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57. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
SYMA CSARNOK, 1146 Budapest Dózsa Gy. u. 1. - 2013. január 12.  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében
- Országos kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2011-2012. évi eredmények alapján.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Kiállítási sport kategóriák szerint 2-2 galamb tagszövetségenként vehet részt (A, B, C, D, E, F, G, H). Standard kategóriában tagszövet-

ségenként 3 hím + 3 tojó vehet részt, + 1 db életteljesítményes galambot nevezhet a Tagszövetség. A fenti létszámok mellett 2 db sport vagy 
standard galambot szabadon nevezhet bármely kategóriában a Tagszövetség, tehát összesen 25 db galamb vehet részt tagszövetségenként az 
országos kiállításon.

- 8/A állatorvosi igazolást hozni kell.
- Számolási képlet:             elért helyezés x 1000

   k=------------------------------------------
        indított galamblétszám (max 5000)

Kivéve az E kategória ott az 5000 galambos korlát nélkül lesz az értékelés.

Sportkategória 2011-2012. évi eredmények alapján
Kategória Távolság (km) Versenyek 

száma
Indított ga-

lambok száma
Indult ver-

senyző tagok
Összes 
díjkm.

Díjlista %

A 100-400 km 10 250 20 1.500
B 300-600 km 8 250 20 2.800
C 500 km fölött 6 150 20 3.300 20
D 100-400 km

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november - december hónapokban szervezzék meg. Bírálókat a területi megbí-
zottaktól kérjen valamennyi tagszövetség csak a vizsgázott, minősítéssel rendelkező bírálók közül.

A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.
A nevezéseket 2012. december 20-án, 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással vagy postán levélben az alábbi címre:

Magyar Postagalamb Sportszövetség 1076. Budapest, Verseny u 14. 
Tel: 06-1-3424-522; Fax: 06-1-3424-364

E-mail: info@postagalamb.hu

Standard kategória
Galambok legki-

sebb száma
A résztvevő 

galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

Díjlista Összkilométer / díj - 70% - 30 %
HÍMEK TOJÓK

2011              2012 2011              2012
150 20 100 km 20 % 2500 KM 2000 KM

Életteljesítmény: 15,000 km felett 2012-ben legalább egy helyezés

Nevezés 1 év értékeléséhez

Kategória Távolság 
(km)

Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult 
versenyző 

tagok

Összes díj 
km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800
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STANDARD KRITÉRIUMOK
Pontozás:
1. Általános benyomás
    fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)

8 8,25 8,50 8,75 9

2. Általános csontozat, szegycsont 8 8,25 8,50 8,75 9
3. A hát, a farok formája és kötése 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19
4.  Az izomzat egészének egyensúlya,   

harmóniája
27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5.  Szárnyak formája, a tollazat 
minősége

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

90 95

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:
SYMA Sport- és Rendezvényközpont - 1146 Budapest, Dózsa Gy. u. 1.

- Holtverseny esetén követendő lépések:
 I. Az EGYÉNI versenyben:

1.   A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb
      összeg adja az első helyezést
2.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
3.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
4.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
5.   A bíró a saját értékelése alapján dönt.

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
- Standard
   3 HÍM és 3 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk a Tagszö-
vetségek sorrendjét.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével

- BÍRÁK: 5 bíró a HÍMEKNÉL
  5 bíró a TOJÓKNÁL

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
2013. január 11. péntek
14.00-16.00 Magyar galambok átvétele

18.00 Magyar galambok nemzeti bírálata

12.00-21.00 Standok bepakolása

2013. január 12. szombat
08.00 Kiállítás nyitása

10.00 Ünnepélyes megnyitó

13.00 Kiállítás díjainak átadása

14.00 Tombola

19.00 Kiállítás zárása, galambok kiadása igény szerint

20.00 Díjkiosztó ünnepség, vacsora (Syma Csarnokban)

2013. január 13. vasárnap
08.00-10.00 Galambok kiadása igény szerint

08.00-12.00 Kiállítás lebontása, elpakolás

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi meg-
hatalmazással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 
3 napnál nem régebbi 8/a állatorvosi igazolással lehetséges.

Aki a nevezett galambot nem állítja ki és nem tudja iga-
zolni a távolmaradást az 2 évig nem állíthat ki galambot 

Országos Kiállításon.

A parkolóban és az utcán galambok árusítása TILOS!
A SYMA csarnokon kívül mind a parkolóban mind annak 

környékén, mind a Népstadion területén, mind az utcán galamb 
eladás, és galamb gyógyászati készítmények árusítása hatósági-

lag TILOS.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a SYMA csarnokban 

lévő rendezvényért vállal felelősséget.

Árak:
Kiállítási ketrec   1.000,- Ft/férőhely
Árusítóhely (Minimum 2 m2):  10.000.- Ft/m2 (pavilon)
Belépőjegy szombatra:  2.000.-
(62 - 70 év közöttiek 50% kedvezmény,
hölgyeknek,14 éven aluli fiataloknak és 70 év felettieknek ingyen!)
Évkönyv:    2.500,- Ft
Tombolajegy:    200.- Ft ill.
Gerardi galambszállító utánfutó fődíjas tombola 1.000.- Ft
Vacsorajegy a Szövetségben, csak előrendeléssel igényelhető a 
korlátozott férőhely miatt:   5.000,- Ft

Kiállítási árusítóhelyek és árusító ketrecek bérlése 
2013. január 02-ig a következő címen lehetséges:

Magyar Postagalamb Sportszövetségben
Cím: 1076. Budapest, Verseny u. 14.

Tel: 06-1-3424-522; fax: 06-1-3424-364
E-mail: info@postagalamb.hu

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 25.000,- Ft
Befizetési határidő: 2012. december 30.

Szálláslehetőség (rendelés):  Danubius Hotel Aréna
1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3., 

Rezervációs tel: +36 1 889 5200, Rezervációs fax: +36 1 889 5252, 
E-mail: arena.reservation@danubiushotels.com

Díjkiosztó vacsora 2013. január 12. (szombat) 20.00
SYMA csarnok

Olimpiai versenyek díjainak átadása, 

Magyar Nemzeti Bajnokság és 
Nemzeti Versenyek Berlin, London, Katowice 

díjainak átadása (1-3)

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 2012. december 16-ig 
rendezzék meg !

Hegedűs István Bíráló testület elnöke, Molnár Mihály alelnök
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Elnökségi ülés jegyzőkönyv 2012. 08. 28.
Készült a Magyar Postagalamb Sport-

szövetség 2012. augusztus 28-án, 11 óra-
kor tartott elnökségi üléséről. Helyszín: 
Nagynyárád, Művelődési Ház.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai valamint a 4. és 20. tagszö-
vetségek vezetői.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár

Napirend:
1. Tagszövetségeink élete: bemutatkozik a 

04. és 20. Tagszövetség
Előadók: Tagszövetségi elnökök
2. Nemzeti versenyeink értékelése és a tag-

szövetségi versenyek értékelése
2013. évi terveink
Előadó: Belák Ottó – Molnár Mihály
3. Az 57. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 

ünnepség szervezési feladatai
Az Olimpia szervezési feladatai
Előadó: Hegedűs István – Molnár Mihály
4. Aktuális feladatok

Bárdos István köszönti a jelenlévőket és 
különösen a házigazdákat.. Megállapítja a 
határozatképességet, jegyzőkönyvvezetésre 
javasolja Pethő Attilát. A tagok ezt egyhan-
gúlag elfogadják.

Elmondja, hogy ebben a térségben még so-
hasem volt elnökségi ülés, az elmúlt években 
kissé elhanyagolt volt a térség ilyen téren.

A kiadott napirendi pontokon kívül még 
legalább 10 téma van, amelyet meg kellene 
tárgyalni, így javasolja a munka elkezdését.

Németh Zoltán, mint a házigazda 20. tag-
szövetség elnöke, köszönti a megjelenteket, és 
röviden ismerteti a környék múltját, jelenét.

1. A 4. és 20. tagszövetségek bemutatkozása
A 4. tagszövetség részéről Szalai Károly 

mutatja be a közösséget.
A Dél-Duna Tagszövetség Bács-Kiskun és 

Fejér megye területén helyezkedik el. A tagszö-
vetségi tagdíj 1000 Ft. Kettő darab saját autóval 
oldják meg a szállítást, amelyekhez felépítmény 
is van, anyaga alumínium, áthajtós rendszerű.

2000 galamb férőhelyes az autó. A hosz-
szútávnál sajnos nincs kihasználva, azokon 
a versenyeken kb. 1000 galamb vesz részt. 
A versenyprogram rövid-közép-hosszú távú 
bajnoságból és a fiatal galambok bajnokságából 
áll. A rövidtávnál 9 út, 9000 Ft, a középtávnál 
4 út 10 000 Ft, a hosszú távnál 4 út 10 000 Ft.

A fiatalok versenyén 5 fiatal út van. A tag-
szövetségben 90 km van az első és utolsó 
egyesület között. Idén két versenyzői cso-
portban számolták az eredményeket. Az első 
2-3 út után kezdődött a lemorzsolódás, így 
nem lett meg az értékeléshez szükséges ga-
lamblétszám.

Németh Zoltán a 20. tagszövetséget mutat-
ja be. A 9 egyesület tagsága Baranya, Somogy 
és Tolna megyékből tevődik össze. Kisztner 
György a VB elnök és László Zoltán az alel-

nök. A tagszövetségben 3 fiatal tag van csak, 
60 év felett 41 fő van és 13 tag 70 év feletti 
korral rendelkezik. Nagyon kevés a fiatal tag.

2012. tavaszán vásárolt a tagszövetség egy 
saját autót, van egy 70 ketreces és egy 80 ket-
reces konténerük hozzá illetve egy utánfutós 
is. 125 tag váltott startengedélyt, a versenye-
ket szombati gyűjtéssel, vasárnapi engedés-
sel rendezik. A 3. útnál az elnökség hozzájá-
rulásával Mosonra helyezték az utánfutóval 
bonyolított sprintverseny startjait, Szentesi 
Endre segített benne.

Két röpcsoport volt a 10 utasnak hirdetett 
főprogramban, párhuzamosan sprintekkel. 
Az utolsó út volt a Magdeburg, jól sikerült. A 
szezon elején újításként voltak tagszövetségi 
edzőutak, eddig ilyen nem volt még. A főprog-
ram 10 000 Ft volt, a három hosszúra 5 500 Ft. 

A tagszövetség összesen 5009 galambot ne-
vezett. 114 versenyezővel indult a röviden.

Tagdíjuk 3000 Ft, 70 év felett 25% ked-
vezménnyel. Az iskolások tagdíjmentesek 
voltak.

Fiatalok versenyén két röpcsoport lesz, a 
költség 10000 Ft/ 30 galamb.

Sokan részt vesznek a maraton klubban és az 
olimpiai gyűrűs versenyen jól versenyeztek.

Ami igazán gondot okoz, az a gyűjtés ne-
hézsége. A bólyi egyesület 2 tagja bólyi, a 
többiek bejárnak. Nagyok a távolságok. Ja-
vasolni szeretnék a jövőre nézve, hogy 5 fő 
gyűjthessen, de szigorúbb ellenőrzéssel. Aki 
csal, ki legyen zárva.

A beszállítási költség nagyon drága. A leg-
közelebbi egyesület innen Pécsvárad, 35 km.

Tamás István hozzáfűzi: mindkét tag-
szövetségben dolgoztam 13 és 20 esztendőt. 
Megvannak a kötődések. Nem értett egyet 
azzal, hogy a Dél-Duna külön versenyzett 
a középtávon. Ki is estek az értékelésből a 
létszám miatt. Meglepődve látta, hogy az 5. 
tagszövetség is így versenyzett, majd a 21. 
tagszövetség is külön versenyzett.

Bárdos István kérdése: hogyan verse-
nyeznek a Maraton Klubokban? Miért volt 
nagy mozgás a tagok között? Hogyan lesz ez 
a jövőben? Lesz-e vándorlás? Ezek a kérdé-
sek vetődnek fel.

Véleménye szerint un. közösségi dúcokat 
kellene csinálni itt is és más térségekben is, 
ahol a távolságok és a kis létszámú tagság ne-
hézségeket okoz. A pénz és a lehetőség fogja 
eldönteni a jövőt. Az idei évben is csak éppen 
4200 versenyző tag volt a Sportszövetségben.

Szalai Károly: A Pannon maraton klub 
nagyon népszerű a térségben. Az utóbbi 10 
évben már nem küldtek a régi Maraton Klub-
ba galambokat, szükség volt erre a szervező-
désre és a jövőben egyre többet fognak kül-
deni a versenyekre.

Sárbogárddal kapcsolatban ő nem mondja 
nekik, hogy menjenek más tagszövetségbe. 
20 éve itt vannak már a Dél-Dunában. Két 
éve majdnem elmentek, de a szombati ver-

senyzés miatt ez végül is meghiúsult.
Bárdos I.: A berlini feleresztési hely a német 

szövetség ajánlásával került kijelölésre. Április-
tól megjelent a kiírás, nem szólt senki semmit 
a km-el kapcsolatban. A nagy gond az, hogy a 
galambász létszámban is kevesebben vannak 
azok az emberek, akik messzebb laknak.

A 3. zóna létszáma rosszabb, mint a föld-
rajzi helyzet. Tanulság, hogy meg kell nézni 
a területhez tartozó létszámokat is. Javasolja, 
hogy a cinoveci verseny mellett (2 zóna) le-
gyen egy verseny közelebbről is, kiszolgálva 
a messze lakó embereket is.

Az biztos, hogy utólag nem kívánunk vál-
toztatni.

Konrád János: Az április 2-án kiadott ki-
íráson úgy szerepel, hogy Berlin vagy körze-
te feleresztési hely lesz. Ez egyértelmű.

László Zoltán elmondja, hogy a 800 km-
es magdeburgi határ miatt Kaposvár egyál-
talán nem és Dombóvár is csak részben tud 
részt venni a Pannon Maraton versenyein. 6 
egyesületben van pannonos tag, jellemzően 
azok vesznek részt, akik a „másik” maratonra 
is küldtek. Nagy öröm volt, hogy létrejött a 
Pannon. 2 éve téma, hogy hogyan lehetne 
bevonni a kerületi programba, de alapvető 
akadály, hogy a tagszövetség vezetésének 
a saját tagságát kell támogatnia, a kerületi 
programmal.

Bárdos I.: a földrajzi zónahatárokat néz-
tük csak és nem a létszámokat. Ez hiba volt, 
változtatni fogunk.

Kovács Mihály: sok a 700 km az egyéves 
galamboknak. Az évesekből sokkal több ve-
szett el valószínűleg. Ez a gond. A felereszté-
si hely koordinátáját előre meg kell adni.

Összefoglalva a két tagszövetséget: kö-
szönet az elmúlt évek munkájáért.

Érdekes adat még, hogy a 4-es tagszövet-
ség tagságának 72 %-a versenyez, ugyanez a 
20-as tagszövetségnél 78%.A 4-es tagszövet-
ségben nyugodtabb volt az élet, a 20-as tag-
szövetségben sok volt a vita.

A két tagszövetség közös jövője kapcsán 
fontos, hogy a szállítás és az értékelés külön 
választható, de a közös szállítást anyagi okok 
indokolják és teszi majd fontossá a jövőben.

2. Az 57. Országos Kiállítás és Díjkiosztó 
ünnepség szervezési feladatai. Az Olimpia 
szervezési feladatai

Hegedűs István emlékeztet mindenkit, 
hogy 3 nagy feladatot említett Celldömölkön: 

- Bajnokok Kiállítása
- Országos Kiállítás
- Nyitrai Olimpia.

Az elnök úrral és az alelnök úrral egy 
egyeztető megbeszélést tartottunk amely 
alapján az időpontok a következők:
Bajnokok Kiállítása: 2012. 10. 27., szombat.
Országos Kiállítás: 2012. 01. 12., szombat
Postagalamb Olimpia: 2013. 01. 25-27., Nyitra.
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Az egynapos országos kiállítást racionális 
okok indokolják. Az országos kiállításra és az 
olimpiára megvan a javasolt bírálók névsora.

Olimpiai bírálók: 
Kálazi László,  Doholúczki Tibor

Országos Kiállítás:
Doholúczki Tibor A24  Fehér Attila B09
Hegyi Lajos N06  Kecse András A43
Kiss József V10  Kurucz Imre S04
Nagy Gábor F02  Németh György A42
Rucz János U18  Tóth István Z35

Tartalék:
Garaczi János N08  Kovács Mihály U01

Kálazi László és Doholúczki Tibor még át-
nézi majd a galambokat a bírálat után.

Kálazi László: A bajnokok kiállítására 
meghívásra kerülnek a Nemzeti Bajnokság 
élhelyezett galambjai, tenyésztői, a maraton 
klubok élversenyzői valamint az olimpiai 
gyűrűs és olimpiai versenyek győztesei.

A Bizottság javasolja, hogy március, ápri-
lis folyamán legyen egy postagalamb börze.

Mivel az Országos Kiállítás a Syma csarnok-
ban lesz, így budapesti egyesületeket kérünk 
meg segíteni. Kb. 15 óráig hoznák be a galam-
bokat így éjszakára ki lenne téve az eredmény.

Molnár Mihály: Az országos kiállításnál 
elegendő, ha a tagszövetség egy db un. 8/a. 
nyomtatványt tölt ki és egy gyűrűszám listá-
val mellékelve lehet igazolni a galambokat.

A kiírások megjelennek az újságban.
Földing Norbert: egy létszámkeretet kellene 

adni a Sport kategóriában a tagszövetségeknek.
Belák Ottó: legyen egy keret, 16 galambot 

olyan kategóriában küldhessen egy tagszövet-
ség, amiben akar. 16 galamb + életteljesítmény.

Bárdos István javaslata, hogy legyen 
plussz 2 galamb küldési lehetősége minden 
tagszövetségnek.

HATÁROZAT:
A Bajnokok találkozójának időpontja 

2012-ben október 27.
Elfogadva: egyhangúlag.

HATÁROZAT:
2012-ben a Bajnokok Kiállításán 3-3 ga-

lambot térítésmentesen, ezen felül 500 Ft/db 
áron lehet kirakni. A galambárusítás csak a 
teremben engedélyezett. Egy asztal 3 ketrec-
férőhellyel 3000 Ft. Árusítóhely: 5000 Ft/
asztal amely tartalmaz egy belépőt, két szé-
ket. A belépődíj: 1000 Ft

Elfogadva: 10 igen és 1 nem szavazattal a 
határozat elfogadva.

HATÁROZAT:
Az 57. Országos Kiállításra 2013. január 

12-én kerül sor Budapesten, a Syma Sport- 
és Rendezvényközpont „C” csarnokában.

Elfogadva: egyhangúlag.
HATÁROZAT:

Minden tagszövetség az általuk megjelölt 
sport és standard kollekcióval vehet részt az 
Országos Kiállításon, meghatározott keret-
szám szerint.

Elfogadva: 7 igen és 4 nem szavazattal.

HATÁROZAT:
A tagszövetségek a meghatározott keret-

számon felül plusz 2 galambot nevezhetnek 
a sport kategóriában.

Elfogadva: egyhangúlag.

Hegedűs István ismerteti az Országos 
Kiállítás kiírását. Fontos kiemelni, hogy a 
kereskedők kapjanak egy tájékoztatást arról, 
hogy a NAV szabályait kötelesek a rendez-
vény ideje alatt betartani.

HATÁROZAT:
Az 57. Országos Kiállítás kiírását az el-

nökség egyhangúlag elfogadja.
Elfogadva: egyhangúlag.

HATÁROZAT:
A nyitrai Postagalamb Olimpián Magyar-

ország Kálazi Lászlót és Doholúczki Tibort 
jelöli bírálónak.

Elfogadva: egyhangúlag.

Bárdos István: A 2012. június 5-én tartott 
elnökségi ülésen úgy döntött az elnökség, 
hogy megvizsgálja a 2015-ös olimpia meg-
rendezésének lehetőségét.

Fontos kérdés, mert 2014-ig szól a jelenle-
gi elnökség mandátuma. Az új elnökségnek 
nem lenne szerencsés lemondania egy olim-
piát. Jelentkezhetünk, de a feladat elnyerése 
után meg is kell azt csinálni.

Kovács Mihály: Az új vezetés legyen kö-
teles megrendezni az olimpiát.

Konrád János: A 2015-ös olimpia rendezésére 
kell egy bizottság, amely koordinálja a munkát.

Kálazi László: Kézi, papírmunkával meg le-
hetett csinálni a kiállítást 1975-ben, most a szá-
mítógépek világában ez nem okozhat gondot.

Tóth István: 1975 után eltelt 40 év, nem 
lesz több lehetőség, élni kell vele. A következő 
elnökségnek meg kell csinálni ezt a feladatot.

HATÁROZAT:
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

jelentkezést nyújt be az FCI felé a 2015-ös 
Postagalamb Olimpia Budapesten történő 
megrendezésére.

Elfogadva: egyhangúlag.
3. Nemzeti versenyeink értékelése és a 

tagszövetségi versenyek értékelése.
2013. évi terveink
Belák Ottó: Az elmúlt évek trendjét meg-

törte az időjárás, nehéz versenyeket hozott az 
év. Ez sok feszültséget okozott a feleresztést 
koordinálóknál is.

Továbbra is rengeteg a rossz adat a ver-
senydokumentumokban. 2011-ben sok bí-
rálatot kapott az el nem fogadott helytelen 
gyűrűszámok miatt. 2012-ben a Benzing és a 
többi óra is rendben volt. Sokszor nincs név a 
jegyzőkönyveken, nincs semmilyen azonosí-
tó, tévesek az adatok.

Jelenleg a szabály szerint minimum hét 
emberrel gyűjtenek és sok a hiba. Mi lenne az 
öt főnél? Hagyományos óráknál még mindig 
használják az 1. és 2. nap jelöléseket. A nem-
zeti értékelések meglesznek hamarosan.

Bárdos István: Volt olyan olimpiai gyűrűs 
galamb, amelynek eredményét augusztus 21-
én kaptam meg. Korábban beérkezett e-mail-

ben, de úgy gondolom, hogy semmilyen ver-
senyről nem lehet hivatalos dokumentumokat 
e-mailben elküldeni.

Volt olyan is, hogy az egyesületi elnök 
reklamált, hogy a tagnak nincs eredménye 
Katowicéből. Kiderült, hogy nincs bemérése 
sem, de kapott versenyengedélyt. Az ügyben 
vizsgálat indult.

Tervben van, hogy új megállapodást kell 
kötni valamennyi versenyt szervező közös-
séggel, amelyek versenyeket rendezhetnek a 
szabályoknak megfelelően.

2012-ben doppingvizsgálatok voltak: a kö-
vetkező tagoknál: Dr. Gotthard László A22, 
H. Szabó László A08, Pintér Zsolt A52, Erdé-
lyi Gyula A25, Paulovics Róbert B27.

Valamennyi vizsgálat eredménye negatív lett.
Két éve van doppingvizsgálat. Valamilyen 

szinten talán visszatartó erő. Azokat az orszá-
gokat, ahol nincs doppingvizsgálat, nem sok-
ba nézik az eredményüket. Pl. Belgiumban 
évente 100 vizsgálatot kell végezni.

Bárdos István: A Versenyszabályzatot át 
kell nézni. Az idei legutolsó munkaanyag ver-
zió március 29-i.. Októberre szinte végleges 
kell, hogy legyen. Alá van húzva minden mód 
javaslat. Javaslatokat vár szeptember 30-ig.

Olimpiai versenyek díjazása. Aki Berlinbe 
vagy Londonba küldött galambot, diplomát kap.

HATÁROZAT:
Az olimpiai gyűrűs versenyek pénzdíj felosz-

tását az elnökség a melléklet szerint elfogadja. 
A jelzett pénzösszegek bruttóban értendők.

Elfogadva: egyhangúlag.
HATÁROZAT: 

A Nyilvántartási- és Átigazolási szabály-
zatot módosítások után, a melléklet szerinti 
szöveggel fogadja el az elnökség.

Elfogadva: 10 igen és 1 tartózkodás mellett 
a határozat elfogadásra került.

Bárdos István ismerteti a 2013. évi Ver-
senykiírások tervezetét.

HATÁROZAT:
A 2012. évi fiatal galambok versenyein a 

tagszövetségek eldönthetik, hogy a hivata-
los versenyen részt venni nem kívánó tagok 
külön szállítóketrecbe versenygyűrű nélkü-
li galambokat is bepakolhassanak. Ezek a 
galambok nem számítanak a versenyzői lét-
számba! Versenyző tag versenygyűrű nélkül 
nem küldhet galambot.

A szezon végeztével az SVB összegyűjti és 
feldolgozza a kérdéssel kapcsolatos tapasz-
talatokat amely alapján a jelenlegi szabályo-
zást módosítani lehet.

Elfogadva: 8 igen és 3 nem szavazattal.

Bárdos István ismét kiemeli annak fontossá-
gát, hogy minden egyesületnek összhangba kell 
hoznia alapszabályát  a szövetségivel, valamint 
a jelenlegi elnököt be kell jegyezni a bíróságon.

Bárdos István köszöni a tagszövetségi ve-
zetők megjelenését, a házigazdáknak a ven-
déglátást, az ülést bezárja.

Pethő Attila
főtitkár
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Jaak Nouwen - Modern galambsport
Tippek augusztusra
Az utóbbi 20-30 évben olyan irányt vett a 

postagalambsport fejlődése, amely tulajdon-
képpen a sport fogalmával ellentétes. Néhány 
tenyésztő nem fogja szívesen olvasni a véle-
ményemet, azonban nem árt néha elgondol-
kodni, még a galambtenyésztőknek sem.

Még 5 év, és az óriásdúcok fognak egy-
mással versenyezni.

Amíg korábban sportunkban, ahogy az 
összes többi sportágban, a figyelem egy-egy 
verseny győztesére (itt: a galambra) irányult, 
az utóbbi 20-30 évben megfigyelhető, hogy 
számos tenyésztő arra törekszik, hogy minél 
több galambbal szerepeljen az eredménylis-
tán, ezáltal „földbe döngölve” a konkurenci-
át. Ez az egész rendszer jobban hasonlít már 
egyfajta háborús hadviseléshez, mint ember és 
ember közötti versenyzéshez. Ennek megfele-
lően egyre több óriás dúc jött létre, és egyre 
több „rendes” tenyésztő hajlik arra, hogy sok-
kal több galambot tartson, mint azt családilag, 
anyagilag és fizikailag megengedhetné.

Számos normális tenyésztő érezte magát 
elnyomva ez által a modern (?) trend által, 
és elkedvetlenedve hagyta abba a sportot. 
Egy olvasó, aki 20-30 éve tanulmányozza az 
eredménylistákat, megírta nekem, hogy el-
akadt a szava annak láttán, hogy mennyire le-
csökkent az ezer galamb fölötti versenyeken 
részt vevő tenyésztők száma. „Még öt év, és a 
mega-dúcok fognak egymással versenyezni. 
És akkor tényleg háború lesz.” – írta.

Lassan elvész a szórakozás
Nem is csoda, hogy mindenhol azt hallani, 

hogy lehetetlenné vált belépni a postagalamb-
sportba, mert az embernek szüksége van egy 
nagy dúcra, sok drága galambra, a legjobb 
táplálékra, költséges gyógyszerekre és drága 
kiegészítőkre. Ezeken túl nem árt még a gáz-
olajat vagy benzint jutányos áron beszerezni, 
hogy a galambokat nap mint nap gazdaságo-
san lehessen szállítani, tréningezni.

Sportunk képviselői pedig egyre több ver-
senyt rendeznek duplázásokkal, amíg a te-
nyésztők azon keseregnek, hogy a program 
túl terjedelmes, és nehéz tartani a lépést.

Belgiumban, a galambászat Mekkájában 
(?) sportunk lassan elveszti szórakozás jel-
legét. Vajon így van ez más országokban is? 
Újra téli álomba merülünk pár hét múlva, és 
minden úgy marad, ahogy van? Vagy az asz-
talra csapunk végre?

Muszáj mindennek olyan nagynak lennie?
Július elején 64 galambom volt: 26 fiatal, 

10 tenyész-, 7 öreg galamb, 7 éves özvegy és 
14 özvegy tojó. Elég kevés hosszú távra, de 
még mindig másfélszer annyi, mint amennyi-
re az embernek rövid távra szüksége van. Jú-
lius elejére megállapítottam, hogy sok hosszú 
távú versenyző, akinek sokkal több galamb-

ja van, mint nekem, kevesebbet kosaraz be, 
mint én. Úgy vélem, hogy Belgiumban az 
idén is rengeteg hosszú távú galamb lesz, 
akiket nyeretlenül hagynak áttelelni.

Sajátságosnak tartom ezt a rendszert, mi-
vel úgy gondolom, hogy aki a sportban egy 
szelekciót túl akar élni, annak egy vagy több 
versenyen valamit fel kell mutatnia. Két 
hosszú távú verseny között a galamboknak 
2-3 hét pihenőre van szükségük. Ezért fordul 
elő az, hogy csak kettőt tudok a két öreg és öt 
kétéves özvegyem közül bekosarazni. Nem 
tudok sok galambot tartani és reménykedni, 
hogy a sok közül majd akad egy-kettő, amely 
beváltja a hozzá fűzött reményeket.

Azoknak, akik rajtam nevetnek, még 
több rossz galambjuk van, mint nekem.

Úgy gondolom, hobbynak elég megeről-
tető és drága a sok galambot tartani, mivel 
edzésük és versenyeztetésük Belgiumban 
is sok pénzbe kerül. A sok galamb tartása 
egyúttal korlátozza a tenyésztői munkát is. 
Az én fáradozásaim nem arra irányulnak, 
hogy sokszor szerepeljek az eredménylistán, 
hanem hogy kevés és kedvező árú galamb-
bal is jól lépést tudjak tartani a többiekkel. 
Nem szégyenkezem a gyenge eredmények 
miatt. Mindig arra gondolok: „Azoknak, akik 
rajtam nevetnek, még több rossz galambjuk 
van, mint nekem.”

Az elmúlt hónapokban láttam és hallottam 
mindenfélét arról, hogy mennyit dolgozik 
sok tenyésztő – főleg azok, akik sok galam-
bot tartanak. Néhányuknak minden nap 15-
25 fakkban kell etetni és itatni, és hetente 
többször egy sor bekosarazást végezni, hogy 
a galambokat edzék vagy egy-egy versenyre 
felkészítsék. A kilométerek száma, amit sok 
tenyésztő minden héten megtesz, alig felbe-
csülhető. Csodálom ezeknek az embereknek 
a felkészültségét, de minden eredménylista 
láttán arra gondolok, hogy minden díjhoz 
egy csepp izzadság, sok-sok órányi munka és 
nem kevés pénz szükséges.

A normális tenyésztőknek, akiket az a 
veszély fenyeget, hogy a modern (?) galam-
bász-hatalmak kedvüket szegik, a követke-
zőt üzenem: „Csináljanak, amit akarnak, a 
galambsportot akkor is lehet egyszerűen és 
olcsón űzni!”

Nagyszerű látvány, amikor 14 özvegy já-
téka a fél eget beteríti!

Természetesen szeretnék a nagydíjakon 
is eredményesen szerepelni, viszont sokkal 
fontosabbnak tartom a mindennapos kikap-
csolódást a galambjaimmal otthon. Annak 
ellenére, hogy a versenyszezon első hónap-
jaiban nem volt túl szép nyárias időnk, gya-
korlatilag minden nap szabadjára engedtem a 
galambokat edzeni egy szélvédett és (ameny-
nyire lehetséges volt) napos helyen. Az ete-
tési módszeremen is alakítottam valamelyest 

(pontosan elegendő mennyiséget adok nekik, 
a maradékot pedig gyorsan eltakarítom), így 
a galambjaim mindig fittek maradnak és nagy 
kedvvel edzenek. Negyed órán belül elhúznak 
az özvegyek, és utána még fél-háromnegyed 
órán keresztül leszállás nélkül szórakoznak a 
levegőben. 

Alkalmanként úgy viselkedtek, mint az 
iskolás gyerekek, amikor nem latja őket a ta-
nár: abbahagyták a munkát illetve az edzést. 
Ezért igyekszem minden edzés alatt kinn 
tartózkodni. Nagyszerű látni, hogy a 14 öz-
vegynek az égbolt fele kell, hogy kijátsszák 
magukat. És 14 galambot meg számon is le-
het tartani! Gyakran nem látom mindegyiket, 
és keresnem kell, hogy melyik irányból kerül 
elő egy, kettő, három. Kedvvel repülnek, ma-
gasan a levegőben és nagy sebességgel.

A fiatal galambjaim is jól edzenek, mert 
éppen elegendő mennyiségű eledelt kapnak, 
és a tojók és a hímek külön vannak. Az ő 
edzésük annyira nem látványos, mivel általá-
ban egy teljes órára eltűnnek. Amíg a fiatalok 
edzenek, kitakarítom a dúcot, gondoskodom 
az eledelükről, vizet és zöldet adok nekik és 
heti egyszer-kétszer egy fürdőt is készítek.

Optimálisan táplálva a galambok tény-
leg jól érzik magukat

A „Duifke Lacht” már több alkalommal 
megjelenítette a könnyű és nehéz keverékeket, 
amiket Andre Roodhoft a saját galambjainak 
összeállított. Ezeket én is kipróbáltam és a 
galambok tényleg jól érzik magukat tőle. Ha 
az ember negyed órát rászán, előkészíthet egy 
egész havi eledelt. Ha nem adunk nekik töb-
bet, mint amennyit tényleg megesznek, akkor 
folyamatosan jól edzenek, és ha jól edzenek, 
jobban is esznek a feleresztés napjáig.

Az özvegyeim és a fiatalok ugyanazt az ele-
delt kapják. Az özvegy tojók naponta kedvük 
szerint egyszer tisztító keveréket ehetnek, vi-
szont ha egy verseny előtt vagy után  összera-
kom őket az özvegyekkel, annyit ehetnek egy 
kedvezőbb árú eledelből, amennyit akarnak, 
különben első dolguk az özvegy dúcban a 
magok keresése lesz ahelyett, hogy felmele-
gítenék magukat az érkező párjuknak.

Ebben az évben a kötelezően előírt 
paramyxo-oltáson kívül egy gramm gyógy-
szert sem adtam!

„Szakértők” szerint ez ostobaság, de én nem 
látom be, hogy a jól kinéző és jól edző galam-
boknak miért kellene gyógyszert adnom. Már 
évek óta nincs problémám fiatalkori elhul-
lással vagy adenoval. Talán azért, mert nagy 
hangsúlyt fektetek arra, hogy galambjaim 
gyógyszerek nélkül is egészségesek maradja-
nak. Többször írtam már, hogy csak 20 fiatalt 
tartok. Ennél többet tenyésztek, de ahogy a 
számuk eléri a 25-öt, elkezdek szelektálni. 

Hát sok ember nem magának keresi a bajt?
Fordította, Hanák Dorottya
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Sípos János vagyok 1957.05.26-án szü-
lettem Sátorújhelyen. Karancskesziben élek 
feleségemmel. Két lányom van és egy leány-
unokám. Jelenleg a helyi vízműnél dolgozok 
betanított munkásként.

Gyerekkorom óta foglalkozok galambok-
kal, a 80-as évektől versenyeztem, majd pár 
év megszakítás után 2004-től ismét újra kezd-
tem a Karancs Tagszövetség 23. kerületében, 
a Karancslaputjő E-04-ben tagként.

Egyesületünk kis létszámú, egyszerű em-
berekből áll, akiket a galambászat szeretete 
tart össze.

Feleségemnek, Erzsikének is sok mindent 
köszönhetek, mivel nagy lelkesedéssel segít, 
és támogatja ezt a hobbimat.

A fiatalok versenyén értem el nagyobb 
eredményeket kerületi szinten. Pár éven ke-
resztül az elsők között végeztem.

A 2011-es évem volt az eddigi legsikere-
sebb. A Mödling-i feleresztésből a kerületi 
1.,2.,3.,4. helyen az én galambjaim érkeztek 
vissza. Ebből a 2011-23-42618 gyűrűszámú 
deres hím lett a kerületi első. 

Így ez évben én nyertem a csapategyesü-
leti 1. helyezést, kerületi szinten pedig a 2. 
helyezést.

Az öregek versenyén is többször voltam 
egyesületi bajnok, így a kerületben minden 
évben az első 40 között végzek.

Az állományom 2 pár galambra alapozik. 
Egyrészt a 2011-23-42618 gyűrűszámú ma-
daram szüleire, akiket Németországból egy 
barátomtól kaptam; másrészt pedig Hegedűs 
Ferenctől (Karancslaputjő E-07) kapott párra.

Galambdúcom itthon van megépítve az 
udvaron. Özvegy módszerrel röptetek. Feb-

ruár végén, március elején párosítok, majd 
két pár fiatalt neveltetek velük, a többi a 
tenyészdúcból kerül ki.

Madaraimat jó minőségű keverékkel 
(Röhnfried) etetem. Egy nap kétszer (reggel 
és délután) engedem ki őket tréningezni, ál-
talában annyit repülnek, amennyit akarnak 
nincs kényszerrepülés. Ezalatt elvégzem a 
takarítást.

Verseny előtt az első héten metrozolt, a 
második héten elektrolit TT-t, a harmadik 
héten pedig tiszta vizet kapnak, valamint a 
Grit+Redstone és a Röpte nevű emésztőt adom 
nekik. Ezt ismétlem az egész szezonban.

A különféle erősebb gyógyszereknek nem 
vagyok a híve, a kötelező oltásokat viszont 
minden évben megkapják.

Állományom átlagosan 100-110 db ga-
lamb. Évente 60 db fiatalt hagyok meg, ve-
lük versenyzek, majd a szezon végén szigo-
rúan szelektálom őket. Tavaszra az öregek 
versenyének kezdetén kb. 40 db marad. 
Tenyészállományba 6 pár van. 

Nagyon szeretem ezt a sportot és a galam-
bokat!

Örülök, hogy újra bemutatkozhatok, de 
inkább annak, hogy galambjaimat bemutat-
hatom.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy kisebb tenyésztők is érhetnek el sikere-
ket 16-20 galambbal!

Ország István vagyok. Füzesabonyban 
élek, kis családommal. Jelenleg a 28-as Kö-
zép-Tisza Tagszövetségben versenyzünk, 
V-01 egyesület néven.

16-20 galambbal versenyzem. Tenyész 

galambokat nem tartok! Minden évben, ame-
lyik galambom nem száll. 8 helyezést azt 
selejtezem. Már több mint 15 éve beltenyész-
tést folytatok és a jövőben sem szándékozom 
idegen galambokat behozni az állományom-
ba!

Magyarországon az Észak-nyugati szél 
uralkodó, sajnos sokszor ez a délen lévő 
sporttársainkat segíti. Szeretnék Berlinből, il-
letve Katowicéből is versenyezni 2012-ben!

2011-ben Lengyelország (Katowice)
Nemzeti 6. hely
Nemzeti 8. hely

HU-08-50-50948
2012 Öttevény 1438-ból 31. hely
2011 Komárom Tagsz.  4008-ból   1. hely
 1145-ből   1. hely
   147-ből   1. hely
2011 Schwabach    366-ból 26. hely
2011 Regensburg Tagsz. 1411-ből 30. hely
   404-ből   8. hely
     53-ból   1. hely
2010 Veszprém Tagsz.  4781-ből 84. hely
 1260-ból 25. hely
   230-ból   4. hely
2010 Felsőszölnök Tagsz. 1909-ből 45. hely

   493-ból 18. hely
A galambjaimnak minden nap 1 óra ház-

körüli tréning.
Padlóetetés, illetve minden galambomnak 

külön 5-10 perc kedveskedés a fészkében! 
Jelenlegi munkahelyi elfoglaltságom miatt 

a 2012-es évben a fiam és apám látják el a 
galambokat! 

Elsődíjasok (6. rész) 
Sipos János - Mödlingből 2553 galambból első

2011-23-42618 deres hím

2011-2342618 gysz galamb szülei

Ország István - Komáromból 4008 galambból első

HU-08-50-50948

Az új lakóhelyemen, most épül
az új galambházam!
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Rigó Gáspár 
Mezőkövesd Katalin út 6. 

Tel: 30/253-0326, 49/313-760

Nagy szeretettel mutatom be a Z-30 Mező-
kövesdi egyesületet és a 2000 db feletti győz-
tes galambomat.

Mezőkövesden élek és itt is versenyzek 
1975-óta. Minden versenyen részt veszek. 
Természetes módszerrel versenyzek. A ga-
lambjaim az utóbbi 3 évben a versenyek 50-
60%-át megnyerik.

Z-30 egyesületnek vagyok a tagja, Nagy 
Zoltán egyesületi elnök és Nyitrai János VB. 
elnök vezetésével működik, akik a kerületi 
vezetésben is részt vesznek. Minden egyesü-
letnek ilyen vezetést kívánok. Az egyesület-
ben 20 versenyző tag van.

A galambjaim Riczkó Ferenc vecsési 
gyerekkori galambász barátomtól szárma-
zik, amelyek Máj – leus - gyerkó galamb 
leszármazottai, a másik vonal: néhai füzes-
abonyi Molnár Benedek Anker galambjaira 
épül, Symons, Marcel-Desmet származású. 
A harmadik vonal: a néhai Kálli Sándor 
sporttárstól származik, ezek személyesen 
behozott Janssen Wan-Roy Desmet-Matthijs 
vérvonalúak.

Állományom létszáma 30 db tenyész és 90 
db verseny galamb körül mozog. A kemény 
versenyek híve vagyok. 

Kerületi szinten megnyertem általános – 
közép – hosszú és fiatal galambok bajnok-

ságát. A gyors galambokat szeretem, nagyon 
sok ilyen tojóm volt és van. Ilyen a 09-26-
14984 kt amely békéscsabai versenyen 2517 
galamb közül lett első. Ez a galamb anyai 
ágon Kuruczai Pál gyöngyösi barátom-
tól kaptam apai ágon Janssen – Symons – 
Marcel-Desmet. 

A 11-26-34567 számú galambom a 
székesfehérvárról rendezett versenyen 2143 
galambból lett első.

Háromszor vettek részt galambjaim az 
Olimpián. Pannon marathon versenyeken is 
részt vettem ahol a 07-26-95944 Kt champion 
első lett (4 út 4 helyezés) Symons - Máj vo-
nalból származik. 2011-ben a magyar horvát 
nemzetközi versenyen csapat és egyéni 3-ik 
díjat nyertem.

Minden sporttársnak jó egészséget és sok 
sikert kívánok. 

Tisztelettel: Rigó Gáspár

Turcsán János vagyok, 68 éves, 2370 
Dabas, Ady Endre út 30. szám alatt lakom.

A dabasi A-52 egyesület tagja vagyok 
1975. óta, mint alapító tag - Horváth Jenő 
sporttárs segítségével, ki akkor a B-04 egye-
sületben versenyzett.

A 13 fős tagsággal együtt a Kolumbia 17. 
sz. Tagszövetségben versenyzünk, melynek 
elnöke Mészáros János, ki munkáját nagy 
tisztességgel és odaadással végzi.

Első postagalambjaim Zentai Sándor 
kerepestarcsai lakostól származtak. Később 
2000-ben állománycserét hajtottam végre. A 
galambok nagy része Kancsár Ferenc sport-
társamtól származnak. Itt meg kell jegyez-
nem, hogy azokat mind ingyen, díjmentesen 
adta, Coopman, Peter van de Merve, Flor En-
gels, Edy Klimburg és Verstraete vérű galam-

bok. Ezen galambokat keresztezésbe fogtam 
és ezekből alakult ki a jelenlegi állományom, 
akik kisebb, nagyobb sikerrel szerepelnek.

Legsikeresebb galambjaim a 2008-17-
02529 VKovH, 2009-17-18795 KKH, a 2010-
17-33581 KKH és a 2009-17-18774 KH ga-
lambok, de sorolhatnám tovább a többieket is.

Az elmúlt 15 évben özvegy módszerrel 
versenyzem, csak a hímek szállnak, míg a 
tojók egyedi ketrecekben pihennek. Azokat 
csak a hímeknek hazaérkezésükkor mutatom 
be. Majd 2-3 óra hosszat vannak együtt. Tré-
ningek reggel, este 1-1 óra házkörüli szállás. 
Többi időt a melléképület padlásterében ki-
alakított helyükön töltik.

Versenyek kezdése előtt 1 pár fiatalt nevel-
nek, majd versenyek után is, melynek során 
már szabad mozgást kapnak a párok.

40 pár versenygalambom van, mint már 
írtam ebből csak a hímek szállnak, míg a to-
jók pihennek. 36 pár tenyészgalambom van. 
Ezekből 80 db fiatal galambot hagyok, és 
ezekkel versenyzem a fiatalok versenyén.

Takarmányozásukat magam oldom meg. A 
magokat összevásárolom, és azokat magam 
keverem össze, és úgy adagolom nekik.

Az egészségi állapotra odafigyelek. A kö-
telező védőoltáson kívül gyógyszert nagyon-
nagyon ritka esetben használok. Naponta ta-
karítok, és hetente fertőtlenítem galambjaim 
helyét. Így próbálok jobb helyezéseket elérni.

Köszönöm a lehetőséget, hogy alkalmat 
kaptam a bemutatkozásra. Kívánok minden 
sporttársamnak jó egészséget és eredményes 
versenyzést az elkövetkező időben.

Turcsán János

Rigó Gáspár - Békéscsabából és Szfvárból első

09-26-14984
Békéscsabáról 2517 galambból első

05-26-7705 KKH - Janssen - Symons 
származás – 16000 díjkm

05-D-136140 FT - Leus - Symons szár-
mazás - 18000 díjkm

07-26-95957 SCST - Symons - Gyerkó 
származás - 16000 díjkm

Turcsán János - Győrből 4189 galambból első
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Már 40 éve vagyunk férjemmel, Forgó Ká-
rollyal, házasok. Majdnem ennyi ideje, hogy, 
mikor több, mikor kevesebb türelemmel vi-
selem a sokszor mérhetetlen galamb szen-
vedélyét, megszállottságát. Annak is, hogy e 
bemutatkozásra felkérést kaptam, az oka épp 
az említett megszállottság. Pár éve ugyanis, 
mint az oly sok helyen előfordul, a lakóhe-
lyünkre érvényes állattartási tilalom miatt 
apróbb gondjaink lettek. Férjem ekkor egy, 
a városon kívül eső kertet vásárolt és oda új 
galambdúcot épített. A meglévő otthonit sem 
akarta teljesen megszüntetni ezért az új az én 
nevemen lett beméretve és így lettem én is 
tagja az egyesületnek. Férjem azóta is mind-
két dúcból versenyez ám a jobb eredmények  
a nevemen vezetett dúchoz kötődnek. Kap is 
a férjem a társaktól ezért épp eleget.

A kiskunhalasi N-05 tagjai vagyunk. Ez 
egy nagyon barátságos jó hangulatú társaság 
és szívesen veszek részt az egyesület életében. 
Majdnem minden gyűjtéskor sütünk vagy fő-
zünk valami finomságot „egyszer én, máskor 
te” alapon. Ilyen alkalmakkor az egyébként is 
példás összetartás még tapinthatóbb.

A galambokról, versenyzésről a „dúcgon-
dozóm” szerint a következőket érdemes el-
mondani:

1) teljes özvegység, repülnek a tojók és 
hímek is

2) Rumein és Fulgoni galambok keresztez-
ve minden mással

3) Giantel program magunkra alakított vál-
tozata a kötelező vakcinázásokon felül néha 
házi praktikákkal kiegészítve

4) rendszeres ház körüli kényszeríttet röptetés.
Az eredményekről annyit, hogy voltunk 

már a fiatalokkal kerületi elsők csapatban és 
egyéniben is, sok a szép utankénti helyezés, 
serlegekkel tele a társalgónk (csak győzzem 
takarítani). A kerületben az első tízben va-
gyunk folyamatosan. Ha a szerencsével is 
jó lenne a viszonyunk az idei országos kiál-
lításon 8. lett volna egy fiatal galambunk a 
HU 11-04-37321 gyűrűszámú mivel Komá-

romból 2459 galambból 16. Győrből 1510 
galambból 1. Mosonmagyaróvárból 1258 
galambból 2. lett összesen 8,7588 ponttal ám 
a negyedik katasztrófa úton elveszett.

A galambokon keresztül nagyon sok isme-
retség, barátság alakult. Tartozunk valakik-
hez a „galambászokhoz” és ez jó.

Forgó Erzsébet N-05 Kiskunhalas

Forgó Erzsébet - Breclavból 2527 galambból első

Zeke Zsolt - Sankt Pöltenből 2504 galambból első
Örülök, hogy eredményem elismeréséül 

lehetőséget kaptam a bemutatkozásra.
Zeke Zsolt vagyok, a 12. számú tagszövet-

ség, komáromi egyesület versenyzője, mely-
nek 1994 óta vagyok tagja. Nagyigmándon 
lakom, feleségemmel és két lányommal.

Sajnos munkám miatt nem sok időm ma-
rad a galambászkodásra, de minden erőfeszí-
tésemmel azon vagyok, hogy galambjaim a 
lehető legjobban szerepeljenek.

Úgy gondolom, hogy a teljes sikerhez négy 
feltétel szükséges: idő, jó anyagi háttér, jó 
egészségi állapot és persze rengeteg kitartás. Ha 
ezek közül bármelyik hiányzik, az nagymérték-

ben befolyásolhatja a versenyeredményeket.
Azt a megtiszteltetést kaptam, hogy mutas-

sam be Önöknek a 2011-és évi eredménye-
imet. 

A balatonfőkajári teszttelep versenyen el-
ért negyedik helyezés buzdított fel arra, hogy 
2011-ben is induljak a körmendi Napsugár 
Teszttelep által megrendezett fiatal galambok 
versenyén. Ennek következtében benevez-
tem két testvérpár galambot. A galambok a 
Napsugár Teszttelep tulajdonába kerültek, 
és a 14-es tagszövetség programjában vettek 
részt. Nagy meglepetés és öröm ért, amikor 
megtudtam, hogy madaraimmal megnyertem 

a 2011-és év Napsugár Teszttelep Bajnoka 
címet, valamint a második helyezettet is. A 
díjnyertes galambokról néhány szót: mindkét 
galamb Peller vérvonalból származik, a tojót 
Narancsik Lajostól, a hímet pedig Pintér Jó-
zseftől kaptam.

A főversenyeken 30 db galambbal veszek 
részt.

Befejezésül szeretnék ezúton is köszöne-
tet mondani Hodászy Csabának, a körmendi 
teszttelep tulajdonosának a záróverseny meg-
szervezéséért, közreműködéséért. Valamint 
családomnak is köszönettel tartozom, akik 
mindvégig mellettem álltak.

HU 08-04-09319
Tagszövetségi, röpcsoporti és egyesületi I. 
champion fiatal 2008-ban.
Röpcsoporti és egyesületi II. champion rövid 
távon. V.  champion általános távon 2009-ben.
Egyesületi hosszútávú I. champion 2010-ben

HU 05-04-81804 H
Egyesületi általános távú champion I. 7he-

lyezés, Hosszú táv III. 3 helyezés

HU 08-04-09352
A  2010  és 2011 év egyesületi hosszútávú 

bajnokcsapat oszlopos tagja.

HU 08-04-0936 H
Rövid és közép távokon állandó csapattag, 

évi 5-8 helyezés
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XXX. Nyári Olimpia tiszteletére rendezett emlékverseny 
London 2012. augusztus 11. 

Khaut Antal HU 2008-13-01831 galambja lett az első
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csatlakozott az FCI felhívá-

sához, és részt vett a XXX. Nyári Olimpiai játékok tiszteletére rende-
zett LONDON-i emlékversenyen.

Az előkészületek tervszerűen és időben megtörténtek. A tagszövet-
ségek felmérték, hogy tagjaik közük kik akarnak részt venni ezen a 
versenyen, kik indulhatnak a kiírás szerint. A Sportszövetség meg-
szervezte a galambok begyűjtését és kiszállítását Hollandiába, ahol 
a galambokat a Holland kamionba átrakták. A kamionba történő át-
rakásig a galambok ellátása – itatás, etetés – rendben megtörtént. Az 
átpakolás is sikerrel járt és galambjainkat az Európai Tagállamokból 
kiszállították a LONDON közelében kijelölt feleresztési helyre.

A Magyar galambokra még Magyarországon a begyűjtési helye-
ken, szárnyaik elsőrendű evezőtollainak fonákjára „OLIMPIA LON-
DON” feliratú bélyegzőlenyomat került.

A versenyre a következő országok küldtek galambot:
Németország:  1801 galamb
(Németországban gyűjtöttek Ausztriából, Svájcból)
Belgium:  1757 galamb
Hollandia:  1465 galamb
Magyarország:    839 galamb
Franciaország:    389 galamb
Szlovákia:    141 galamb
Románia :       4 galamb!

A MAGYAR POSTAGALAMB SPORTSZÖVETSÉG HONLAP-
JÁN ÉLŐ, FOLYAMATOS HÍRADÁSRA KERÜLT SOR.

Itt látható és olvasható volt minden jelentős mozzanat a kiszállítás-
ról, a versenyről, a startról és a feleresztés helyéről Magyarországra 
megérkezett és lejelentett galambok tulajdonosainak nevét, a galamb 
számát és a megérkezés időpontját.

Verseny Londonból

Az SVB közleménye:
„Tisztelt Sporttársak!
Tekintettel a közelgő fiatalok versenyére és a szükséges alapnevezés 

elkészítésére, a londoni gyűjtőhelyeken már szóban egyeztetett mó-
don, a versenyt 2012. augusztus 21-én éjféli időponttal lezárjuk.

Az órákat fel lehet bontani, a később érkezett galambokat az érke-
zés napján, az egyesületi VB és elnök által aláírt jegyzőkönyvbe véve 
el lehet küldeni a Sportszövetségnek 2012. szeptember 1-ig.

Az így jegyzőkönyvezett galambokat jelenteni már nem kell!”

Érkezett galambok:
2012.08.14. Khaut Antal  D01  08-13-01831 H  15:23
2012.08.16. Kertai László  F13  09-11-45593 H  16:46
2012.08.17. Szabó István  A29  08-17-99437 H  16:09
2012.08.17. Kaldenekker Norbert  N01  07-50-68146 H  18:05
2012.08.18. Neuberger Béla  F26  07-25-74374 T  07:47
2012.08.18. Gulyás testvérek  D16  05-13-46790 H  08:03
2012.08.17. Kovács József  V10  05-07-83399 H  16:57
2012.08.18. Kukkel József  D16  09-M-120245 T  10:06
2012.08.18. Koszora József  A16  09-07-20525 H  10:09
2012.08.18. Bálint Csaba és Tamás  A18  08-17-96225 H 11:13
2012.08.18. Laszlovszky János  A30  07-03-71429 H 11:13
2012.08.19. Simon Mihály  A48  08-02-69381 H  14:10
2012.08.19. Klausz Attila  D01  08-13-02176 T  14:25
2012.08.19. Dobai József  A38  09-01-24454 T  17:30
2012,08.19. Sós Sándor  T11  05-22-89731 H  17:56

2012.08.19. Charles Cattelain  B04  FR-09-118420 T  20:15
2012.08.19. Hegedűs Kornél  A60  09-03-84369 T  19:43
2012.08.20. Konrád János  C12  10-M-124705 H  12:15
2012.08.20. Wittner József  D03  08-13-03069 H  08:21
2012.08.20. Knauz Testvérek  F30  08-M-118020 T  06:42
2012.08.20. Gulyás Testvérek  D16  07-M-108107 H  10:29
2012.08.20. Vígh János  U05  07-05-39852 H  10:34
2012.08.20. Steiner István  F18  07-25-73243 H  11:22
2012.08.20. Glück István  F02  07-11-16623 T  12:54
2012.08.20. Kancsár Ferenc  A52  10-17-33179 H  12:24
2012.08.20. Kancsár Ferenc  A52  09-17-18244 H  16:11
2012.08.20. Kárász László  N08  06-04-92169 H  18:30
2012.08.20. Papp István  B04  09-02-83880 H  18:40
2012.08.20. Kiss Ferenc  P02  09-05-70828 H  19:02
2012.08.21. Balázs Sándor  V10  10-07-26090 T  07:24
2012.08.21. Lévai Ferenc  R12  10-19-99587 T  07:49
2012.08.21. Petromarkó Zsigmond  A58 08-16-01091 T  08:11
2012.08.21. Csömör Ferenc  A58 10-16-14369 H  09:08
2012.08.21. Bárdos István  A40  07-M-112584 H  13:36
2012.08.21. Konrád János  C12  08-16-05854 H  14:09
2012.08.21. Egri István  A-58  10-16-14598 H  10:01
2012.08.21. Szemán Miklós  T-11  09-50-52603 H 11:51
2012.08.21. Laszlovszky János  A-58 08-03-76333 T 12:36
2012.08.21. Bálint Csaba  A-18 08-17-96229 H 11:05
2012.08.21. Bálint Csaba  A-18 10-17-25050 H  13:35
2012.08.21. Berencsi László  A-55 10-D-325178 H  13:28
2012.08.21. Pető János (Nagyvárad)   07-M-115454 T  15:01
2012.08.21. Berta és Fia  D16  06-13-68970 T  16:08
2012.08.21. Nagy Dezső  V10  09-07-24191 H  08:30
2012.08.21. Varjú Viktor  G11  09-50-37201 H  17:05
2012.08.20. Lugosi Zsolt  A02  08-21-75709 H  11:43
2012.08.21. Lugosi Zsolt  A02  08-21-75718 H  10:31
2012.08.21. Lugosi Zsolt  A02  09-21-87982 H  14:51
2012.08.21. ifj. Kocsis József  A09  09-02-80276 H  09:18

 
A nemzetközi érkezési listák a szövetségi honlapon voltak elérhetők. 

A győztes galamb kiterjesztett szárnnyal.
Az olimpiai pecsét a szárnyon.
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A MAGYARORSZÁGI GYŐZTES GALAMB

A galamb a londoni helyi idő szerint 2012. augusztus 11-én 08,15 
órakor indult úti célja – otthonának mielőbbi elérés érdekében – 6396 
társával együtt.

Első feladatát a  „csatorna” átrepülését (Anglia és Európa között 
lévő tengerszoros) a HU 2008-13-01831-s gyűrűszámú kk hím si-
kerrel megoldotta. Ez után következett még a hátralévő kb. 1200 km 
megrepülése. Az útvonal távjának megrepülése, közben élelem és 
ivóvíz keresése, megfelelő pihenőhely megkeresése. Az idő múltával 
az élelem és víz a pihenőhely keresése egyre nehezebbé vált, de haj-
totta az a vágy, hogy mielőbb elérje otthonát, ahol párja és a fejlődő 
fia várja. 2012. augusztus 14-én 15 óra 23 perc 40 másodpercet írt ki 
a BRICON rögzítője, mikor a gazdi ráhelyezte a rögzítő-antennára.

Amikor hazaérkezett dúcához az be volt zárva, csak a „SPUTNYIK” 
bejáróján tudott beugrani és ott várta a gazdit, hogy megjöjjön, észre-
vegye és beengedje a fészekfülkéjébe, ahol párja és fia várta.

A gazdi KHAUT ANTAL nem volt otthon, elment F. SZABÓ 
József galambásztársához beszélgetni, megkérdezni, hogy tud-e ér-
kezett galambról. Valahogy furcsán érezte magát és visszaindult la-
kásához és akkor észlelte, hogy a bejáróban a LONDON-ba küldött 
galambja van.

Gyorsan a lakásból testvére kihozta a BRICON órát, összekapcsolta 
az antennával és a galambot megfogta és rátette az antennára. Közben 
az örömtől a meghatottságtól könnyeivel küszködött és a galambot 
beengedte párjához.

A Londonból megérkezett galamb, láthatóan fáradt és kissé leso-
ványodott volt, de turbékolt párjának, a fészektányérhoz ment ahol 
fia ült és fölé állt, betakarta tollaival. Megható jelenet volt. Nem lehet 
leírni azt a boldogságot, amit a fészekbe beülő galamb viselkedésével 
mutatott, de azt sem, amit a gazdi ekkor érzett.

A HU 2008-13-01831 kk hím

Apja a HU 06-1361676 k hím. Ennek apja a HU 6005-95-26060 kk 
hím (Reichard Balázs galambásztársától kapta) egy jól repülő hosszú - 
távú galamb. 1998-ban egyesületi 2. champion, míg a Tagszövetség-
ben 3. hosszútávú champion volt. Anyja egy kk tojó HU 02-13-98266 
amely Pápáról a Policzer testvérek dúcából származik.

Anyja a HU 03-13-03155 kk tojó. Ennek a szülei Hu 02-13-98722 
kk hím és a HU 02-13-98749 kk tojó. Mindkettő galamb TÓTH Imre 
Balatonkenesei galambásztól származik.

A 01831-es galamb sem kicsinek, sem nagynak nem nevezhető, de 
könnyű, kiváló izomzattal rendelkező madár. Hat-hat evezőtolla még 
megvolt. A jobb szárnyán alul látható a bélyegzőlenyomat. Nyugodt, 
de élénk tekintetű 

KHAUT Antal 8000 Székesfehérvár Kisteleki út 97. sz. alatti 
lakos. 59 éves. A D-01 Egyesület tagja ezen kívül a MARATON 
Klub tagja és versenyzője. Galambász pályafutására komoly ha-
tással volt Komlódi Ferenc és Szabó László volt galambászok, 
akiktől sokat tanult és sok jó tanáccsal látták el. A Maraton Klub-
nál a „VELENCEI” csoporthoz tartozik, mint minden Székesfe-
hérvári galambász. Itt a fő irányító és szervező GULYÁS József 
sporttárs, akinek komoly szerepe volt abban, hogy e csoport közel 
100 galambot küldött a LONDONI Emlékversenyre. Khaut sport-
társ is Gulyás személyes kérésére küldte el galambját. A 01831-es 
Hím 2012-ben részt vett a 13. Tagszövetség versenyprogramjában 
és különösen a hosszú távú versenyeken szerepelt eredményesen. 
A versenyeken özvegy módszer alkalmazásával vett részt. Khaut 
csak a hímekkel versenyez. Most a Londoni út előtt hagyta letojni 
a tojóját és kikeltek a fiatalok, de csak a hímet hagyta meg. A ga-
lamb nagyon fészekszerető.

A LONDON-ból megérkezett galambhoz elsőnek Gulyás József 
gratulált Neki. Igaz Őneki jelentette elsőnek a galamb megérkezését

Khaut sporttárs galambja megérkezésével egyszerre híres lett nem 
csak a postagalambászok körében, de a város a megye lakossága 
is hírt kapott galambja sikeréről. A Fejér-megyei napló címoldalon 
számolt be az eseményről. Telefonhívások százait kapta és mindenki 
gratulált Neki galambjához és a galambja teljesítményéhez, melyeket 
nagy szerénységgel fogadott. A 13-as Tagszövetség honlapján is fő 
helyen szerepel. Itt a honlapon olvashatóak azoknak a nevei, a kiknek 
LONDON-ból hazaérkeztek a galambjaik. Riportom készítésekor 22 
galamb volt a listán.

Riportom befejeztével ismételten gratulálok Khaut sporttársnak 
galambja országos sikeréhez de valamennyi sporttársnak akiknek ga-
lambjai megérkeztek LONDON-i Emlékversenyről.

Bízom abban, hogy a MARATON DÍJKIOSZTÓN a Szövetség 
Országos díjkiosztóján, de a 13. tagszövetség díjkiosztóján is meg-
emlékeznek e galamb nagyszerű eljesítményéről, arról, hogy közel 
ezer galambból elsőnek érkezett Magyarországra és közel 1500 kilo-
méteres távot teljesített!!!

-r   -ó.

Khaut Antal és a győztes galamb

Párjával és fiókájával Gulyás József társaságában
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Padló- és fészekcella-rácsok 
Higiénia a galambdúcban

A padlórács szerintem remek találmány! 
Korábban órákon keresztül görnyedtem, ka-
partam a piszkot a padlóról. Akkoriban még 
mániákusan takarítottam a galambdúcot, és 
nemcsak a higiénia terén voltam fanatikus: 
egyfolytában figyeltem az órát. Ha néha vé-
letlenül tíz perccel előbb vagy később reptet-
tem vagy etettem a galambokat, attól féltem, 
hogy a következő vasárnap rosszul fognak 
teljesíteni.

Ez már a múlté, azóta szerencsére meg-
tanultam mindent lazábban kezelni. Sőt, 
mondhatni, mostanában kifejezetten hanyag 
vagyok. De a galambok mégsem nyernek ke-
vesebb díjat, mint régebben!

Andre Roodhooft cikke 

Régebben kilószámra használtam a fe-
hér homokot.

Még ma is használunk fehér homokot, ami 
egy mészkő alapú fehér por, de a már kevesebb 
is elég. Annak idején minden reggel és este 
felkapartam az ürüléket a galambdúcok fapad-
lójáról, majd vékony rétegben fehér homokot 
szórtam a padlóra és súrolókefével felsúroltam. 
Az eredmény: ragyogó tiszta és kellően száraz 
padló. A fehér homok ugyanis felszívja a ned-
vességet és eltakarja a nedves foltokat.

Naponta kétszer alaposan kitakarítottam 
a fészekcellákat is, illetve vasárnaponként, 
amikor több időm volt, még alaposabban 
suvickoltam. A fészekcellákat is felszórtam 
fehér homokkal, amit utána kéziseprűvel 
söpörtem össze. Jól emlékszem: sokszor ver-
senyt futottam az idővel, hogy minden kész 
legyen, mire a galambok visszajönnek.

Takarítás szempontjából csak egy nyugodt 
időszak volt: már nem tudom, miért, de az utaz-
tatási szezon után a galambokat elválasztottuk 
egymástól, így a fészekcellákat nem használ-
tuk, és nem kellett takarítanom. A fészekcellá-

kat bezárták és háromszög ülőkéket (lepkéket) 
tettek eléjük. A galambok nyugodtan tudtak 
vedleni. A következő pároztatásig nem taka-
rítottuk el a galambpiszkot. A pároztatáskor 
aztán lapátot használtam, hogy eltakarítsam 
a toll és galambürülék összeragadt keverékét 
a padlóról. Ekkortájt minden szabadidőmet a 
galamboknak szenteltem. Nagyon becsvágyó 
voltam, és ezeket a munkákat teljes elkötele-
zettséggel, sőt, örömmel végeztem. Most már 
gondolni sem szeretek erre.

A padlófedő homok megfelelő használat 
esetén segít a kokcidiózis megelőzésében.

Annak idején Noël De Scheemaeckertől 
hallottam a padlófedő homokról. Évekig 
használtam és nagyon meg voltam eléged-
ve vele. Minden nap összegereblyéztem az 
ürüléket, majd a szitába szórtam. Az ürülék a 
szitában maradt, a homok átfolyt, és minden 
tiszta volt.

Azonban – különösen a kerti dúcokban 
– gyakran felütötte a fejét a kokcidiózis. A 
padlófedő homok megfelelő használat esetén 
segít a kokcidiózis megelőzésében. A homo-
kot természetesen szárazon kell tartani, így és 
a peték és oociszták nem tudnak kifejlődni. 
Nyirkos időben, vagy ha a tetőn át hó jutott be, 
akkor gázégővel megszárítottam a homokot.

Padlófedő szemcsét is használtam.
Ez is nagyon jól bevált a padló fedésére. A 

padlófedő szemcse csontszáraz, rá lehet lép-
ni és ki lehet gereblyézni az ürüléket, igaz, 
porzik. Ez a galamboknak nem árt, de nekem 
kellemetlen volt. Ezután jött a padlórács.

A szárazürülék-módszer jó…
…feltéve, hogy tényleg minden száraz ma-

rad. Egyes tenyésztők ügyesen alkalmazzák a 
szárazürülék-módszert. Évente csak egyszer 
takarítják fel a padlót, de a galambok mégsem 
betegszenek meg. Ez azonban csak csontszáraz 
és jól szellőző dúc esetén lehetséges. Én még-
sem szeretem ezt a módszert. A galamboknak 
valószínűleg semmi bajuk nem lenne tőle, de 
én nem érezném jól magam, ha minden csupa 
piszok lenne. Akkor már jobban szeretem a 
szalmát, amit néhány havonta cserélnek.

Éljen a rács!
A rács feltalálójának legszívesebben em-

lékművet emelnék. A 70-es évek elején jöt-
tem a tenyészdúcokhoz dolgozni. Akkoriban 
nap mint nap sokan azzal voltak elfoglalva, 
hogy szorgosan takarították a betonpadlóról 
a galambürüléket. Micsoda munka és micso-
da időpazarlás! Most már évek óta minden 
tenyészdúcban rácsok vannak a padlón. A 
fészekcellák is rácsokkal vannak felszerelve. 
A fészekcellák elé faléc került, amelyen a 
galambok kényelmesen ülhetnek. Az ürülék 
15 centivel mélyebbre, egy lemezre esik. A 
tenyésztési periódusban elég egyszer takarí-
tani, mégis minden tiszta.

A padló- és cellarácsoknak köszönhetően a 
galambok nem tudnak az ürülékkel „érintkez-
ni”. A rácsokkal nemcsak rengeteg munkát 
takaríthatunk meg, de nagyon higiénikusak 

is. Ha nem kerül be fertőzött galamb, szinte 
egyáltalán nem kell tartani férgességtől vagy 
kokcidiózistól. A padlórácsok alatt felgyűlt 
ürüléket évente többször eltávolítjuk. A ta-
karítás után padlófedő szemcsét szórunk át a 
rácson. Így az ürülék csont száraz marad. Ez 
a következő takarítás szempontjából is prak-
tikus, mivel semmi nem ragad a padlóra.

A saját galambdúcom
Pulderbosban minden dúc fel van szerel-

ve padlóráccsal. A dúcok építésekor 40 cm 
távolságot terveztem be, így nem kell olyan 
gyakran takarítani. Utaztatott galambok ese-
tén az ürüléket elég évente egyszer, az éves 
nagytakarítás alkalmával eltakarítani. Taka-
rítás után egy réteg padlófedő szemcsét szó-
runk a padlóra, így az ürülék mindig csont 
száraz marad.

Hogy az eleség ne szóródjon szét, az utaz-
tató dúcokban az etetővályúk alá rétegelt 
lemezt tettem. A lemez mindkét oldalon kb. 
10 cm-re eláll az etetővályúktól, és felfelé 
ívelő peremmel rendelkezik. Így a rácsokon 
keresztül nem tud kiesni az eleség. Minden 
etetés előtt egy kis lapáttal gyorsan végigme-
gyek a lemezen, hogy mindig „tiszta asztal” 
várja a galambokat.

Nemrég meglátogattam egy idősebb te-
nyésztőt.

A tenyészdúcban jó 20 cm-re a padló fö-
lött farácsok voltak. Ennek ellenére volt, ahol 
már eléggé felgyűlt az ürülék. Nem mertem 
kritizálni, de aztán ő maga mondta: „Ki kel-
lene takarítanom a rácsok alatt, de elég ne-
hezek és nehéz megfogni őket, nekem meg 
most éppen fáj a hátam.” 1 m széles és 1,2 
m hosszú, kereskedelemben is kapható rá-
csokról volt szó. Azt javasoltam neki, hogy 
középen hosszanti irányban fűrészelje őket 
ketté. Így tulajdonképpen csak pár lécet kell 
elfűrészelni. Így a rácsok fele olyan szélesek 
és fele olyan nehezek lettek, mégis stabilak 
maradtak.

Kedves ismerősöm pár nappal később fel-
hívott és elmondta, hogy elfűrészelte a rácso-
kat, majd kitakarította a padlót. 

Die Brieftaube 28/2012

A tenyészdúc padlóján padlórácsok talál-
hatók. A fészekcellák is rácsokkal vannak 
felszerelve, eléjük faléc került, amelyen a 
galambok kényelmesen ülhetnek. Az ürülék 
a 15 centivel lejjebb elhelyezett lemezre hul-
lik. A tenyésztési periódusban elég egyszer 
takarítani, mégis minden tiszta. A padló- és 
cellarácsoknak köszönhetően a galambok 
nem tudnak az ürülékkel „érintkezni”. A rá-
csok tehát amellett, hogy rengeteg munkát 
takarítanak meg nekünk, rendkívül higiéni-
kusak is.

A padlófedő szemcse csont szárazon tartja 
a galambdúcot. Egy vékony réteg padlófedő 
szemcsét a rácsok alá is lehet szórni. Így a 
rostok alatt az ürülék azonnal megszárad és 
egyszerűen kitakarítható.
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Tollasodási problémák
Itt a vedlés szezon. 2010 októberében már 

volt szó a vedlés folyamatáról és annak Ál-
lategészségügyi vonatkozásairól. Azóta sok 
kérdés merült fel a tollazattal, tollasodással 
kapcsolatban, így ebben a cikkben ezeket 
próbálom egy csokorba foglalni. 

Két kérdéskört elemeznénk ki bővebben: a 
külső élősködők elleni védelmet és a tollazat 
rossz minőségének okait.

Külső élősködők ellen olyan hatóanya-
gokat érdemes választani, ami a tolltetvek 
mellett a tolltüsző atkák ellen is hatékony 
védelmet biztosít. Tanácsadás során, bonco-
lás alkalmával mindig ki szoktam hangsú-
lyozni a tetvesség jelentőségét! Egyrészt egy 
folyamatos stresszfaktor a galambok állandó 
nyugtalanításával, másrészt számos betegség 
terjesztője lehet.

Mivel is védekezzünk?
Az a tapasztalatom, hogy nincs 100 százalé-

kos védelem! Vegyük sorra a lehetőségeket!
• Fürdetőszerek:
Különböző fürdősók, melyeket úgy hir-

detnek, hogy insecticid hatóanyagot is tartal-
maznak, nem adnak kellő védelmet.

Természetes hatóanyagok is csak parazita-
űző hatással rendelkeznek! Ánizsolaj, vagy 
tea, benne szegfűszeg, boróka, levendulaszár, 
bors- vagy fodormenta, citromfű gyakorta al-
kalmazott gyógynövények, melyek szinten 
tartásra alkalmasak lehetnek.

• Vegyszeres vízbe való mártogatás:
Talán az egyik leghatékonyabb megol-

dás lehet. Ügyelni kell, hogy a külső test-
nyílásokba ne kerüljön! Fontos a hígítási 
koncentrációt betartani. Jelenleg ajánlható 
a Neostomosan oldat, melynek 5 ml-es am-
pulláját 5 liter vízben kell feloldani! A kör-

nyezet permetezésére viszont 1 liter víz kell! 
Vigyázni kell a hígításra! Itt írnám le, mivel 
még mindig keresik, hogy a Tic Tox oldatot 
nagyon régóta kivonták a forgalomból! Ro-
varölő permetezőszereket ne alkalmazzunk 
fürdető szerként! Kicsit topogott tőle a ga-
lamb, szokták mondani! Gyakori lehet a mér-
gezés!

• Porzószerek: 
Egyik készítmény használati utasítása sem 

írja, hogy a galambokra lehetne szórni!
Lásd. Piretrin Extra por, Domotox por, a 

galamb viszont sok mindent kibír!
• Spray:
Gyakorlatban azok a készítmények hasz-

nálhatók, melyek felhasználási leírásában 
szerepel az, hogy a galambra lehet fújni! 
Ilyen készítmény pl. a Natural spray.

A fipronil  hatóanyagú, Frontline spray, 
mely kutya, mcska vonalon az egyik legha-
tásosabb külső élősködők elleni készítmény, 
mérgező a galambokra, több elhullásos ese-
tem is volt már.

• Csepegtetős készítmények:
Régebben ivermectin tartalmú injekciós 

termékeket használtunk kellő hatékonyság-
gal akár a bőrre vagy a csőrbe cseppentve, 
vagy a nyak bőre alá oltva. Újabb hatóanyag 
a moxidectin.

Előnyös tulajdonságuk, hogy a 
tolltüszőatkák ellen is hatékonyak és féreg-
hajtó hatással is rendelkeznek!

Ma már forgalomba vannak az ún. spot on 
csepegtetős készítmények is! Még biztonsá-
gosabban adagolhatók!

A gyakorlatban az 1%-os koncentrációjú 
oldatok hatékonyabbak az 0,1 %-os  kon-
centrációjú oldatokénál! A gyártók 3-4 keze-

lést írnak elő 3 hetes időközzel, de a külföldi 
kollégák kétszer 8 napos kezelést ajánlanak!

Vedlés ideje alatt viszont nem alkalmazhatók!
Fontos azt tudni, hogy egy tolltüszőatkás 

madárnál („rágott begyű”) ne várjuk azt, hogy 
a kopasz folt látványosan eltűnik! A letörede-
zett toll csak a vedlés idején lesz egészséges!

A kopasz begyű madaraknál még egy fon-
tos dolog! Gondolnunk kel  a mechanikai 
károsodásra, dörzsölésre is, amit nem az atka 
okoz! Éles sarkok, etetők, költőláda, rácspad-
ló is tud ilyet okozni!

Mire figyeljünk vedlés idején!
A vedlés kóros irányba való jutását sok té-

nyező okozhatja.
Gyakori ok egy rosszul beállított sötétítő rend-

szer, vagy egy nem megfelelő hőmérséklet.
Bizonyos gyógyszerek (ivermectin, 

fenbendazol tartalmú féreghajtók), hormonok 
(stressz) kóros hatással lehetnek a vedlésre. 
(Lásd. az említett cikk: 2010. október) Védő-
oltások, nem megfelelő takarmány (kéntartal-
mú aminosavak hiánya, vitaminhiány), rossz 
egészségi állapot megállíthatja a vedlést, vagy 
a tollváltás sorrendjét változtathatja meg.

Ha azt akarjuk, hogy galambjaink jól telje-
sítsenek a következő szezonban létfontossá-
gú egy jó vedlés!

Remélem írásom sokaknak nyújt hasznos 
információkat!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és tapasz-
talataikat a megújult www.galambpatika.hu ol-
dalon várja és eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász

Benkocs Bence Zsolt 
vagyok 13 éves! Én az 
E-11 Rétsági Egyesület-
ben versenyzem. Az idén 
kezdtem intenzívebben a 
galambászatot. Apukám 
nem tud a galambokkal 
foglalkozni a munkájából 
kifolyólag és ezért én fog-
lalkozom a galambokkal. 
Sokat segítünk egymásnak, 
ő a tapasztalatait adja át, én 
pedig tanulom. Hallottam, 
hogy lesz Olimpiai verseny, 
Londonból és megkérdez-
tem apukámat, hogy nincs-e 
olyan galambunk, amit be-
nevezhetnénk. Így indult a 
Londoni verseny számomra. 
Találtunk is egy galambot, 
amiről feltételeztük, hogy 
meg tudja repülni ezt az utat 

és elküldtük. Feleresztés után folyamatosan az interneten kerestük, 
hogy mikor érkezik az első galamb. Miután felírták az első magyaror-
szági galamb érkezését, óránként szaladgáltam a dúcba, hogy a miénk 

nincs-e még itthon. Nem adtuk fel és a galamb sem. Engedés után 
2012.08.26 16:41:14-kor megérkezett. Az egész család örült, még 
pezsgőt is bontottunk az érkezése örömére. Számomra nagy öröm volt 
és ez egy kezdő galambásznak nem kis dicsőség. 

Köszönöm a 2009 -D-215992 T galambomnak.

Köszönettel Benkocs Bence Zsolt! E11

A Londoni verseny fiatal galambásza

2009-D-215992 T
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A galamb tenyésztője és tulajdonosa 
Fazekas József, aki jelenleg Mogyoró-
don él. Az A-40-es gödöllői egyesület-
ben versenyez, melynek elnöke Maszlag 
Attila. Fazekas József 1941-ben született 
Diósgyőrben. A galambászatot édesapja 
halála után 1949-ben kezdte 10 db kato-
na-postagalambbal, amelyeket még apai 
nagyapja tenyésztett.

A diósgyőri E-13-as egyesület alapító 
tagja, erős versenyzők között jól szere-
pelt galambjaival, szívesen emlékszik az 
1966-os Brüsszeli versenyre, amely két 
hétig tartott és ott sikerült az első helye-
zést megszerezni.

Diósgyőrben a Gépgyárban műveze-
tőként dolgozott 1988-ig. A vállalat Fa-
zekas sporttársat felhelyezte Budapestre 
így a galambokat is felhozta a vállalat 
Budapesti telephelyére a VIII. kerület 
Ciprus utcába. Itt a galambok két évig 
voltak, majd Mogyoród Tölgyesen vett 
egy üdülőtelket és itt építette meg a ga-
lambházat. 

- Itt Gödöllőn is igen erős versenyző 
társak között kell helytállnom. Szívesen 
emlékszem, amikor 2010-ben Aurach-
ból második helyezést értem el az egye-
sületben és a kerületben pedig hetedik 
lettem. 

A jelenlegi galambok törzsét most is 
a régi katona galambok és 4 db Anker 
Alfonztól származó galamb képezik. Jó 
galambokat kapott az E-13 egyesületben 
versenyző Spisák Bertalan elnöktől aki-
nek ezúton is szeretne köszönetet mon-
dani.

- 2011. júliusában kaptam lehetősé-
get, hogy egy fiatal galambbal részt ve-
hetek egy Kínai-teszttelepen. A júliusi 
fiatal galambokból kellett választanom, 
nagyon izgultam, mivel szerettem volna 
jól szerepelni, végül a 2011-D-332724-
es KK galambra esett a választásom. Ez 
a galamb a régi Nagyapai galambokból 
született.

A Kinai teszttelep Xi-an városában 
van minden évben nagy létszámú ver-
senyeket rendez. 2011-ben 4758 db 
galamb kezdte a versenyzést. A záró 
versenyt Jinzoug városból 507 km távol-
ságból rendezték. Az induló galambok 
létszáma 2475 db. Az első galamb 15.20 
perckor érkezett 1146 m/p sebességgel, 
tenyésztője kínai sporttárs.

A HU 2011-D-332724 számú Faze-
kas József galambja 222-ik helyen ér-

kezett 16.25 perckor 998 m/p sebesség-
gel. Ez a galamb a korábbi versenyeken 
300 km-ről 27-ik helyezést ért el, és 
400 km-ről 372-ik helyezést szerzett, 
így Fazekas sporttárs galambja első 
champion helyezést ért el. – Gratulá-
lunk!

Ezt a magyar galambot a záró verse-
nyen a külföldi galambászok közül csak 
öt belga galamb előzte meg!

Fazekas József nagyon megörült, hogy 
71 éves korában sikerült a nemzetközi 
mezőnyben jó eredményt elérni és a ma-
gyar postagalambászat jó hírnevét öreg-
bíteni.

- Továbbra is szívvel-lélekkel folyta-
tom a galambászatot, mindig új erőt ad 
amikor a sporttársaimtól kapok ajándék 
galambokat, utoljára Dr. Jilly Bertalan-

tól kaptam galambokat amelyeket na-
gyon szépen köszönök.

Fazekas József ad ajándék galambokat 
más tenyésztőknek és nagyon örül, ha 
galambjaiból jó utódok születnek.

Klein Lajos barátjának adott egy deres 
tojó galambot melynek fia 5-ik helyezés-
sel került standard kategóriában a magyar 
olimpiai csapatba és a XXXII. Olimpián 
Poznanban rendezett versenyen 36-ik 
helyezést ért el, Klein Lajos.

Fazekas József által elért eredmény 
bizonyítja, hogy minden tenyésztőnél 
találhatók jó galambok és ez élteti spor-
tunkat.

Fazekas Józsefnek jó egészséget, hosz-
szú boldog életet és a postagalamb sport-
ban érjen el még sok sikert – ezt kívánjuk.

Ihász Zoltán

Egy sikeres magyar galamb Kínában!
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A „BENIS” GALAMBOK
Vannak galambok amelyek történel-

met csinálnak egy ember, egy egyesület 
egy város vagy jelen esetben egy régió 
életében!

Tudom a történet már elég régi, de úgy 
döntöttem, hogy akkor is megírom! Meg-
írom, mert ezen galambok iránti tisztelet 
és becsület azt kívánja, hogy mielőtt fe-
ledésbe merülnének, talán utolsóként, 
megemlékezzek róluk! Sokan hallottak 
a „BENISEKRŐL”, most megtudhatják 
kik is voltak Ők valójában!

Ezek a galambok 70-80-s években ma-
gasan megelőzték korukat és még most 
is nagyon sok galamb ereiben csörgede-
zik a vérük, 30 év után is!

Mielőtt rátérnék a történetre leírom, 
hogy milyen párokból adta Anker Alfonz 
a fiatalokat!

1552 kkcs hím SANDA x FRUZSINA
1546 kék tojó SIMSON x 

FAVORIEKKE
???? sk tojó SÁMÁN x MARCELLA
???? sk hím ÖRDÖG x SZIRÉN

A történet 1972. nyarán kezdődött mi-
kor is GÁL Imre közbenjárására rendel-
tek levélben Molnár Benedek számára 
fiatalokat Ankertól!

Tudni kell, hogy GÁL Imrét régi ba-
rátság fűzte össze Ankerral, mert a hírek 
szerint sokat segített a tiszafüredi költö-
zésekor, mivel Ő volt az állomásfőnök 
Füzesabonyban és állítólag a nyílt pá-
lyán megállította a vonatot addig, amíg 
átpakoltak a vagonokból mindent, köz-
tük a galambokat is!

Ezt a segítséget Anker nagyra értékel-
hette, mert küldött négy párhónapos őszi 
fiatalt, amelyek az akkori „német” típu-
sú galambokhoz mérten – azt mondták 
– elég csenevészek voltak! Pedig biztos 
jókat akart adni, ami később fényesen be 
is igazolódott! Én később láttam őket, de 
már nem emlékszem, hogy néztek ki!

Mind a négy félig Symons származású 
galamb volt, ezt akarta vezér vonalnak 
és a másik felét is szuper galambok al-

kották! A származási lapokból ki lehet 
keresni, én bevallom csak hírből isme-
rem Őket!

Ezeket Beni a leírtak szerint tette párba 
és szaporította a fiatalokat! Érdekes mó-
don azok már küllemre kicsit szebbek, 
de jó felépítésű galambok lettek! A két 
párból kelt első fiatalokat az utasításnak 
megfelelően össze tette egymással és ak-
kor jöttek ki a jobbnál jobb galambok! 
Kiderült, hogy ezek nagyon koránérő, 
minden távon gyors, akaratos, küzdeni 
tudó remek galambok lettek! 

Hogy tudatos volt-e ez a párosítás, 
nem tudom! Aki mélyebben foglalkozik 
a tenyésztéssel, lehet, hogy a származási 
lapokból választ tud adni a kérdésre!

A küllemük kicsit javult, igazi 
wringerek voltak, mondhatni még így is 
csak közepesen tetszetős külsővel ren-
delkeztek!

Kövesdre 1975. nyarán kapta az első 
tokos fiókát Nyitrai János, de mire haza-
értek Füzesabonyból Molnár II Józsefnél 
kötött ki! A 407-s öreg gyűrűt kapott és 
a következő évben a főbajnokságban öt 
fészektollal ÖT egyesületi ELSŐ díjat 
szállt és 5200 km-t repült össze! Szuper 
galamb lett belőle! 

Benitől egy dúc berendezésének elké-
szítése fejében Molnár II sok galambot 
kapott, köztük a „lengyel gyűrűst” amiből 
élete egyik legjobb galambja lett! Ezeket 
a galambokat a négy eredeti Anker uno-
kái költötték és ezekkel (7 db) nyert HÁ-
ROM KERÜLETI BAJNOKSÁGOT!

Ezt a tenyészpárt sokan meg akarták 
venni, de Beni nem adta el!

Ki is volt ez a Beni? Egyszer kértek 
tőle két tokos fiatalt, azt mondta 800 ft, 
a vevő sokallotta és annyiért nem kell, 
Beni fogta a fiókokat és kidobta a kutyá-
nak, mondván neki kellett és neki nem 
volt sok!

Nehéz ember volt nagyon, már több 
mint tíz éve meghalt, Gál Imre tavaly 
halt meg!

Hogy, hogy nem egyszer Gáspár Jó-
zsef szólt, hogy menjünk át abonyba a 
tenyészpárért! Sárga Wartburgba be és 
tűz, meg füst ami a csövön kifért!

Ha jól emlékszem 3200 Ft volt az 
áruk, ez bő kéthavi fizetésnek felelt 
meg!!! Boldogan és büszkén mutogatta 
az új szerzeményeket irigy pillantások 
kíséretében!

Ezek a galambok abban az időben 
toronymagasan kiemelkedtek a mie-
inktől! És még akkor az özvegyezésnek 
csak hírét hallottuk, pedig lehet, hogy 
ezeknek az kellett volna! Mire lettek 
volna képesek özvegyen, nem tudjuk 
meg soha!

Időközben szaporodtak, sokasodtak 
és sok ki is került tőle, így pár év kellett 
csak és szinte mindenkinél volt belőle! 
Ez volt az az időszak amikor a verhe-
tetlennek számító hatvani nagyokkal – 
ARADI, DUBA, HARTMAN, LEKLI 
– fel tudtuk venni a versenyt!

Legkiemelkedőbb fia ennek a párnak a 
sok közül 8432 kk hím volt, ami kétszer 
volt ORSZÁGOS SPORT ELSŐ galamb 
és egyszer az életteljesítményt is meg-
nyerte több mint 25 ezer km-rel! Nem 
semmi!

Murányi Marcinál, Molnár Tibinél 
és nálam is ezek képezték az állomány 
alapját! Igazi betörhetetlen, akaratos 
egyéniségek voltak! Gyakori volt, hogy 
megjöttek 800-ról esőben és másfél órá-
ig nem mentek be!

Félszemmel mindig az embert nézték, 
az etetőhöz csak ímmel-ámmal mentek, 
hogy pár szemet felkapjanak abból amit 
a többiek kivertek és mégis jó erőben 
voltak!

Vadaknak tűntek ezért sokan nem sze-
rették Őket!

Keresztezve is ontották a champio- 
nokat, meg a díjnyerőket és itt lépett be a 
MATYI hím, aminek a munkásságát már 
sokan ismerjük! Majd később a herédi 
Szabó galambok, de ez már egy másik 
történet lesz!

Amíg ezek a galambok tudták tartani 
magukat Mezőkövesd csillaga fent ra-
gyogott, de ezekből sajnos lassan kifo-
gyunk és jöttek a modern, újszerű, nagy 
származású egyedek, amelyeknél már a 
remény is haldoklik! Röviden ennyi a 
történetük!

Gáspár István
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A mai napig legjobb, veretlen Barcelona Dúc Európában

A kilencvenes években megszerzett leg-
jobb díjaink: Nemzetközi első, második és 
negyedik helyezés.

Bízok benne, hogy ha megnézik az eddig el-
ért sikereinket, melyeket elértünk erről a mági-
kus helyről indított versenyeken, sokáig kellene 
keresni, míg találnának jobb eredményeket.

1986 óta, a Gyselbrecht dúcok már 10 al-
kalommal nyerték meg a legkedveltebb hosz-
szú távú díjat „1. DÍJ BARCELONA”. Az 
első győzelmet elérte a SPROETE BARCE-
LONA 934/84, amikor több mint egy órával 
előzte meg a 292 egyesületi galambot és 86. 
nemzetközi helyezett lett 18.079 galambból.

A PRINS BARCELONA 1987-ben, még 
jobb győzelmet ért el, amikor megelőzte a 
235 egyesületi galambot 2 óra 30 perccel, és 
ugyanakkor megnyerte a 31. nemzetközi he-
lyezést 21.545 galamb közül.

Már alig lehetne jobbat várni, amikor 
1991-ben a BLAUWE BARCELONA 88-
4560113 majdnem elérte a dúc törekvését, az 
egyesületi 1. díj megnyerésével 345 galamb 
közül, egy órával korábban, mint a követke-
ző galamb érkezése előtt. Ekkor országos 4. 
helyezést, és nemzetközi 7. díjat nyerte, mely 
úgy gondolom egy óriási befutás volt 27.167 
galamb közül. 1994 a híres KING éve volt, 
a dúcnak egyik kedvence, amely 1 óra 45 
perccel előzte meg a 166 egyesületi galam-
bot és ezzel 92. nemzetközi helyezést szer-
zett 26.807 galamb közül s ezt is hozzáfűzte 
a már impozáns díjlistájához.

A következő évben, 1995-ben a Gyselbrecht 
dúc a Nemzetközi Galambsport csúcsára ke-
rült, amikor a szezon kedvence LAUREAAT 
BARCELONA 92-4428350 mind a 277 egye-
sületi galambot megelőzte 2 óra 30 perccel, 
ezen kívül 1. nemzetközi díjat nyert 20.925 
galamb közül és a legkedveltebb GOLDEN 
WING trófeát az első nevezettség miatt 
nyerte. Ez a kiváló eredmény túlszárnyalta 
a kedvenc TURBO 810/91 kísérletét, amely 
ugyanabban a versenyben a 167 egyesületi ga-
lambból első díjat nyert és 96-dik nemzetközi 
helyezést. Ezeket az eredményeket minden 
dúcnak nehéz lenne túlszárnyalni.

1996-ban ZWARTEN BARCELONA 

736/92 az elvárt idő előtt érkezett, elsőnek 
165 egyesületi galambból. A 104. nemzetközi 
helyezés (20.129 galamb közül) megint egy 
újabb trófea volt a Gyselbrecht dúcoknak.

1997-hez jutottunk, de mielőtt részletesen 
kitérünk erre a történetre, olvassa el a követ-
kező idézetet, amit John Clements írt az Euro 
Pigeon Yearbook (galambévkönyv) című 
könyvben:

„A Nemzetközi Barcelona versenyben Eu-
rópa legjobb galambjai küzdenek, egy több 
mint 1000 kilométeres maratoni úton. Min-
den dúc szeretne birtokolni egy saját „Bar-
celona” galambot, és akinek tényleg olyan 
galambja van, az egekig fogja magasztalni. 
Ez a nemzetközi verseny az állóképesség és 
állhatatosság szimbóluma, egy világszerte hi-
hetetlen hazatalálási ösztön”. 

Ez az idézet úgy gondolom, pontosan jel-
lemzi a Barcelonai galamb versenyt. Sehol a 
világon nem létezik még egy ilyen dicsőséges 
verseny, mint a Barcelona bajnoki mérkőzés.

Vissza 1997-hez, ahol a dúcok megint 
csodálatos eredményeket értek el 24.908 
nemzetközi galamb közül, amelyből 12.731 

galamb Belgiumból lett benevezve.
A Gyselbrechtek 3 szuper galambot blok-

koltak az első 100 Belga nemzeti galamb kö-
zött, a 11-dik, 36-dik és 82-dik helyezések-
kel, és ezzel újra bekerültek a Nemzetközi 
Maratoni versenyzés arcvonalába, a 22-dik, 
76-dik, és 171-dik helyezésekkel.

1999-ben a Gyselbrecht család majdnem 
megismételte a 4 évvel azelőtti győzelmét, 
csak egy perccel maradtak le, az első nem-
zeti galamb mögött. SAMPRASS 2-ik nem-
zetközi Barcelona díjat nyert 1999-ben! A 
Gyselbrecht dúcok megint 3 díjat nyertek a 
nemzeti százas csúcslistán a 2-dik, 77-dik és 
96-dik helyezéssel 14.000 galamb közül!

2000 megint egy sikeres év lett, ahol a 
Gyselbrecht család még egyszer 3 győzelmet 
ért el az első száz nemzetközi listáján: 41-
dik, 66-dik, és 78-dik helyezés 13.659 induló 
galambból!

A 2001-es év is egy jó év volt, ahol 16 díjat 
nyertek 26 kosarazott galamb közül. 

2002-ben 16 díjat 23 kosarazott galambból.
Újra és újra: Siker - a történet megy tovább 

a hosszú távú versenyekkel, és nem csak a 
Gyselbrecht dúcokban!

A FAUCHE TESTVÉREK tenyésztették 
a 2003-as 1. BARCELONA (20.209 ga-
lambból) díjnyertest. Ez a galamb az 1995-
ös GYSELBRECHT DÚCBÓL származó 
1. nemzetközi BARCELONA díjnyertes fia 
volt, valamint a 2008-as nemzetközi Bar-
celona-t 23.708 galambot megelőzve (Van 
Kerckvoorde által)!!!!!!

A Belga ÁLTALÁNOS 2003-as BAJNO-
KA Schoors - de Waele megnyerte ezt a címet 
a LAUREAAT BARCELONA 4 UNOKÁ-
JÁVAL!!

2003-ban a Gyselbrecht család a minden-
kori legjobb Barcelona eredményt érte el 7 
helyezéssel az első 300 nemzeti listáján! 57-
dik, 120-dik, 133-dik, 205-dik, 211-dik, 236-
dik, és 301-dik....

Idézem a Ruben Lanckriet-ot, aki meg-
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nyerte a 7-dik nemzetközi 2003-as Marseille 
versenyt: „A Gyselbrecht galambok kiváló 
minőségűek, amit bizonyítottak az eredmé-
nyek. Azon kívül az l. nemzetközi Barcelo-
na 2003-as az 1. nemzetközi Barcelona ’95 
utódja. Sikeres 8 év tenyésztés után, a világ 
leghíresebb versenyzője egy utód!”

Chris Little, a 2002. Nyílt Nemzetközi 
nyertese: „Lenne egy lehetőség arra, hogy 
a későbbiekben vegyek egy Laureaat utódot? 
Nagyon szeretnék egy Gyselbrecht törzset fel-
építeni a dúcomban.”

Ron West, USA Southernrockies-dúc: 
behoztam többek között a Gyselbrecht 
„Laureaat-ot” a hosszú távú eredmények 
alapján, melyet Európában elértek. Ezek a ga-
lambok csak 2003 elejétől vannak itt, de a kü-
lönböző kritériumok alapján azt hiszem, hogy 
kiváló galambok, és örülök, hogy már most 
importáltam őket! Harminc éves vonalvizsgá-
lat után döntöttünk a madarak beszerzéséről.

1. A csúcs Barcelona dúcok most ezeket 
a galambokat használják, vagy ezek köze-
li vonalából származó galambokat. Talán 
Európaban senki sem fogja kétségbe vonni, 
hogy az Andre Vanbruaene galambjai a legki-
válóbb Barcelona galambok voltak a 20-dik 
évszázad második felében. A Laureaat vonal 
egy mesterséges keveréke az Aarden alap, 
valamint a Van der Wegen galambok legjobb-
jainak. Az, hogy kettő nemzetközi Barcelona 
nyertes van az ebből származó madarakból 
tíz éven belül, több mint 20.000 galambból, 
ez egy olyan teljesítmény, ami az Amerikai 
galambászoknak egy hiányzó élmény. A Bar-
celona verseny a legkívánatosabb hosszútávú 
bajnoki mérkőzés Európában, ahol a legtöbb 
galambászmester küzd az elsőségért.

2. Azok a legsikeresebb Barcelona dúcok, 
akik tudtak maguknak szerezni egy Gyselbrecht 
galambot (közvetlenül, vagy másokon keresz-
tül), ők már több éven át nyertesek különböző 
kedvelt távokon nyugat Európában.

3. Ezek a galambok nagyon megfelelők 
arra, hogy az Amerikai szokás szerint (Piet De 
Weerdtől tanítva), keresztezzük őket a Janssen 
vonalból származó sprint madarakkal.

4. A legjobb Barcelona galambok csúcstel-
jesítményt adnak, úgy tenyésztve, hogy ezt 
még több generáción át is megismétlik. Úgy 
gondolom, hogy a Sierra Nevada nem lesz 
rossz hatással ezekre a galambokra.

5. Egy elégé nagy pénzösszeget fizet-
tem azért, hogy be tudtam hozni a legjobb 
Laureaat galambot, valószínűleg több galam-
bot nem is fogok importálni. Örülök annak, 
hogy ezt még akkor tettem, mielőtt az ez évi 
(2003) nemzetközi nyertes meglett, mert a 
több érdeklődő vevő persze felveri az árakat.

A Gyselbrecht név már több éven át a hosz-
szú távú versenyzők csúcsához tartozik. 1977-
ben az apa (Remi) Nemzeti Belgiumi Hosszú 
távú Bajnok lett. A két fia, Dr. Andre és Dr. 
Carlo (állatorvos, versenygalamb szakorvos) 
mondhatni, majdnem a galambdúcban szü-
lettek és éltek, a ’80-as évek elejéig egyénileg 
versenyeztek jó eredményekkel. Az elfoglalt 
életük miatt nem találtak már elég időt arra, 
hogy egyéni alapon galambászok legyenek. A 

versenydúcok most az apa Remi házánál van-
nak, de az Andrenál is maradt egy verseny-
dúc. A tenyésszdúcok pedig a Carlo vezetése 
alatt az ő otthonában.

Ezeknek a csodálatos távolsági galambok-
nak az utódai – más galambdúcokban – is 
nemzeti győzelmeket arattak a következő 
versenyeken: országos Barcelona 1. hely, or-
szágos Limoges 1. hely, országos Narbonne 
1. hely (2-szer), országos Cahors 1. hely 
(országos Narbonne 1. helyezett testvére), 
országos Pau 1. hely, országos Bourges 1. 
hely, országos Orange 1. hely, országos Tulle 
1. hely, országos Montélimar 1. hely, orszá-
gos Montélimar 2. hely, országos Barcelona 
2. hely, országos Narbonne 2. hely (ugyanaz, 
mint az nemzeti Barcelona 1. helyezettje), 
országos Dax 2. hely, országos Barcelona 3. 
hely, országos Perpignan 3. hely!!!

2004 óta új rezidenciánk van – óriási 
sikerekkel. Versenyzünk hosszú távolsá-
gokon és extrém hosszú távolságokon, 
Gyselbrecht André & Peter - Madeira David 
név alatt. Ezt megelőzően Gyselbrecht 
RAC (Remi, André és Carlo), Gyselbrecht 
- Vandeweghe, Gyselbrecht - De Vlieger en 
Gyselbrecht – Lagaisse név alatt indultunk 
a versenyeken.

A saját dúcunkban versenyeztünk két egymás 
követő évben „Laureaat Barcelona” unokájával 
Perpignan nemzetközi versenyeken. 2008-ban 
„Nadal”-lal indultunk a tartományi Perpignan-
on, 2-ként végzett 1.442 galambot megelőz-
ve (országos 7. helyezett 7.603 galambból és 
nemzetközi 12. helyezett 18.354 galambból). 
2009-ben az ő féltestvére, „Contador” meg-
nyerte a tartományi Perpignan-t 1.395 résztve-
vővel szemben (országos 10. helyezett 7.364 
galambból és nemzetközi 12. helyezett 18.354 
galambból). „Contador” 2. helyezett Ász Ga-
lamb volt a nemzetközi perpignan-i versenyen 
2 éven keresztül 0,905%-kal (nemzetközi 12. 
helyezett 2009-ben és nemzetközi 148. helye-
zett 2008-ban).

Fordította: Farkas Márta
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Nyilvántartási és Átigazolási Szabályzat
1. A Magyar Postagalamb Sportszövetségben átigazolási le-

hetőség a szövetségi alapszabály 6. szakasz 5. és 6. pontja 
alapján lehetséges.

2. Tagegyesületi tagokról, tagegyesületekről és tagszövetsé-
gekről a Magyar Postagalamb Sportszövetség nyilvántar-
tást vezet.

a.) Minden nyilvántartásba kerülő tagegyesületi tag, tag-
egyesület és tagszövetség nyilvántartási számot kap.

b.) Az átigazolásra irányuló kérelmet 2 példányban kell 
előterjeszteni az illetékes szervezethez (Egyesület, Tag-
szövetség) az átigazolási határidőn belül november 01-
30. között.

3. Tagegyesületre vonatkozó átigazolási szabályok:
a.) A tagegyesület átigazolása az átigazolási eljárás kereté-

ben a tagegyesület és az átvevő tagszövetség együttes 
írásos kérelmére történik.

b.) Az átigazolási kérelem november 1-től november 30-ig 
a következő versenyévre nyújtható be.

c.) Az átigazolási kérelemhez mellékelni kell az elbocsá-
tó tagszövetség nyilatkozatát. Beleegyező nyilatkozat 
hiányában olyan részletes szakmailag és gazdaságilag 
alátámasztott kérelmet, mely az átigazolást indokolja.

d.) Az átigazolási kérelemről az elnökség határoz.
e.) Az elnökség megfelelő szakmai indoklással határozhat 

a tagegyesületek tagszövetséghez tartozásának megvál-
toztatásáról vagy elutasításáról.

f.) A tagszövetség tagja olyan megyén belüli sportszövet-
ségi tagegyesület lehet, amely megfelel az átigazolási 
szabályzat 1/a valamint a 2/a pontokban részletezett 
feltételeknek.

4. Tagegyesületi tag új egyesületbe történő átigazolása a 2 
egyesület egyeztetése alapján történik. Az átigazolt tag-
egyesület, vagy átigazolt tagok, dúcok 2 évig csak az új 
tagszövetségben versenyezhetnek

5. Nem lehet átigazolni (többes tagság) azt a tagot, akivel 
szemben hatályos fegyelmi eljárás folyik, illetve fegyelmi 
határozat meghatározott ideig a versenyzés alól eltiltja.

6. Nem lehet átigazolni azt a tagot vagy tagegyesületet, aki-
nek az átadó tagegyesületével szemben anyagi kötelezett-
sége, illetve tartozása van.

7. Az a tag, tagegyesület, vagy tagszövetség, mely az átiga-
zolási szabályzat paragrafusait megszegi a törvényes rend 
helyreállításáig a Sportszövetség hivatalos versenyein, 
rendezvényein és versenyeinek értékeléseiben, megjele-
néseiben (Nemzeti Bajnokság, Magyar Kupa, Nemzeti 
Kiállítás, Évkönyv) nem vehet részt.

8. Jelen szabályzatot módosításaival együtt az elnökség 2012. 
augusztus 28-én fogadta el és rendelte el alkalmazását.
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Halottaink

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Kalo Sándor  a füzesabonyi V-02 
egyesület tagja 2011. december 9-én, életének 66-dik évében 
hosszú betegség után elhunyt.
Sajnos sporttársunk haláláról, a V-02 egyesület tagjai, nem tájé-
koztatták a magyar postagalambászokat, így a füzesabonyi V-01 
egyesület saját halottjának tekinti.
Utolsó útjára elkísérték a rokonok, barátok, sporttársak.
Sírjánál galambjaink feleresztésével vettünk végső búcsút tőle.
Emlékére 2012-től vándorserleget indítottunk el.

A V-01 egyesület tagjai és a család

Szomorúan vettük tudomásul, hogy Kovács László az A-23 
Nagykátai Egyesület tagja 58 éves korában súlyos betegség után 
2012. április 06-án elhunyt. Felnéztünk rá a galambok iránti sze-
retete és a maratoni távokon elért kiváló eredményei miatt (1998. 
Maraton Klub Bajnoka).
Temetésén galambjai feleresztésével és a kegyelet virágaival vet-
tünk búcsút Tőle.

Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett 
sporttársunk Ványolós Lőrinc 2012. július 
9-én életének 79. esztendejében távozott 
közülünk. Utolsó útjára családja, barátai 
és sporttársai kísérték, végül galambjai fel-
eresztésével búcsúztak tőle. Drága emléke 
szívünkben él!

Farkas Sándorra emlékezve.

Az édesapa és a nagybácsik irányítása alatt felnövő ifjú Farkas 
Sándor a dinasztia örökségét képező 480 éves korongon, a tőlük 
megtanult szatmári fazekas edényekből álló több mint 30 dara-
bos kollekcióval pályázta meg, majd érte el a Népművészet Ifjú 
Mestere címet. 1998-tól a Mátészalkai Művelődési Központ Mű-

vészeti Stúdiója fazekas szakkörét vezette 
8 éven keresztül.

„Nem akartam én ezt csinálni, de hát, 
akit egyszer a fazekas bolha megcsípett, 
az egy élten át megemlegeti.”

Így volt a postagalambászattal is. Már 
1980-as években jegyzett galambász volt, 
a legfőbb vágya az igazi hosszú távú ga-

lamb volt. Az ilyen galambok beszerzéséért beutazta Hollandia, 
Belgium, Németország leghíresebb tenyészeteit, szerzett be ga-
lambokat az Eijerkamp, Brinkmann, Friedel, Eggert tenyészetek-
ből. Környezetében sokan eredményesen versenyeztek és verse-
nyeznek az általa tenyésztett galambokkal.

Hirtelen és értelmetlen halála nagy űrt hagyott.

Halálának egy éves évfordulóján emlékeznek a Mátészalkai 
T-17 egyesület tagsága nevében Sarka Béla és debreceni barátai 
Fogarasi József közbenjárásával.

Nyugodj békében.

Az isaszegi galambászok „Ferikéje” Tol-
nai Ferenc 1950-ben született és 1964-ben 
kezdődő tagsága óta az A-22 majd az A-24 
egyesületben, mindenkihez jó szívvel köze-
ledve, több funkciót is elvállalva élte közös-
ségi életét.
Mindannyian megdöbbenten álltunk ennek 
a végtelenül jó embernek a koporsója előtt 
és temetésén galambok felengedésével vet-

tünk tőle végső búcsút.
Nyugodj békében Feri barátunk!

Az A-24 egyesület tagsága

Figyelem! Szuper akció a Póker Teszttelepen

2012-es Derby záró versenyünkön szeptember 23-án vasárnap.
Az idei fiatalokból vásárt rendezünk 2 db vásárlása esetén 5000  
Ft, 4 db 8000 Ft, 10 db 15000 Ft. Nagy tenyészértékű külföldi 
galambok vására a készlet erejéig. 
Az eredmények minket igazolnak, 2 év alatt 3 tagszövetségi baj-
nokság, közte a 2012. évi ÁLTALÁNOS tagszövetségi bajnoki 
cím.
Bővebb információ www.postagalambok.com honlapunkon. 

Minden tenyésztőtársat és érdeklődőt szeretettel vár a rendező 
bizottság.

SZUPER TOMBOLÁT SZERVEZÜNK A ZÁRÓ VERSE-
NYÜNKÖN.

Dávid Ödön
(1919-2012)

N-08 Kecskeméti Postagalamb Egyesület őszinte fájdalommal 
tudatja, hogy sporttársunk 2012. augusztus havában 92 éves ko-
rában elhunyt.
Halálával egy igazi galambszerető, versenyző jó barátot veszítet-
tünk el.
Temetésén a kegyelet virágaival és galambjai feleresztésével bú-
csúztunk.
Ödön bácsi, nyugodj békében.
Emléked megőrizzük.

Az N-08 Kecskeméti és az N-16 Kecskeméti Egyesület tagsága
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