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Tekintettel minden repülés egyedi voltára: 
különböző helyekről való indulás, eltérő idő-
járási viszonyok közepette, ill. a berepült tájak 
változatossága miatt lehetetlen feladat igazsá-
gos módon a legjobb galambok kiválasztása. A 
különböző értékelési módozatok közül vannak 
olyanok, amelyek jobban, míg mások kevésbé 
felelnek meg a célnak. A sportgalambászat fej-
lődésének, terjeszkedésének a mozgatórugói 
nemzetközi konfrontációk voltak.

Íme, a kezdetek.
Az első világháborút követően a hadügy köz-

benjárására az összes európai országban sikeres 
postagalamb tenyésztés vette kezdetét. Főleg a 
nyugat-európai országokban egyre több klub ala-
kult, és a Belgiumot környező országok között is 
kapcsolatok szövődtek. Ekkor szükségessé vált 
egy nemzetközi szervezet létrehozása, amely hi-
vatott lett volna megoldani a galambtenyésztés-
sel kapcsolatban felmerülő problémákat.

1937-ben megszületett a gondolata egy nem-
zetközi postagalamb szövetség létrehozásának. 
Majdnem minden témával kapcsolatos folyóirat 
az ügy mellé állt megindokolva ennek szüksé-
gességét. Elismerték, hogy igen nagy jelentősége 
lenne egy ilyen szervezetnek a postagalamb sport 
felvirágoztatásában, továbbá fontos láncszem 
lenne a különböző kötelékek, kapcsolatok közötti 
kölcsönös egyetértés és együttműködés terén.

Az első, aki előremozdította egy nemzet-
közi postagalamb szövetség létrejöttének az 
ügyét az angol H. S. Jackson volt, aki már 
1936 őszén felvetette az ötletét egy találkozó-
nak. Nemsokára megtámogatta az ügyet sajtó-
publikációiban Belg Henry Landercy. Néhány 
felhívást követően, melyeket galambászati 
folyóiratban publikáltak, válaszolt az angol 
kötelék miniszterelnöke, Knud Holten. Kifej-
tette véleményét, hogy a Jackson által java-
solt kongresszust Brüsszelben tartsák meg a 
galambászati sport bölcsőjében.

Érdeklődés támadt egy ilyen jellegű kongresz-
szus iránt más körökben is, főleg Németország-
ban, ahol a vezetés jelezte, hogy örömmel adna 
otthont egy ilyen találkozónak. A létrejövő kon-
kurencia Belgiumot támogatta, mely ország köte-
lezte magát az esemény megrendezésére, és 1938. 
január 8-9-ére tűzte ki az időpontot, meghirdetve 
ezzel egy időben egy nemzetközi galambkiállítást 
is. A rendezvény az I. Postagalamb Olimpia ne-
vet kapta. Létrehozták az Olimpiai Bizottságot, 
mely a részvétel feltételeként legalább egy 600 
km-es távolság átrepülését szabta ki. Nem álla-
pítottak meg semmiféle értékelési szempontot. A 
pontozásnál mindenki a saját meglátása szerint 
ítélt. Minden résztvevő ország egy bírót dele-
gált a bizottságba, így tíz bírából állt a pontozó 
bizottság, mivel ennyi ország vett részt a kiállí-
táson. A bíráknak értékelniük kellett a galambok 
egyes előre meghatározott testrészeit, továbbá 
saját ismereteik, nézőpontjuk szerint is pontozni-
uk kellett a „versenyzőket”. Az ország, melynek 
galambjai a legjobbaknak bizonyultak elnyerte a 
„Belga Károly herceg” serleget.

Az I. Olimpián tizennégy ország jelezte rész-
vételi szándékát, ebből négy (Olaszország, Svéd-
ország, Norvégia és Svájc) végül nem küldte el 
a galambjait. A többi tíz ország tevékenyen részt 
vett a versenyen 30-30 galambot kiküldve, ill. a 
saját képviselőit és bíráit delegálva.

A hivatalos osztályzás, értékelés  alapján 
az alábbi eredmény állt elő:

  1. Franciaország 7926,25 pont
  2. Hollandia  7922,25
  3. Belgium  7920,25
  4. Németország 7868,75
  5. Luxemburg 7860,50

  6. Magyarország 7845,00
  7. Dánia  7835,25
  8. Anglia  7802,00
  9. Lengyelország 7700,25
10.  Csehszlovákia 7659,00
A Belga „Károly herceg” serleg a francia dele-

gációnak lett átadva. A leginkább csalódott Bel-
gium volt, mely tekintettel a tenyésztésben elért 
magas színvonalra biztos volt a győzelemben.

Az Olimpia alkalmával sor került egy Kong-
resszus megrendezésére is, melyen az összes 
ország küldöttjei részt vettek, és amelyen meg-
vitatták a galambászattal kapcsolatos, egész vilá-
got érintő problémákat. Akkoriban született meg 
a gondolat egy nemzetközi föderáció létrehozá-
sára, mely a különböző nemzetiségű tenyésztők 
kötelékeit szorosabbra kötné. Elhatározták to-
vábbá a galamb olimpia folytatását, és kitűzték 
a következő időpontot is az 1939-es évre. Ez 
Párizsban került volna megrendezésre, azonban 
a franciák lemondtak a szervezés jogáról, és a 
rendezvényt végül Kölnben (Németország) tar-
tották meg 1939. január 26-30-a között.

Az olimpia lebonyolítója dr. Weismantel 
volt, 14 európai ország vett benne részt, 11 
állította ki a galambjait, részt vett Olaszor-
szág, Svédország, Norvégia és Románia pe-
dig csak delegációt küldött. Szigorították a 
részvételi szabályokat: a kiállított galambok-
nak legalább két helyről indulva kellett meg-
tenniük a min. 600 km-es távolságot. Ezen az 
olimpián a sorrend a következő volt:

  1. Belgium  8894,25 pont
  2. Magyarország 8866,25
  3. Hollandia  8857,50
  4. Franciaország 8819,25
  5. Luxemburg 8755,25
  6. Németország 8699,00
  7. Olaszország 8696,00
  8. Anglia  8672,00
  9. Dánia  8592,25
10. Lengyelország 8571,25
11. Csehszlovákia 8465,75
A legjobb hím galamb, mely 90,75 pon-

tot kapott a belga, Grammontból érkező 
Desmedtához tartozott. A legszebb tojó 
galamb pedig a magyar Horváth János te-
nyésztőé volt, és 89,52 pontot szerzett.

Külön elismerést érdemelt Belgium, mely az 
első helyezést érte el, és melynek kiállítói között 
híres nevek szerepeltek: dr. Bricoux, Stassart, 
Fabry, Schemacker. A második helyen végez-
tek a magyarok. Nagymértékben köszönhették 
a győzelmet Horváth János galambjainak, me-
lyek közül 7 is szerepelt az olimpián. A házi-
gazda németek csupán a hatodik helyre voltak 
érdemesek, amit fájó kudarcként éltek meg. 

Az olimpiát egybekötötték az első postaga-
lamb kiállítással. A hatalmas kiállítócsarnok-
ban 2680 galambot mutattak be, 20 csoportra 
osztva őket a repülésben elért teljesítményeik 
alapján. Az pontozást 32 bíró végezte.

A látogatók tömege olyan hatalmas volt, hogy 
a legnagyobb forgalom idején több mint 20.000-
en voltak jelen. Annak érdekében, hogy minden 
érdeklődő számára lehetővé tegyék a látogatást, 
meg kellett hosszabbítani a kiállítást egy nappal. 
A szervezők nem számítottak ilyen nagy tömeg-
re, és a csarnokok túl kicsinynek bizonyultak, 
hogy helyt adjanak minden lelkes látogatónak. A 
kiállítás második napján Bonfigta 100 galambja 
kelt versenyre. A legjobbakat Hitler kancellár dí-
jazta. Az első helyezést Belgium érdemelte ki, a 
következő kettő pedig Magyarországé és Belgi-
umé lett. Hasonlóan értékes díjakban részesültek 
a legjobb tojó, ill. hím galambok tulajdonosai.

A kiállítás alkalmával megrendezésre ke-

rült a második kongresszus a Rajna partjánál 
egy hotelben, a nem messzi Godesbergben. 
A kongresszuson megválasztották a brüsz-
szeli Martensát a nemzetközi kongresszus 
elnökének. Megszületett a döntés, miszerint 
a következő olimpia Angliában kerül meg-
rendezésre 1941-ben. A részvételi feltételek 
a kölni olimpiához hasonlatosak lettek volna, 
tehát az induló galamboknak legalább kétszer, 
minimum 600 km-es távolságot kellett volna 
megtenniük, ebből az egyiket 1940-ben.

Sajnálatos módon azonban a világháború 
keresztülhúzta a postagalambászat ügyének 
fellendülését, továbbá a postagalambnak, a hír-
szerzésben jelentkező veszélyforrásként való 
értékelése, és ennek következtében tenyészté-
sének a betiltása, a galambtenyészet lekorláto-
zását, hanyatlását idézte elő az egész világon.

Csak a háború befejezését követően, az euró-
pai országok közötti kapcsolatok újjáélesztése 
után, Nagy-Britannia kezdeményezésére ült ösz-
sze a galambtenyésztők nemzetközi kongresszu-
sa Londonban, egybekötve egy, a hadirokkantak 
megsegítésére rendezett kiállítással. 1500 ga-
lamb kelt versenyre a kiállításon. Nem voltak 
az országoknak hivatalos képviselői és a legtöbb 
galambot a háborúban való információtovábbí-
tásra képezték ki. Voltak közöttük háborús me-
dállal kitüntetett galambok is. Az összes közül a 
legszebbet választották ki. Ezen feladatra Henry 
Landercy és Henry Martens lettek felkérve Bel-
giumból, akik a dicső első helyezést egy angol 
hím galambnak, Challinora galambjának ítélték 
oda. A Kongresszuson tizenkét ország képvisel-
tette magát. Az 1948-ban Londonban megrende-
zett találkozó során létrehoztak egy nemzetközi 
föderációt (hivatalos nevén – francia nyelven 
– Federation Colombophile International), 
továbbá megállapodtak, hogy a galamb olimpiát 
két éves rendszerességgel fogják megrendezni. 
Kijelölték az első helyszínt: Lille (Franciaor-
szág) az 1949-es évre. Ezt az olimpiát tartották 
az elsőnek, ettől kezdve számozták azokat.

Az azóta megrendezett 32 olimpia: 
1. 1949 Lille, Franciaország
2. 1951 Modena, Olaszország
3. 1953 Koppenhága, Dánia
4. 1955 Barcelona, Spanyolország
5. 1957 Amszterdam, Hollandia
6. 1959 Lisszabon, Portugália
7. 1961 Essen, Nyugat-Németország
8. 1963 Oostende, Belgium
9. 1965 London, Nagy-Britannia
10. 1967 Bécs, Ausztria
11. 1969 Katowice, Lengyelország
12. 1971 Brüsszel, Belgium
13. 1973 Dusseldorf, Nyugat-Németország
14. 1975 Budapest, Magyarország
15. 1977 Blackpool, Nagy-Britannia
16. 1979 Amszterdam, Hollandia
17. 1981 Tokio, Japán
18. 1983 Prága, Csehszlovákia
19. 1985 Porto, Portugália
20. 1987 Dortmund, Nyugat-Németország 
21. 1989 Katowice, Lengyelország
22. 1991 Verona, Olaszország
23. 1993 Las Palmas, Spanyolország
24. 1995 Ultrecht, Hollandia
25. 1997 Bazel, Svájc
26. 1999 Blackpool, Nagy-Britannia
27. 2001 Cape Town, Dél-Afrikai Közt.
28. 2003 Lievin, Franciaország
29. 2005 Porto, Portugália
30. 2007 Oostende, Belgium
31. 2009 Dortmund, Németország
32. 2011 Poznan, Lengyelország
Magyarországnak lehetősége van jelent-

kezni a 2015-ik évi postagalamb olimpia meg 
rendezésére.

Fordítás: Hodowca 02/2011 34. oldal

Az FCI és a postagalamb olimpiák
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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 

postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek. A versenyen Tagszövetségi szerve-
zésben is részt vehetnek a szövetség tagjai. 
Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) eredmé-
nyeket 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.- Ft/darab a Nemzetközi és Nemzeti 
versenyen való részvétel, vagy

- 500.- Ft/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: 2012. 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 be-

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

Londonban kitűnő alkalmat ad a Világ 
postagalambsportjának, az FCI-nek a 
postagalambsport megismertetésére, 
népszerűsítésére, a figyelem felkelté-
sére.

Az FCI Sportbizottsága – egyeztet-
ve a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, 
a Londoni Olimpia rendezőivel, az An-
gol Királyi Postagalamb Szövetséggel 
az olimpia megnyitójához kötődően 
augusztus 11-én olimpiai 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 értékelé-

sével

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

vetségnek. A versenyen csak egyéni ver-
senyt hirdetünk, a lista 20%-os.

FCI oklevél és serleg díjazás 1000 ga-
lambonként 10-10 db galambot értékel-
ve.

Nevezési díj: London 1500 Ft/db

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

Díjazás:
1. A nemzetközi verseny díjkiosztója 

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

2. A nemzeti díjkiosztó az 57-ig Orszá-
gos 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 kö-
telező jelenteni a versenyszabályzatnak 
megfelelően.

Olimpiai verseny, Berlin, 2012.
Régi hagyomány, hogy az olimpiai 

játékok alkalmából a népek közötti meg-
értést, a békét és a hazaszeretetet szim-
bolizáló galambok feleresztésére is sor 
kerül.

A hagyomány szerint első alkalommal 
i.e. 444-ben az ókori Görögországban 
használtak „postagalambokat” az olim-
piához kapcsolódóan. Aelianus Claudius 
így ír erről Különféle történetek című mű-
vében: „Amikor az éjinai Taurosztenész 
győzött az olimpiai játékokon, a győze-
lem hírét egy Éjinából Pisába magával 
vitt postagalambbal küldte haza édesap-
jának. Ismertetőjelként bíborszínű ken-
dőt kötött a galamb lábára.”

Az ókori Görögországban törvény 
rendelkezett arról, hogy az olimpiai já-
tékok alatt tilos háborúzni. A galamb 
már akkor is a béke és a népek közöt-
ti megértés szimbóluma volt. Ezért a 
négyévente megrendezett újkori nyári 

olimpiai játékokon gyakran került sor a 
népek barátságát szimbolizáló galambok 
feleresztésére. Amióta az 1949-es Világ-
béke Konferencián Pablo Picasso hatal-
mas üdvrivalgás közepette átadta Béke-
galamb című művét, a galamb mítosza 
halhatatlanná vált a népek kultuszában.

Olimpiai versenyek Berlin és Lon-
don feleresztési hellyel

Ez az olimpiai szellem vezérelte az 
FCI sportbizottságát is, amikor úgy dön-
tött, hogy a 2012. július 28. és augusztus 
11. között megrendezésre kerülő londoni 
olimpia alkalmából két nagy olimpiai 
postagalambversenyt rendez: az egyiket 
Berlin feleresztési hellyel (Friedersdorf) 
2012. július 28-án az olimpia megnyitó-
ja alkalmából, a másikat pedig a játékok 
zárásakor, 2012. augusztus 11-én Lon-
don feleresztési hellyel.

Friedersdorf (Heidesee település) 
Berlintől délre található

Az olimpiai postagalambverseny 
feleresztési helyéül a szervezők a 
friedersdorfi vitorlázórepülőteret válasz-
tották.

Friedersdorf (irányítószám: 15754) a 
Märkisch-Oderland brandenburgi tarto-
mányi körzetben található Heidesee tele-
pülés egyik településrésze. 

A tervezett program többek között 
az alábbiakat tartalmazza:

Július 28-án 6.00 órától: Időjárástól 
függően a Nagy olimpiai galambverseny 
rajtja. 

Figyelem!
- A versenyen csak előre nevezés-

sel lehet részt venni. A nevezéssel egy 
időben a részvételi díjat be kell fizetni a 
gyűjtést megelőző 10-ik napig. 
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Diósi Marcell vagyok, 1997. augusztus 2-án születtem. Balassa-
gyarmaton élek szüleimmel, a Balassi Bálint Gimnázium 8. osztályos 
tanulója vagyok. A postagalambászat mellett hobbim a zene, trombi-
tálni tanulok 6 éve, és a kézilabda, a városi korosztályos kézilabda 
csapat igazolt játékosa vagyok.

Balassagyarmat, az ország északi határánál, Nógrád megyében ta-
lálható, Salgótarján és Vác között félúton, egy igazi vidéki kisváros, 
ahol a postagalambsport nagyon népszerű. Városunkban két egyesü-
let is működik, közel hatvan aktív taggal. Én édesapámmal az E-13 
egyesületben vagyok tag, mely a Karancs Tagszövetséghez tartozik, 
itt versenyzünk édesapámmal közös néven. 2008-tól vagyok az egye-
sület tagja, eredményeim is azóta vannak.

A postagalambászatba mondhatni beleszülettem, hiszen édesapám-
nak már több mint harminc éve vannak galambjai, mindennapjainkat 
áthatja a sport szeretete, a galambokra való odafigyelés és törődés. És 
azt is látom, hogy a galambászok hogyan támogatják, segítik egymást 
a sportban és azon kívül is.

Családi házban élünk, madaraink a kert végében található öt részes 
dúcban vannak elhelyezve. Úgy tűnik sikerült számukra a megfelelő 
környezetet kialakítani, jól érzik magukat, és ezt eredményekkel há-
lálják meg. Általában 24 özvegy hímmel versenyzünk. Természetesen 
édesapám a „főnök”, de amiben csak tudom, segítem a munkáját, ő 
pedig igyekszik átadni a tudását és tapasztalatait. 

Eredményeink az utóbbi években:

2009. év Egyesület Tagszövetség Champion 
(Tagszövetség)

Rövidtáv 3. 15.
Középtáv 3. 4. 1., 10.
Hosszú táv 1. 5. 4.
Általános baj-
nokság

2. 7. 9.

07-D-161717 : Nemzeti bajnokságban középtáv országos I. Ász,
Magyar kupa középtáv országos II. Ász
2010. év Egyesület Tagszövetség Champion 

(Tagszövetség)
Rövidtáv 3. 10. 1
Középtáv 1. 1. 1., 3., 8.
Hosszú táv 1. 1. 1.,4.
Általános baj-
nokság

1. 1. 1.,3.

07-D-161731: Sport B kat. országos III.
Sport C kat. országos V.
Sport D kat. országos I.
Év galambja H kat. orsz. II.
2010. XXXII. Postagalamb Olimpia, Poznan Sport D kat. XVI. 
hely 
2011. év Egyesület Tagszövetség Champion 

(Tagszövetség)
Rövidtáv 2. 8. 5.
Középtáv 1. 5. 1.,6.
Hosszú táv 1. 2. 3.
Általános baj-
nokság

1. 4. 1.,8.,9.

2011. évi főprogramban a 11 út alapján szerezhető 110 helyezés-
ből 93 helyezés, 
85% helyezési arány

Fiatal galambászok - (6. rész)

Zsikai Dominiknak hívnak, 1998. 09. 21-
én születtem Budapesten. Már 7. osztályos 
vagyok. A Honvéd Dominó csapatában vízi-
labdázom.

Az állatok szeretete nagypapámtól és apu-
kámtól ered. Nekik is mindig voltak házi- 

állataik. Nekem 3 éves korom 
óta van kutyám, pintyem, tenge-
rimalacom és most már postaga-
lambom is.

2011. óta segítek apukámnak 
a galambászkodásban. Nagyon 
megszerettem a postagalambo-
kat és a versenyeket.

Tavaly születésnapomra 
apukám gyűrűzött nekem a 
tenyészgalambjaiból 40 db fia-
talt és kaptam még egy kis ga-
lambházat is. Ebben a galamb-
házban csak az én galambjaim 
vannak, apukám segítségével 
foglalkoztam, foglalkozom ve-
lük. Ezek után beléptünk a B-05 
egyesületbe, ahol nagyon kedve-

sen fogadtak és egyből befogadtak és csapat-
társnak tekintetek minket.

Mivel apukám sem régóta galambászkodik, 
sokszor kért tanácsot: Víg Árpitól, Márkus 

Istvántól, akik nagy tapasztalatú galambá-
szok, nekik nagyon sokat köszönhetünk.

Galambjaink: Márkus Istvántól, László 
Endrétől, Víg Árpitól, Makkos Tamástól, 
Varga Károlytól, Szirácsik Ervintől, Kuti 
Sándortól, Szőke Tibortól és Marosvári 
Lászlótól származnak.

Tőlük egytől-egyig nagyon jó galambokat 
szereztünk be.

Minden hétvégén apuval is nagy verse-
nyeket vívunk. Legalább úgy izgultam mint 
egy vízilabda meccs előtt, amikor vártuk a 
galambokat.

Az első évem szerintem szépen sikerült. 
A B-05 egyesületben megnyertem a fiatalok 
versenyét és a tagszövetségben 20. lettem.

Galambommal nyertem a Tagszövetségi 
kiállítás (B3) „F” kategóriáját, amely kikerült 
az országos kiállításra is.

Köszönöm, hogy elolvasták a bemutatkozó 
levelemet.
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Tóth Zoltánnak hívnak, 1993-ban szület-
tem, szüleimmel és testvéreimmel Zalaeger-
szeg Bazitai városrészében élek. 

Édesapám közel 30 éve foglalkozik galam-
bokkal, így valószínűleg tőle örökölhettem 
a galambok szeretetét. Két testvérem nem 
fertőződött meg, de szükség esetén szívesen 
segítenek.

Már évek óta eljártam édesapámmal a 

helybeli Y-10 egyesület versenyekkel kap-
csolatos rendezvényeire, gyűjtésre és órabon-
tásra. Így megismertem a tagokat, akik szí-
vesen láttak, sőt a beszélgetések során még 
bátorítottak is. Egyre többet foglalkoztam a 
galambjainkkal, a mindennapos munkákból 
is jobban kivettem a részem. Ezért 2011-ben 
kértem felvételemet az egyesületbe, hivata-
losan is tag lettem, sőt az én nevemen ver-
senyeztem – édesapám segítségével – együtt 
izguljuk végig a versenyeket. Szerencsére a 
versenyek nagy része a szünidőre esik, ami-
kor időm nagy részét a dúcokban töltöm!

Az anyagiak miatt kevés galambom van. 
Tenyész állomány nyolc pár és tíz párral ver-
senyzem, természetes módszerrel. Ezúton 
szeretném megköszönni Boronyák András 
és Gál Tihamér sporttársaknak, hogy legjobb 
galambjaik utódaival megajándékoztak.

A 14. Nyugat-Dunántúli Tagszövetség ver-
senyein indultam, a közép- és hosszú távú 
versenyeket szeretem legjobban, bár eredmé-
nyeim nagy része a középtávú és a fiatalok 
versenyeiről származik.

Egyesületem a Tagszövetség legnagyobb 
létszámú egyesülete, közel ötven csapat ver-
senyzett. A csapatbajnokságban középtávon 
3., hosszú távon 5., általános bajnokságban 
5., fiatalokkal pedig 3. lettem. A fiatalokkal 
a tagszövetségben 8. lettem, ami szerintem 
biztató a jövőt illetően.

Nagyon büszke vagyok a Hu 10-14-64537 
tojóra: középtávon I. champion és a legjobb 
éves tojó az egyesületben. Remélem az idén 
is úgy folytatja, ahogy tavaly.

Egyéniben három alkalommal volt az én 
madaram az egyesület leggyorsabbja: Velka 
Bites, Rican I. és Rican III. utakon, négyszáz 
feletti indulólétszámnál: kétszer tojó, egyszer 
hím galambom lett az első. Nagyon jól esett a 
sporttársak gratulációja órabontáskor.

Szeretném megköszönni édesapámnak, hogy 
megszerettette velem ezt a csodálatos sportot, 
hogy lehetőséget ad hobbim gyakorlására, a tá-
mogatásért és a sok hasznos tanácsért.

Jó ötletnek tartom a bemutatkozás lehe-
tőségét a szaklapban, ezúton is köszönöm a 
lehetőséget.

Viglidán Ágoston vagyok, 1996-ban szü-
lettem, Écsen élek szüleimmel és testvérem-
mel, Gellérttel. A győri Apor Vilmos Katoli-
kus Iskolaközpont gimnáziumában tanulok.

Galambász családba születtem, néhai 
nagyapám Viglidán László és testvére a je-
lenleg is aktív versenyző Viglidán György 
voltak a családban az első galambászok. 
Nagyapám nagyon sok történetet mesélt a ga-
lambokról és a versenyeztetésről. Nem volt 
nehéz megismerkedni a galambászat rejtel-
meivel, mert szinte minden családi találkozá-
sok alkalmával a galambászat a legfőbb téma 
a beszélgetések során. A galambok iránti sze-
retetem így már pici koromban kialakult, az-
óta is töretlen. Édesapám ifj. Viglidán László 
már 9 éves koromban beíratott az F24-es Pos-
tagalamb-egyesületbe Nyúlra. A galambok 
felkészítésénél mindig a nyakán lógtam, így 
szinte „rámragadt” a sok tudnivaló a galamb-
tenyésztésről. 2005-től 2010-ig édesapám-
mal közösen versenyeztük. A galambokat 
2011-től saját néven röptetem galambjaimat. 
Állományunkban Janssen, Camphuis, Flor 
Engels, G.Vandenabele, Peter van de Merwe, 

Lotterman, Delbár, Aarden várvo-
nalak találhatóak meg. 

EREDMÉNYEK:
2011 F24 Rövidtáv  1.
Rövidtáv champion hím 1.
2011 F24 Középtáv 2.
Középtáv champion hím 3.
2011 F24 Általános 2. 
2011 F24 Fiatalok 2.
További eredmények megtekint-

hetőek a 11-es kerület honlapján!

Nagybátyám Viglidán Péter 
standard galambjait és eredményeit 
tekintve példának, kedvet kaptam 
a standard galambtenyésztéshez, 
2007-től én is tenyésztem ezeket a galambo-
kat. EREDMÉNYEK:

2007 Standard 3.osztály hím ker: 2.
2007 Standard 3.osztály tojó ker: 2.,3.,6.
2008 Standard 2.osztály hím ker: 1.,5.
2008 Standard 2.osztály tojó ker: 4.
2008 Standard 3.osztály hím ker: 2.
2009 Standard 1.osztály hím ker: 5. 
 HU 07-11 25063 Kcs H
2009 Standard hím orsz: 4. 
 HU 07-11 25063 Kcs H
2009 Standard hím Európa kupa  18. hely 
 HU 07-11 25063 Kcs H
2009 Standard 2.osztály hím ker: 1.,6.
2009 Standard 2.osztály tojó ker: 1.
2009 Standard 3.osztály hím ker: 1.
2010 Standard 1.osztály hím ker: 2. 
 HU 07-11 25063 Kcs H
2010 Standard 1.osztály hím ker: 4. 
 HU 08-11 36108 K H
2010 Standard  hím orsz: 2.
 HU 08-11 36108 K H
2010 Standard  hím orsz: 6.
 HU 07-11 25063 Kcs H
2010 Standard  hím Olimpia 31. hely 
 HU 08-11 36108 K H

2010 Standard 2.osztály hím ker: 2.
2010 Standard 2.osztály tojó ker: 1.
2010 Standard 3.osztály hím ker: 3.
2010 Standard 3.osztály tojó ker: 2.
2011 Standard 1.osztály hím ker: 4.
 HU 08-11 36108 K H
2011 Standard 2.osztály hím ker: 1.,.2.,4.,5.
2011 Standard 2.osztály tojó ker: 2.,3.
2011 Standard 3.osztály hím ker: 2.
Országos Junior Bajnokság 2011 Rövidtáv 1.
Országos Junior Bajnokság 2011 Középtáv 3.
Országos Junior Bajnokság 2011 Fiatalok 3.

2010-től postagalambgyűrűket gyűjtök, 
cserélek a világ különböző országaiból. Az 
interneten keresztül sikerült összeismerked-
nem gyűjtőkkel, melynek köszönhetően már 
110 országból van postagalambgyűrűm.

2011. év őszén új verseny-galambdúcot 
építettünk, terveim között szerepel, hogy 
2012-ben már ebből a dúcból versenyeztetem 
galambjaimat kettős tagként az F24-es (11-es 
kerület) és a F18-as (25-ös kerület) Postaga-
lamb egyesületekből. 

Minden sporttársnak sikeres versenyzést 
kívánok!

Tel: +36306392408
E-mail: viglidan@freemail.hu
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Tőkés Csaba
3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos út 73.

Tel.: 0670/425-2947 
Tőkés Csaba vagyok, 1947-ben 

születtem Felsőzsolcán. Hét éves ko-
romtól Alsózsolcán élek. Nős vagyok, 
egy felnőtt férfi édesapja, és egy tün-
déri kislány nagypapája.

A Postagalamb Sportszövetségbe 
1968-ban léptem be. A 18-as Tagszö-
vetség Z-25 Egyesület tagja vagyok 
azóta is. Gyerekkorom óta voltak 
galambjaim, dísz, nagytestű és termé-
szetesen postagalambok is, de idővel 

már csak a postagalambok maradtak. 
Sok országos hírű galambásszal ismerkedtem meg, mint például 

Erdélyi Bertalan, Bajusz Árpád, vagy Bátori István. Ez a három ki-
váló galambász hagyott nyomot az állományomon. Még ma is lehet 
nyomokat találni a galambjaimban, ezektől a tenyésztőktől, de inkább 
galambász társaimtól ajándékba kapott galambokból. Meg kell emlí-
tenem két sporttársamat, Tóth Ferencet és Juhász Istvánt, akikkel még 
most is együtt versenyzek, és akik az 1990-es évek második felében 
több kiváló galambbal is megajándékoztak. 

Ezen galambok beépítésével a Kerület általános bajnoki címéig jutot-
tam. Csak egy baj volt, hogy ezek a galambok 800 km feletti távolság-
ról, már nem voltak olyan eredményesek, mint alatta. Itt meg kell je-
gyeznem, hogy a Maraton Klub megalakulásától kezdve tagja vagyok. 

Megpróbáltam a galambjaimat úgy formálni, hogy sikereim legyenek 
a maraton versenyeken is. A célomat elértem, mert meghazudtolva a föld-
rajzi elhelyezkedésünket Liege-ből országos csapat első díjat kaptunk. 
Egyéniben a 3-dik és 4-dik hely volt az enyém. Ez az átformálás, viszont 
a Tagszövetségi versenyeken ütött vissza, mert előtte 4-5 évig a Tagszö-
vetség első 5 helyezettje között voltam. Ma benne vagyok az első 10-ben. 

Az utolsó belföldi út után özvegyítek. Így a hímek (16 db) kilenc 
utat repülnek özvegyen. Az egyévesek, hagyományos módszerrel 
fészekről egy fiók nevelésével repülik végig a programot. Számuk-
ra nem írok elő kötelező teljesítési feladatokat, viszont az öregeknek 
60% felett kell teljesíteni.

Bemutatnék még néhány galambot a jelenlegi versenyzők közül:
HU 07-18-90423 (az 58330-as fia)

7-8 helyezés évente, 2011-ben 4352 galamb közül az 1. helyezett
HU 07-18-90429 (az 58329-es fia)

2010-ben Tagszövetség általános champion 1. helyezett. 9 út 9 he-
lyezés (egyedül a Tagszövetségben)

HU 07-18-90430  (az 58329-es fia)
2011-ben 1. helyezett, a Tagszövetség 4-dik legeredményesebb ga-
lambja.

HU 08-18-00095  (az 58329-es fia)
2011-ben 13 út, 13 helyezés. Általános champion,
9 út 9 helyezés, Tagszövetségi 1. helyezett (hímek közt egyedül)
Tagszövetség és zóna ász 1. helyezett
Tagszövetségi és Országos hosszú távon champion 2. helyezett
A Tagszövetség által rendezett összes versenyen részt veszek, a fi-

atalokkal is. 
Az állományom 80 darabos, ebből az idén 54 darabbal versenyzek. 

Csak az özvegy hímek tojói (16 db) és az 5 pár tenyész nem repül. 
Az özvegy hímjeimet naponta egyszer-kétszer tréningeztetem, szabad 
programba, annyit repülnek, amennyit akarnak. Az egy évesek egész 
nap szabadon vannak, nincs kötelező program. Nem viszem tréning 
utakra őket, se verseny előtt, se verseny közben. 

Galambjaim a kötelező védőoltásokat megkapják (paramixo, para-
tífusz, fiataloknál himlő).

Elsődíjasok (3. rész) 
Tőkés Csaba - Komáromból 4352 galambból első

HU 07-18-90430 K H

HU 07-18-90429 K H

Hu 03-18-58329 K H (apa)

HU 08-18-00095 K H

Horváth Szabolcs - Welsből 2058 galambból első

Horváth Szabolcs vagyok, 29 éves. Bá-
bolnán élek és a szüleimnél galambászom 
(Bábolna, Kazinczy u. 2.) Végzettségemet 
tekintve általános állattenyésztő, állategész-
ségügyi technikus vagyok, és általános okle-

veles agrármérnökként végeztem Mosonma-
gyaróváron 2009-ben.

Kaptam galambot Unger Tamástól (), 
Liszkai Imrétől, Varga Lászlótól, Cseledi 
Sándortól, Soma-dúctól, de a legtöbb ga-
lambot Narancsik Károlytól () hoztam be a 
dúcomba.

Állományom 86 db madárból áll összesen: 
34 db tenyész, 26 db özvegy hím, és 26 db 
özvegy tojó. Csak hímekkel versenyzem, a 
száraz özvegységet alkalmazom, immáron 
három éve.

A 2011-es évben két alkalommal sikerült 
Tagszövetségi első helyet megszereznie a ga-
lambjaimnak.

Köszönöm, hogy bemutatkozhattam.
Horváth Szabolcs

09-12-99918 h

2011. 07. 16-án Würtzburg-ból indított 
Tsz versenyben 1320 galambból 1. h., Zó-
nában 3230 galambból 4. h., Tsz hosszú 
távú champion hím 3. h., Egy hosszú távú 
champion hím 1. h., 2011-es év: 8 helyezés.
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Kis létszámú postagalamb állománnyal is 
lehet eredményesen versenyezni ha megvan 
hozzá az egységes jó állomány és a kellő 
szakismeret.

Peller Zsolt 42 éves, nős, 2 gyermek aty-
ja. 2085 Pilisvörösvár, Lőcsei u. 21. sz. alatti 
családi házban él és itt vannak kedvencei is 
egy négyrészes szépen megépített kerti dúc-
ban. Gépkocsivezetőként dolgozik, így csak 
kora reggel és a késő délutáni órákban jut idő 
a kedvenceire. A B-19 PGSE tagja és 2006. 
évtől kezdődően foglakozik rendszeresen a 

postagalambok versenyeztetésével. 
2011. évben több élhelyezést értek el galambjai. A HU 2010-16-

15673-s kék hímje STRAUBING-ból rendezett versenyen egyesületi 
1. és Tagszövetségi 1. helyezést ért el. Itt 2580 galambot előzött meg!

PASSAU II. versenyen a HU 2010-16-15673-as kék hímje újból 
egyesület és tagszövetségi 1. helyezést ért el. E versenyen 1869 ga-
lamb indult.

E galambja valamennyi versenyén a Tagszövetség első 100 he-
lyén szerepel!!!

A MAGDEBURG-ból rendezett Nemzeti versenyen a HU 08-16-
05701 kk hím galambja 18. helyezést ért el. E versenyen 2599 ga-
lamb indult!

Peller Zsolt csak a hím galambokkal versenyez. A tojók a ver-
senyszezon alatt teljesen zárva vannak. A hímek párjukat a bekosa-
razás előtti órában látják és a verseny napján a tojók a fészekfülkébe 
bezárva várják párjukat. Versenyt követően kb. 1 órát vannak együtt a 
galambok, majd szétválasztásra kerülnek.

Magánedzéseket nem végez. Csupán a tagszövetségi edző utakon 
vesznek részt a galambok.

A takarmányt saját maga keveri össze. Kukorica, búza, cirok, 
napraforgó, borsó és kevés köles keveréket kapnak a galambok. Ver-
senyszezonban pénteki napon ill. a gyűjtés előtti napon borsót már 
nem tesz a keverékbe.

Ügyel a galambok egészségére. Trichomonas, Légúti betegségek 
megelőzésére a Hollandiában gyártott DACK FMT Allround mix-
et a B Komplex vitamint használja „CONDITIE Stimuláns” por 
alakút, melyet mogyoróolaj felhasználásával visz fel a takarmányra.

A dúc 4 részes, szellős, levegős, de nem huzatos. A napfény órákon 
keresztül éri a dúcot, szárítja,fertőtleníti. A galambok a dúcrészekben 
kényelmesen sütkéreznek a napon. Jól érzik magukat a dúcban.

-r -ó

Peller Zsolt - Straubingból 2581 galambból első

Püski Gábor - Prágából 3908 galambból első
Püski Gábor

R.06 Törökszentmiklós 
5211 Tiszapüspöki, Liszt F. u.10.

Tel: 20/412-3315

Püski Gábor vagyok, nős, 2 leánygyerme-
kem van, ikrek. 1998 óta nyugdíjas vagyok.

Szolnokon lakom egy 10 emeletes panel-
házban, innen versenyezni nem lehet így 
Tiszapüspökiben vettem egy régi parasztházat.

Innen versenyzem, egyesületem az R-06 
Törökszentmiklós. 

Özvegy módszerrel versenyeztem, de csak 
hímekkel. A hímek 1 db fiatalt nevelnek, a 

harmadik út után szétválasztom őket, ezt kö-
vetően csak kosarazás előtt és verseny után 
látják a tojókat. Kerületben 12. helyen, egye-
sületben 2. helyen végeztem.

Eredményeim 2011. évben:
Általános champion: 10 út - 10 helyezés: 

2008-50-32651 KKH
Rövid távú champion: 5 út - 5 helyezés: 

2008-50-32651 KKH I. Díj. 
Középtáv: 2009-19-86234 KKH 
  champion II. Díj
Hosszú táv: 2009-19-86224 KKH 
  champion I. Díj
2011. Prága: Egyesületben; az első 5 ga-

lamb az enyém
Kerületben a 2008-50-32651 KKH 3908 

galambból I. Díjat nyert

Tenyészállományom 10-15 párból tevődik 
össze, ide csak champion galambok kerültek 
be. A versenyállományom 40 db hím. Két 
csapatot indítok a kerületi versenyprogram-

ban; egy a 12 utas általános távon és egy 
sprint csapatot 8 belföldi úttal. Galambjaim 
létszáma 80 db. Minden évben 30 db fiatalt 
hagyok.

Minden sporttársamnak jó egészséget és 
sikeres verseny szezont kívánok.

Üdvözlettel:
Püski Gábor
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Farkas Imre vagyok Csornán la-
kom. 1942-ben születtem, tősgyöke-
res csornai vagyok.

1975 óta folyamatos tagja vagyok 
a csornai F-05 egyesületnek. A ver-
senyzés viszont nem volt folyamatos. 
Igazi galambászat akkor kezdődött, 
amikor 1979-ben Szabó Mihály levitt 
minket Anker Alfonzhoz. Ő nagyon 
barátságosan fogadott minket, ren-
deltem négy darab fiatalt. Két darab 
Aardent, és két Desmet galambot. 
Sajnos 1979-ben Anker meghalt, fia, 

Gyuri küldte el a 
galambokat. A Pi-
ros fia nagyon be-
vált. Ezeket a Piros 
vonalú galambo-
kat párosítottam a 
szőnyi Janka Feri 
bácsitól vásárolt 
tojóval. Az első 
pár tojásból kelt 
fakó egy évesen 
kerületi középtávú 
első champion lett. 
Ezek a galambok 
rövid és középtávú 
versenyzők voltak. 
Ebben az évben 
középtávon kerüle-

ti hatodik voltam. Megint csak jött a munka és a galambászat háttérbe 
szorult. A Piros vonalú galambokat továbbtenyésztettem. A jobbakat 
rokontenyésztettem. 

A 68048-as tojó rokontenyésztett volt. A 68026-os hímmel páro-
sítottam. 

Ebből a párosításból született a 07-15-84066-os kék kovácsolt 
hím. 2009-ben nemzetközi középtávú versenyen országos ötödik ász-
galamb lett. Tizenegy útra tettem, tizenegyszer helyezte magát:
04. 26. Tasov RCS 35. 1389g
05. 03. Humpolec TSZ 16. 4398g
05. 10. Benesov TSZ 83. 5007g
05. 17. Ricsány TSZ 94. 4890g
05. 24. Ricsány TSZ 448. 4857g
05. 31. Ricsány TSZ 14. 3725g
06. 07. Cinovec RCS 9. 971g
06.21. Chomutov TSZ 3. 3280g
07. 05. Cinovec TSZ 98. 1738g
17. 12. Cinovec RCS 11. 536g
07. 19. Cinovec RCS 57. 434g

Ezt a galambot a saját anyjával párosítottam, ebből született a 
41877-es sötét kovácsolt hím. Ezt párosítottam a 84090-es tojóval, 
amit Gulyás Lászlótól kaptam. Utódjuk a 09-11-41899-es tojó.

2011. 05. 08 Humpolec 4476 galambból első díj.
Általában öt-hat pár tenyészgalambom van. Versenyezni nagyjából 

tíz pár galambbal szoktam, ezeket özvegy módszerrel röptetem.

Farkas Imre - Humpolecből 4476 galambból első

07-15-84066 hím

Lugosi ZsoltSchremsből 2209 galambból első
Lugosi Zsolt
2700 Cegléd,

Kajszi utca 21.

Cegléden az A-02-es kertvárosi részen 
lévő hétvégi házban galambászok. 38 éves 
vagyok. Ezt a tevékenységet 2002-ben kezd-
tem el. A jelenlegi állományom az egyesületi 
közösségen belüli tagoktól származnak.

Tavaly 35 galambot teleltettem, amiből 18 
hímet neveztem versenyekre. 

Tavasszal nem nevelnek fiatalt, helyette a 
verseny szezon utáni keltésből oldom meg az 
utánpótlást. Özvegy módszerrel versenyzek, 
amit nem bonyolítok túl, a párokat nem zárom 
fészekre csak összeengedem őket. Az éves 
hím galambok pár nélkül versenyeznek az első 
évben. A kosarazás előtt nem minden esetben 
látják párjukat, de érkezéskor minden esetben a 
tojó galamb várja a párját a galambházban és fél 
órától egészen két napig együtt maradhatnak. 

Hét közben a galambok kijárását automata 
slag ajtó biztosítja reggel és az esti órákban. 
Özvegy hímek csak napi egyszer kapnak 
versenykeveréket. Ráetetés árpával történik, 
amiből marad másnapra az etetőben, ez fő-
leg éhségcsillapításra szolgál. Érkezés napján 
nálam szintén csak árpát találni az etetőben 
ami jó minőségű tavaszi. 

Gyógyszerezést verseny időszakban kerülöm, 
előtte végzem szigorú féregtelenítéssel, vita-
min adagolással is óvatosan bánok, szinte csak 
Avipharm elektrolitot kapnak a hét minden napján. 

A galambászatot időhiány és költségkí-
mélés miatt nem bonyolítom túl. Származási 
lapok számomra nem jelentősek, inkább az 
ami számít a versenyeken való teljesítmény. 

Egyébként az „Aarden” vérvonal dominál ál-
lományomban. 

Egy éves korban két hosszú távú út köte-
lező számukra. Szelektálást a tojás állapottól 
a felnőtté válásig szigorúan végzek. Egy kis 
bibi az egészségi állapotban vagy a viselke-
désben, azt eltávolítom a galambházból. Ez 
szerintem nélkülözhetetlen a kis létszámú 
ütőképes csapat létrehozásához.

„Gyalogos” galambjaimnak fekszenek az 
igazi nehéz körülmények közt lezajló hosszú 
távú utak.

Eredményeim: 
2007. zóna Magdeburg csapat 1.

Egyéni 2. 3. hely
2009. Hírös tag. szöv. hosszú távú csapat 3.

2. röpcsoport hosszú távú csapat bajnok
A-02 egyesület hosszú távú csapat bajnok

2011. Nemzeti verseny Szolnok kerület 
2008-21-75717 - Schrems egyéni 1.
Cheb csapat 2.
Cheb 2 csapat 2.
Szuperkupa 11.
Szolnok kerület hosszú táv 5.
Egyesületi hosszú távú bajnok

Lugosi Zsolt
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Juhász István - Haagból 3341 galambból első
Juhász István „Imperial dúc” 
2510 Dorog, Radnóti M. u. 40. 

Tel: 06-30/221-7211

Lapszerkesztőnk felkérése, az első díjas 
galambok bemutatása kapcsán és a szerző 
látogatása egybeesett, így hát leültünk egy 
rövid riport erejéig.

Néhány évvel ezelőtt az akkoron sikeresen 
versenyző állományom bemutatásra került a 
Szaklapban. Az állományom és jómagam a régi 
vagyok, hogy mi változott meg a közeli négy-öt 
évben? Új terveket kovácsolgattam, úgy gon-
doltam, minden anyagi és szellemi erőmet egy 
hosszú távon kiválóan versenyző állomány- 
törzs felépítésére összpontosítottam. Nem min-
den előzmény nélküli vad elhatározásból. Ga-
lambjaim többször megörvendeztettek egyesü-
leti, röpcsoporti, tagszövetségi bajnokságokkal. 
Országos derby egyéni és csapat második díja-
imra méltán vagyok büszke. 

A legkeményebb hosszú táv, maraton 
versenyeken elért sikerek feledhetetlen él-
ményt okoztak. Azt természetesen tudtam az 
eszemmel, az út amelyre lépni szándékozok, 
sok-sok meglepetésével még előttem áll. Az 
úgynevezett gazdasági válság mindenen ke-
resztbe hasal, azt nem terveztem. Az idő és 
pénz ami a galambokra ezután fordítható a 
tizedére csökkent, és ez felülírt mindent, de 
mindent.

Megragadván az alkalmat, szeretném meg-
köszönni a sok jó galambot, amelyek mellé 
használható tanácsokat is kaptam: Ujházy Pé-
ter, Kócsó János, Nádas Pál, Kotymán Imre, 
Varga László, Takács László, Angyalfi Jó-
zsef, Szűcs Sándor, Pintér László, Molnár 
Péter, Kustyán Tamás urakban önzetlen igaz 
barátokra találtam. Jelenlegi állományom 
ezen urak galambjainak összekovácsolásával 
lett azzá amivé. Az Oostendei Olimpián vet-
tem két hímet. Egyet Jef Houben-től, egyet 
Jan Lotterman úrtól. Mindkét galambot 
eredményesen tudtam beépíteni az állomá-
nyomba. 

Egy többszörös tesztpárosításnak köszön-
hetem, hogy most önök elé állhatok egy jó 
galambommal. Ami a származását illeti: 

apai részről Molnár Péter (Szob), 132-es 
George Fabry x Huyskens – Van Riel

anyai részről Szűcs Sándor, Bertus 
Camphuis

HU 09-50-37509 SKH
2011. 05. 01. Mödling
 egy. 1 díj 361 g.
 Röpcs. 4. díj
 tagszöv 4. díj 3502 g.
2011.05.14. Haag
 egy. 1. díj 225 g.
 Röpcs. 1. díj. 1967 g.
 Tagszöv 1. díj 3341 g.
2012.05.06. St. Pölten I.
 egy 2. díj 382 g.
 Röpcs. 7. hely 1884 g.
 Tagszöv 18. hely 2922 g.

Kerti galambházaim vannak. Olyanokká 
próbáltam építeni a galambházakat az a ga-
lambnak legyen a legjobb. Nyílván a napi el-
végzendő munka kényelmessé tétele is fontos 
szempont volt. Nagy valószínűséggel ez si-
került is, a galambok komfortérzete, na meg 
az eredmények ezt látszanak igazolni. 

Versenyzési módszeredről mondanál va-
lamit?

Rövid-, Középtávú versenyeken özvegy hí-
mekkel versenyzek. Szívesen alkalmazom az 
öreg hímeknél a száraz özvegy rendszert. Az 
egyéves hímek párjukkal nevelnek 15 napos 
korig fiatalt, közben műtojásokat teszek a fia-
talok mellé, majd elveszem a tojókat a hímek 
mellől. Az utolsó tréningre az évesek fiatal-
ról és műtojásokról mennek. Hazaérve csak 
a tojókat találják a fészekben. Hosszú távra 
kiemelten a maraton versenyekre megfelelő 
fészekállapotról kerülnek kosárba a hímek.

Takarmányozás
Saját szisztéma szerint állítom össze. Eb-

ben Solymárról Dankó úrék segítenek. Igazi 
barátomnak tartom őket. 

Vasárnapi verseny érkezés: Diétás élelem, 
rizs, árpa, búza, cirok két féle.

hétfő reggel diétás
hétfő délután verseny: két féle kukorica 

25%, két féle borsó 25 %, napraforgó 25%, 
hántolatlan rizs 5%, két féle cirok 10%, és 
búza 10% ezt kapják kedden, szerdán.

Felkészítő élelem csütörtök, péntek: a bor-
só eltűnik a keverékből.

Szombat a pakolás napja 45% kukorica, 
45% napraforgó, 5% hántolatlan rizs és cse-
megének 5% aprómag.

Gyógyszerezés, vitaminozás?
Szükség szerint kerülve mindenféle 

hókusz-pókuszt hacsak nem kirívó eset áll 
fenn. Szívesen alkalmazom a természetes 
gyógymódokat és vitaminokat. Például alma-
ecet, fokhagyma, vöröshagyma, méz, citrom 
stb. Emellett a spakli naponta kézbe kerül.

Szívesen segítek mindazoknak akiknek igé-
nye van rá, galambokkal és tapasztalataimmal. 
Aki ezt megbecsüli azt szívesen látom.

Dorogon 58 éve élek. A C-04 Dorog egye-
sületnek vagyok a tagja most már három éve 
újra, volt egy néhány éves kiruccanás a Solva 
Clubba, de visszatértem a gyökereimhez. 
Családomnak és feleségemnek köszönöm a 
mérhetetlen türelmét. Minden versenyző tár-
samnak sikeres évet kívánok.

Száraz György

Zérczi József - Mödlingből 2221 galambból első
Zérczi József vagyok Pencen 

lakom. A váci A-08 egyesület tag-
jaként a Dunakanyar Tagszövetség-
ben röptetem galambjaimat.

2011. 05. 07-én Mödlingből 
rendezett versenyen a HU-08-06-
84171 KKH galambom tagszövet-
ségi első díjat ért el 2221 indulóból.

A galamb ezt az eredményt totál-
özvegy versenyzési módszerrel érte 
el. Származását tekintve, az apa, 
Horváth Károly KKH galambja, 
míg az anya, a balatonkenesei Tóth 
Imre galambjaiból lett tenyésztve.

Ilyen keresztezésből már több 
egyesületi és tagszövetségi díjas 
galambom kelt.

Tenyészállományom 16 pár, míg 
a versenydúcban 20 pár galamb számára van hely, ami nem kell, hogy 

tele legyen. Idáig e 
két tenyésztő galamb-
jait tisztán és keresz-
tezve tenyésztettem. 
2010-ben hoztam ga-
lambokat Grampsch 
Istvántól és Horváth 
Jánostól, most ezeket 
próbálom beépíteni 
az állományomba. 
Grampsch István ma-
daraiból már vannak 
7-8 helyezéses 1 éve-
sek.

Köszönöm a bemu-
tatkozásra kapott lehe-
tőséget.

Zérczi József
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09-17-07814 skt 

Regensburgból kerüle-
ti első díj 
Nemzeti hosszú távú 8. 
champion 

közepes, de kissé hosz-
szúkás testalkat, telt 
izomzat, gyöngyszem

06-17-65410 kkh 
Butyka-Szalma tenyésztés 
másik lánya, a 771-es tojó kerületi 
champion volt

98-17-06944 kkh 
60 helyezést repült, 13 x 
champion, 3 x ász, (vegyes 
vérvonalat képvisel)
AU 308-99-777 t 
Butyka Ferenc (Schellens 
x Wielen x André Desmet)

AU 308-06-399 skt - Butyka Ferenc 
fiatalon 2 x első díjat szállt, két oszt-
rák klub legjobb fiatalja volt, később 
nagyon csúnyán lerúgta a héja, (fő-
ként Schellens vérvonalú)

338-003 h

Bandiet x Grondelaers

„Loca” 10-D310018 kt 

egyévesen tíz helyezést 
repült, amiből nyolc 
volt az első 8%-ban, 
közte kerületi 3. díj 684 
km-ről 

enyhén mély, közepes 
testalkat, jó izomzat, 
kék nyelv (amely ese-
tében családi jellegvo-
nás), gyöngyszem

„Da Vinci” 
07-02-53566 kh 

tenyészgalambnak ké-
szült anya x fia párosí-
tásból, fia 2010-ben 8 
helyezést repült tagszö-
vetségi 7%-on belül.

„Winchester” 00-02-40319 kh 
(Dollár Papa x De Wilde), 
3 x a kerületi ötben, lánya az ország legjobb fiatalja '02. Másik lánya kerületi ált. I. 
champion '07. Másik gyereke egyévesen országos zóna 1. díjat repült 727 km-ről. Test-
vérei 131.000 USD-t nyertek Dél-Afrikában!
„De Wilde” NL 97-2307390 kt 
orig. Dik van den Berg Nickelodean és Chief's Bid anyja. Ketten együtt 131.000 USD-t 
nyertek Dél Afrikában. 13 gyereke és még több unokája repült kerületi díjat.

„Salsa” 
09-02-79999 kt 
nem versenyzett, 
tenyészgalambnak ké-
szült

„Jo” Belg. 07-2232663 kh 
orig. Herbots Family apja országos 1. díjat repült Bourgesből 37.714 galambból, féltest-
vére nemzeti 3. ászgalamb KBDB
„Old Ringer” NL 03-1705496 kt 
orig. R. ter Heide 100% G. Vandenabeele, lánya a 20055-ös fiatalon ker. első 
champion, kétévesen többszörös champion. Másik lánya évesen országos zóna II. díjas 
Dresdenből

09-01-21209 kkt 
egyévesen öt fészektollal versenyezve 687 
km-ről kerületi 4. díj, kétévesen 10 helyezés, 
kerületi hosszú távú I. champion, általános IV. 
champion, Nemzeti hosszú táv IV. champion 
közepesnél kisebb testalkat, kiváló izomzat, 
fekete nyelv, kifejezéstelen tekintet és megje-
lenés, összességében a galamb külleme minden 
teóriát megdönt, sárgás szemszín

NL 08-1173558 h 
orig. 
Marcel Sangers

„The Great Darius” 
NL 04-1644564 h 
Sangers-Koopman
„Azury” NL 05-2184770 t 
Sangers-Koopman

NL 08-1173515 t 
orig. 
Marcel Sangers

„Jumping Jack” 
NL 99-0875182 vkh 
Sangers-Janssen
„Two million hen” 
NL 03-2000000 vkt 
Sangers-Janssen

Budapest Bajnokság 2011. – Champion tojók (V. rész)
I. 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 105,07 pont
Regensburg I.: 7435/183.  Regensburg II.: 6675/78.  Aurach I.: 5506/465. Aurach II.: 5421/19.

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 21209-es tojó tenyészgalambok alól nyári fiatalként született, pályafutása során számtalan magántréningen vett részt, a tavalyi szezonban 
a 12 főverseny mellett, 94 külön edzést kapott, mindegyiket egyéni feleresztéssel végrehajtva. Eredményeit az első négy versenyen természetes 
módszerben, tojáson ültetve, majd a szezon második felében totál özvegységben érte el.

II. díj  Tenyésztő: Varga Péter, Kolumbia A-07 üllői egyesület  Dúc elhelyezkedése: Üllő, Erdősor utca 59.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 104,37 pont
Regensburg I.: 7435/94.  Regensburg II.: 6675/12.  Aurach I.: 5506/199. Aurach II.: 5421/433.

Tenyészet jellemzése: 2005 óta vesz részt a postagalamb versenyeken, már 2009-ben a középtávú kerületi bajnokság győztese. 2011-ben a 
kerületi általános csapatbajnokság bronzérmese, BB csapat összesített 6. helyezés.

E sötét tojó a tenyészgalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi programban vett részt, tavalyi eredményeit egy fiatal fel-
nevelése után totál özvegységi rendszerben érte el.

III. díj  Tenyésztő: Pintér és fiai, B-II. A-48 vecsési egyesület  Dúc elhelyezkedése: Gyál, Wesselényi utca 34.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 102,41 pont
Regensburg I.: 7435/321.  Regensburg II.: 6675/659.  Aurach I.: 5506/17.  Aurach II.: 5421/86.
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„Lady” 09-17-20114 kt 

a cikksorozat egyetlen olyan tojó galambja, amelyik 
két kategóriában is szerepel! 
kerületi és Budapest champion 
2 x kerületi első díj 
1 x kerületi második díj 
egyévesen 7, majd kétévesen 11 helyezést szállt 
közepesnél kisebb testalkat, gyöngyszem, kissé kockafej

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

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

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

07-17-90191 kt gyűrűtlen 11 tollas kh 
számos gyereke szállt kerületi díjat, a 9855-ös hímre 
rokontenyésztett
97-21-06479 kt 
Nyitrai Ferenctől két orig. arendonki Janssen lánya, 
több ker. díjas gyereket keltett

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

E kék tojó tenyészgalambok alól, az első keltésből született. Fiatalon 
öt útból három helyezést repült, eredményeit a totál özvegység egy spe-
ciális változatában érte el (otthon várta mindig a párja).

IV. 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 99,66 pont
Regensburg I.: 7435/8.  Regensburg II.: 6675/457.  Aurach I.: 5506/609. Aurach II.: 5421/35.

09-D206669 kkt 

középtávú kerületi első ász, álta-
lános 2. champion, hosszú távú 3. 
champion. Magyar Kupa 6. közép-
távú ászgalamb, Nemzeti 2. közép-
távú champion, Nemzeti 18. hosszú 
távú champion. Kétévesen 11 helye-
zést repült, többszörös kerületi díjas, 
pl. Korneuburg 2. díj, Regensburg 1. 
díj. Származásában mindkét oldalon 
egy Schaerlaeckens vonal a közös 
kapcsolódási pont 

közepes test, selymes tollazat, rend-
kívül kezes, intelligens viselkedés, 
üvegszem

03-16-57840 kh 
extra tenyész, 
kiváló örökítő

NL 97-1642202 kh 
orig. Ad Schaerlaeckens 
(Jung Adonis közvetlen fia)
Belg. 94-6214265 kt 
orig. Jef Houben extra 
tenyésztojó volt, számos díjas 
és champion gyereke született

07-01-95593 kt 
extra tenyész, 
anya x fia páro-
sításból született

06-50-65140 kh 
(38611-es fia)

00-02-38611 kt 
több kimagasló versenygalam-
bot keltett 
(Steven van Breemen x Ad 
Schaerlaeckens)

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.

A 206669-es tojó a fenti tenyészpár alól egyedüli fiatalként született. Fiatalon 10-15 magántréningen vett részt, eredményeit totál özvegység-
ben érte el, de különleges bánásmódot igényelt, gazdáját tekintette párjának, amelyet szenzációs eredmények elérésével hálált meg.

V. díj  Tenyésztő: Márkus István, Kolumbia, A-60 gyáli egyesület  Dúc elhelyezkedése: Gyál, Vecsési út 13.
A galamb BB versenyeken elért helyezései: 4 helyezés, összesen 99,60 pont
Regensburg I.: 7435/4.  Regensburg II.: 6675/88.  Aurach I.: 5506/881. Aurach II.: 5421/53.

Tenyészet jellemzése: országosan ismert, többszörös kerületi bajnok dúc, emel-
lett kiváló maraton eredmények. 2011-ben Budapest Bajnokság csapat első helye-
zés, kerületi általános bajnok, továbbá a Magyar Kupa összes meghirdetett csapatér-
tékelésében az első öt között végzett.

Lady a tenyészdúcban, az első keltésből született. Fiatalon a kerületi program-
ban kettő helyezést szállt, öreg galambként az eredményeit totál özvegységben érte 
el. Felmenői között mindkét oldalon megtalálható a 9855-ös extra tenyészgalamb 
(20-as nagyapja, és a Lisztes testvére).

Angyalos Péter
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N-08 és N-18 közös díjkiosztója Lajosmizsén
Bárdos István Országos Postagalamb Szö-

vetség elnöke megnyitó beszédében méltatta 
a két egyesület régi barátságát, és ahogyan 
látja, ez a mai napig nagyon jól működik. A 
díjkiosztó nagyon értékes, hiszen a két egye-
sület díjain kívül nagyra értékelte Bagaméri 
László munkáját, aki a kiállított emlékeket 
bemutatta, összegezve a 45 évet, valamint 
az Aranyhomok Kupát, amit szervezett a 
Tagszövetségen belül azt egyedülállónak, és 
jó kezdeményezésnek tartja. A Hírös-Duna 
Kupa versenyt, amit Két Tagszövetség bevo-
násával valósított meg, pedig előremutató jó 
kezdeményezés, mert hasonló értékes össze-
hasonlítást amit szerveztek példamutató. 

Dicséretet érdemel Garaczi János, és 
Iványosi Szabó Zoltán a Galambkiállításon 
való szereplésért. Nagyon sajnálta Albert 
Istvánt amiért nem tudott részt venni ezen 
a kiállításon. Azok a kezdeményezések és 
megvalósítások, amit itt tapasztalt, jó érzés-
sel tölti el, s kíván a jelenlevő Tagságnak a 
továbbiakban jó és értékes versenyévet, és 
ezt az értékes barátságukat pedig őrizzék 
még nagyon sokáig.

Ez a beszéd hangzott el 2012.02.11.Öreg 
Tanyacsárdában N-08 Kecskemét, N-18 
Lajosmizse közös díjkiosztóján.

Garaczi János, Bagaméri László, köszön-
tötte Bárdos István Elnököt, a jelenlevő 
Dél-Duna, Columbia, Szolnok tagszövetség 
vendégeit, a két hagyományőrző egyesületet, 
sporttársakat, sportbarátokat.

N-18 Lajosmizse Postagalamb egyesület 
45 éves

Tisztelt ünneplő Lajosmizsei sporttársak, 
kedves vendégeink!

Meghatottan, és elérzékenyülve állok itt 
Önök előtt, és különleges tisztelettel és sze-
retettel köszöntöm Önöket a mai szép ünne-
pünk alkalmából.

Meghatott vagyok, ahogyan végignéztem 
ezt az emléktablót - 45 év

- 1966 - szeptemberében megérkezett 
Lajosmizsére Jeskó Sándor, aki átölelve az 
egész országot, azt vette a fejébe, hogy segít 
postagalamb egyesületeket alakítani ott, ahol 
erre megvolt a kedv, a támogatás, az akarat. 
Így jutott el hozzánk. Ezen a szép vasárnap 
délelőtt 1966. szeptember 10-én összejöttek 
a Lajosmizse Vízfúró vállalat ebédlőjében, 
és kezdték a közös akaratot kőbe vésni N-18 
Lajosmizse postagalamb egyesület.

Az alakuláson a Vízfúró vállat első embe-
re, igazgatója, Kiss József Jeskó Sándorral, és 
Szirmai Józseffel vállvetve megválasztották a 
tisztségviselőket. Több mint tíz ember lépett 
be az alakuló egyesületbe. Az első versenye-
ket a fiatalokkal, és öreggalambokkal együtt 
már akkor ősszel megkezdték Dabasról. A 
következő évben már eljutottak Pestig, ami 

úgy 55-60 km volt. A hajnali vonattal vitték 
a galambokat az állomásról faládákban. A 
sok munkás, aki pestre igyekezett dolgozni, 
bámulva figyelte, hogy valami érdekes dolog 
történik. A galambokat felgyűrűzték gumi-
gyűrűvel, és mivel csak egy galambóra volt 
a faluban, mindenki igyekezett elvinni abba 
az egy órába rögzíteni a megérkezett galamb 
gumigyűrűjét. Volt ebből baleset is bizony, 
mert a nagy igyekezetben sarkon találkozott 
két sporttárs, az egyik Szívós János, a másik 
Gyenes István volt. Az egyik jött, a másik 
ment haza, és összeütköztek a biciklivel, és 
az árokban kötöttek ki. Nagyon nehéz, és 
sok másnapos verseny volt ezekben az évek-
ben. Megemlítek egy Bierostoki Nemzetközi 
versenyt, ahol Bakacsi sporttársnak szerdán 
jött az első galambja, majd egy csütörtökön, 
és pénteken egy. Ezzel a három galambbal 
Nemzetközi 9. eredményt tudott elérni. 5-ös 
csapat, és 3-as befutó volt a verseny. De em-
líthetem Berlint 753 km, Mlada Boleslav 513 
km, Gorzov 714 km, és volt még Teplice, 
vagy Ceska-Lipa verseny is egy évben.

Az egyesületben a galambokkal való kap-
csolatot, versenyzés fortélyait együtt igye-
keztek megtanulni, fejleszteni, a szaklapok 
segítségével, amit ajánlott Jeskó Sándor, hi-
szen akkor azt is szerkesztette humoráról is 
jól ismert Sanyi bácsi. A versenyzés, és egye-
sületi élet a Vállalaton belül több embert is 
galambászkodására bátorított. 

Ekkor lépett be az egyesületbe Godó La-
jos fiatal mérnök, és galambász, aki gye-
rekkora óta tartott postagalambot. Nagy 
lelkesedésével felhívta magára a figyelmet, 
és amikor tudott Ő is bekapcsolódott a ver-
senybe a kollégákkal. Társasági ember volt, 
de szerette a kisfröccsöt is, ami megoldotta 
a nyelveket, és csapatba verődve próbálták 
a tenyésztést megbeszélni. Ekkor figyeltek 
fel Anker Alfonz Tanító mesterünk szózatára 
„a Repülőkeresztrejtvény” című műve igazi 
biblia volt mindenkinek. Elmentek Ankerhez 
és vásároltak az eredeti törzsekből galambot. 
(Desmet Mattijs-t, és Aardent). Talán mond-
hatom, hogy az igazi galambászat időszámí-
tását, ettől lehet számítani. Megvolt a tagság, 
megvolt a galamb, de kellett a verseny, és 
belépve a Dél-Duna Tagszövetségbe, és az 
Országos postagalamb szövetségbe, mint 
vezetőségi tag is később, sokat segített Godó 
Lajos elnök a kis falunk kis egyesületének az 
eredményein. (Ezek mind láthatók a Tablón.)

Később az egyesület bővült a környező 
Örkény, Hernád, Dánszentmiklós galambá-
szaival, akik később megalakították saját 
egyesületeiket. 

Az eredmények jók voltak, hiszen annyi 
első osztályú tenyésztő soha nem volt szám 
szerint az egyesületben, mint akkor. Jó volt 

galambászni, mert mindenki segítette társát 
galambbal, jótanáccsal. Igazi barátságok ala-
kultak, ami mondhatom, a mai napig jelen 
van az egyesületünkben. A mai együttlétünk 
is élő példája.

Sajnos Lajos barátunk már nincs, - elment 
- de szelleme az ma is köztünk van, segít, gon-
dolatokat ébreszt, és kapcsolatot tart. Elértük 
tisztelete jeléül, hogy 2012. évben az Orszá-
gos Programban, hosszú távban: „Godó Lajos 
emlékverseny” legyen Lajosmizse 100 km 
körzetében. Hosszú táv versenye 6-700 km.

Az egyesületünk sportbaráti. A mai este is 
talán jó példa arra, hogy a két egyesület együtt 
tartja hosszú évek óta az N-08 Kecskemét, és 
N-18 Lajosmizse egyesület közös díjkiosztó-
ját. Lajos Barátunk kezdte el Bakacsi Gyula, 
és Garaczi János barátunkkal együtt. Ők vol-
tak azok, akik Garaczi Jánossal a Tanyacsár-
dát bezárták a buli után. Ők voltak azok, akik 
az asztalon táncolva barátként együtt men-
tek haza. Nekünk feladatul adva, hogy mi is 
szeressük a galambokat, a barátokat, és a jó 
borokat meg a táncot, még ha nem is az aszta-
lon, hanem a táncparketten. Az egyesületünk 
45 éves fennállása óta most köszönthetünk 
először Tagszövetségi bajnokot. Bajnok lett 
Hornacsek Anti fiatal versenyzőnk. Gratulá-
lunk neki, mert szép győzelmi eredményét, 
pont erre az eseményre sikerült időzíteni.

Szinte minden a mai napra esik. Mondha-
tom, elértük azt, ami a legfontosabb, a CÉL 
a Bajnokság megnyerése, és ennek a közös 
megünneplése.

Itt példát kell mutatnunk, mert az egyesü-
let összetartása töretlen volt, és elérte célját 
Gratulálunk.

Szabó Péter, aki több mint 10 éve elnöke az 
N-18 Lajosmizse egyesületnek nagyon sokat 
tett, tesz, hogy mindenki jól érezze magát közöt-
tünk, és eredményes versenyek legyenek ezek 
után is, és nagyon köszönjük az N-08 Kecske-
méti Barátainknak is, hogy ezt a kapcsolatot a 
mai napig segítették, ápolták és reméljük, hogy 
ez még sokáig fog tartani. Köszönjük!

Egy idézettel szeretném befejezni:
„Csak annak van jövője, akinek van ereje 

a múltból erőt meríteni, hogy tovább élhes-
sen”. –Igen – Ennek szeretnénk eleget tenni, 
hogy Elődeink hagyományát tovább vigyük, 
és ápoljuk sportbaráti kapcsolatainkat.

Meghívott vendég volt Baski András 
Lajosmizse polgármestere, de családi ünnep-
sége miatt kérte, hogy helyette is méltassam 
ezt a nagyszerű eseményt, Nagyon sok sikert 
kíván az egyesületnek, és szívből gratulál 
mindenkinek. Köszönti bajnokunkat 2011. 
évi eredményéért Hornacsek Antalt, valamint 
kíván jó versenyzést, és jó hangulatot, a két 
egyesület barátságához. 

Bagaméri László 

A Hirös Tagszövetségben az eredmények alakulása
A Hirös Tagszövetségben az eredmények 

alakulását akartam szemléltetni, hogy kinek 
melyik úton mi volt a teljesítménye, ki hol 
rontotta el. Diagramon látható Albert István 
gyengülő eredménye, valamint jól szemlélte-
ti azt, hogy ki tudott egyenletes teljesítmény 
nyújtani 2011 évben. Minden diagram más 
értékelését szemlélteti. Önmagában mind-
egyik jelentős értékelést mutat, melyik te-
nyésztő melyik útja volt erősebb, vagy gyen-
gébb. Ebből látható a saját erősségünk, vagy 
gyenge pontjaink. A saját versenyzésemről 
szeretném elmondani, hogy én hol hibáztam. 

A program közepén hosszú táv első voltam, 
de mivel küldtem a galambokat a Pannon ver-
senyekre is egy kicsit elfáradtak valószínűen, 
de találtam egy nagyobb hibát is ebben az 
évben a hosszú távok miatt több takarmányt 
etettem a galambokkal. Az utolsó Magdeburg 
út előtt vasárnap új takarmányt kellett ven-
nem, egy ismeretlen eddig nem ismert keve-

réket, ami szintén özvegy, de más gyártású, 
keverésű volt. Tanulság az, hogy elvesztettem 
két legjobb galambomat, amelyik már hozott 
egy idei Magdeburg helyet, és egy másik, 
amelyik a legtöbb helyezéses volt ebben az 
évben. A versenyről 1 órát késtek a csapatban 
elküldött galambok. Nem tudtam helyezni, és 
ez látható a magdeburgi diagramon. Összes-
ségében ezeken a versenyeken jól szemlélteti 
a diagram az egyenletes teljesítményt, mert 
valahol mindenki hibázik, és ez a tanulság.

Ezek a diagramok, és szemléleti képek a 
Lajosmizse 45 év ünnepségének bemutatóján 
volt látható. Lajosmizse most ünnepelte 45 
éves fennállását. Kiállítással, régi ereklyék-
kel, fotókkal, és természetesen sztorikkal ün-
nepeltük hagyományos díjkiosztónkat Kecs-
kemét N-08 egyesülettel. Láthatóak voltak 
azok a listák, amiket kézzel számoltak, lát-
hatóak voltak a programok, amelyen részvett 
Lajosmizse, és bizony sok hosszú távú ver-

senye bizonyítja, hogy a jó galambok leszár-
mazottjai még a mai napon is részt vesznek a 
versenyeken. Talán ennek a legjobb példája 
Hornacsek Antal egyesületünk galambásza, 
aki Kerületi Bajnok lett. Édesapja kezdte el 
valamikor a 70-es években, de a fia lett aki 
ebben az évben mindent megnyert, még a 
pénzdíjas Derby egyévesek versenyét is. A 
Lajosmizse N-18, és Kecskemét N-08 két 
egyesület 30 éve tartja a közös ünnepségét, 
barátságát, ami nagyon sok együtt eltöltött 
galambászkodást épített, tett szebbé. Ami el-
hangzott köszöntő szövegét mellékelem en-
nek a levélnek. A tagságunk nagyon büszke, 
hogy ezt az időt galambászatban, barátság-
ban megérte. Ez a sport, hobbi teszi szebbé 
napjainkat, és ezen dolgozunk tovább.

Bagaméri László

(A diagrammok a hátsó borító belső 
részén találhatók)
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Jubileumra készül
a tiszakécskei Tauben-Gold nemzetközi teszttelep

A Magyar Postagalamb 
Szövetség megalakulásának 
130. évében a tiszakécskei 
TAUBEN - GOLD teszttelep 
az idén lesz 10 éves, tudtuk 
meg Seres Kálmántól a teszt 
telep vezetőjétől. Aki elárul-
ta, hogy rekord galamblétszá-
mot várnak a jubileumi év-
ben, melyre van érdeklődés 
úgy a hazai, mint a külföldi 
postagalambászok körében, az elmúlt egy év-
tizedben megismerték a telepet a hazai és kül-
földi postagalambászok, akik közül sokan már 
visszatérő vendégei a telepnek.

A 20 napos fiatal galamb fiókákat 2012. 
március 31-től fogadják a telepen. A  galam-
bok nevezési díja: 8000.- Ft/db - tenyésztő-
ként 5+1 fiatal küldhető, a bajnokok 3+2 fia-
talt nevezhetnek, küldhetnek. 

Az utak változatlanok maradtak – azaz – 
lesz 3 elő verseny – Budapest, Bicske, Győr – 
míg a záróverseny feleresztési helye – Sopron 
– a jubileumi záróversenyre 2012. szeptem-
ber 2-án – vasárnap kerül sor. 

Minden hazai és külföldi tenyésztőt hívunk 
és várunk – aki már küldött galambot az tud-
ja, milyen körülmények között készítjük fel 
és versenyeztetjük a telepre küldött fiatal 
galambokat – aki már nyert az tudja, milyen 

érzés Tiszakécskén bajnoknak 
lenni, aki még nem küldött az 
eltelt 9 évben fiatal galambot 
telepünkre azt biztatjuk és 
bátorítjuk, hogy most itt az 
alkalom, ne hagyja ki, tegye 
próbára telepünkön fiatal ga-
lambjait.

Mi házigazdák ígérjük, 
hogy a jubileumhoz méltó 
rendezvényt, záróversenyt 

szervezünk, mely valamennyiünk számára 
maradandó emlékként kerülhet be a magyar 
postagalambsport aranykönyvébe.

Érdeklődni, bővebb információt nyújt: 
Seres Kálmán 

Tel: +36-20/471-4999 
E-mail: sereskalman@freemail.hu

Web: www.taubengold.galambnet.hu

Óriás Galambtojás
Egy átlagos galambtojás súlya 20-25 gramm, ehhez képest ennek a tojásnak a súlya 62 gramm, és 6 cm hosz-

szúságú!!
De beszéljenek a képek. Viszonyítási alap egy műtojás.

Nagytojást tojó 
11-23-44677 KKcsT

Tenyésztő:
Verebélyi Lajos

3068 Mátraszőlős
Felszabadulás út 129 

Tel: 70/708-6010

06-13-75929 KH 
a Várpalotai Bátor 
Antaltól származik

01-13-81038 KH Németországból kapott tojás. 
Eredeti Van Hee galambok a szülők

02-13-97135 KKT 97-13-13169 KKH
6004-92-3938 VKT 
A VKT testvére 2x volt Maratonon első F. Szabó József fehérvári 
tenyésztőnél!

09-23-30558 PikT 05-23-90642 
KKcsH

98-05-36838 SKH 
Laczkó Istvántól Balástya - Eredeti „Gyerkó”-vérű galamb
04-02-01609 KcsT 
Grampsch Istvántól Biatorbágy - E. Devos x Winkler vérű galamb

07-23-13198 PikT 06-15-75837 KKH 
Jakab Sándor Csorna Marcel Desmet x Desmet Matthijs 
Rambo - Mankó vonal
03-23-63756 SKcsT
Telivér Aarden - Hegedűs-Becker vonalból

„A Nagytojást tojó galambom származása. Szegény galamb nemigen 
fog már többet tojni „valószínű megszakadt” mert a párja múlt héten 
hajkurászta fészekre, de nem tojt, hanem megülte a műtojást.

1962-től vannak postagalambjaim, itt a környéken Salgótarjántól – 
Hatvanig – Etestől – Szécsényig sok dúcban megfordultam, e még ilyet 
sehol sem hallottam, hogy egy galamb ekkorát tojt volna.

Kívánok önöknek jó egészséget.
Maradok Sportbaráti tisztelettel”

Verebélyi Lajos

Teszttelepek záróversenyeinek meghívói
Szeretettel várjuk Önöket a Teszttelepek 
záróversenyein:

Balatonfőkajár   szeptember 1. 
 www.delta-club.com

FCI Grand Prix - Szeged  szeptember 8. 
 www.postagalamb.hu 

Nyitra Világbajnokság szeptember 15. 
www.www.olympiad2013.sk/championship

Napsugár Teszttelep  szeptember 15. 
 www.postagalamb14.atw.hu

Debrecen-Józsa   szeptember 22. 
 www.pokerpigeons.hu
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Látogatás a Hirös Tagszövetségben

E g y 
k e l l e m e s 
Decembe-
ri napon 
látogatást 
tettem Feri 
spor t társ -
nál, hogy 
átbeszéljük 

az idei 2011. év sikereit. Fájós lábbal, és ne-
hezen mozogva várt, és elmondta egy kicsit 
nehezen tud mozogni, mert a múlt heti szél, 
ami 120 km/h volt Örkényen egy fólia sátor 
lerögzítésekor felkapta és vagy öt méterre a 
földhöz vágta. De már javulok mondta, a ga-
lambokról beszéljünk inkább. 

Mint tudjuk Feri a 2011. évben már má-
sodszor lett életében kerületi második, ami 
igen kiemelkedő eredmény, és mi van mö-
götte. Kérdéseket teszek fel, hátha elmondja 
a titkát.

- Mikor kezdtél el a galambokkal foglal-
kozni?

- Nagyon régen kb. 1970 évek körül. 
Lajosmizse N-18 egyesületében több örkényi 
barátommal jelentkeztünk, és ott már egy 
igen jól működő Godó Lajos által vezetett 
egyesület örömmel befogadott, és segített 
a galambászat, a versenyek részvételében. 
Nem minden sikerült elsőnek, de szinte 
mindenki segített jó tanáccsal, galambbal. 
Elkezdtek jönni az eredmények, a Dél Duna 

Tagszövetségben voltak a versenyek, nagyon 
nagy kerületben voltunk. Szekszárdi Tamás 
Pistától, a Soltvadkerti hegyi Lajosig, és ne 
felejtsem el a Tisza parti Alpáriakat sem. Ha-
sonló versenyek voltak mint most, Jihlava, 
Brno, Hradec Kralove, Ceská Lipa, Teplice. 
Az elküldött galambok megtanítottak arra, 
hogy nagyon sok másnapos verseny is lehet, 
és bizony a versenyek sem 5 percig tartanak, 
de hol van az az idő már! Nagyon sokat vál-
tozott a sport a galambokkal.

- Kitől szerezted be az első galambokat?
- Kócsó Jánostól, Godó Lajostól, valamint 

kaptam Hollandiából Eijerkamp galambokat. 
De volt galambom Tót Jani lajosmizsei ga-
lambásztól is.

- Milyen versenyzési formában ver-
senyzel?

- Régen a természetes volt mindenki szá-
mára a legismertebb, de aztán én is változtat-
tam a módszeren, az özvegységet választot-
tam. Csak a hímeket küldöm. A tojókat nem. 

- Mennyi galamb alkotja a versenyekben 
a részvételt?

- Nem olyan sok, mert 32 galambbal kezd-
tem, és 31 galambbal fejeztem be a 2011 
évet.

- Milyen formában tréningezteted a ga-
lambokat?

- Csak amit az egyesületben elvisznek, 
edzés az van, a verseny alatt semmilyen 
edzés nincs, csak elsötétített dúcban várják a 

hétvégi bepakolást, és irány a verseny.
- Milyen takarmányt etetsz versenyek 

alatt?
- Már évek óta vecsési Tokaji takarmányt 

adok kimért formában., mert nagyon fontos-
nak tartom a takarmányozást, és a tisztaságot 
a galambok körül. Én szinte mindennap ta-
karítok. Ez csak így lehet eredményes. „Sze-
rintem” a folyamatos tisztaság, egészséges 
galamb a legfontosabb. 

- Párosításról egy pár szót?
- Általában március közepén párosítok, 

nincs galambnevelés a versenyzőknél, csak 
letojás, és 10 naposról özvegyítek. Galam-
bokat csak a tenyészektől hagyok, általában 
évente 30 db. Nem kell sok, mert nincs ér-
telme. 

- Hogyan választod ki a csapattagokat?
- Leülök már reggel, amikor kiengedem 

őket, több órán keresztül csak figyelem, 
melyiknek milyen a mozgása, és csak azok 
után, amelyik frissen repül, jó kedvel, abban 
általában nem csalódom. Este szintén kien-
gedem, akkor csak azt nézem, melyik ül be a 
leghamarabb. A verseny kiválogatja úgyis a 
nyerőket. Jövőre is szeretném a versenyzést 
folytatni, mert nagyon kiemelkedő kis vesz-
teséges fiatalokat sikerült ebben az évben 
hagyni.

- Kívánom, hogy mindez sikerüljön! 

Bagaméri László

A versenyszezon aktuális állategészségügyi kérdései
A május havi cikk a híg bélsárürítés okait 

taglalta és terveim szerint a júniusi írásom 
ezt a kérdéskört folytatta volna, a különböző 
színű bélsarakat elemezgetve. Mindig sokat 
gondolkozok, miről is lehetne még írni, amit 
eddig nem, vagy más formában írtak le, de 
most az élet maga hozta a cikk témáját!

Elindult a versenyszezon, javában tartanak 
a versenyek, és sláger kérdés: miért nem re-
pülnek kellőképpen jól a madaraim? Mit 
nem csinálok jól, hol a hiba?

A sikertelenség okai sokrétűek:
• nincsenek megfelelő egészségi állapot-

ban galambjaink,
• nincs jól összeállítva és kivitelezve a tré-

ning program,
• nem megfelelő a takarmányozás.
Az első ponttal szeretnék foglalkozni eb-

ben a cikkben.
Tapasztalatom szerint, ha egy galamb nem 

a potenciáljának megfelelően teljesít vagy 
parazitózis (lásd. Trichomonas fertőzés, 
coccidiosis) vagy légzőszervi elváltozás áll 
ennek a hátterében.

Ha a légutakban fokozott nyálkaképződés 
alakul ki, a légzsákokban váladék rakódik le, 

az a galamb kiélezett helyzetben sosem fog 
teljesíteni.

Mit csinál a galambász ilyenkor?
Elkezdi vaktában kezelni a versenyzőket 

antibiotikumokkal! Valamilyen szinten iga-
zuk is van, mivel a légúti váladékok mikro-
biológiai tenyésztése ritkán hoz átütő ered-
ményt! Nekem ez a tapasztalatom!

Miért is?
Az ilyen mintákból általában coccusok ill. 

E. coli baktériumok szoktak kinőni, ami nor-
mál esetben is ott van, másodlagos tényező-
ként szerepelnek. Ezekre kapunk egy rezisz-
tenciavizsgálatot, amiből legfeljebb az derül 
ki, hogy milyen gyógyszerekkel bombáztuk 
már madarainkat!

Az elsődleges kóroki tényezők felderí-
tésére nem alkalmas a rutin torok kenet 
vizsgálat.

Mi lehet mégis a háttérben?
Mycoplasmák, melyek speciális táptalajt 

igényelnek, vagy vírusok amelyek kimuta-
tására ez a vizsgálat alkalmatlan. Joggal te-
hetnék fel azt a kérdést, miért nem használok 
speciális táptalajt a mycoplasmák kimutatá-
sára?

Azért, mert felesleges! A galamb állomá-
nyok jelentős része fertőzött ezzel a kóroko-
zóval!

Biztos, hogy a vizsgálatok jelentős része 
pozitív lenne, másrészt a mycoplasmák na-
gyon jól elpusztíthatók a légzőszervi elválto-
zásokra használt antibiotikumokkal!

Minden 2-3 hétben használunk megelőzés-
ként antibiotikumokat, mégis könnyeznek, 
tüsszögnek, fejüket rázzák, vagy nem fehér 
az orrdudorjuk? - kérdezték sokan.

Ilyenkor mindig valamilyen háttér okot 
kell keresnünk!

Vagy valamilyen vírusfertőzés van a hát-
térben: herpesz vírus leggyakrabban. Van el-
érhető herpesz vírus elleni vakcina, le kell 
kétszer oltani galambjainkat!

A másik lehetséges ok: nem megfelelő a 
dúc: sok a galamb, nincs levegő, renyhe a 
szellőzés, huzat van, nagy a porterheltség.

Mindig ez szokott a megoldás lenni!
És egy másik fontos dolog: használjunk 

légút tisztító készítményeket! A galambpa-
tika honlapján széles a választék ilyen készít-
ményekből.

Még egy fontos aktualitás!

 

Meglátogattam Sponga Ferit!
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A Paratyphus
Egy betegség, sokféle megjelenési formában. 
A postagalambok Paratyphus-áról – 

Parathypus, továbbiakban PT – már nagyon 
sokat írtak: Sok képtelenséget, de szerencsére 
nagyon sok értelmes, okos dolgot is. Ha én 40 
éves tapasztalattal a hátam mögött a PT-ról 
hallok, akkor egy egész sor érdekes eset jut 
eszembe.                          Dr. Henk DeWeerd

A székletvizsgálat és vérvizsgálat alap-
ján megállapított diagnózisok, még ponto-
san olyan megbízhatatlanok, mint 40 évvel 
ezelőtt.

A legmegbízhatóbb diagnózis, még mindig 
a klinikai diagnózis, vagyis egy galamb kórké-
pe a dúcban, vagy kézbevételnél, viszonyítva 
a dúcban lévő többi galamb állapotához.

Egy példa: kb. 35 évvel ezelőtt Eijsden-be 
(Limburg) mentem egy nagyon jó tenyész-
tőhöz, mert galambjai betegek voltak és né-
hányuk nem akart repülni. Megpróbáltam 
meggyőzni arról, hogy galambjai PT-osak le-
hetnek. Abban az időben még egy „zöldfülű” 
állatorvos voltam, azonban apámmal Piet-tel, 
mint egyetemi hallgató egész Nyugat-Euró-
pát bejártuk és nagyon sok PT-os esetet lát-
tunk (1965-1972).

A tenyésztő nem hitt nekem, mert ő három 
különböző vizsgálatot csináltatott akkoriban 
Heythuysen-ben a Tartományi Egészségügyi 
Szolgálatnál, de minden alkalommal negatív volt 
a székletminta, tehát a Salmonellát nem lehetett 
kimutatni. Mi jeleztük azt, hogy ez rossz negatív 
eredmény és ez a mai napig előfordul, épp olyan 
gyakran, mint korábban. Ez nem változott.

Ekkor az a jó ember, aki nem hitt nekem, 
mégiscsak küldött székletmintát és akkor de-
rült ki (véletlenül), hogy tényleg a mi diagnó-
zisunk volt jó. Tehát Paratyphus!

Természetesen, egy tapasztalt állatorvos 
ezt már egyszerűen „meglátja, felismeri”.

Közben egy hónapot elveszítettünk, mert 
ő makacsul kitartott a rossz véleménye mel-
lett és nagyobb bizalma volt egy laborered-
ményben, mint egy galambszakértő diagnó-
zisában. Egy hónapon keresztül nem történt 

intézkedés a beteg galambok kezelésére és 
szétválasztására és ez az egész állományra 
katasztrofális hatást gyakorolt, mert nagyon 
sok madár fertőződött meg, amiből keveset 
lehetett megmenteni. De ha a tenyésztő a 
kezdetektől utána jár a dolgoknak és a helyes 
módszert alkalmazza, akkor egész más vég-
eredménnyel záródik az eset.

Sajnos a gyógyszerek ma sem jobbak, mint 
40 évvel ezelőtt, de legalább szerencse, hogy 
vannak.

A védőoltásokkal a PT ellen…
Ha az oltások jól működnének, nem lennének 

viták, akkor mindenki oltana (mint a Paramixó 
ellen) és a rendszeresen oltott galambok egy 
életre védetté válnának a PT ellen.

A gyakorlatban ez egész másként néz ki. 
A betegség fellobbanása az oltás után, sajnos 
gyakran bekövetkezhet. És, ha az oltás hasz-
nál, milyen hosszú ideig tart majd a hatása? 
Az oltásokat tulajdonképpen ismételni is kel-
lene. Mint ezt valamennyien tudjuk, a PT egy 
őszi-téli betegség, tehát ebben az időszakban 
százszor gyakrabban lép fel, mint nyáron, 
ezért aki hisz abban, hogy az oltás működik, 
annak kétszer kell oltania, augusztusban és 
szeptemberben.

Egy laborban elvégzett fogékonysági 
teszt – és székletvizsgálat – egy PT-os eset 
után – is bizonytalan eredményt hozott.

Továbbá az eredmények szerint a fogé-
konyság néhány héttel később, ugyanazon PT 
hatására, egészen másképp nézett ki. Bizo-
nyára sok sporttársnak volt már valószínűleg 
dolga saját dúcában ezzel a baktériummal, 
sőt úgy gondolom, hogy a nagyobb dúcoknak 
is az ötven százaléka bizonyosan találkozott 
már ezzel a problémával.

Megjelenés (tünetei)
Az a tenyésztő, aki életében egyszer talál-

kozik ilyen esettel, az azt gondolja, hogy a 
PT mindig ugyanazzal a tünettel jelenik meg, 
de ez nem így van!

Például:
a. A PT esetében is lehet a széklet teljesen 

normális
b. Olykor a galamb kiváló állapotban van 

és csak a szárnyízületnél található egy 
enyhe duzzanat.

c. Egy fehéres-sárga szem (pupilla), vagy 
egy teljes gyulladásban lévő szem 
(Panoph-talmia) tipikus jele lehet a PT-
nek.

d. Egy vértoll (8.,9.,10. vezértollnál) szin-
tén tipikus jele lehet a PT-nek

De íme, még egy ellentmondásos eset
Limburg-ból egy toptenyésztő zaklatottan 

felhívott, a Bergeraci gyűjtése előtt, hogy az 
özvegyeknél Salmonellát találtak a galambok 
székletében. Kérdeztem, hogy betegek vol-
tak-e a galambok, erre Ő nemmel válaszolt, 
sőt azt mondta: remekül tréningeztek.

Én ugyanis abból indultam ki, hogy a 
székletet egy megbízható állatorvosi inté-
zetnél vizsgálták meg, ezért a vizsgálat ered-
ményének stimmelnie kellett. Ő, a vizsgálat 
eredményének a megerősítését várta volna 
tőlünk, de a minta túl későn jutott el hozzánk. 
Ennek ellenére nem tartottam vissza őt egy 
PT diagnózis kezelésére alkalmas kúrától, 
aminek egy szuper eredmény lett a jutalma.

Az ilyen esetek bizonyítják a PT egy olyan 
betegség, ami a legkülönfélébb tüneteket és 
problémákat produkálja, ezért ezt mindig ne-
héz gyógyítani. Néha egyáltalán nem lehet, 
néha pedig csak az antibiotikum-injekciók 
segítenek. Az eredményt soha nem lehet elő-
re megmondani.

DE! Még a legjobb gyógyszerekkel is a ga-
lambnak kell a gyógyuláshoz vezető út utolsó 
10%-át a saját erejéből megtennie (a beteg-
séget legyőznie), a fele pedig a szerencsének 
köszönhető.

Még van sok érdekesség a PT-ról, de azt 
majd a következő alkalommal mesélem el.

ford.: Kovács Anita
E01 Salgótarján 

Támad az adenovírus! Az ország több 
pontjáról érkezett hír, hogy a 2., 3. út környé-
kén a hazatérő galambok hazatérve hánytak, 
zöldes bélsarat ürítettek! Nemcsak a tavalyi 
fiatalok versenyén, nem röptetett madarak 
esetében, hanem két, három éves madarak 
körében is!

Lehet, hogy a hirtelen jött meleg, nyári idő-
vel magyarázható a betegség megjelenése eb-
ben a szokatlan időben. Legyünk felkészülve, 
használjunk immunerősítőket, májvédőket, 
ha megjelenik a betegség! Részletes ajánlá-
sok a régebbi cikkekben!

Talán mindenki számára ajánlható gyakor-
lati tapasztalat a külföldi galambspecialista 
kollégák megfigyelése: azokban az állomá-
nyokban, ahol a fiatalok paratífusz ellen is 

vakcinázva vannak, kevésbé fogékonyak 
erre a betegségre, és másra is!

Rendkívül fontos! Hányós madarat ne 
kosarazzunk, nem szabad az ilyen mada-
rakat versenyre engedni! Hányással, has-
menéssel a galamb folyadékot veszít. A víz 
hiánya fáradtságot, kínzó szomjúságot, szé-
dülést, fejfájást, mozgás képtelenséget okoz.

Hogy várható el egy ilyen madártól, hogy 
több száz kilométerről hazataláljon?

A bekosarazásnál segítkezőknek óriási a 
szerepe. A nagyobb járványok így előzhetők 
meg!

Legvégül még egy fontos információ: 
mintákat gyűjtök egy kutatásban, melynek 
az a lényege, hogy adenovírusokat keresünk 

hazai galamb állományokban. Ha van olyan 
betegségre gyanús, feláldozható galambjuk, 
mely „adenocoli” betegségben szenved, ké-
rem valamilyen úton-módon, juttassák el 
hozzám. Előtte keressenek az ismert elérhe-
tőségeken!

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász



16 2012. július

130 éves jubileum 
Két postagalamb-tojás kalandos vándorlása Sashalomról Belgiumba

A magyar postagalambok sikeres brüsszeli 
szereplése folytán megtisztelő ajánlat érke-
zett hozzám, egy kiváló belga tenyésztőtől, 
mely szerint küldjek két tojást a Belgiumban 
legtöbb pontot szerzett tojómtól. Ezek ellen-
értékeként felajánl a több mint 120 díjat nyert 
hímjétől eredő tojásokból, esetleg a fiókákból 
egy-egy párat. Természetes, hogy ellenérték 
nélkül is örömmel álltam a belga sporttárs 
rendelkezésére. Az első pár tojást sérülés mi-
att nem küldhettem el. A második pár május 
elsején tojatott, tehát úgy számítottam, hogy 
13-14 napos korukban fogom repülőpostára 
feladni, hogy 24 óra leforgása alatt kézbesít-
ve legyen. Május 13-án, pénteken vittem a 
gondosan csomagolt küldeményt feladni. A 
postára érve, először a „minta érték nélkül” 
feliratú fülke ablakához lépve érdeklődöm, 
hogy mennyi idő alatt ér rendeltetési helyére 
küldeményem Belgiumba? A válasz 2-3 nap. 
Arra a faggatásra, hogy mennyivel gyorsabb 
a repülőposta, azt mondták, hogy az mind-
össze 24 óra. Így kerültem a repülőposta 
ablakához, hol egy szigorú arcú úr a csomag 
tartalma iránt érdeklődött. Átadom a külde-
ményt, melyen nagy betűkkel volt feltüntetve 
„Vigyázat! törékeny Tartalma 2 darab posta-
galambtojás” Csomagom alapos vizsgálatnak 
lett alávetve, örülni kezdtem, hogy milyen 
„zseniálisan” végeztem dolgomat, hogy ilyen 
alapos vizsgálat után semmi hiba. Utóvég-
re nem mindennapi eset postagalambtojást 
Belgiumba küldeni, örömöm nem tartott so-
káig, mert a csomag kifogástalan voltának 
megállapítása után előkerül egy könyv, mely 
valószínűleg az összes repülő küldemények 
szabályait tartalmazza. Elmúlik 10 perc 15 
perc, lapozgatás előre, hátra, a postaközeg 
arca mindig komorabbá válik, éreztem a tra-
gédia közeledtét, nyugtalankodni kezdtem, a 
feladók száma is folyton nőtt mögöttem és 
azok barátságtalan tekintete mind rám sze-
geződött. Már magamban átkozódtam, hogy 
minek is van postagalambtojás a világon. Eb-
ben a pillanatban csap le a „tüzes mennykő”, 
a könyv hirtelen összecsapódik, két szigorú 
szem rám mered és tudtomra adatik, hogy a 
két postagalambtojás kiküldéséhez a földmű-
velésügyi miniszter engedélye kell. A szavak 

a torkomra forrtak, csak annyit tudtam még 
mondani 2 darab postagalambtojáshoz? Szin-
te szédülve támolyogtam odébb a sok rám ne-
hezedő gondolattól. Mi lesz a tojásokkal? mit 
fog gondolni a belga sporttársam, ha az előre 
jelzett tojások nem érkeznek meg? Mit tudom 
én! Az ezernyi gondolat közül, ami ilyenkor 
az ember agyán átvillan, szerencsére reményt 
keltők is vannak. Töprengéseim között az az 
ötletem támadt, hogy visszamegyek az első 
ablakhoz, ahol olyan bizalomkeltő arcú bá-
csi volt. Átadom a csomagot, hogy csak mint 
„Minta érték nélkül” adom fel, azzal az indo-
kolással, hogy a repülőposta nagyon drága, ő 
ugyan meg akart győzni, hogy a differencia 
nem oly nagy, mert a minta érték nélküli kül-
demény 94 fillér, a repülőposta talán duplája, 
én természetesen még a 94 fillért is sokalltam 
két „rongyos” galambtojás portójáért. Ma-
gamban pedig fohászkodtam, csak ez egy-
szer sikerüljön, hogy a küldemény elmenjen, 
ha már nem is lesz az elküldött tojásokból 
galambfióka, de legalább igazolva lesz, hogy 
ígéretemnek eleget tettem.

A tojás elment. Most már arra voltam kí-
váncsi, hogy hogyan érkezett meg a külde-
mény, nem tört-e össze az úton, vagy ebbe a 
ragya világban nem kelt-e gyanút, hogy vala-
mi „síbolás” folyik itt a galambtojás burkola-
tán belül, amit esetleg egy pár keresztülhatoló 
tűszúrással ellenőriznek, hogy nincs-e valami 
kemény tárgy, mármint briliáns a tojásba rejt-
ve, vagy nem kapom-e vissza a küldeményt, 
hogy csak a földművelésügyi miniszter enge-
délyével továbbítható, ilyen és hasonló gon-
dolatok között múltak a napok. Semmi hír 
Belgiumból, nem nyugtázzák a tojások érke-
zését, míg a legközelebbi belga szaklap hozza 
a hírt, hogy Magyarországból Pöltl barátunk 
repülőpostán küldött 2 darab postagalambto-
jást az ő híres tojójától. Nagyon megörültem 
a jó hírnek, de most már csak az izgatott, 
vajon kikeltek-e? Nem bírtam tovább, egy 
újabb levelet indítottam útnak, melyre nyolc 
nap múlva jött válasz, hogy azt mondja ,.A 
tojásokat megkaptam május 17-én reggel. A 
héjukon hajszálrepedések látszottak, ezeket 
selyempapírral beragasztottam. Mindkettő 
kikelt és két darab szép kovácsolt fiókát ne-

veltem”. Ekkor a fiókák kb. negyedik hetükbe 
lehettek már. Ez a két tojás kalandos útjának 
története, érdekessége, hogy péntek délután-
tól kedd délelőttig vatta között egy szellős 
celluloid dobozban, sérült héjjal érkeztek 
Belgiumba, mégis kikeltek. Itt meg kell je-
gyeznem, hogy belga sporttársam a tojásokat 
frissen kérte, én értesítettem, hogy jobb lesz 
őket útnak indítani, ha a tojások a kikeléshez 
közelednek. Először mert biztosan fogamzott 
tojásokat küldök, másodszor mert a kikelés-
hez közeledő tojás kevésbé érzékeny a rázás 
és a külső sérülés okozta kiszáradásra, ami 
az embrió életre keltését biztosan megölné. 
Most csak az a félő, ha a tojások már első 
útjukon „vándliztak”, akkor az azokból kelt 
galambok bizonyára csak „legelve” fognak 
otthonukba visszatérni. Én mindenesetre elő-
re mosom kezeimet, hogy nem én, hanem a 
posta az oka.

Írta  PÖLTL FERENC
Szaklap Archív

Champion II. 1931.

52/1929 sz. kék kovácsolt hím

1930.  Linz. II.

1931.  Melk V. 
 Linz. XII. 
Passau V. egyike az I. csapatnak, mely a 

hanaui postagalamb tenyésztők szöv. 
ezüst plakettjét nyerte. 

Regensburg, közvetlen a helyezettek 
után az első, egyike az I. csapatnak, 
amely Malosik Ferenc elnök ezüst t. 
díját nyerte. Nürnberg X. egyike a 
III. csapatnak, amely a német pos-
tagalamb tenyésztő egyesületek szöv. 
ezüst érmét nyerte. A bajnoki pont-
versenyben 6 pontot szerzett.

1932. jan. 16-17-iki győztes bemutató ki-
állításon I. díj, állami érem.

Tulajdonosa: Pöltl Ferenc (C. I. 35.)
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Kajári János

- 1950 tavaszán az akkor 7 éves fiam un-
szolására megfogtam kelepcével a napok óta 
a baromfiak közé járó gyűrűs posta kk tojót. 
Hát ha már van egy postagalamb, ennek párt 
is kell adni, mit tehettem, elmentünk fiammal 
együtt Rutkay Laja barátomhoz. Baráti ala-
pon 60 forintot kért érte, a B 6-3-1949-256 
Vk hímért. Ez a galamb vérileg Horváth Já-
nos állományából származott, egy végtelen 
vad természetű galamb volt.

- 1951-ben még érkeztek galambok, de ma-
radandót a 184-es sötét tojó és a 64-es kk hím 
alkotott a tenyésztésben. Versenyzésben pedig a 
256-os Vk hím lánya, a 112-es Vkt „Dömpi”.

- 1955. évben kitűnően vizsgáztam a 
Telekes Ferenc, Szirom Mihály és Bíró Jó-
zsef bírálói vizsgabizottság előtt, így a sike-
res vizsgám jutalmául mindjárt kerületi mi-
nősítést kaptam.

- 1955-től kezdve 1974-ig szinte az egész 
országba jártam bírálni. Ilyenkor elég sűrűn 
meghívtak dúclátogatásokra, így módomba 
volt igen sok dúcfekvést, dúcberendezést 
kezdő és kitűnő versenyzők dúcait meglátni. 
Ezúton felelőségem tudatában kijelentem, 
hogy döntő szerepe nincs az eredményes ver-
senyzésben és tenyésztésben a dúc fekvésé-
nek és annak berendezési minőségének.

- Egész pályafutásom alatt, reggel és este 
is kötelező volt az egyórai repülés a galamb-
jaim számára

- Egy döntő tényező legyen mindig sze-
münk előtt, a jó helyett még jobbat akarjunk.

- Egy példa (amelynek pályafutásom ered-
ményességét köszönhettem) két féltestvér 
egyikét elpárosítom ezektől teljesen távoli vérű 
galambokkal, az ebből születő egyedet párosí-
tom vissza a másik féltestvérhez. Ezek utódai 
zömével kiváló versenygalambok lesznek.

- Be kell vallanom, hogy én két dolgot 
csináltam az aktív postagalambászat idején. 
Elsősorban ledolgoztam a napi 8 óra mun-
kaidőmet és utána 6 órát a galambok között 
töltöttem.

- Mindenféle megnevezésű csoportba tar-

tozó galambjainknál, verseny, tenyész, fiatal 
galambjainknál óvakodni kell a túletetéstől.

Mindennél fontosabb:
- Kiváló alapanyag
- Igen jó és sokoldalú szakértelem
- Maximális egészség az állományban
Ha ebből a háromból bármelyik is hiányzik, 

hosszú távú eredményességről szó sem lehet.
Az alapanyag beszerzése: soha ne azt néz-

zük, ki volt a tenyésztő 15-25 évvel ezelőtt, 
milyen rangot emleget. Olyan sporttársakat 
kell felkutatni, aki az utolsó 4-5-6 évben 
kiváló eredményeket ért el, de kizárólag 
tenyész napló és versenylista alapján vásárol-
junk galambot.

- Minden szakirodalmat alaposan tanulmá-
nyozzunk át, akár magyar, akár külföldi for-
dítás, mindegyikből le tudunk vonni hasznos 
tanácsokat, amit mindenki a saját körülmé-
nyeit figyelembe véve tudja hasznosítani.

- Az egészségi állapot fenntartására úgy vi-
gyázzunk, mint a szemünk világára, sokkal 
könnyebb ezt megvédeni (megelőző védőoltás-
okkal), mint beteg állatot, netán az egész vagy 
részben fertőzött állományt kigyógyítani.

- Most pedig megemlékezem őseinkről, 
mivel ezekről nem sokat tud társadalmunk.

1900-tól – értesüléseim szerint – már volt 
Magyarországon postagalamb egyesület 
Jandaurek Vince elnök és Vermes Artúr tit-
kár személyében. Az első világháború előtt 
1912-ben az akkori vezetőség kapott 50 db 

belga fiatal és 50 
db német fiatal 
p o s t a g a l a m b o t 
vérfrissítés cél-
jára. Ezeket szét-
osztották a tagság 
között és a katonai 
laktanyákba he-
lyezték el, akkor 
ez a Nádor lakta-
nya volt. Az első 
világháború alatt 

az ellenség a laktanyai állományt elvitte, 
csupán néhány tenyésztőnél maradt hírmon-
dóban igen kevés darabszám, akik abban a 
nehéz időben (nem tudom mivel etették), de 
még fenntartottak néhány darabot. Így évek 
múlva 1928-ban új vezetőség alakult: elnök 
Rulf Géza, titkár Jeskó Sándor (ma a Sodrás 
írója), Vermes Artúr vb-elnök és Horváth 
János pénztáros személyében a Colombia 
P.S.E. nevében.

1932-től jöttek Budapestre a német galam-
bokat szállító vasúti vagonok, feleresztés a 
Gellérthegyen volt, sok fiatalt hoztak ajándék-
ba, s megindult a német tojásokért a harc. Majd 
az ezt követő években már versenyeket is ren-
deztek, de abban az időben először csak hazai 
versenyeket, majd ezt követően már Köln, Aa-
chen is szerepelt a versenyprogramban.

Itt meg kell említenem azok nevét, akik-
ről tudomásom van, és nagy-nagy erkölcsi és 
anyagi áldozatokkal járultak hozzá a postaga-
lambsport fejlődéséhez.

Malosik Ferenc (ő szakkönyvet is írt), 
Jeskó Sándor, Cselkó Tibor, Adorján And-
rás, Torma József, Millekker Anna, Horváth 
János (szintén könyvet írt), Kállay Ferenc, 
Malecker Oszkár.... stb.

1934-ben a Nádor utcai laktanyából a ga-
lambokat átszállították a Budaörsi úton lévő, 
az akkor Károly király laktanyába, a gyűjté-
seket a Tömő utcában, majd a Tatterzálban (a 
mai lóversenytér) intézték, azt hiszem, hogy 
1948-ban költözött a mostani helyére a szö-
vetség. Abban az időben egy szövetség volt 
az országban, itt voltak a postagalambászok 
is és a többi galambfajtákat tartók is.

1959-ben vált ketté és külön megalakult a 
Kisállattenyésztők Országos Szövetsége is.

Tisztelt Sporttársak!
Remélem, hogy szerény tájékoztatásom-

mal, javaslataimmal az Önök segítségére le-
hettem, amelyhez sok sikert, jó egészséget és 
sok örömöt kívánok!

Összegyűjtötte: Rimóczi Róbert

50 éves tapasztalataim a postagalambsportban, című könyvéből mely 1989-ben jelent meg, 
hasznos tapasztalatok közreadásával szeretnénk tisztelegni emléke és munkássága előtt.

mottó: „A jövőt a jelenben kell elkezdeni.” (Kajári János)

Kajári János
Mesterversenyző

184 st 1963-ban

6 x egy. kiállítási I.
6 x ker. kiállítási I.

6 x orsz. kiállítási I.
2 x olimpiai csapattag

112 vkt „Dömpi”

A 64 kkh
minden idők legjobb tenyészhímje

256 vkh 1955.
a „Dömpi” 112 vkt apja
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Halottaink
Széphegyi Márton

(1947-2012)
A B-25 egyesület tagsága 
őszinte fájdalommal tudat-
ja, hogy az egyesület volt 
elnöke és egyik megha-
tározó tagja 2012. június 
1.-én, életének 65. évében 
elhunyt.
Szeretett galambjai ellátása 
közben érte olyan súlyos 
baleset, melyet csak néhány 
napig élt túl. 
Emlékét megőrizzük

F E L S Z Á M O L O M    Á L O M Á N Y O M A T !
– nem az első felindulásból –

1985-től tenyésztem, Malina testvérek, Schwarczer L., és Tóth-
Berkes-ék által behozott galambokat ill. leszármazottjait. Az alapo-
kat tekintve, Debaere, Devriedt-ek, melyeket Tournier,  Sommers 
- Leus, és Aarden vérű galambokkal kereszteztem. Debaere, 
Devriendt még tisztavérben megtalálható.
Galambjaim, rövid, közép, és hosszú távon egyaránt sikeresen re-
pültek – repülnek – az elmúlt 26 év alatt több mint 20 kerületi csa-
patbajnokságot és még több ker. 1. díjat nyertek.
Nemzeti értékelésben: 
 Magdeburg, egyéni 1. díj
 Crivitz,   csapat 1. díj
 Hosszú távú Ász gal. 1. díj, 2. díj
 Hosszú távú Champion  2. díj 
   (kétszer ugyanaz a galamb)
 Legjobb Dúc  2. díj
 Legjobb 1 éves Gal.  1. díj (OLIMPIKON)
A Magyar Mesterversenyző címet 1998-ban, több mint 1000 ponttal 
túlteljesítve megpályáztam de sajnos mint 2 év múlva megtudtam, a 
szövetség adminisztrációs gépezete elnyelte.
Ez után jött egy vérgőzös Nyest mely enyhén szólva sem volt rest!!!!
Az utóbbi időben a kerületemben sem úgy alakulnak a dolgok 
ahogy az elvárható lenne. Úgy érzem, hogy a számomra ez így, már 
nem szórakozás.
Ezért döntöttem az állományom továbbadása mellett. Mely egyben 
nagyobb értéket képviselhet, így az ár-értékarány is ebben a formá-
ban, sokkal kedvezőbb lehet.
Dúcberendezések, Bricon rögzítő rendszer antennával, AJÁNDÉK!
Tisztelt érdeklődő Sporttárs a következő telefonszámon: 36-
20/5731552, illetve személyesen, időpont egyeztetés után az alábbi 
címen elérhető vagyok.

Kiss Gyula, 1164 Bp. Szakoly u. 27.
Email: kalugy@gmail.com

Mély fájdalommal tudtatjuk, hogy Lécz 
János sporttársunk 2012. február 27-én, 53 
éves korában súlyos betegségben elhunyt. 
Az M-12 Dombóvár egyesület tagjaként ak-
tívan részt vett a közösség munkájában: több 
éven keresztül az egyesület elnöke és a 20. 
Tagszövetség titkára volt. Egy végtelenül 
segítőkész, a postagalambsport tisztaságáért 
elszántan küzdő sportbarátot veszítettünk el.
Galambjai feleresztésével és a kegyelet virá-
gaival búcsúztak tőle a rokonok, barátok és 

az ország több részéből érkezett sportbarátok.
Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjon békében.

Az M-12 dombóvári egyesület tagsága

A szikszói Z-26 Postagalamb sport egyesü-
let tagsága fájó szívvel tudatja mindazokkal 
akik ismerték és szerették, hogy, Huszti 
István sporttársunk egyesületünk alapító 
tagja és elnöke életének 62. évében tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Utolsó útjára kísér-
ték a szikszói, encsi, miskolci, felsőzsolcai 
egyesületek tagjai.
A temetésen a kegyelet virágaival és ga-
lambjai feleresztésével vettünk tőle búcsút, 

melyek sporttársunk lelkét röpítették az égi hazába.
Nyugodj békébe Pisti!
Emléked megőrizzük!

Szikszói Z-26 Egyesület tagsága

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14 E-mail: info@postagalamb.hu Tel: 05-1/3424-522

Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára meg-
jelent az összeállítás leveleiből.
Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz 
magánéletébe enged bepillantást. A levelekben 
megismerhetjük Anker Alfonz életét, emberisé-
gét. Közel kerülhetünk hozzá. 

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 
számozott. Megvásárolható vagy megrendelhe-
tő a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.
A számozott példány ára: 3500.- Ft

Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II. 
című könyve 20 kiváló versenyzőt mutat be, akik 
a klasszikus özvegy versenyzési módszerre építke-
zett és úgy alkotta meg saját versenyzési rendsze-
rét. A szerző ezen extra módszerekre volt kíváncsi 
Hollandiában, Belgiumban és Németországban. 
Ezen újdonságok remélhetőleg sokunknak tudnak 
segíteni.

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

Kapható a Szövetség Székházában 1100.- Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Anker Alfonz a zseniális postagalamb 
tenyésztő levelei tükrében
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Lakossági Hirdetés
Eredeti német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de 
Klak, Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. 
Schellens, Borgmans, G. Vandenabeele, 
Tournier, D. Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha, Fonyód Kupavezér u. 27., 
00-36-70/596-6115

***
Állományomat eladnám. Eredményeim: Or-
szágos Bajnokság, Maraton Csapatbajnok-
ság, Kerületi Hosszútávú Bajnokság. Eladó 
Oostendét nyert galamb 350.000 Ft-ért.
Simlisek, nézegetők kíméljenek!
Szauervein József 70/273-1886, 1/233-1037

Holland vérvonalú állományunkból rövid és 
hosszú távra is kiválóan alkalmas fiatal és 
tenyészgalambok kiadók. Cím: Ujházy Pé-
ter 2030 Érd, Orvos utca 31.  Tel.: 23/365-
334 Mob.: 20/494-33-75

***
500.000 Ft jutalom ellenében keresem a 09-
02-80013-as galambomat! Aki tud róla vala-
mit, kérem jelentkezzen! Tel.: 70/283-5333

***
Rendkívüli lehetőség, kivételes galambokból!
Általános és Maraton távon győztes, Orszá-
gos sportkategória győztes és Olimpikon ga-
lambok utódai sporttársi áron kiadók!
Jakab Sándor 9300. Csorna, Szatmári út 1/a.
Tel: 06-20-4589 563, 06-20- 262-784

Hirdesse nálunk ingyen galambjait. Ha ga-
lambot keres-kínál vagy vesz a galambpiac a 
segítségére lesz. www.galambpiac.hu

Amint azt a januári 
szaklapban jeleztem, ez 
évben is jól teljesítő ál-
lományomat, korom és 
egészségi állapotom mi-
att a szezon végeztével 
felszámolom.
Eredményeim a 20-as 
tagszövetség honlapján 
ill. az évkönyvekben el-
lenőrizhetőek. 

Tamás István 
74/ 313-907 
20/ 3722-961


