkat, remek fark-
kötés, sárgás szem

05-02-18323 kh
Koop.

04-Koop. rokontenyésztett kh 
két orig. Koopman közvetlen fia 
(Kleine Dirk fia x Miss Ermerveen)
„Autónyerő” NL 97-1220579 
orig. Steven van Breemen, 
(Kleine Autowinnár lánya)

07-02-51493 t NL 03-0344466 h 
orig. Schaerlaeckens 
(Tim Checked x Blue)
NL 06-1127300 t 
orig. Cees Schroevers 
(Rocky x Blauw 348.)

I. díj   Tenyésztő: Richter Ferencné, B-II. A-48 vecsési egyesület  Dúc elhelyezkedése: Gyál, Viola utca 26.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 111,48 pont
Regensburg I.: 7435/156.  Regensburg II.: 6675/42.  Aurach I.: 5506/46.  Aurach II.: 5421/91.

Tenyészet jellemzése: kiváló hosszú távú eredmények, 2011-ben Budapest Bajnokság csapat 8. helyezés, kerületi hosszú távú csapatbaj-
nokság 4. helyezés. 

Budapest és környéke tavalyi legjobb galambja a versenygalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi programban verseny-
zett, egyévesen a sprintprogramban utazott, tavaly egy fiatal felnevelése után természetes módszerben egész évben műtojásról repült.

II. díj   Tenyésztő: Horváth Károly, B-I. B-06 rákoskeresztúri egyesület (idén új egyesületben)
       Dúc elhelyezkedése: Budapest XVIII. Kerület, Damjanich utca 16.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 108,05 pont
Regensburg I.: 7435/56.  Regensburg II.: 6675/484.  Aurach I.: 5506/54.  Aurach II.: 5421/23.

Tenyészet jellemzése: az ország egyik legismertebb és legeredményesebb állománya, 1982 óta a kerületi és országos élmezőnyben. Szám-
talan díj, champion cím és kiállítási győzelem birtokosa.

E kék hím a tenyészgalambok alól született. Fiatalon 10-15 magántréningen vett részt, eredményeit totál özvegységben érte el.
III. díj  Tenyésztő: Dr. Gotthard László, B-I. A-22 isaszegi egyesület Dúc elhelyezkedése: Gödöllő és Isaszeg között
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 105,05 pont
Regensburg I.: 7435/401.  Regensburg II.: 6675/6.  Aurach I.: 5506/369. Aurach II.: 5421/18.

„Edison” 09-01-21092 kkh 
kimagasló képességű versenygalamb, 
Kaiser László elmondása szerint külön 
egyéniség 
már egyévesen 4 x a kerületi 10-ben, közte 
kerületi díj, kétévesen 12 út/12 helyezés, 
ebből 11 alkalommal a kerületi 100-ban, 3 
x kerületi első díj, Nemzeti rövidtávú IV. 
champion, hosszú távú 14. champion, a ke-
rületben minden távon első champion! 
Testvérpárosításból született! 
energikus megjelenés és arckifejezés, kissé 
ideges viselkedés, szélesebb evezők, piro-
sas-sárgás szemszín

08-50-1281 kkh DV 1063-07-1202 kh 
orig. Raymund Hermes K1 
den Turbo fia
DV 1063-07-1230 kkt 
orig. Raymund Hermes Junge 
Stille lánya

08-50-1330 kkt DV 1063-07-1202 kh 
orig. Raymund Hermes K1 
den Turbo fia
DV 1063-07-1230 kkt 
orig. Raymund Hermes Junge 
Stille lánya
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„De 47” 09-02-78847 kh 

egyévesen 7 helyezéssel egyesületi általános 
távú IV. champion 

2011-ben 10 helyezéssel: 
ker. rövidtávú I. ch. 
ker. középtávú IV. ch.
ker. hosszú távú VI. ch.
Nemz. hosszú távú 20. ch.

közepes testalkat, kissé erőszakos, wringer ter-
mészet, élénksárga szemszín

„Szépszemű” 
07-02-53557 kkh 
Pintér és fiai

„Pápaszem” NL 04-1435694 kcsh 
orig. R. ter Heide - Gaby Vandenabeele híres Wittenbuikjának és Flor En-
gels és fiai híres 231-esének az unokája.
„Bettie” NL 05-5528317 kkt orig. Jan van de Pasch 
féltestvére 2x1 díjas legjobb egyéves, Hollandia legjobb to-
jója 2003-ban (W.H.Z.B)

08-50-02656 kt 
Szakácsi és fia

01-50-32954 kh 
Pintérék Gladiátorára rokontenyésztett, amelyik 20 x volt 3%-on 
belül 100-870 km között, a 36 út 32 helyezésből
03-02-80778 kkcst 
Zaveczky János 
e tojó Szakácsi Béla szuper hímjének testvére, amelyik egy-
évesen a tagszövetség I. championja, másik testvére Teplice-
ből szakadó esőben ker. 1. díj

08-06-85172 kh 
(öreg gyűrűs 2009-ben kelt) 

extra versenygalamb, a cikksorozat egyetlen 
olyan hímgalambja, amelyik BB nagydíj mel-
lett, BB champion is tudott lenni 
emellett Szuper Kupa champion címet is szer-
zett 
egyévesen 4 helyezést, kétévesen 8 helyezést 
szállt 

közepes testalkat, gyöngyszem

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

06-06-70890 kh 
remek verseny-
galamb volt

Tournier vérvonalú, 
néhai Merényi András 
(Budapest) galambja-
iból származik

V. díj   Tenyésztő: Tóth Imre, B-III. A-33 fóti egyesület  Dúc elhelyezkedése: Fót, Balassa utca 76.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 102,65 pont
Regensburg I.: 7435/139.  Regensburg II.: 6675/725.  Aurach I.: 5506/2.  Aurach II.: 5421/160.

Tenyészet jellemzése: hosszú évek óta a kerületi bajnokság élvonalában szereplő dúc, számos kiemelkedő 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 röptetve, eredményeit klasszikus 
özvegységben érte el.

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

(folytatása következik)

Tenyészet jellemzése: 2011-ben a Magyar Kupa értékelés alapján az ország legjobb dúca, BB csapatbajnokság 2. helyezett, tavaly a kerületi 
általános csapatbajnokság győztese, ugyanitt 2010-ben kerületi 3. helyezett. Nemzeti eredmények 2011-ben: rövidtáv országos csapat 2., kö-
zéptáv országos csapat 5., hosszú táv országos csapat 8. Emellett az állomány kialakítása mindössze 2008-ra nyúlik vissza.

A 21092-es tenyészgalambok alól született, pályafutása során számtalan magántréningen vett részt, a tavalyi szezonban a 12 főverseny mel-
lett, 94 külön edzést kapott, mindegyik egyéni feleresztéssel végrehajtva. Kvalitására jellemző, hogy a felengedések után minden alkalommal 
egyből nyílegyenesen irányba indul el. Eredményeit az első négy versenyen természetes módszerben, tojáson ültetve, majd a szezon második 
felében totál özvegységben érte el. További érdekesség, hogy a galambot egyik alkalommal, gondozója a héja karmai elől mentette meg, mind-
össze pár másodpercen múlott az élete.

IV. díj  Tenyésztő: Szakácsi és fia, B-II. A-21 szigetszentmiklósi egyesület Dúc elhelyezkedése: Tököl, Széchenyi út 45/a.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 103,34 pont
Regensburg I.: 7435/198.  Regensburg II.: 6675/149.  Aurach I.: 5506/299. Aurach II.: 5421/222.

Tenyészet jellemzése: a dúcot három generáció együttes munkája 
alkotja, id. Szakácsi Árpád (nagyapa), Szakácsi Zoltán (apa), Vodila 
Dávid (gyerek). 2007-ben kezdtek el galambászni, majd 2008-ban röp-
tettek először a fiatalok versenyén. A tavalyi évben a kerület csapatbaj-
nokság mindegyik távján az első hét között sikerült végezniük.

A 78847-es kék hím a tenyészdúcban, a második keltésből született. 
Fiatalon a kerületben versenyzett, ahol három nem túl erős helyezést 
repült. Kétévesen egy fiatal felnevelése után klasszikus özvegy hímként 
szállta eredményeit.
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A Karancs Tagszövetség 2011. évi bajnoka 
a Diósi–Diósi  dúcközösség Balassagyarmatról

Balassagyarmat hazánk északi határánál 
fekszik, az ország egyik jelentős folyója, az 
Ipoly bal partján, a Nógrádi-medencében, 
mintegy 16.000 lakossal. A város híres a pa-
lóc nyelvjárásról, hiszen a nyelvjárás egyik 
illusztris helyén helyezkedik el és a palóc 
kultúra számos emlékét őrzi.

Története és történelme meglehetősen vi-
haros volt és egészen a római korig, az 1 – 4. 
századik nyúlik vissza. Nevét a honfoglaló 
magyarok egyik Gyarmat nevű törzséről kap-
ta. Balassagyarmaton sok híres személy élt, 
ill. született. Rózsavölgyi Márk zeneszerző, a 
csárdás atyja, Komjáthy Jenő költő, Madách 
Imre drámaíró, Mikszáth Kálmán a „Nagypa-
lóc”, hazánk egyik legnagyobb író egyénisé-
ge és itt élt egy időben Tildy Zoltán köztársa-
sági elnök is és még sokan mások.

És amire a Gyarmatiak, ahogy röviden be-
cézik városukat, a legbüszkébbek, a „Civitas 
Fortissima”, azaz a Legbátrabb Város, amit 
az általuk a „Csehkiverés”-nek nevezett hős-
tettükért kaptak.

Korábban megyeszékhely volt, ma is itt 
működik a Nógrád Megyei Bíróság, valamint 
a Balassagyarmati Fegyház és Börtön. Van 
Palóc Múzeum, Mikszáth Ház, és sok temp-
lom, valamint jó nevű iskolák. 

Bennünket mindenesetre, mármint a 
KARANCS Tagszövetség tagjait mostaná-
ban teljesen más érdekel Balassagyarmatról, 
nevezetesen az itteni postagalambász élet. 
Ugyanis, míg postagalambász világra az a 
jellemző, hogy kevés, vagy egyáltalán nincs 
utánpótlás, Balassagyarmaton meglehetősen 
sok a fiatal és a középkorú sporttárs. A Diósi 
– Diósi páros is ezt a tendenciát erősíti, hi-
szen a második Diósi név Norbert fia, Marcel. 
Marcel még csak tini korban van, de mint 
édesapja elmondja sok dologban komoly se-
gítőre talált benne. Sőt, bizonyos komolyabb 
szakmai témákban is már beleszólást követel 
és minél előbb szeretne egy saját kisebb dú-
cot, amit teljes egészében maga irányítana. 

Norbert a középkorúak táborát erősíti, jó 
erőben lévő fiatalember, aki a közelben élő 
galambászokkal folytatott esti borozgatáson 
kívül nem foglalkozik mással, mint a galam-
bokkal és a szőlőskertjével. Norbert felesé-

ge, a családanya tanárnő, aki 
ottlétünkkor nagyon kedvesen 
vendégül látott minket és a 
galambsporttal többé-kevésbé 
egyetért. Ez a többé-kevésbé 
a ma kialakult anyagi helyzet 
hordaléka, ami a galambászok 
nagy táborát negatívan érinti. 
A kis Marcel tehát a tanárnő 
édesanya mellett odahaza is 
részt kap a tudományokból 
ingyen és bérmentve, de annál 
nagyobb szeretettel. 

Aki még nem járt Norbert-
nél el sem hinné milyen ko-
moly szőlőültetvénye van. 
Erős betonoszlopokra feszített 
dróthuzalon futnak a vesszők 

és érlelik az esti beszélgetések kellékét, a fi-
nom bort, amihez az öreg diófa látványa adja 
az igazi illúziót. Itt igazán jólesik a beszélge-
tés a barátkozás.

A másik előnye Gyarmatnak sok északi 
várossal szemben, amit én úgy neveztem el, 
hogy „földszintes Amerika”. Nagy kiterje-
désű, a városon belül hegyek szinte nincse-
nek és sok a kertes családi ház. Ez kedvez 
a galambsportnak, amit bizonyít az is, hogy 
az összlakosság arányát tekintve, északon itt 
lakik a legtöbb galambász, ami több mint 50 
főre tehető.

Norbert dúca is a földszintes Amerika 
egyik nagyon szép családi házának kertjé-
ben, a szőlősor végén helyezkedik el. A ga-
lambokat itt az igazi szent nyugalom veszi 
körül. A szomszéd kertekben sincs semmi 
olyan tevékenység, ami a galambokat zavar-
ná, de ami még fontosabb maguk a szom-
szédok sem akadékoskodnak, szeretik a 
galambokat, szívesen beszélnek Norbival a 
galambsportról. 

A dúc nagyon hosszú, de más dúcokhoz ké-
pest viszont keskeny. És ezt a nagymesterek 
is javasolják, hogy ne legyen nagy a távolság 
a fészkek és a kijáró között, mert a galambok 
így kezesebbek, könnyebb a megfogásuk, ha 
arra szükség van. Az elválasztó falak is ezt az 
elméletet követik, tehát nem hosszúak, ergo 
nem lehet bennük sok galambot elhelyezni. 

A berendezések a megszokottak. Rácsos, 
könnyen takarítható költőfészkek, és ülőszek-
rények a fiataloknak és az özvegy tojóknak. A 
dúcok építése Balassagyarmaton elég saját-
ságos. Én ezt el is neveztem Balassagyarmati 
stílusnak. Mindenki tudja, hogy itt van egy 
bútorgyár és az ideszállított pozdorja leme-
zeknek van egy alsó és egy felső takarólapja. 
Ez vagy így, vagy úgy megsérül, piszkolódik 
és nem alkalmas a gyárban. Ezt a galambá-
szok megszerzik, készítenek egy keretet, a 
legjobb és legegyszerűbb, (de legerősebb is) 
40 mm-es zártszelvényből, összehegesztik és 
körbecsavarozzák a 18 mm-es pozdorja le-
mezekkel. A szellőzés a plafonon a kijáróktól 
50-60 cm-re rácsokon, a dúc teljes hosszá-
ban. A tető hullámpala és a pala sinus gör-

béi a hátrafelé emelkedő tető alól kihúzzák 
az elhasznált levegőt. Elől a sinus görbét be 
kell építeni!

Hihetetlenül jól érzik magukat a galambok 
ebben a dúcban. Ilyenből lett Tagszövetségi 
Bajnok Erdei Robi (Balassagyarmat), több-
szörös Tagszövetségi Bajnok Dorner Gyu-
ri, aki még arra is rest(?) volt, hogy plafont 
építsen és a pala volt a dúc plafonja. A sinus 
görbe természetesen be volt deszkázva, ami 
persze csak a görényeknek szólt. 

De egyik könyvében Ujházy Péter is meg-
jegyezte, hogy ha még egyszer dúcot építene, 
nem tenné ilyen nehéz építőanyagokból, mint 
tégla, kő stb., hanem egyszerű deszkából. Ő 
is azt tapasztalta, hogy a galambok ebben ér-
zik jól magukat. És nekünk mégis csak az a 
fontos, hogy a galamboknak tetszen és ne ne-
künk, vagy a vendégeinknek. Vagyis egyálta-
lán nem szükséges galambházat hegedűhát-
ból és zongoralábból építeni. Egy háziasított 
állatot minél jobban eltántorítunk az eredeti 
életfeltételeitől, annál több bajunk lesz vele.

Ebből a dúcból jó néhány éve Diósi Norbi 
nem csak Balassagyarmaton, hanem az egész 
KARANCS Tagszövetségen belül a legjob-
bak közé tartozik. Két Tagszövetségi Csa-
patbajnokság, Olimpiai részvétel, Középtávú 
Nemzeti Ász 1. hely, hogy csak a legnagyob-
bakat említsem, fémjelzi sikereit, hozzáérté-
sét és minősíti az elhelyezést, vagyis a dúc 
minőségét is.

- Norbi, hogyan kezdődött az egész his-
tória. Mikor és hogyan kerültél kapcsolat-
ba a postagalambokkal?

- Tulajdonképpen 6 éves koromban kaptam 
az első galambokat, de az első igazi galam-
bász élmény olyan 14 éves koromban ért egy 
berepült galamb kapcsán. Gyorsan lelevelez-
tük és kiderült, hogy a pápai Novák Antalé 
volt. Vele ezen keresztül kapcsolatba kerül-
tem, meghívott magához egy hétvégére és ak-
kor ismerkedtem meg a Csordás Karcsival is, 
Novák Anti bácsin keresztül. Csordás Karcsi 
amolyan atyai kapcsolatban volt a Pápai ga-
lambászokkal, mert különböző ismeretségei, 
rokoni kapcsolatai voltak a holland és a belga 
galambászokkal, mivel kinn élt a sógora, aki 
küldözgette és hozta be a galambokat neki. 

Lassan-lassan a pápai postagalambok fele 
ezekből a behozott galambokból állt. Azután 
1988-ban megtörtént az első önálló beszerzé-
sem, természetesen Csordás Karcsitól. Tulaj-
donképpen ezek a galambok képezték az ál-
lományom alapját, kiegészítve Tóth Imrétől 
és Szappanos Istvántól hozott galambokkal. 
Pápára továbbra is sokat jártam és akkor is-
merkedtem meg Szappanos István révén a 
kenesei Tóth Imrével. 

Mivel Szappanos Istvánnak már akkor is jó 
neve volt, sokat beszéltünk róla és 1993-ban 
meglátogattam. Végignéztem az állományt, a 
galambok nagyon megtetszettek és elhatároz-
tam, ebből a galambokból viszek a dúcomba. 
A négy holland galamb közül a Jose, Rittye 
ma is közismert és volt még két Aarden is. 
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A vásárlás nagyon jó sikerült, ezért elhatá-
roztuk a Turi Zsoltival, hogy a következő 
évben – 1994-ben egy egész rund fiatalt vi-
szünk haza a Szappanos dúcból. Ez meg is 
történt és a helyzet úgy hozta, hogy az összes 
galamb végül nálam maradt.

- Norbi, most arra lennénk kíváncsiak, 
mit hoztál magaddal ebből az ismeretségi 
körből, magára a galambászatra, hiszen 
ők mindannyian elismert galambászok 
voltak, hallottál olyan dolgokat amit a sa-
ját galambászatodban fel is tudnál hasz-
nálni, illetve gondolom, fel is használtad?

- Elmondhatom, hogy ez a kapcsolat egy 
idő után barátsággá alakult és teljes szem-
léletváltást eredményezet nálam. Sokat jár-
tunk oda és mindig sokat is beszéltünk a 
postagalambászat titkairól, rejtelmeiről, per-
sze a szó pozitív értelmében. A szemléletvál-
tás legfőbb bizonyítéka az volt, hogy a 1993 
és 94-ben hozott galambok utódaival 1998-
ban az akkori még Karancs-Mátra Tagszövet-
ségben megnyertem a Csapatbajnokságot.

- Most néhány éve szintén jól megy a 
galambászatod. Ezek a galambok képezik 
továbbra is állományod alapját, gerincét, 
ragaszkodtál hozzájuk, vagy hoztál esetleg 
más galambokat is?

- Azt tudom mondani, hogy az alapot most 
is ez a vonal képezi, de hoztam is be galam-
bokat, ám mindig olyan tenyésztőket keres-
tem fel, ahol az állományban fellelhetők ezek 
a Szappanos, Csordás vérvonalú galambok. 
Az elmúlt 5-6 évben kialakult egy jó kapcso-
lat Nádas Pállal és Farkas Jánossal Keszthely 
mellől. Majdnem, hogy véletlen volt. Ke-
restem a fent említett Szappanos galambo-
kat és így bukkantam rájuk. Ők mindketten 
kiemelkedően eredményesek voltak ezekkel 
a galambokkal. A környékünkről, Dorner 
Gyuritól került hozzám egy tojó, aminek na-
gyon jó gyerekei vannak, meg vagyok velük 
elégedve. A Dunaföldvári Csontos Gyulát is 
megemlíthetem, de nála is nagy részben a 
Tóth Imre vonalból vannak galambok.

- Beszéljünk valamit a tenyésztésről. 

Mik ebben az alapelveid. Gondolok itt ro-
kontenyésztésre, keresztezésre, vagy más 
kombinációkra. Melyiket érzed a legalkal-
masabbnak ezekre a galambokra.

- Olyan galamb, amit kimondottan tenyész-
tésre tartok, nincs sok. A versenygalambok 
első költését meghagyom és ehhez a szülőket 
úgy párosítom, hogy legyen valami rokonsá-
gi fok. Olyan tenyészgalambom, ami nagyon 
eredményes volt és bekerült a tenyészdúcba, 
szintén nem sok van. Aszerint nem szoktam 
tenyészbe állítani galambot, hogy milyen 
törzsből származik, bár volt próbálkozásom, 
de nem igazán sikerült, sőt egy majd tízéves 
eredménytelenséget hozott.

Kapcsolatba kerültem néhány igazán jó 
tenyésztővel, összebarátkoztunk és nyilván 
jó szándékkal galambokat is adtak az állo-
mányukból. Ezek persze különböző ismert 
és bevált vérvonalakból származtak, ennek 
ellenére sok éves próbálkozás és kísérletezés 

ellenére semmi elfogadható eredményt nem 
tudtak felmutatni. 

Maradt az eredeti állomány, amit korábban 
beszereztem azokkal a galambokkal, melyek 
beilleszkedtek ezek közé, ami minden bi-
zonnyal azért sikerült, mert mint említettem 
ezeket úgy hoztam be, hogy őseik valamikor 
kapcsolatba álltak az én általam favorizált 
kiinduló galambjaimmal. Tehát olyan, hogy 
20 vagy 30 elkülönített tenyészgalamb, ami 
csak a tenyésztést szolgálja, nálam nincs. Van 
viszont mindig néhány pár, általában baráta-
imnál elhelyezve, amelyektől mindig várok 
valami újat, valami meglepetést.

Összességében tehát elmondhatjuk, hogy 
csaknem tisztán beltenyésztést folytatok az 
állományon belül, enyhe, vagy közepes ro-
konsági fokkal. Az erős rokontenyésztést 
próbálom kikerülni a behozott galambokkal, 
melyek ugyanebből a tőből fakadtak, de az 
idők során annyira eltávolodtak az eredeti 
alaptól, hogy szoros rokontenyésztést már 
nem is lehetne velük folytatni.

- Beszéljünk arról, amiből élünk. Tehát a 
versenyzésről. Milyen módszerrel verseny-
zel, milyen kiegészítőket használsz, gondo-
lok itt a gyógyszerezésre, és úgy általában, 
hogyan zajlik nálad a verseny?

- Régebben a hagyományos formában, va-
gyis fészekről röptettem és az első Tagszövet-
ségi Bajnokságot is még így nyertem. Az idő 
azonban sokat változott, egyre többen tértek 
át az özvegységre, erősödött a konkurencia, 
nekem is lépnem kellett és megpróbálkoztam 
én is az özvegy módszerrel. Az első 2 év nem 
volt sikeres, év végére a kiszemelt özvegy ga-
lambokból alig maradt 4–5 db. Ezután ismét 
visszatértem a hagyományos módszerre, de 
az újabb próbálkozás már eredményes volt.

A korai tenyésztésnek nem vagyok híve, 
úgy március közepe felé párosítok. A néhány 
tenyészpár is ebben az időben kerül össze.

A versenyzők téli takarmánya 50 % árpa és 
a másik fele egy keverék, ami búzából, kuko-
ricából, borsóból és napraforgóból áll. A ter-
ményt megvásárolom és magam is keverem 
össze, ezzel bizonyos takarékosságot is lehet 
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elérni. A versenytakarmányt is én szeretem magamnak bekeverni és 
ez is olcsóbb így.

A takarmány kiegészítőkkel is csínján kell bánni. Nem állok úgy 
anyagilag, hogy a méregdrága, készítményeket meg tudjam vásárolni. 
Amit kapnak: elektrolit, promotor és természetesen emésztő.

Tekintettel arra, hogy mint korábban említettem Szappanos Istvánt, 
mintegy mentoromnak tartom, nagyon sok téren az ő által képviselt 
módszereket, eljárásokat alkalmazom. Ez vonatkozik az egészség-
ügyre is. Elsődlegesen fontosnak tartom a higiéniát, mert az felér egy 
gyógyszeres kezeléssel. Ezért a versenyszezonban naponta kétszer 
takarítok, hogy a fertőzések elterjedését, amelyek a versenyek alatt, 
akár a kocsiban, akár az útközben megtörténhetnek, visszaszorítsam.

A szezon után a versenygalambok kapnak egy „jutalom” költést 
és ez azzal jár, hogy mintegy másfél hónapon keresztül, teljes a sza-
badság, azt csinálnak, amit akarnak, nincs gyógyszer, nincs takarítás, 
úgy kell élniük, ahogy azt a jóisten megadta. Én ezt immunrendszer 
helyreállításnak nevezem.

A gyógyszerezéssel következő az alapállásom. A paramixo oltás 
természetes, hiszen kötelező is. A trichomonas ellen kezelni kell, ez-
zel Szappanos István is egyetért, méghozzá legalább havonta és min-
den galambot. Az antibiotikummal már más a helyzet. Vitathatatlan, 
hogy nagyhatású gyógyszer, nem nélkülözhető sem humán sem az 
állatgyógyászat területén. Az alkalmazásánál viszont bizonyos szabá-
lyokra nagyon oda kell figyelni. Előzetes rezisztenciavizsgálat nélkül 
a hatás bizonytalan. Ki kell tehát laborizálni, hogy a rendelkezésre 
álló antibiotikumok közül, melyek, vagy melyik a leghatékonyabb a 
betegséget okozó baktériumra és azzal kell kezelni. Mivel az antibio-
tikum a hasznos baktériumokat sem kíméli, a kezelésre szóló előírá-
sokat nagyon pontosan be kell tartani. Ezek a feltételek számunkra 
sajnos csak nagyon kevéssé, vagy csak igen magas költségek mellett 
oldhatók meg. Ezért a versenyek előtt antibiotikumos un. megelő-
ző kúrát nem alkalmazok. Korábban alkalmaztam, sőt oltottam is a 
salmonella ellen, de különösebb változást nem tapasztaltam. Ezért is 
és a magas költségek miatt is ettől elálltam. Antibiotikum csak ak-
kor jön számításba, ha valami teljesítmény visszaesés tapasztalható 
verseny közben, vagy valami betegség gyanúja felmerül. Akkor egy 
háromnapos rutin itatást tartok, azaz érkezés napján este, másnap reg-
gel és este, majd harmadnap reggel, és ha szükségesnek látom még 
akkor este.

Régebben Dr. Nagy Béla állatorvos úr nagy segítségünkre volt a 
galambok egészségének fenntartásában, sajnos már nem praktizál. 
Egyenlőre a környéken nincs kihez fordulnunk.

- Beszéljünk a fiatalokról. Hány fiatalt szoktál meghagyni, ho-
gyan tréningezteted, versenyezteted őket, mit kell tennie egy fia-
talnak ahhoz, hogy jövőre a versenydúcba kerüljön az özvegyek 
közé.

- 40-50 fiatalt nevelek fel a jövő utánpótlására. Sajnos kicsit a sa-
ját hibámból is és a fiatalok betegségének köszönhetően, elég nega-
tív a szereplés mérlege. Ennek ellenére minden fiatalnak a verseny-
programot végig kell repülni. Nem kell versenyt nyernie, de szállja 
meg az utakat normális időben. Most, ha elég sok fiatal teljesítette a 
programot, akkor ismét Szappanos István tanácsához tartom magam. 
Háromfelé veszem az állományt. Az első csoport az élmezőny, a má-
sodik a közepesen teljesítők a harmadik a kullogók. Kritérium. Az 
öt útból legalább négyszer legyen az első vagy a második csoportba. 
Tehát nem a díjnyerés a lényeg, hanem legyen otthon elfogadható idő-
ben. Ez alap lehet arra, hogy megfelelő özvegy legyen.

- A tavaszi versenyen és a fiatalokon is nagy lendülettel és konk-
rét szisztémákkal jó eredménnyel veszel részt, viszont a hosszú 
távú és a Maratoni versenyeken nem találkozunk veled.

- Valóban, pedig tagja vagyok a Maraton Klubnak és galambjaim is 
képesek lennének a maratoni versenyeken eredményt elérni. Erre példa 
a Szirácsik dúc. Ervin Brüsszeli maratonos jó eredményei között egy 
tőlem származó galamb is szerepelt. A galambot én gyűrűztem. De más 
dúcokról is tudok, ahol ezek a galambok jól bírják a maraton versenye-
ket. Hogy nem veszek részt ezeken a versenyeken, tehát nem a galam-
bokon múlik. Valahogy nincs hozzá ambícióm, nem igazán szeretem. 
És így vagyok a rövidtávú versenyekkel is. Nekem a 300 és a 7-800 km 
közötti versenyek az igaziak. Számomra ez nyújt igazi élményt.

- Norbert! Eredményeidhez gratulálunk. Korod, hozzáállásod 
és az a helyzet, hogy a fiad is belépett ebbe a táborba, ami most 
sajnos nem gyakori, bízunk abban, hogy hosszú időre tervezel 
a postagalamb sportba. Mondj valamit a magyar postagalamb-
sportról, a közösségről a jövőnkről.

- Mint említettem a postagalambászat alapvető értékeivel meg va-
gyok elégedve. Jónak tartom. A Tagszövetségben folyó munka min-
denki számára kielégítő. Megfelelő a tájékoztatás, jók a programok és 
a nevezési díjak is elfogadhatóak. Jónak tartom azt is, hogy a vezetés 
a galambok megóvása érdekében igen nagy súlyt helyez a felenge-
dési fegyelemre, a szállításra és a szállítás alatti ellátásra. Az elmúlt 
néhány évben katasztrófa utunk szinte nem is volt. Rendszeresek az 
ellenőrzések, melyek a 17 év alatt semmi hiányosságot, semmi sza-
bálytalanságot nem tártak fel. Az Egyesületünkben jó kollektíva van 
együtt, az egyébként kisebb napi gondokon olykor előforduló össze-
zörrenésen kívül egyetértés van közöttünk. Jelenleg az Egyesületben 
a pénztárosi feladatokat látom el.

A versenyprogramunk is szinte mindenkit kielégít, én a magam 
részéről szívesebben vennék hosszabb utakat, ami legalább 700-800 
km. Véleményem szerint a sok középtáv ellaposítja a galambokat. Az 
500-600 km-es utakat a mai postagalambok szinte már lesprintelik. 
Továbbra sem vagyok híve a nagy létszámú állománynak. Én évek óta 
24-26-os özvegy állománnyal versenyzek. És ebben is szeretném is-
mételni Szappanos István filozófiáját. Nem fontos egy nagy létszámú 
tenyész állományt tartani. Le kell venni a fiatalokat egy korábbi első 
költésben az özvegyektől és akkor legfeljebb néhány igazán kiváló 
tenyészpár kell hozzá és meg is van a szükséges fiatal állomány. És a 
módszer helyességének igazolása, hogy pl. a 161731-es olimpiai hím 
és még több kiváló versenyző is ebből a szisztémából kelt.

- Norbert, beszéljünk az eredményekről.
- Az első Tagszövetségi Bajnokságot 1998-ban nyertem, ezután né-

hány gyengébb év következett, mert kísérleteztem újabb galambok 
behozásával, melyek sajnos nem hozták meg az elvárt eredményt. 
Ekkor kezdtem el a saját törzsemből származó galambokat fölkutatni 
és ezeket hoztam össze a saját állományommal. Ez hozta meg újra 
az eredményességet és 2009-ben már a 161717-es k. hím a Nemzeti 
Bajnokságban középtávon 1. Ász galamb lett a Magyar Kupában pe-
dig 2. helyezést ért el. A kék hím apja egy régi Anker galambokból, a 
Verstrate vonalból kelt, egy régebbi Gyarmati sporttársnál, Mészáros 
Jánosnál, akitől a galambot kaptam. Az anyja az 5261-es a Csordás 
galambokból származott, aki maga is egy nagyon jó versenyző volt.

A másik kiemelkedő versenyző, az olimpiai him – a 161731-es aki 
a 97386-os hímből való, aminek az apja szintén az 5261 hím, amely 
nagyapja a 161717 k. hímnek is. A két kiváló galamb tehát rokonság-
ban van. Anyai ágon szintén a versenyző párokhoz vezethető vissza, 
mégpedig egy Szappanos x Norbert Norman (Csordás - Turi Zsolt) 
tojóhoz.

2009. év Tagszöv. Tagszöv. Champion
Rövidtáv 15. Rövidtáv
Középtáv 4., Középtáv 1. 07-D-161717 KH

10. 07-D-161703 KKH
Hosszú táv 5. Hosszú táv 4. 06-D-46859 KKCsH
Általános táv 7. Általános táv 9. 06-D-146841 SKH
2009. év Nemzeti bajnokság  Középtáv I. Ász 07-D-161717 KH
2009 év Magyar Kupa  Középtáv II. Ász 07-D-161717 KH
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2010. év Tagszöv. Tagszöv. Champion
Rövidtáv 10. Rövidtáv 1. 07-D-161731 KKH
Középtáv 1. Középtáv 1. 07-D-161731 KKH

3. 07-D-161717 KH
8. 06-D-146859 KKCsH

Hosszú táv 1. Hosszú táv 1. 07-D-161731 KKH
4. 06-D-146859 KKCsH

Általános táv 1. Általános táv 1. 07-D-161731 KKH
3. 06-D-146859 KKCsH

NON STOP 1. 07-D-161731 KKH
5. 06-D-146859 KKCsH

2010 év Nemzeti Bajnokság  Rövidtáv IV. Ász 07-D-161731 KKH
   Középtáv VI: Ász 07-D-161731 KKH
   Hosszú táv V. Ász 07-D-161731 KKH
2010. év Magyar Kupa Középtáv XIII. Ász 07-D-161731 KKH
   Hosszú táv III. Ász 07-D-161731 KKH
2010. év Nemzeti Bajnokság Középtáv csapat VII.
   Ált. csapat össz. IX.
2010. év Magyar Kupa Középtáv csapat X.
   Hosszútáv csapat VII.
2010 év Magyarország Legjobb Dúc XI.
2010. Magyarország Élversenyzője V.
2010. Országos Mesterversenyző cím
2010. évben 07-D-161731 KKH Országos Sport B kat. III. Ász
   Sport C  kat. V. Ász
   Sport D kat. I. Ász
   Sport H kat. II. Ász
 2011. Poznan olimpiai résztvevő

2011. év Tagszöv. Tagszöv. Champion
Rövidtáv 8. Rövidtáv 5. 09-D-205854 KKH
Középtáv 5. Középtáv 1. 09-D-205854 KKH

6. 09-D-205868 KKH
Hosszútáv 2. Hosszú táv 3. 07-D-161724 SKH
Általános táv 4. Általános táv 1. 07-D-168151 KH

8. 09-D-205854 KKH
9. 07-D-161724 SKH

NON STOP 2. 07-D-168151 KH
8. 09-D-205854 KKH
9. 07-D-161724 SKH

2011. év Főprogram 11 út alapján a maximális 110 elérhető helye-
zésből 93 helyezés; 85%-os helyezési arány

Külön ki kell emelni, hogy a 2011-es év kiemelkedő eredményei 
nagyrészben 13 özvegynek köszönhető, melyek közül egy 12 helyezést, 
hat 11 helyezést és kettő 10 helyezést repült. Több sporttársammal is 
egyetértünk abban, hogy Szappanos István több évtized alatt kialakult 
elképzelései, tapasztalatai egy igazán megbízható módszert eredményez-
tek, melynek saját eredményem is egyik bizonyítéka. Ezúton is szeretnék 
köszönetet mondani Szappanos István sporttársnak, valamint Csordás 
Károly és Tóth Imre sporttársaknak önzetlen segítségükért, és azoknak az 
Egyesületi és Tagszövetségi galambászoknak, akik nevét nem említettem 
ugyan, de barátságukkal ajándékoztak meg. Nekik is hálás lehetek eddigi 
galambász pályafutásomért, sikereimért, őszinte elismerésükért. Ez az az 
érzés, ami átsegít a sikertelenségen, és erőt ad a folytatáshoz.

Minden magyar postagalambásznak ilyen kollektívát és eredmé-
nyes versenyzést kívánok.

Varga Antal

Aktuális hírek a Club-900 életéről
Az idei országos kiállításon a kedves 

érdeklődők szórólap formájában kaptak 
felvilágosítást a 2012-es év terveiről, el-
képzeléseiről. A Club pavilonján nagyfo-
kú érdeklődést és szimpátiát tanúsítottak 
a hazai és külföldi galambászok, többek 
között Roger Desmet Matthijs és Evert-Jan 
Eijerkamp is személyes látogatásával tisztel-
te meg a Club képviselőit.

Az ott meghirdetettnek megfelelően – a 
Pannon Maraton szállításában – a követke-
ző 3 versenyútra lesz lehetősége tetszőleges 
számú galambot küldenie mindazon sport-

társaknak, akik részt kívánnak venni a Club idei bajnokságában.

1. Brandenburg 765 km 06.26.
2. Berlin 690 km 07.07.
3. Rostock 880 km 07.17.

A távok Budapest központi távolságára vonatkoznak.
Gyűjtések helyszíne: 2338 Áporka, Petőfi Sándor utca 78.
Egy csapatba maximum 5 galamb küldhető, melyből utanként 1 neve-

zett és 2 ráfutó hozza a csapatpontokat. Tenyésztőnként korlátlan számú 
csapatot lehet indítani. Igény szerint, megfelelő létszám esetén külön ki-
írás is megalkotható.

Előreláthatólag a röptetési költségek az alábbiak szerint oszlanak 
meg:

A létszámot 06.24-ig előre jelezve: 600 Ft/galamb
Előzetes jelzés nélkül: 1000 Ft/galamb
A galambok mindkét esetben a helyszínen fizetendők.
Kapcsolat és bővebb információ: Meixner Zoltán Tel: 24/409-211, 

30/913-2004
A díjkiosztó a három versenyen részvett galambok bemutatásával 

egybekötve mindenképpen megtartásra kerül.
2013-tól Budapest XVII. kerületében egy klubházat/gyűjtőközpon-

tot szándékozunk beindítani.
További jelentős lépés a Club életében, hogy egy 1400 férőhelyes 

felépítmény került megvásárlásra, amelyhez egy frissen felújított 
szállítójármű biztosítja a galambok szakszerű utaztatását.

E felépítmény kiváló lehetőséget kínál a fiatalok ez évi versenyen 
kívüli röptetésére, de igény szerint házi bajnokság rendezésére is sor 
kerülhet.

A fiatalok röptetését július eleji kezdéssel keleti irányból az alábbi 
feleresztési helyek érintésével tervezzük: Gödöllő, Hatvan, Gyön-
gyös, Nyékládháza, Nyíregyháza, Tiszabecs.

A Club vezetése megköszöni mindenkinek az eddigi érdeklődését 
és hozzáállását. Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
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Tóth Gergőnek hívnak, Mátraverebélyben 
lakom a szüleimmel és testvéremmel. Sza-
badidőmben galambászom. Galambjaim 
már 6 éves koromtól vannak, de verseny-
szerűen csak 2010-től foglalkozom velük. 

Mátraverebélyben még rajtam kívül 7 fő ga-
lambász van, akik röptetnek.

2010-ben léptem be az E-02 Bátonyterenyei 
Egyesületbe. Nagyon jó kis csapatban csöp-
pentem bele. Idősebb galambászokkal együtt, 
akik szeretettel befogadtak, velük együtt röp-
tetek és segítenek a röptetés fortélyait elsajá-
títani, amit én nagyon élvezek csinálni. Eb-
ben az évben sok fiatal galambot is kaptam 
ajándékban. Egyesületi elnökünk segítségé-
vel, felügyeletével már kiveszem a részem a 
galambok gyűrűzésében.

Az Egyesületnek 18 tagja van, és ebből 10-
en röptetünk rendszeresen. Dúcom az ottho-
nomban van, kerti dúc, előtte nagy volierrel.

2011. évi Főversenyem elég szerényre si-
került, de a Fiatalok versenye kárpótolt min-
dent. A Fiatalok versenyén galambjaim mind 
az 5 úton részt vettek.

Az egyesületi champion bajnokságon a 
HU l l-D-385617 galambom III. helyezést 
ért el. De ami még leginkább feldobott azaz, 
hogy Amstetten-ből, 367 kilométerről 9 da-
rab galambom ért haza. Közülük a HU-11-D-
385630 galambommal a IV. helyezést értem 
el, így az Egyesületben, a nagy galambászok 
mögött a III. helyezést sikerült elérnem.

Ezeket az eredményeket főként Édesapám-
nak valamint Édesanyámnak és kishúgomnak 
köszönhetem. Rájuk iskolai elfoglaltságom 
mellett is mindig számíthatok.

Főszerkesztő Asszony köszönöm, hogy 
levelével megkeresett és megtisztelt azzal, 
hogy elmondhattam milyen jó is kezdő ga-
lambásznak lenni ilyen fiatalon. Remélem 
5-10 év múlva az országos versenyen is di-
csőíthetem az F-02 Egyesület hírnevét.

Fiatal galambászok (5. rész)

Breskó Ferenc vagyok (15 éves) Ópusztaszeren élek. Ta-
nyánkon sok állat van. Mióta az eszemet tudom vonzódom a 
galambokhoz. Mindig voltak galambjaim, de a postagalambok 
nyerték el leginkább a tetszésemet (2010).

Eleinte az intemetről és különböző szakkönyvekből tájé-
kozódtam. Majd egy vásárlásom alkalmával megszólított egy 
postagalambász Kisteleken, aki felajánlotta, hogy menjek el 
egy gyűjtésre és így tettem szert egyre több galambász isme-
rősre, akik az U-03 Kistelek egyesülethez tartoznak. Tőlük 
kaptam első galambjaimat, így lettem tagja a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetségnek 2010-ben. Családomban nincs olyan 
személy aki elindított volna ebben a rejtélyes tevékenységben, 
vagy tanácsokkal látott volna el. Ezért nagyon nehéz időszak 
következett részemre.

Szüleim segítettek egy kisebb galambházat megépíteni, és 
a fülkéket kialakítani. A kisteleki galambászok sok hasznos 
tanáccsal láttak el. Itt említeném: Harmath Gábort, Czékus Já-
nost, Kovács Lászlót és Fiát, Túri Józsefet, Dóra Zoltánt, Dr. 
Kürtösi Istvánt, Tóth Istvánt, Zelei Ferencet, Berkó Jánost és 
Megyeri Árpádot, akik galambokkal is megajándékoztak.

De mégis szeretném kiemelni azt a galambászt aki el is jött 
hozzám és tanácsot adott a galambház kialakításában, valamint 
a galambok egészséges tartásához szükséges információkkal 
látott el. Óbudáról Hajdú Istvánt. Szeretném megköszönni 
neki, hogy tudását önzetlenül megosztja a mai napig velem, 
fiatal korom ellenére sportbarátként kezel. Tőle is kaptam ga-
lambokat.

Jelenlegi 6 négyzetméteres dúcomban 20 fészek található. 
Most 15 pár galambot gondozok itt.

Kiemelkedő, vagy igazán említésre méltó eredmények még 
elkerültek. Ezt annak tudom be, hogy nagyon fiatalon kezdtem 
egy igazán komoly, felelősséget és odafigyelést igénylő spor-
tot, aminek anyagi vonzata is van.

Szeptembertől Kiskunfélegyházán kollégista lettem, ezért 
most megint akadályba ütközik, hogy teljes mértékkel bírjak 
odafigyelni a galambjaimra. A galambok iránti szeretetem 
változatlanul fennáll, a szüleim segítenek a fenntartásban és 
a gondozásban míg távol vagyok otthonomtól. A galambok te-
nyésztését nem hagyom abba, hisz nagyon szeretnék egy igazi 
versenyállományt felmutatni, egy kitűnő vérvonalat kitenyész-
teni, ami majd a későbbiekben meghozza nekem is a várva várt 
eredményeket. 

Fiatalkorom ellenére, kitartásommal a galambok iránti sze-
retetemmel bízom benne, hogy álmaim egyszer valóra válnak.

Németh Eriknek hívnak 2000.09.22-én születtem Nyíregyházán. Jelenleg 
az Ibrányi Árpád Fejedelem általános iskola 5. évfolyam tanulója vagyok. A 
tavalyi tanulmányi eredményemet kitűnően zártam. Szeretek tanulni.

A szabadidőm nagy részét a galambjaim közt töltöm legszívesebben. 
Ibrány, Nagyerdő u. 35 sz. alatt lakom. Az Észak-Kelet Tagszövetségben, 
ezen belül az Ibrányi T-13 Postagalamb egyesület tagja vagyok, édesapám-
mal együtt, aki az egyesület elnöke. A galambdúcok ami emeletes, a laká-
sunknál található.

Apukám 2000 óta tart postagalambokat, de én intenzíven 2009-ben kezd-
tem el velük foglalkozni. 2011-ben nem versenyeztem, de 2010-ben szép 
eredményeket értünk el.

A galambjaink a váci Bacskai Sándortól származnak, aki a Duna-kanyar 
Tagszövetségben versenyzik. Ebben a nagyon szép sportágban édesapám a 
segítőm és a tanítóm.

2010-es eredményeim:
Egyesületi Általános táv  1. hely 56 helyezés, 864,30 pont
Egyesületi Rövidtáv  1. hely 24 helyezés, 311,12 pont
Egyesületi Középtáv  1. hely 26 helyezés, 400,38 pont
Egyesületi Hosszú táv  1. hely 13 helyezés, 255,35 pont
A legjobb galambom: 07-27-06173 H és eredményei:
Tagszövetségi Középtáv  5. hely, 6 helyezés, 75,07 pont
 Általános táv  4. hely 10 helyezés 112,08 pont
 Általános röpcsoport 1. hely 9 helyezés, 121,39 pont
Egyesületi középtáv  1. hely 6 helyezés 91,08 pont
Egyesületi Rövidtáv  1. hely 5 helyezés, 61,50 pont

Köszönöm szépen a lehetőséget
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Kedvenc időtöltésem a Postagalambokkal 
való foglalkozás.

Petrik Ádám vagyok Putnok városban 
élek és 17 éves vagyok.

Iskolába jelenleg Sajószentpéterre járok, 
tanulmányi eredményem jó. Jelenleg a kő-
műves szakmát végzem.

Az elmúlt években Putnokon folytattam 
általános iskolai tanulmányaimat, ott 2010. 
június 15-én fejeztem be.

Szüleim közül csak édesanyám él, rajtam 
kívül még 5 testvérem van.

Ők közülük a legkisebb fiú segít néha a ga-
lambok vigyázásában, figyelésében.

Édesapám bányában mozdonyvezető volt 
2001. december 19-én elhunyt.

Postagalambjaim körülbelül 2006-tól van-
nak, de igazán 2009-ben kezdtem el foglal-
kozni velük.

Első postagalambomat l000 Ft-ért vettem 
egy ismerősömtől. Egy kék szalagos tojót és 
egy fekete hímet vettem tőle, és így szerettem 
bele ebe a nagyon gyönyörű szakmába.

A barátaim tanácsoltak 2009. novemberben 
Váradi Aladár nevű postagalambászhoz aki 
Putnokon a legjobb versenyző volt, persze 
testvére Váradi Attila is nagyon jól versenyez.

2009. november végén ellátogattam Váradi 
Aladárhoz, aki a legjobb barátom lett min-
denben segített nekem, sok-sok tanáccsal és 
sok champion galambbal látott el engem és 
ezt nagyon köszönöm neki.

Az első dúcom 2010 februárjában készült 
el, de ez nem volt megfelelő számomra és 
legfőbben galambjaim számára, ezért 2011. 

augusztus valamelyik napján elkezdtem ké-
szíteni az új dúc tervrajzot ezután pár nappal 
belekezdtem az építkezésbe.

A tervem a következő:
Hosszúsága: 8 méter, szélessége: 3 méter, 

és 8 méter hosszan 2 méter szélesen volier 
volt a terv a dúc elé. A dúc építését magam 
végzem saját elképzeléseim alapján, de má-
sok tanácsát is figyelembe véve készül.

Anyukám támogat a postagalamb sport-
ban anyagilag, mert még saját keresettel nem 
rendelkezem. Ám egyesületi tag csak 2011. 
január 01-én lettem a Z-21-es Kazincbarcikai 
egyesületben, ahol nagyon szívesen fogadtak.

Az egyesületben jelenleg én vagyok a legfia-
talabb tag. A sporttársak nagyon sok jó tanács-
csal láttak el eddig. Most jelenleg 150 db pos-
tagalambom van, ebben Janssen, Meulemans, 
holland, belga, német, Gyerkó, Piet Manders, 
Stichelbaut, Marcel Desmet,stb.

Szerintem a 150 darab az sok de próbálok 
erős szelektálást alkalmazni. Évente mini-
mum 50 db fiatalt tenyésztek ki de maximum 
100 db-nál nem többet. Én szelektálásom ver-
senygalamboknál 6-7 helyezés a minimum, 
ha az alatt teljesít a galambom, nem hagyom 
meg semmiképp.

Az ismereteimet eddig pl.: Váradi Aladár-
tól, Simon Gézától, Kókai Lajostól, Ökrös 
Kálmántól és sok más postagalamb tenyész-
tőtől kaptam.

Hát szerintem azért van a világban több 
idősebb galambász mert a fiatalokat nem ér-
dekli úgy ez a hobbi.

Eredményeimről még nem nagyon tudok 
mondani semmit, de már volt szervezett tré-
ning programokon 2. helyezett egy tojóm.

A tenyésszgalambjaimról annyit tudok 
mondani, hogy jó vérvonalúak és nagyon jó 
teljesítésűek, persze sok champion helyezésű 
galamb található bennük, igaz még én úgy 
gondolom hogy ez kevés. Célom a legjob-
bak közt lenni törekszem a sikerre, de persze 
nagyon szeretek jobbnál jobb tenyésztőket 
megismerni, igaz gyűjtöm a sok tapasztalato-
kat és titkokat hogy minél jobban egészsége-
sebbek és erősebbek legyenek a galambjaim, 
és hogy én is a legjobban döntsek minden-
ben. Az egyesületben míg fiatal korú vagyok 
kedvezmény jár így fél áron van a tagdíj de 

az öregebb galambászok is részesülnek eb-
ben, bizonyos korhatár felett.

Általában egy napom: reggel 5-órakor kelek 
majd mosakodás után irány öltözni, és ezután 
elindulok a galambokhoz, kiengedem őket 
majd miután repültek fél órát etetés, itatás kö-
vetkezik utána vissza a házba reggelizni majd 
6 óra után elindulok a buszhoz. Majd miután 
végeztem a suliban délután 2-3 órára érek 
haza majd megint kimegyek a galambokhoz 
ezután etetés nélkül kinyitom a dúc ajtót és el-
indulnak 1 óra repülés után persze leszeretné-
nek szállni de ezt nem hagyom nekik pluszba 
félórát kérek tőlük ezt úgy érem el hogy heten-
te egy alkalommal zászlót veszek elő, segítsé-
gével napi egy és fél órát is szállnak. Szeretem 
ha jó kondícióban vannak, emellett egy nap 
5-6 órát is eltöltők velük. Takarításukat egy 
héten 2-szer végzem kivétel a versenyidőszak 
olyankor naponta takarítom őket.

Ezek a napi dolgaim, persze vannak ki-
vételes napok mikor utazom tenyésztőkhöz 
vagy ha más programokon veszek rész.

Ha egy beteg egyedet látok a galambjaim 
közt azt külön teszem egyből egy szállító lá-
dába majd saját meglátásaim szerint látom el 
és döntök felőle. 

Verseny időszakra úgy készülök, hogy beszer-
zem a legfőbb takarmányokat saját keveréssel, 
persze erről saját listám van. Versenykor tiszta 
üres dúccal és tiszta vízzel várom galambjaimat 
stb. Idén Benzing fatokos órával rögzítek.

Terveim közé tartozik, hogy csökkentsem az 
állományt és a minőségre törekedjek. A galamb-
jaimmal nem szeretnék speciális távokra szako-
sodni, mert minden táv legjobb helye a célunk.

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutat-
kozhattam.

Mint fiatal galambásznak nagyon sokat 
kell még tanulnom, tapasztalatokat szerezni 
versenyzés, tenyésztés vonatkozásban. Kö-
szönöm a sporttársaknak az eddig nyújtott se-
gítséget, de továbbra is igénylem a segítséget, 
a jó tanácsokat. Édesanyámnak köszönöm a 
türelmét anyagi segítségét, hogy e hobbimat 
kedvem szerint folytathatom.

Bízom abban, hogy évek múltán jó galam-
bász lesz belőlem és galambjaimmal sok ver-
senyt nyerhetek majd meg.

Sporttárs! Üdvözlettel: Petrik Ádám

Makker Martinának hívnak, 15 éves va-
gyok, a győri Baross Gábor Közgazdasági és 
Kéttannyelvű Szakközépiskolába járok. Sze-
retem az idegen nyelveket és az állatokat. Az 
abdai F-10 egyesület tagja vagyok körülbelül 
5 éve. Apukám, Makker József már galambá-
szott régebben, de nemsok sikerrel. Most én 
próbálkozom, hátha nekem jobban sikerül.

Börcsön lakom, kerti dúcunk van, jelenleg 
60 db galambbal. A galambok ellátását apu-
kám végzi. Lakóhelyünk, a Győrhöz közeli 
Börcs, kis falu, körülbelül 1200 lakossal. 
Varga Béla sporttárssal 2-en galambászunk 
innen. A szomszéd faluba, Abdára járunk 
galambászkodni.

Az eddigi eredményeim sajnos nem túl 
tündöklőek, de remélem egyre jobb lesz. A 
polcomon eddig két kupa áll.

2008 –  Hosszú táv – Aschaffenburg – II. 
helyezés

2010 – Regensburg – csapat I. helyezés
  Regensburg – Egyesületi IV. he-

lyezés
2011 – Humpolec – II. helyezés

Minden egyes sporttársnak jó egészséget 
és jó eredményeket kívánok.

Vass József vagyok 16 éves és Karcagon 
járok a Varró István Szakiskola Szakkö-
zépiskola Általános iskola és Kollégiumba. 
Nagyon szeretek motorozni, horgászni és 
galambászni. A postagalambászattal nagyon 
fiatalon kerültem kapcsolatba. Gyakorlati-
lag beleszülettem, szinte mindig galambok 
és galambászok között voltam. Nagypapám, 
dédnagyapám és keresztapám is mind a mai 
napig aktív postagalambászok. 

Gyűjtésekre, óraindításokra, órabontások-
ra, díjkiosztókra rendszeresen eljárok a nagy-
papámmal.

Karcag egy alföldi kisváros ahol két posta-
galambsport egyesület működik. Én az R-02 

Postagalamb sportegyesületbe léptem be tag-
nak 2011. januárjában. Az R-02, Postagalamb 
sportegyesület ez évben ünnepli alakulásának 
80-dik évfordulóját. Jelenleg 12 taggal műkö-
dünk. Mivel ez az év jubileumi év is így igen 
nagy a készülődés a versenyre. Az előzetes 
felmérések szerint mindenki versenyezni fog. 
Ami nem is olyan kis dolog, ha azt vesszük 
alapul, hogy ketten vagyunk 18 év alattiak. A 
legidősebb tagunk pedig a mind máig aktívan 
versenyző Id. Kabai Gábor dédpapám pedig ez 
évben tölti be a 90-dik életévét.

A kezdet: nagypapámtól kaptam 12 db 2010-
es fiatalt és a képen látható kis kerti dúcot. A 
2011-es Tagszövetségi rövid-közép távú utakat 
ebből röptettem végig. A 12 db egy évesből 
8 db maradt meg, és a 9 fő versenyzőből az 
összpontbajnokságban az 6. helyen végeztem. 
Korábbi eredményeim nincsenek, mivelhogy 
ez volt az első versenyévem. Ebben az évben 
nagypapámmal közösen, Kabai-Vass néven 
versenyzünk, mert nagyon kevés galambunk 
van. Igaz, hogy még Londonba is akarunk kül-
deni. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy 
bemutatkozhattam a szaklapban. Mellékelek, 
egy képet melyen a dúcom előtt vagyok lát-
ható kezemben kettő darab időközben kapott 
’’tenyészgalambbal’’. 

Üdvözlettel: Vass József 
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Ködmön Ferenc
Bükkszenterzsébet
Szabadság út 94.

tel: +36302054498

Ködmön Ferenc 33 éves postagalambász va-
gyok. Bükkszenterzsébeten a Mátra és a Bükk 
hegység között galambászom. A postagalambászat 
számomra kihívás és életforma!

Mint sokan, én is már gyerekkoromban 
próbálkoztam a galambászattal, de az iskola 
és a párválasztás ekkor még fontosabb sze-
repet töltött be az életemben. Aztán, 2002 
őszén kaptam néhány galambot amikor is 
ráébredtem, hogy már adott a lehetőség a ga-
lambászat megkezdéséhez. 

Elkezdtem utánajárni, hogy is lehet ga-
lambokkal komolyan versenyezni. Balázs 
Károlytól és Bátka Sándor sporttársaktól 
kaptam tanácsokat hogyan is induljak el a 
postagalambászat útján. Ez idő tájt jutottam el 
Füzesabonyba Nagy Ferenchez. „FERIBÁ”-
nak a Belga Andree Roodhoofttól származtak 
a galambjai.

Eltelt 1-2 év, más irányba próbálkoz-
tam de hamar ráébredtem, hogy kitűnnek a 
„FERIBÁ” galambjai a többi galamb közül. 
A technológia messze nem volt a toppon de 
már ezekből a galambokból születtek díjre-
pülők! Ekkor ismét felkerestem és innét kez-
dett szorosabb barátság kialakulni közöttünk. 
Mindig is tetszett a galambjai  egyöntetűsége, 
vitalitásuk és ahogy minden galambot kézbe 
vehettem, megismerhettem. 

Jelenlegi állományom 90%-át ezek a ga-
lambok alkotják és fogják is alkotni mivel 

ígéretet tettem „FERIBÁ”-nak hogy tovább 
viszem e csodás galambállomány tenyészté-
sét! Nehéz volt megszerezni e csodás állo-
mány egyedeit, de most már elmondhatom 
azt is,  könnyű lesz jó galambokat ebből te-
nyészteni! Jól bírják a rokontenyésztést, nem 
egy féltestvér párosításból született nála és 
nálam is EXTRA galamb!

Amit még fontosnak tartok elmondani!
A galambászat egy nagyon szép sport, hob-

bi és sokaknak életforma. Ne hagyjuk, hogy 
a galambászat leáldozzon, segítsük akiket se-
gítenünk kell. Ne az anyagiasság irányítson 
bennünket, hanem a barátság, a sportszeretet. 
Szerettessük meg sportunkat a fiatalsággal, 
hogy még sokáig tudjunk színvonalas verse-
nyeket rendezni, örülni egymás sikereinek. 
Mindenféleképpen szükséges sportunk nép-
szerűsítése, barátságok fenntartása, összejö-
vetelek rendezése!

Azokkal az emberekkel akik manipulálnak 
másokat, hátrányba kényszerítenek, ne le-
gyünk könyörületesek. Mert ha ezek marad-
nak, sokan elmennek, de ha ezek elmennek, 
sokan fognak jönni!

Elsődíjasok (2. rész)  
Ködmön Ferenc - Győrből 3016 és Melkből 2548 galambból első

jómagam az özvegy dúcban

Gergely István - Sopronból 2745 galambból első
Mottó: „Csak az elsők számítanak, mert a másodikra már senki 

nem emlékezik!”

Gergely Istvánnak hívnak, Salgótarjánban születtem 1962-ben és 
Etesen lakom. Galambászatom 1985-től számítható, amikor is kato-
naság után felkerestem az ország általam vélt legjobbját Peller Józse-
fet. Jó galambokat kaptam és ezért Ő a „felelős” azért, hogy a mai 
napig tenyésztem és röptetem kedvenceimet.

Jelenleg a Karancs 23-as kerület Karancslapujtői E-07 egyesület tag-
ja vagyok, melyet Simon Menyhért vezet, elhivatottan és precízen.

Tenyésztési módszerem egyszerű, mert az első 2-3 költést verse-
nyeztetem, a többit a tenyészdúcba rakom, majd a közvetlen utódokat 
bajnokoktól beszerzett galambokkal keresztezem. Tenyész állomá-
nyomat minden évben átpárosítom, természetesen az 52938-as kék 
hímet is. Ebben az évben már a hetedik párjával költ a törzsalapító.

Megemlítenék néhány nevet, akinek a galambjai maradandót alkot-
tak versenyzőim között: Hegedűs Ferenc Németországból behozott 
Hermesek, Veres Róbert – Gaby Vandenabeele, Dorner György – De 
Baere, Szlatincsán Gyula – Wieden és Diósi Norbert – Olimpiás KKH 
gyerekei, rokonai.

Versenyzési módszerem totál özvegység, amiben a tojók húzzák az 
igát. Munkahelyem miatt egyszerű technológiát alkalmazok. Tavasz-
szal a kötelező kezelések után március 10-15-én párosítok. Minden 
versenyző felnevel egy fiatalt, Özvegyítés az első út előtt egy héttel, 
ha a fiatalokat még nevelni kell, akkor átkerülnek a tojókhoz. Levá-
lasztás után beindul a totál özvegység.

Tréningezést csak délután tudom csinálni, tojó, hím 1-1 óra. Fel-
készítési programomban a Röhnfield, Belgica de Weerd és a Giantel 
termékeket használom, melyeket saját tapasztalatom alapján raktam 
sorrendbe. Versenyek után még hagyom kipépelni versenyzőimet, 
majd a fészkek lezárása után a vedlésre koncentrálok.

2011. Kerületi verseny Sopron egyéni I.
 HU 08-23-21420 KT 2745 galambból

Kerületi champion egyéni I.
 HU 08-23-21420 KT
A Nemzeti versenyek élgalambjai a Hermes vonalból származnak.
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Varga Péter vagyok Üllő város-
ában élek feleségemmel Marikával és 
két leánygyermekemmel Csillával és 
Mariannal.

Az A-07 egyesületben a 17-es 
tagszövetségben versenyzem. A 
galambászatot 6 éves korom óta csiná-
lom, először díszgalambokkal foglal-
koztam. 2006 óta postagalambászom. 

Nagy örömömre Regensburg II ren-
dezett versenyen 09-17-07814 T tag-
szövetségi 1 díjat repült 2115 indult 
galambból.

Totál özvegységi módszerrel ver-
senyzem. Minden évben 24 hím 24 
tojó a versenyállomány. Ehhez van 40 
db tenyész. 80 db fiatalt engedek ki 

évente. Galambjaim csak a háznál tréningeznek. Reggel este 1 óra a 
tojóknak, a hímeknek annyi amennyi kedvük van repülni ha 20 perc 

akkor 20 perc ha 
1 óra akkor 1 óra 
nincsenek repülés-
re kényszerítve.

Kosarazás előtt 
mindig megmuta-
tom a tojót a hím-
nek.

Versenyre való 
felkészítésnél a 
takarmány adago-
lására figyelek a 
legjobban oda mit 
mikor adok. Ter-
mészetesen ehhez egészséges állomány kell. Ez a legfontosabb!

Varga Péter - Regensburgból 2115 galambból első

814-es galambommal!

07-17-79309 T  
3x Kerületi 

Champion Bajnok

Térpál István vagyok 70 éves, házas. Há-
rom gyermekem és hat unokám van. A Vas 
megyei Jánosházán lakom. 1961-től tartok 

galambokat. 2006-ban uno-
kámmal Gulyás Lászlóval 
beléptünk a jánosházi H-04 
jelű Postagalamb Sportegye-
sületbe. Az egyesület a 14-es 
tagszövetségben található. 

A fiatalok első versenyét Velka Bitesből 
rendezte a tagszövetség. Ezen a versenyen 
tagszövetségi 1. helyezést értünk el a 2011-
D-367984 SK T galambbal. A galamb 9:32-
kor érkezett. Nagy előnnyel lett egyesületi 
első, mert ezen az úton az egyesületi első 
öt galamb a miénk volt. A másik négy ga-
lamb egyszerre érkezett 9:55-kor. A második 
galambunk a 2011-D-367992 SK H 5 út 4 
helyezéssel 2. fiatal champion lett az egye-
sületben.

A 984-es tojó apja (2002-14-34461 SK 
H ) Fűzfa Lászlótól (H-02) került hozzánk, 

neki pedig Tarczi Ferenc (H-03) gyűrűzte. Az 
anyját pedig Novák Lászlótól (H-03) kaptuk 
kölcsön.

Sok jó tenyészgalambbal látott el minket 
Fűzfa László, Tarczi Ferenc, Novák László 
és végül, de nem utolsó sorban Sass László 
(Bleifrei-dúc).

Térpál István - Velka Bitesből 2889 galambból első
Térpál István                           Gulyás László

9545 Jánosháza,                       9545 Jánosháza, 
Sümegi utca 35.                              Vár utca 48. 
Tel.: 20/542 0615                     Tel.: 20/216 2280

janoshaza-h04@freemail.hu  gulyas.laszlo88@freemail.hu

2011-D-367984 SK T

Tóth András vagyok Komárom-
Esztergom megyében, Neszmély 
községben élek. Jelenleg a 16-os Tag-
szövetségben versenyzek, Esztergom 
C-07 egyesületben 2011-től.

Galambászkodni, 2001-ben a 12-es 
Tagszövetségben, a C-20 neszmélyi 
egyesületben kezdtem, és 9 évig itt 
versenyeztem.

2011-ben a tagszövetségi 1. díjat 
elért galambjaim szülei Hollandiából, 
Janssen vérvonalból származnak.

A tagszövetségi hosszú távú 
Aurach II. versenyen 3. helyezést el-
ért galambom, a pápai Csordás Kár-

oly és Dovicsin László féle galamboktól származik.
Tenyész galambállományom 80%-a Dovicsin Lászlótól, 20%-a eredeti 

Holland Janssen és Aarden vérvonalból származik.
Galambjaimat özvegy módszerrel versenyeztetem. A tréningezést 

házilag, 50-től 100 km-es távolságig oldom meg.
Galambállományom 140 db, melyből jelenleg 38 hím versenyző.
Mellékelem díjnyertes galambjaim okleveleit és fotóit.

A HU 09-12-04374 H számú galambom sajnos időközben elve-
szett.

Ezúton szeretném megköszönni magam és galambász sporttársaim 
nevében is az odafigyelést eredményeinkre és munkánkra.

06-12-75543 KKH
2011. Aurach II. 3. díj

10-12-14456 H
2011. Amstetten III. 1. díj

Tóth András - St. Pöltenből 3546 galambból első
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Itt a június!
Galambászok számára a június az igazi munkát jelenti a galamb-

házban. Születnek a fiatalok, röpgalambászoknál javában tart a ver-
senyszezon.

Mi szükséges ahhoz, hogy eredményes tenyésztést végezzünk?
Jó galamb, tenyésztői felkészültség, jól működő állategészségügyi 

háttér.
A jó galamb egészséges állapotot és kiemelkedő genetikai hátteret 

feltételez, ehhez szükséges a tenyésztői felkészültség, amely megte-
remti ezt az állapotot. Az állategészségügyi háttér ebből az állapotból 
próbálja kihozni a maximumot.

Ennek az állategészségügyi háttérnek a részét képezi galambjaink 
egészségügyi állapotának a felmérése.

Előző cikkemben a parazitózisokról volt szó, ebben az írásban a ga-
lambokban előforduló baktériumok és vírusok vizsgálatáról lesz szó.

Milyen mintákat vizsgálhatunk?
• Lágy ürülék, tartós hasmenés, Salmonellosis gyanúja esetén bélsarat,
• a szemkötőhártyájának váladékozása, könnyezés esetén szemváladékot,
• ízületi duzzanatokból a felhalmozódott gyulladásos izzadmányt,
• nehezen gyógyuló, fertőzött sebekből sebváladékot,
• befulladt tojásokat.

A bakteriológia vizsgálatoknál elengedhetetlen a friss minta, ezért 
a mintavétel és annak laboratóriumba való juttatását transzporttápta-
lajjal lehet megoldani.

Bélsár esetén a mintavételezés a galambból nyert kloákatamponnal, 
ill. a galamb friss max. 12 órás ürülékének az összegyűjtésével törté-
nik. A gyakorlatban ez úgy működik, ha a gyanús madarat megfogjuk, 
külön rakjuk egy dobozba, akkor biztosan „pottyant” egy adag bélsa-
rat. Ennek a mintának a közepéből óvatosan steril pálcára tekert vatta-
tamponnal lehet mintát venni, és azonnal transzport táptalajra oltani.

A nem steril edényben összegyűjtött, 1-2 napig szabad levegőn 
szállított bélsár korrekt vizsgálatra alkalmatlan!

A szemváladék, ízületi- és sebváladék levételéhez a beteg galambra 
is szükség van.

A mintavételezés fontos részét képezi a kísérő irat megírása. A tu-
lajdonos adatai, elérhetősége, az állomány tulajdonságai, nagysága, 
immunizáltsága, előző kezelések fontos adatok! Ez utóbbi talán a leg-
fontosabb a számomra. Sajnos az elhallgatott kezelések megnehezítik 
a munkámat, gyakran a kezelés eredménytelenségéhez vezetnek. A 
laborból visszakapott eredmény nem nyújt használható információt. 

Miért is?
Sokszor a következő szerepel eredményközlésként:
• parazitológia negatív,
• kórokozó baktérium nem tenyészett ki, igen gyér E. coli flóra,
• gomba pozitív.

Általában az ilyen minták, olyan állományból származnak, ahol a 
galambász már 3-4 féle antibiotikumot alkalmazott eredménytelenül, 
a jótékony bélflórát csaknem kiirtotta, már csak a gomba szaporodik, 
mivel azokra nem hat az antibiotikum. Kiderül, hogy nem is hasme-
nésről, hanem vizes bélsárról van szó, melynek hátterében gyakran 
paramyxovírus fertőzés áll!

Az őszinteség és a bizalom hiánya a galambspecialista állator-
vos legnagyobb ellensége!

Megtörtént a mintavétel, a minta bekerült a laborba. Mi történik 
ezután? A Vizsgálati anyagot kioltjuk a táptalajra és várunk 3-5 napig 
a baktérium növekedésétől függően. 

Az eredményközlés és a gyógykezelési javaslat telefonon vagy 
e-mailben történik.

A bakteriológiai vizsgálat egyben rezisztenciavizsgálatot is jelent, 
tehát nemcsak az tudjuk meg, hogy milyen baktérium tenyészett ki a 
mintából, hanem milyen antibiotikumra is érzékeny.

Kell–e minden esetben kezelni az állományt, ha pozitív az ered-
mény?

Nem, ha csak E. coli, szennyező baktérium, vagy a hasznos bélfló-
rát alkotó baktérium nő ki a mintából!

Igen, ha Salmonella vagy más patogén baktérium nő ki.

Mi történik, ha negatív az eredmény?
Sajnos nem minden negatív eredmény jelent negatívitást!
Ennek oka lehet a már említett „elhallgatott kezelés”, vagy az adott 

mintában ténylegesen nem volt kórokozó! Salmonellosis esetén a bél-
sárral nem mindig ürülnek kórokozók, bár a tünetek egyértelműek: 
ízületi csomók tapinthatók a végtagokon.

Mindig a laboreredményt össze kell vetni az állomány fizikális ál-
lapotával!

A galambok vírusokkal való fertőzöttségének a kimutatása nem ké-
pezi az állapotfelmérő vizsgálatok részét. A gyakorlatban még nem 
terjedt el egyrészt az ára, másrészt a mintavételezés körülményessége 
miatt. Például a bélsár virológiai vizsgálatához a mintát mínusz 70 
C0-n kellene tárolni a feldolgozásig. Gyakorlati jelentősége ott van 
a vírusok kimutatásának, ha konkrét betegség üti fel a fejét az állo-
mányban. Ennek részletezése az egyes betegségek tárgyalásánál lesz 
szó a sorozat következő részeiben!

Ne feledjük, hogy a sikeres tenyésztői munka és az eredményes 
versenyzés csak akkor valósulhat meg, ha az állományunkat optimális 
egészségi állapotban és a kondícióban tartjuk.

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász
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Hirdetés

Könnyűszerkezetes galambházak fából. Teljes 
berendezéssel, felszereléssel együtt. Költő-
szekrények, ülőkék, etetők, ketrecek, fészek-
tálak, tartozékok méretre. Ki-bejárók fém-
ből, „külön elektromos rendszerhez fából.” 
http://galambhazfelszereles.5mp.eu 
Oláh István 5920 Csorvás, Dobó u. 45. 
30/451-9617

***
Eredeti Német tenyészetemből röpposta sport-
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Van Loon, Aarden, K. Schellens, Borgmans, G. 
Vandenabeele, Tournier, D. Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha, Fonyód Kupavezér u. 27., 
00-36-70/596-6115

Halottaink
C-06 Esztergomi 
egyesület szomo-
rú szívvel tudat-
ja, hogy Dinnyés 
Gábor sporttár-
sunk 70 éves ko-
rában elhunyt.
Egyesületünk tag-
sága galambok fel-

eresztésével búcsúzott tőle.
Nyugodj Békében Gábor barátunk!

C-06 Esztergomi Egyesület tagsága
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Évkönyv 2011. 2500.-/db
Évkönyv 2010. 1000.-/db
Évkönyv 2009 v. régebbi 500.-/db
Anker könyv számozott 3500.-/db
Ujházy könyv 2. rész 1100.-/db
Stam könyv 600.-/db
Naptár 2012-es 1000.-/db
Maraton évkönyv 700.-/db
Olimpiai katalógus 250.-/db
„Galambklinika” 200.-/db
Chevita reptetési terv  100.-/db
Oklevél 55.-/db
Óraszalag 100.-/tek.
Versenyjegyzőkönyv 10 soros 500.-/tömb
Versenyjegyzőkönyv 30 soros 600.-/tömb
Származási lap A/5 15.-/db
Származási lap A/4 20.-/db
Országos Versenyszabályzat 1000.-/db
Jubileumi jelvény fém 500.-/db
Jubileumi jelvény műanyag nagy 250.-/db
Jubileumi jelvény műanyag kicsi 150.-/db

Szövetségben kapható!

Aktuális szabályzatok a 
weblapunkról letölthetők!!!


