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Küldöttgyűlés 2013. 03. 10.
A Küldöttgyűlés hivatalos elkezdése előtt 

a Magyar Postagalamb Sportszövetség „Pos-
tagalambsportért” kitüntetéseinek átadására 
került sor. Érdemérem, Arany fokozat, Ezüst 
fokozat, Bronz fokozat, Posztumusz érdem-
érem. (A kitüntetettek névsora a januári új-
ságban és a mostani borítón is megjelent.)

Ezt követően a XXXIII. Nyitrai Postaga-
lamb Olimpián részt vett magyar csapat tag-
jainak köszöntésére is sor került. (A februári 
újságban és a borítón az olimpiai csapat tag-
jai megjelentek.)

A Küldöttgyűlés az Ellenőrző Bizottság je-
lentésével kezdődik.

111 jogosult küldöttből 94 regisztráltatta ma-
gát, tehát a küldöttgyűlés 85 százalékos részvé-
tellel határozatképes, munkáját elkezdheti.

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

Szavazás: igen: 94, nem: 0, tartózkodás: 0
Hitelesítőknek javasolja Végh Kálmánt (2. 

Tagszövetség)
Szavazás: igen: 94, nem: 0, tartózkodás: 0
Tóth Sándort (17. Tagszövetség).
Szavazás: igen: 94, nem: 0, tartózkodás: 0
Bárdos István javaslatot tesz a meghívóban 

jelzett napirend elfogadására.

A küldöttgyűlés napirendje:
1. Elnöki beszámoló a 2012. évben végzett 

munkáról
2. A 2012. évi zárszámadás beterjesztése és 

a 2013. évi költségvetési terv beterjesztése
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
5. Az 1., 2., 3. és 4. napirendi pontok meg-

vitatása, határozathozatal
6. Alapszabály módosítási javaslatok
7. Választási jelölőbizottság előterjesztése
8. Egyebek

Bárdos István megkérdezi, hogy van-e ja-
vaslat egyéb napirendi pont elfogadására?

Nem tett senki javaslatot további napirendre.
Napirendi pontokról való szavazás
Szavazás: igen: 94, nem: 0, tartózkodás: 0

1. Elnöki beszámoló a 2012. évben vég-
zett munkáról

Az elnöki beszámoló vázlatait közreadtam, 
illetve kiküldtük a küldöttgyűlést megelőző-
en. A tagszövetségeinkről számokban. Amit 
két éve beszélünk egymás között, hogy a pos-
tagalambászok létszáma mikor, illetve ho-
gyan csökken, ez most 2013. január 1-jével 
megmutatkozott. A 2012-es évben is volt egy 
150-200 fős csökkenés. A 2013. január 1-i 
létszámot szeretném ismertetni és ez 5021 fő. 
Ha a 2012-es év végi létszámot nézem, közel 
400 fővel vagyunk kevesebben. Négyes száz 
fő! Azért ez már elgondolkodtató. 

Az anyagi gondok egyike az, hogy sok ga-
lambunk van, a másik az, hogy hogyan ver-
senyzünk, mennyiért versenyzünk, mennyibe 
kerül egy-egy versenyszezonunk. Szüksége 
van-e a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
tagjainak 20-25 versenyre évente? És nem le-
hetne-e jobban koncentrálni a versenyeinket 
úgy, hogy a küldött létszámunkkal teljen meg 
az autó, ne pedig fél, háromnegyed, vagy nem 
tudom, milyen százalékos arányú szállítással 
küzdjünk meg. Szerintem az első megoldandó 
probléma a versenyzéssel, illetve a szállítással 
kapcsolatos költségeknek a megreformálása. 

Nehogy azt higgyék, hogy az a világhírű len-
gyel siker, amelyekről évek óta beszélnek, de 
legalább három olimpia óta a világban, az az 
óriási nagy létszámokból adódik. Nem abból. 
Ugyanúgy a 2-3-4-5 ezres létszámokból követ-
kezik, csak őnáluk mondjuk, megelégszenek 
14 utas programmal és nincsen sprint, nincsen 
mellék, nincsen fő, mit tudom én, milyen prog-
ramok. Van 14 út, de ami a leglényegesebb do-
log, ha elmennek 5, vagy 6 db, 300-as, 400-as 
útra… Egy helyre mennek ötször-hatszor.

Folytatnám a létszámainkat, a teljes tagdí-
jat fizetők 2901 fő. Kedvezményezett 18 év 
alattiak és a 60-70 év közöttiek 1502, rokkant 
kedvezményes 106, pártoló tagunk 4, tag-
díjmentes 508 fő. Tagdíjmentest, azt tudják 
nagyon jól, ugye a 70 év fölöttiek nem fizet-
nek tagdíjat, azok vannak 500-an. 10 %-a a 
tagságunknak. Erre azt nem lehet mondani, 
hogy sok, mert azért egy 10 %-nyi létszám a 
70 év fölött, az egy nagyon tiszteletreméltó. 
Az összes kedvezményezett azonban 2120 
fő, és ez a tagságunknak 42 %-a és ez a szám, 
minden évben egyre-egyre jobban növekszik. 

Szervezeti életünk. 100 fő alatti taglétszá-
mú tagszövetségünk van 6 db = a 07-es, 18-
as, 21, 22, 24, 27 tagszövetségek.

100 és 200 fő közötti létszámunk 17, tehát 
ők alkotják a többséget. 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 
6-os, 8-as, 9-es, 10-es, 12-es, 15-ös, 16-os, 
20-as, 23-as, 25-ös, 28-as, 29-es, 30-as tag-
szövetségek. 

200 fő és 300 fő közötti 7 olyan közössé-
günk, ahol a 11-es, 13-as, 14-es, 17-es, 19-es, 
26-os van, illetve a Budapest 2.

Új tagszövetségi elnököket szeretnék be-
mutatni. A 07-es tagszövetségből Kucsera 
Tóth Károlyt. A 13-asból Hajnáczky Ákost, 
ő nem tud itt lenni. A 15-ös egy újonnan ala-
kult tagszövetség Békés megyében működve 
és Békés tagszövetségként, 15-ös számmal, 
elnöke Cséfán Tivadar. És a 30-as tagszö-
vetség alakult a Kecskemét és környékéből. 
Ő se tud itt lenni az elnök Garaczi János.

Tagegyesületeink száma 320 fő és 10 fő 
alatti tagegyesületeinkről szólnék. A törvényes-
ség egy féléves határidőt szab minden egyes 
közösségnek arra, hogy a taglétszámát 10 főre, 
vagy 10 fő fölé emelje: N11, H08, G16, P13, 
A27, N15, N17, T06, Z29, Z41, T13, T18, V03, 
D02, N01, N14, G01 egyesületek.

Itt szeretném megjegyezni: az egyesü-
lési törvény azt írja elő, hogy csak bírósági 
bejegyzéssel rendelkező tagegyesületek és 
tagszövetségek rendezhetnek hivatalos pos-
tagalamb versenyt, vagy ezek tagjai vehetnek 
részt a versenyeken. Mindezt azért mondom, 
mert körülbelül fél éve kínlódok azzal, hogy 
átnéztük a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség teljes egyesület és tagszövetségi nyilván-
tartását, hogy mely tagegyesületeknél, hol 
van rendben, hol van valami hiányosság a 
törvényességet illetően. 

Kérem, jelen pillanatban 99 olyan egyesület 
van ezen a listán, ahol a bíróságon bejegyzett 
elnök és a szövetségbe leadott elnök neve nem 
egyezik. Ha a bírósági nyilvántartás a jó, ak-
kor nincs probléma. A törvény azt írja elő, 
minden választást követően az újonnan 
megválasztott tagszövetségi, vagy egyesü-
leti vezetőket be kell jelenteni a bíróságra. 
A bíróság nyilvántartásba veszi, ezt a nyilván-
tartást el kell küldeni a Szövetségnek. Aki ezt 
nem csinálja, törvénytelenül működik. Bármi 
probléma van az egyesületek egyesülési tör-
vény szerint, a bíróságon nyilvántartásba vett 
elnök felel az egyesület dolgaiért. 

Szakmai munkánkról. Versenybizottság, 
Bíráló Bizottság, Ellenőrző Bizottság, Fe-
gyelmi Bizottság, Etikai, Állategészségügyi, 
Junior, Történeti Bizottságok működtek a 
Postagalamb Sportszövetségen belül. Keres-
sük a többi szakmai testületek lehetőségét és 
szerepét. Az Ellenőrző és a Fegyelmi Bizott-
ság külön számol be az év eseményeikről. 

A versenybizottságunk a tavalyi küldöttgyű-
lés határozata alapján megváltozott, és a küldött-
gyűlés visszaadta azt a jogosítványt, hogy 7 fős 
legyen a versenybizottság. Elnökség javaslatára, 
eszerint működtek az elmúlt időszakban, esze-
rint végezték a munkájukat. A versenyeket a 
tagszövetségek mindegyike megállapodás sze-
rint rendezte, és a főversenyek rendezésével, 
2012-ben nagyobb probléma nem volt. Általá-
ban Magyarországon a fiatal versenyeknek a 
rendezésében, illetve a lebonyolításában voltak 
kisebb-nagyobb gondok. 

A nyarat kisebb-nagyobb veszteségekkel 
megúsztuk. Hogy mégse úsztuk meg problé-
mamentesen, az az állatvédő Hérosz Egyesü-
letnek volt köszönhető. A Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöksége a júliusi versenyhez 
kötődően ajánlást tett közzé, a nagy melegre 
való tekintettel rövidebb távról rendezzenek 
versenyt. Kérem, mi amikor megkötjük a 
megállapodást a tagszövetséggel, mi átadjuk 
a versenyrendezési jogot. De a felelősséget is 
átadjuk. És ezzel a felelősséggel Önöknek kell 
élni. Azt javasoltuk a kerületnek, hogy 3-350 
km körüli távolságokról rendezzenek verse-
nyeket, föl is tettük a honlapra. Volt, aki örült, 
volt, aki háborgott. De nem megoldás az, hogy 
följelentjük a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetséget az állatvédő egyesületeknél, mert a 
Tagszövetség nem fogadja meg az ajánlásokat. 
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Tudják miért nem megoldás? Mert ez 
vizsgálatot eredményez, és ebbe az is bele-
tartozik, milyen a szállítójárművünk, meny-
nyi galamb van bepakolva a ketreceinkbe. 
Hogy vannak ellátva a galambjaink. Visz-e 
az autó vizet? Mert ha nem visz az autó vizet 
és lerobban és meg kell állni valahol a réten, 
nem tudnak itatni. Uraim, a kocsiba víz kell. 
Higgyék el, hogy egy-egy verseny szervezé-
sének iszonyúan sok problémája, feladata és 
tennivalója van, amit Önök nagyon jól tud-
nak, nagyon jól is csinálnak. Nagyon kérek 
mindenkit, saját felelősséggel jelentsen föl 
szövetséget, tagszövetséget a saját verseny-
rendezését illetően. Hogy nem jó, a gondolat, 
a cselekedet, az biztos. Hogy nem használ, 
az is biztos. Hogy fölkelti a figyelmet a tevé-
kenységükre, 151%. 

Több zóna díjkiosztón elmondtam: ver-
senyt rendezni a felelősséghez tartozóan csak 
úgy lehet, hogy a helyszínen eldöntöm, hogy 
lehet-e startolni, vagy nem lehet. Szerdán 
nem lehet eldönteni a szombati, vagy va-
sárnapi versenyt. A verseny megrendezésére 
mindig készülni kell, az időjárást figyelembe 
véve lehet halasztani a versenyt, de a szabá-
lyoknak megfelelően a starthelyen álló au-
tóval kell rendelkezni. Ne csináljunk olyat, 
hogy elmegyünk egy 300 km-es versenyre, 
és kérem, visszajövünk 280-at és 20 km-rel a 
cél előtt elengedjük a galambjainkat. Ez nem 
biztos, hogy egy sportszerű dolog. Főleg a 
galambokkal szemben nem. 

Valószínűleg van olyan optimális távolság, 
pl. 100 km, ahonnan a galambjainkat el le-
hetne engedni. Ez sokkal sportszerűbb, mint 
hazahozni és utána három napig jönnek a ga-
lambok 20 km-ről.

A fiatalok versenyénél el kell, hogy mond-
jam, több problémát okozott a fiatalok be-
tegségei, nem kezelése, nem oltása a fiata-
loknak. A fiataloknál, kérem, tudomásul kell 
venni, ami Nyugaton 2-3 évvel ezelőtt volt 
betegség, az már mind Magyarországon van. 
Ebben van a cirkovírus, ebben van a coli, 
minden benne van. Olyan is van, amiről nem 
is tudunk. És higgyék már el, kezelni kell a 
galambokat. Mert Önök a szabályok szerint 
1-1 ketrecbe kell, hogy külön-külön rakják 
a galambokat a versenyeken. Ha valamelyik 
fertőz, akkor mindegyiket fertőzi. Nagyobb 
figyelmet kérek a fiatal galambok tartására és 
versenyeztetésére.

A jövőt illető 2013-as évi versenyprog-
ramjaink is megjelentek az újságban. A 
kiírásból kettő dolgot kiemelnék. Az egyik, 
nem tudtuk ellenőrizni és nem is kérjük az 
elmaradt versenyek jelentését. Ne jelent-
sék! Nem tudok vele mit csinálni. Kezelhe-
tetlen a kérdés, nem kell jelenteni. Másik, 
ami 2013-ban nem kell lebonyolítani, kérem, 
az élgalamb jelentést. Önök sem tudtak 
vele mit kezdeni. Ugye azt mondtuk, hogy 
jelentse le az élgalambot. Főleg a nemzeti 
versenyeknél. De már nem ment ki senki el-
lenőrizni, mert mindenki versenyzik. Aki ért 
hozzá, az versenyzik, az nem megy ki. Aki 

nem ért hozzá, az minek menjen? Tehát az 
élgalamb jelentést nem kérjük, csak pénzdí-
jas és maratonversenyek dönthetnek úgy, 
hogy jelentik az élgalambot. Ahol pénzdíjas 
verseny lesz, a magyar szövetség rendezésé-
ben, mi azt le fogjuk ellenőrizni. Ha maraton 
rendezi a pénzdíjas versenyt azt ellenőrizze 
le ő. Ha a kerület rendez egy pénzdíjas ver-
senyt a kerület ellenőrizze le. 

Lesz azért mit ellenőrizniük, a tagszö-
vetség élversenyzőit – legalább hármat, aki 
az első három helyen van, mondjuk a 3., 4. 
út után, aki az élbe van, legyenek szívesek 
ellenőrizni. Aki az elején van a versenynek, 
annak szüksége van az ellenőrzésre önvéde-
lemből. A postagalamb sportunkban, ma sem 
– már évek óta hiába próbálkozunk – nem az 
elismerés és a dicséret hangzik el 1-1 pos-
tagalambásztól, hanem a vádaskodás. 
És tudják, a legszomorúbb dolog az, hogy 
nem az egyhelyezéses, kéthelyezéses, 
háromhelyezéses, tehát ezzel a lista végén 
lévő sporttársakra gondolok, akik nélkül 
nem lennének bajnokok, ugye? Nem ezek 
mondják, hogy az elején lévő az csalt. Ezt a 
legkönnyebb kimondani. A bajnok szidja a 
bajnokot. A bajnok kérdőjelezi meg a bajnok 
eredményét. Uraim, ha valaki tudja, hogy mi 

munka és mi áldozat és mi energia van 1-1 
siker meg egy győzelem mögött, akkor azt 
mondom, hogy ezek az emberek a bajnokok 
kell, hogy tudják. 

Indítottunk egy ilyen sorozatot, hogy pél-
daképeink. Ma már nem merek példaképet 
mondani. Mert megvádolják. De higgyék el, 
ha a bizalom, ha a hit nincs meg abban, amit 
1-1 győzelem mögött esetleg teljesítmény-
ben a sporttárs el tud viselni, akkor nem ér 
semmit az egész dolog. Akkor állandó kér-
dőjelek, és állandóan kétkedések maradnak 
bennünk a versenyeredményeinket és a sike-
reinket illetően. 

De, csak úgy megkérdezem Önöktől: van 
valaki, aki megkérdőjelezi az olimpiai stan-
dard kategória 4. helyét? Ezzel ellentétben 
itthon megkérdőjelezték a magyar kiállítás 
eredményeit. Miért azok bíráltak, akik bí-
ráltak? Miért így bíráltak, miért nem úgy bí-
ráltak? Ez miért nem jutott tovább, az miért 
jutott tovább? 

Uraim, az a bíráló bizottság, amelyik ki-
jelölte azokat az embereket, akiket fölkért, 
akiket fölkészített – és itt van a legfontosabb 
dolog – fölkészített arra, hogy bíráljon, abban 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnök-
sége belehelyezte a bizalmát. Én elfogadom 

Bevételek 2012.tény 
értéke eFt

2013.terv 
értéke eFt

1. Tagsági díj előző évben befizetett tárgyévi:
Teljes: 3 165 12 660 2 901 11 604
Kedvezményes: 1 503 3 006 1 502 3 004
Rkt. Kedvezményes 98 196 106 212
Pártoló: 2 4 4 8
Mentes: 447 0 508 0
Összesen 5 215 15 866 5 021 14 828
Év közben: 210
Versenyengedély váltás: 4 063 11 126 4000 fő 11 000

2. Lábgyűrű rendelés következő évre:
Szabványos: 15 545 15 000
Pótgyűrű 6 508 5 000

3. Gumi versenygyűrű értékesítés: 86 e db 2 155 2 000
4. Nyomtatvány értékesítés: 1 422 1 500
5. 1% adófelajánlásból: 455 400
6. Pályázaton nyert támogatás: 0 0

7. Kiállítások bevétele:
a, Bajnokok Kiállítás 1 080 1 000
b, Országos kiállítás 17 723 10 000
8. Egyéb bevételek (jogcím szerint)

FCI, Országos versenyek 2 255 2 500
9. Szaklap posta ktg. 4 235 4 200

Szaklap hirdetés 620 500
bemérés 232 200
óvási díj 10
verseny hj. + kiállítási hj. 4 065 4 000
Bevétel összesen: 83 297 72 128
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az ő szakmai munkájukat. Én elfogadom azt, 
hogy a legjobb szándékuk szerint szerették 
volna továbbjuttatni a galambokat.

Nem rossz azért 21 országból negyediknek 
lenni. Én úgy gondolom, nem rossz, sőt nagyon 
jó eredmény. Segítsük egymás munkáját. És 
ebbe a vezető is beletartozik, az egyén is bele-
tartozik, aki fölkészíti a galambot, aki kiállítja. 
És találjuk meg magunknak azokat a kategóri-
ákat, amelyekben magyar postagalamb sport-
eredménnyel is sikeres lesz. Nem csak olimpiai 
győzelemről álmodok, hanem olyanról, hogy 
legalább dobogóra kerülne a magyar galamb. De 
lehetne egy-két dobogós helyünk. Pl. a B kate-
góriában, a C kategóriában, de a legjobb lehető-
ségeink, az E, az F, a G, a H lennének.

Kérem, három vagy öt helyezéssel olim-
piai bajnok lehet egy galamb. Tessenek ösz-
szefogni! A mi olimpián résztvevő sportos 
galambjainknak is nagyon-nagyon jó helye-
zéseik voltak. Sok első, második, és egyéb 
jó helyezéseik. Tudják mi volt a probléma? 
Kicsi volt az induló létszám, kicsi lett a ko-
efficiens.

Jónak tartom azt az időjárás jelentési 
prognózist, amiket mi a Meteorológiai In-
tézet segítségével tudtunk készíteni. Jónak 
tartom a hőségriadót is. És fogadják meg a 
következő a 2013-as évben a napfolt-tevé-
kenységre felhívó utalásunkat. Sokkal koráb-
ban jön minden, a tavasz is, a nyár is meg a 
meleg is. Tessenek odafigyelni! 

A start programot, amit Önök csinálnak, 
amit a Szövetség előírt, azt a start programot 
ma még szeretném kibővíteni. A lényeg: GPS 
használat nélkül nem lesz 2013-ban hivata-
los senkinek az eredménye. A GPS kötelező. 
Annak is, akinek elromlott az autója. Akinek 
elromlik az kérjen engedélyt, jelezze és áll-
jon olyan autó mellé, akinek van GPS-e. És 
onnan engedjen egyszer. De utána legalább 
két hét alatt csináltassa már meg azt a GPS-t. 
Milyen könnyebbség ez? Nem kell starter, 
akivel egyeztetni kell, nem kell ember, aki-
vel beszélni kell. Mert nem tudunk beszélni a 
szlovákkal, a csehekkel, az osztrákkal, a né-
mettel. A kísérőnk meg pláne nem tud. 

Bíráló Bizottság munkájában is belefoly-
tam már, amikor itt az olimpiával kapcsolatos 
dolgokról beszéltem. Azt döntötte februárban 
az Elnökség, hogy az ország valamennyi bírá-
ló vizsgával rendelkező sporttársának orszá-
gos tanácskozást tartunk. 2014-ben választá-
sok lesznek, 2015-ben meg olimpia. Minden 
fronton készülni kell arra, hogy a magyar 
postagalamb sport legalább olyan szinten 
szerepeljen, amilyen szinten egy ilyen 130 
éves elmúlt szövetség, meg egy rendező or-
szág kell, hogy szerepeljen. Ezen a bíráló tan-
folyamon, azt szeretném kérni, vegyen részt 
mindenki, aki bírálói vizsgával rendelkezik. 
Ahol beszéljünk a jövőről. A leglényegesebb, 
hogy mindig a legjobb magyar postagalamb-
ok kerüljenek el az országos kiállításra és a 
nemzetközi kiállításra. 

Nagy fegyverténynek tartom azt, hogy a 
Bíráló Bizottság minden évben nagyon szép 
kiállítást rendez, bonyolít le. És ez az idei 
évben is így volt. Az idei évben a kritikát el 
kell, hogy fogadjam, amit sokan mondtak. 
Azt mondták, hogy zsúfoltság volt. Azt kér-
deztem, hogy mihez képest. 

A gödöllői csarnok, ahol közel 10 évig vol-
tunk kérem, 40-szer 20 méteres, 800 m2. Ahol 
most volt a kiállítás januárban – ez a C csar-
nok – 2900, majdnem négyszer akkora, mint 
a gödöllői. Uraim, majdnem négyszer akkora. 
Mégis azt mondják, hogy zsúfolt volt. Persze, 
mert rosszul osztottuk el a standok helyeit. A 
bejárat volt a kijárat is. És ott rontottuk el az 
egészet, hogy rögtön a bejárattól 10 méterre 
odatettük a folyosón az egyik büfét. És oda 
tettük 8 méterre a szövetségi standot, ahova 
mindenki oda szeretne menni, meg a Galamb 
Hungária standját, ahova mindenki oda sze-
retne menni, föltorlódott a tömeg, zsúfoltak 
voltunk. A teremben szétszórtan elhelyezett 
2-300 szék pedig túl kevésnek bizonyult. Jö-
vőre oda fogunk figyelni erre a dologra is.

Nyitra után hétfőn már helyszínt kerestem 
a 2015-ös olimpiának Budapesten. Elmentem 
a Symába, elmentem a Budapest Arénába, el-
mentem a Hungexpora. A Symában mind a 
három csarnokra szükségünk lenne, az A, B, 
C-re. Ez így együtt kb. 16 000 m2 – a három 
csarnok. A Hungexpon korlátlan lehetőségek 
vannak kiállítás rendezésre.

Felmerült annak a lehetősége a Bíráló Bi-
zottság részéről, hogy a 2015-ös Olimpiára 

Kiadások 2012.tény 
értéke eFt

2013.terv 
értéke eFt

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

munkabére: 7.160 7.160
munkabér közterhei: 1.635 1.635
Költségtérítése összesen: 2.137 2.137
Összesen: 10 932 10 932

b, Tisztségviselők (elnökség+szakbizottságok)
Tiszteletdíja: 0 0
Költségtérítése összesen: 1 338 1 338
Összesen: 1 338 1 338
összesen (a+b): 12270 12270

2. Székház fenntartása:
Közüzemi díjak (ELMŰ, Gáz, Tel, ADSL, ISDN...: 3.156
biztosítások, karbantartás, javítás: 1.210
összesen: 4 366 5 000

3. Működési költségek:
szállítás, posta: 1 353 1 500
Számítógép, másológép vásárlás: 0 0
Nyomtatv., irodasz., jogsztár, programok, weblap: 1 420 1 500
Bank ktg., illeték, kamat 509 500
összesen: 3 282 3 500

4. Lábgyűrű rendelés költségei:
szabványos: 10 213 10 000

5. Gumi versenygyűrű gyártatás: 2 500 2 500
6. Rendezvények:

Európa - Országos kiállítás 20 755 10 000
Országos kiállítás 620 700

7. Nemzeti versenyek:
Díjak, pénzdíjak, szállítási költségek: 6 684 6 500

8. Megbízási díjak:
Könyvelői iroda, jogtanács, egyéb megbízás 3 500 3 500

9. Szaklap Kft.
Szaklap, kiadványok, postázás 13 618 13 000

10. Értékcsökkenés: 544 500
11. Le nem vonható ÁFA 4 830 4 000

Kiadás összesen: 83 182 71 470
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készülve külön időpontban rendezzük meg a 
magyar kiállítást, ne az Olimpiával egy idő-
ben. A külön kiállítás után, az Olimpia előtt 
egy héttel pedig rendezzünk a legjobb 10-10 
Standard hím és tojó galambnak úgynevezett 
olimpiai válogatót.

Etikai Bizottság azt jelezte, hogy szólni 
kíván. Nekem óriási problémát okoz az a stí-
lus, ahogy a postagalambászok egymással és 
egymás között beszélnek. Vagy nyíltan, vagy 
inkognitóban. De tudják, amit kettő ember 
tud, az már nem titok. Csak kérdés az, hogy 
mikor derül ki. De kérem, nem biztos, hogy 
sportszerűen járunk el akkor, amikor egymást 
– nem csak a versenyeredmények kapcsán – 
szidjuk, hanem azon kérdéskörökben is, hogy 
ki mit csinál, hogyan csinálja. Jól, vagy rosz-
szul? Hogyan kezeli a pénzt? Jól, vagy rosz-
szul? Mit csinál a pénzzel? Hogyan él, miből 
él? Vádaskodunk, ki mit tett ki - mit, mennyit 
lop el stb. stb. 

Azért gondolkodjanak el rajta, hiszen az 
elmúlt években én mindig is tiltakoztam az 
ellen, hogy a vezetőinkbe nem kellene min-
den egyes alkalommal beléjük rúgni. Elvá-
rom, hogy tiszteljék, meg köszönjék meg 
nekik a munkát. Nagy problémám a vezetők 
iránti tisztelet, megbecsülés hiánya, de ez a 
társadalomból fakad, vagy a társadalomban 
látottak következménye. Valamikor a Szö-
vetségnek volt nyílt fórumlehetősége. A fó-
rumon jeligével, elkezdték szidni egymást 
a fórumozók. Önök közül még sokan kell, 
hogy emlékezzenek rá az 1990-es években 
a szaklapon keresztül ment a pocskondiázás. 
Vegyék elő a régi szaklapokat. 

Én úgy gondolom, hogy minden fórumon 
ezért szólni kell, hogy valahol a másik is 
ember, és az emberi méltóságról ne feled-
kezzünk meg soha. Nem kell megköszönni 
a munkát, ha valaki csinál valamit – csak 
nem kell érte állandóan leszúrni. Az ember-
ségét és a méltóságát azért kellene megőrizni 
nyíltan is, meg titkosítva is, mert mégiscsak 
emberek vagyunk. Kérem, ezt a sportot nem 
lehet egyedül játszani. Ezt vagy együtt, vagy 
sehogy. De nagyon figyelemre méltó az, hogy 
a Galambász Szövetség ugyanezzel a prob-
lémával küzd. Őnekik is van egy fórumjuk, 
ott is ilyen jeligés nevekkel szidják egymást. 
Ők úgy döntöttek, letiltják. Aki így nyilvánul 
meg, az nem jelenhet meg legközelebb. 

Kezembe akadt egy újság, amikor elgon-
dolkodtam, hogy nem a postagalambászok-
kal van a legnagyobb probléma, hanem a 
társadalommal. És tudják miért? Kérem, az 
országgyűlési képviselők is ezt csinálják. Az 
országgyűlési képviselők, a mi honatyáink. 
Nem akarom kritizálni őket, én csak idézek 
az újságból. Kérem: „patkány”, „köcsög”, 
„kisanyám”, „nyaligátor”. És ez mind a Par-
lamentben hangzik el. Akik olvassák az új-
ságot, láthatják. Most akkor kikről vegyünk 
példát, ha nem őróluk? És ezzel nem kritizál-
tam, én csak mondom a tényeket.

Ez egy zárt közösség. Ez egy olyan zárt kö-
zösség, akik egy speciális dologgal foglalkoz-

nak, a postagalambbal. Kérdezem, mindenáron 
bele kellene vinnünk a magánéleti, a társadal-
mi, a közéleti, a munkahelyi problémánkat 
abba, hogy a galambjainkat fölkészítjük meg 
versenyeztetjük? El kell viselnünk egymást, 
uraim. Higgyék el, ha ez nem fog valamilyen 
szinten a fejünkbe és a közösségeink által vala-
milyen módon normalizálódni, akkor itt azért 
nem csak a létszámmal, hanem a versenyzé-
sünkkel is rettenetes nagy probléma lesz. 

Ez nem csak magyar jelenség, a világon 
sem szent minden. Már a Teréz anyára is 
azt mondták, hogy lehet, hogy mégsem volt 
szent. Itt van előttem egy újság, ahol a Te-
réz anyát azzal gyanúsítják, hogy lehet, hogy 
több millió dollárt elsíbolt. Nem borzasztó? 
Nem borzasztó ilyennel foglalkozni? Mert 
egy angol cég, azt derítette ki, hogy a Teréz 
anya kalkuttai missziója az „hullaház volt” – 
idézőjelbe téve. Nem jótékonykodott, csak 
hirdette az igét, és nem adott senkinek sem-
milyen anyagi támogatást. Ellopta a pénzt.

Ugyanezt látom vissza a magyar posta-
galamb sportban. Nagyon sokszor kapom 
vissza azt, hogy mit csinál a Szövetség, mit 
csinál a kerület, mennyi pénz tűnik el itt, 
mennyi pénz tűnik el ott. Biztos, hogy ez 
nem így van. De nem biztos, hogy ezeket a 
dolgokat mind névtelenül kell közölni. Nem 
biztos, hogy mindenkivel vádaskodni kell. Én 
úgy gondolom, hogy ezzel az iránnyal nem 
jó irányba haladunk. Semmilyen szinten, sem 
az egyesületben, sem a tagszövetségben, sem 
a Szövetségben.

Versenyeink hitelességéhez én azért egy 
dolgot még el szeretnék mondani. Nagyon 
fontos az egyesületi létszám. Nagyon fontos 
a gyűjtési létszám. A gyűjtés szabályossága, a 
dokumentumok kezelése. Ugye nem mondok 
én újat ezzel, Önök ezt nagyon jól tudják, és 
lehet, hogy így is csinálják. Csak fölhívom 
a figyelmet arra, ami több helyen nem így 
játszódik le. A galambok bepakolása. Egy 
ketrecbe, vagy külön ketrecbe teszi az adott 
versenyző a galambot. 

Uraim, ha csak egy egyesületnél problé-
ma a versenyzés, akkor már országos prob-
léma a szállító ketreceknek a bepakolása. Ki 
hova pakol? És persze rögtön hozzáteszem, 
ezt azért mind meg lehet előzni. Meg lehet 
előzni a kerületi versenybizottságok följegy-
zése alapján, mindenki külön pakol. Vagy 
döntsék el, hogy mindenki egybe pakolhat. 
A szállítóeszközbe ki pakol a fölső sorba, ki 
pakol az alsó sorba. Ne az Egyesület döntse 
el és ne az Egyesület élversenyzője hanem a 
tagszövetségi versenybizottság. Gyűjtési sor-
rend. Én azért tavaly is láttam olyan zokogó 
postagalambászt, aki kerületi második lett. 
És zokogott, hogy az ő galambja reggel 10 
óra óta ment egész nap a 40 fokos melegben 
a gyűjtési körben. És az ő galambja egész 
nyáron így ment. Miért nem lehet fordítani? 
Fele úton így megy, másik fele úton a másik 
oldalon megy. Tessenek odafigyelni, mert a 
galambász zokon veszi az ilyeneket, még ak-
kor is, ha eredményesen szerepel, ha sikeres. 

A kísérő kérdése. Elmentek autók 2012-
ben kísérő nélkül több esetben is, és azért em-
lítem meg, hogy 2013-ban ne menjen el autó 
kísérő nélkül versenyre. Szabálytalan, uraim, 
és a galambok ellátását teszik tönkre, kérdő-
jelezik meg a start hitelességét. Kötelező a 
kísérő küldése minden versenyre. 2013-ban 
azt tervezzük, hogy minden startról a rende-
ző tagszövetség videó felvételt készítsen. 
Az elkészített videó megint a tagszövetség, a 
versenyrendező és a versenybizottságnak az 
imázsát növeli, és megnyugtatja a verseny-
zőt, hogyha másnap fönn van a videó és látja, 
hogy hogyan engedik ki a galambokat. Mert 
állandó a vádaskodást. Én most is, egy hete 
is hallottam, két hete is hallottam olyat, hogy 
olyannak osztottam ki az zóna díjkiosztón a 
díjat, akinek a galambját hamarabb kienged-
ték, mint a többit. Higgyem, nem higgyem? 
Igaz, nem igaz? Ha van egy videó, ez azért 
rövidre zár mindent.

A Szövetség részéről központi ellenőrzé-
seket fogunk elrendelni olimpiai érdekből. 
Ez azt jelenti, hogy miután ugye hozzánk 
jönnek be az adatok, ezért mi látjuk országos 
szinten, hogy kinek vannak jobb eredményei. 
Három évvel ezelőtt bejelentettem Önöknek, 
hogy doppingvizsgálat sorozatot kezdünk 
el, csináltuk is a doppingvizsgálatot ezt foly-
tatni fogjuk. Évente 3-4-5 sporttársat fogunk 
vizsgálni. Mindenképpen szeretnénk élver-
senyzői ellenőrzéseket.

A közhasznúsági jelentésről azért nem 
szólnék, mert az Ellenőrző Bizottság ezt meg 
fogja tenni. A jövőt illetően szólnom kell ar-
ról, hogy az elektromos rendszerek moderni-
zálása, illetve szabálymódosítása az a követ-
kező év, lehet, hogy már 2013, de 2014-nek 
is a feladata. 

És itt szeretném bejelenteni, hogy 2014-től 
Magyarországon is, és az FCI valamennyi 
tagországában a mostani Nyitrai Kongresz-
szus azt fogadta el, hogy egyféle színű gyűrű 
lesz a világon. A 2014-es gyűrű ez aranyszí-
nű lenne. Ott volt 37 ország, megszavazták, 
hogy a gyűrűre ugyanazon feliratok kerül-
nek, amik most vannak, csak az FCI logó is 
legyen rajta. Mindez azért – megelőzték azt 
amit Nyitrán láttunk –, hogy volt egy kínai 
stand, és a kínai standon német, holland, bel-
ga, gyűrűket árultak. Magyart nem árultak, 
még ott nem tartunk. A magyar gyűrűs ga-
lamb még nem olyan kelendő a világon.

Egy biztos, csak hivatalos, az FCI szab-
vány szerinti gyűrűvel lehet versenyeztetni 
a galambot, a gyűrűket az FCI valamennyi 
tagországban a Szövetség forgalmazza. Az 
FCI mindenesetre azon országoknak szeret-
ne postagalamb gyűrűket gyártatni és ver-
senyeztetni postagalambokat és kiállításra 
vinni, ami az ő fennhatósága alatt készül. A 
gyűrűgyártókkal folyik az egyeztetés, hogy 
fizessenek a gyűrűgyártók a gyűrűk után a 
nemzetközi szövetségnek valami részesedést. 

A csökkenő galambász létszám, csökkenő 
versenyzői létszámot is fog maga után hozni. 
Kérem ezért fontoljuk meg, amit a Szövetség 
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részéről több éve mondunk, ún. közösségi 
dúcokat csináljunk. A közösségi dúc 1-1 te-
lepülésen egy olyan dúc, ahova azok az em-
berek járhatnának le, vihetnének galambot, 
gondozhatnának, versenyeztethetnék, akik-
nek vagy pénzük vagy idejük vagy lehetősé-
gük nincs dúcot fenntartani, versenyezni. És 
ezt 1-1 egyesület megoldhatná. 

A fiatalok érdekében 2013-ban minden 
tagszövetségnél szeretnék utánfutós dúcot 
csinálni. Ezeket a dúcokat el tudjuk vinni 
egy-egy iskolához, egy ünnepségre, bárho-
va, lehet, hogy motivációt kap 1-2 gyerek, 
közösség ahhoz, hogy ő postagalambokkal 
foglalkozzon. Lásson postagalambot! Elő-
ször csak az iskolánál megnézi, elvisszük 1-2 
km-re, elengedjük a galambot és mindenki 
legnagyobb örömére visszajöhet a galamb. 
Ez azért lehet, hogy már lesz olyan élmény, 
mint amikor a számítógépet bekapcsolja.

Tavaly meg lettem szólítva Silay Ferenc ál-
tal. Én a közgyűlés után megnéztem az akkori 
statisztikát, elmondom a mostani 2013. janu-
ár 1-i állapotot. A Szövetség elnökségének a 
korátlaga 61 év. A szakbizottság vezetők kor-
átlaga 62 év. Tagszövetségi elnökök korátlaga 
59,7 év. Egy ember, a Hajnácki Ákos, 33 éves. 
Három ember, aki 50 év alatti, 8 ember, aki 60 
év alatti, 15, aki 70 év alatti – tehát 70 és 60 
között – és három, aki 70 év fölötti. Az egye-
sületi elnökök és a kor megoszlással. 3 ember 
van 80 év fölött, azért tiszteletet megérdemel-
ve fölsorolnám: Nagy Gyula B04, Rózsa Imre 
N13 és Rucz János U18. 80 év fölöttiek. Kö-
szönöm szépen, hogy még mindig vállalják a 
munkát. Hetven év fölöttiek 33-an vannak. 60 
év fölöttiek, tehát 60 és 70 év között 107 egye-
sületi elnök. Ötven és 60 év között van 110 fő, 
40 és 50 között van 45 fő, 30 és 40 között van 
27 fő és 30 alatt 3 fő. Szintén elmondanám: 
Németh József F05, Csikász Pál U04, Gulyás 
László H04. Ilyen a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség vezetői korátlaga. 

Ha valaki munkát akar vállalni, vállaljon, 
korlátlan lehetőségi vannak, de jelen pilla-
natban van egy korosztály, aki csinálja. Én 
csak azt kérdezem, amit sokszor megkér-
dezünk, mi lesz, ha ez a korosztály elmegy 
vagy lemondja, vagy nem csinálja. 30 ember 
van, aki 40 év alatti és Postagalamb Sport-
egyesületekkel foglalkozik. 30 fő a 320-ból. 
290 fő mind idősebb. Mi lesz, hogyha ezek 
abbahagyják, vagy nem csinálják?

Adtunk ki egy tesztlapot, Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség 1-es számú tesztlapja. 
Hadd kérjek mindenkit, hogy majd töltse ki. 
Mert én úgy gondoltam – megbeszélve né-
hány sporttárssal és a szaklap szerkesztővel 
közösen – hogy a szaklapban ezentúl minden 
témakörben oktató jelleggel, tanítási jelleg-
gel tesztlapokat fogunk közreadni, amiből a 
jó válaszokból lehet arra következtetni, hogy 
mit kell csinálni. Ez a szervezeti szabályzat-
ra, alapszabályra épülő kérdéssor. Visszakül-
dik a tesztlapokat, az országos kiállításon 
csinálunk belőle egy ingyenes sorsolást, pos-
tagalambokat fogunk kisorsolni.

Meg kell említenem azt, hogy a Szövet-
ségben APEH vizsgálat folyik, ötéves. 2007-
2008-2009-2010-2011-es éveket vizsgálják. 
Hasonló vizsgálat folyik a Budapest 2-ben. 
Ott is 2007-8-9-10-11. Ugyanez a vizsgálat 
folyik énellenem is az APEH-nál, 2007-8-9-
10-11. Névtelen feljelentés alapján mind a 
három. És nem biztos, hogy meg fog állni. 
Csak szólok előre. Nem biztos, hogy jó úton 
járunk az ilyen feljelentésekkel. Volt már kü-
lönben 2002-ben APEH vizsgálat, azóta eltelt 
néhány év, most újabb vizsgálat névtelen fel-
jelentés alapján. 

Nem tudom azonosítani – nem is akarom 
különben – hogy milyen körök jutottak idáig, 
hogy egy tagszövetséget, egy Szövetséget, 
meg a Szövetség elnökét jelentsék föl név-
telenül, de most is azt mondom, nem biztos, 
hogy jó úton járunk. Mi van akkor, ha minden 
tagszövetségnél vizsgálat lesz? Csak kérde-
zem. Jogi közösségekről beszélek. Mi van 
akkor, ha minden egyesületnél vizsgálat lesz, 
mint jogi közösségnél? Mert a postagalamb-
sporthoz kötik az egyiket, meg a másikat is. 
Mi van akkor? Úgy élünk közösségeinkben, 
úgy végezzük munkánkat, ahogyan a szabá-
lyok szerint kell? Tehát én úgy gondolom, 
hogy ez már azért nagyon a vége annak, amit 
postagalambsportban el lehet képzelni arról, 
hogy a mi közösségünk tagjai milyenek és 
milyen felelősséggel cselekednek. 

Természetes, hogy az újságon keresztül fo-
gom értesíteni a tagságot, meg a következő 
közgyűlésen elmondani, hogy mi a vizsgálat 
eredménye. Én csak előre szeretnék szólni, 
hogy ez a módszer nem biztos, hogy jó irány-
ba viszi a magyar postagalamb sportot, és 
egyéb emberi, etikai kérdéseket is felvet. Bí-
zom benne, hogy az APEH vizsgálat kimerítő 
lesz, és tényszerű meg tárgyszerűen fog ered-
ményt produkálni. Uraim, 30 tagszövetség 
van az országban, 320 egyesület. Tessenek 
végiggondolni! Egy dolgot kérek csak, ha ha-
sonló feljelentés történik valahol, azt kérem, 
hogy a Szövetségnek jelezzék. 

2012-höz még hozzátartozik volt egy Euró-
pa kiállítás a Syma csarnokban, amelyet egy 
8000 m2-en, én szerintem jól megrendezett 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség a Bí-
ráló Testület közreműködésével. Ez az olim-
piai bizalom előlege, ez 2012-es kiállításunk 
eredménye is. Tehát erről a kiállításról egy-
részt az Ellenőrző Bizottság, illetve a második 
napirendi pontban majd én is még szólnék. 
Mindenesetre 13-14 ország vett részt ezen a 
kiállításon.

2. A 2012. évi zárszámadás beterjesztése és 
a 2013. évi költségvetési terv beterjesztése

A költségvetési beszámolót a közgyűlést 
megelőzően közreadtuk. Néhány kiegészítést 
szeretnék tenni.

A 2012-es tény számadatok több mint 10 
millióval növelték a 2012-ik évi költségveté-
sünk bevételi és kiadási oldalát. Nem tudtuk 
reálisan tervezni az Európa kiállítást, ebből 
adódnak a megnövekedett összegek.

Az elmúlt évek taglétszám adatait kisérve, 
jelentős – 42 % – a kedvezményezettek szá-
ma. Jelentős a lábgyűrű rendelés visszaesése, 
a gumigyűrű és a nyomtatványok értékesítése. 
Jelentős csökkenést mutat a versenyző tagok 
száma, amely 2010-ben 4314 fő, 2011-ben 
4173 fő, 2012-ben 4063 fő volt. A Bajnokok 
kiállítását megváltozott funkcióval, de minden 
évben meg kell rendezni.

Ezzel szemben növekvő tételek a személyi 
jellegű kiadásaink, a Székház fenntartás és a 
működési költségeink.

Felkérném Dr. Rózsa Ernőt az Ellenőrző 
Bizottság elnökét beszámolója megtartására.

 
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Az Ellenőrző Bizottság a Sportszövetség 

Alapszabálya 18. szakaszában foglaltak fi-
gyelembevételével végezte feladatait.

1. A tagsági viszonyból eredő jogok és kö-
telezettségek biztosítása területén megállapí-
totta, hogy a sportszövetségi alapszabálynak 
az éves küldöttgyűlésen elfogadott módosítá-
sai a szaklapban megjelentek és így a teljes 
tagság tájékoztatása megtörtént.

Az évközben döntési hatáskörrel rendelkező 
elnökség előre meghirdetett éves munkaterv 
alapján működött. Üléseit a meghatározott 
időpontokban és tervezett napirendi ponto-
kat – valamint a felmerült aktuális kérdéseket 
– megvitatva megtartotta. Az ülések határo-
zatképesek voltak, döntéseit nyílt szavazás 
mellett, szótöbbséggel hozta. Egyes a tagsági 
viszonyt vagy szervezeti alakulást érintő kér-
dések tárgyalásánál az érintettek meghívásra 
és meghallgatásra kerültek. Az ülésekről a 
szaklap folyamatosan tájékoztatott.

A kibővített elnökségi-tagszövetségi veze-
tői értekezlet megtartása, a témák megvitatás-
ra kerültek, de súlyos szépséghiba, hogy azon 
több tagszövetség nem képviseltette magát.

Az elnökségi üléseken az Ellenőrző Bizott-
ság az esetek többségében képviseltette magát.

A tagsági viszonyhoz fűződő jogok terüle-
tén érdekesnek tartaná az Ellenőrző Bizott-
ság, hogy a Sportszövetség Etikai, Fegyelmi 
és Ellenőrző Bizottság tekintsék át és terjesz-
szenek az Elnökség elé elvi állásfoglalást – a 
már többször gondot okozó – olyan egyesü-
leti, tagszövetségi átalakulások jogosságáról, 
amelyeknek egyértelmű célja egyes tenyész-
tőknek vagy egyesületeknek a versenyekből 
történő kizárása. Itt a jog és a joggal való 
visszaélés fogalmát kellene sportunk sajátos-
ságaiban értelmezni, annak alapjai, hogy az 
Egyesülési jogról szóló (2011. évi CLXXV.) 
törvény már a bevezetőjében általános ér-
vénnyel kimondja (3. §. 3.) „Az egyesülési 
jog gyakorlása nem járhat mások jogának és 
szabadságának sérelmével.”

Egyre gyakrabban fordulnak a sporttársak 
vélt vagy valós sérelmeikkel egyenesen az 
elnökhöz, elnökséghez, sőt egyre többször 
egyenesen ügyvédhez. Elgondolkodtató, 
hogy alapszabályunkban, szabályzataink-
ban hangsúlyozottabban kellene kimondani, 
hogy a sportszövetségbe történő belépéssel 
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a postagalambász-élet eseményeit, eredmé-
nyeit kizárólag a Sportszövetség szabályzatai 
alapján lehet minősíteni, elbírálni, megítélni 
hangsúlyozva azt is, hogy az elbírálás során 
be kell tartani, nem lehet megkerülni a kiala-
kított fórumrendszert. (I. fok, II. fok, stb.) és 
a megadott határidőket.

A versenyek erkölcsi és anyagi súlyának 
növekedésével szükségesnek látszik növelni 
az egyértelmű visszaélések esetében kisza-
bott büntetések visszatartó, elrettentő erejé-
nek fokozását. Ezeket ki kellene egészíteni a 
kitüntetések, címek, eredmények visszavoná-
sával és az egész ügynek a szaklapban tör-
ténő megjelentetésével. Ha szükséges ehhez 
címadományozási, kitüntetési szabályzatain-
kat is módosítani kell.

Sajnálattal kell megállapítani, hogy a köz-
gyűlés előtt nem szereplő szakbizottságok 
szaklapi beszámolója ismételten elmaradt.

Ismételten fel kell hívni a tagszövetségek 
figyelmét egyesületeik bírósági bejegyzé-
seinek ellenőrzésére, mert ezek nagyon sok 
helyen nincsenek rendben. Nem lenne jó, 
ha ilyen hibák miatt egy ügyészségi, törvé-
nyességi vizsgálat a tagszövetség működését 
függesztené fel.

Megállapításra került, hogy az adózók 
1%-os felajánlásai a Sportszövetség számára 
455.000 Ft támogatást jelentettek.

Az elnökségi beszámolóban elhangzottak 
és a kiküldött tájékoztatóban foglaltak szerint 
– amely adatok a Sportszövetség könyvelését 
végző akkreditált könyvelői iroda előzetes 
zárást jelentő főkönyvi kivonatában fog-
lalt adatokon alapulnak – a Sportszövetség 
éves bevétele 83.297 eFt, összes ráfordítása 
83.182 eFt így tehát eredménye 115 eFt.

A Sportszövetség eszközeinek értéke 2012 
december 31-én 20.034 e Ft, készleteinek ér-
téke 10.055 e Ft, OTP bankszámláján 8.204 
eFt áll rendelkezésre.

A fentiek alapján került összeállításra a 
Sportszövetség közhasznúsági jelentése. 
Eközben rögzítheti, hogy a Sportszövetség 
tisztségviselői munkájukért díjazásban nem 
részesültek. A Sportszövetségnek az év fo-
lyamán 2 fő főfoglalkozású és 2 fő esetileg 
foglalkoztatott munkatársa volt akikkel kap-
csolatosan a kötelezettségek maradéktalanul 
teljesítésre kerültek. Együttműködő szövet-
ségként szeretnénk a MOB-bal kapcsolatba 
kerülni. Az FCI-vel folyamatos és rendszeres 
a kapcsolatunk főleg sport, standard és állat-
egészségügyi kérdésekben. A sportszövetség 
választott tisztségviselői juttatásokban nem 
részesülnek. A Sportszövetség a törvényben 
meghatározottaknak a határidők teljesíté-
sével eleget tett. A közhasznúsági jelentés 
számszaki adatait a 2012-ik évi egyszerűsí-
tett beszámoló, mérleg és eredmény kimuta-
tás tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a Sportszövetség 
elnöksége egyértelműen támogatta, hogy a 
2015. évi Postagalamb Olimpiát – mint spor-
tunk legrangosabb eseményét – sportszövet-
ségünk rendezze meg, az Ellenőrző Bizottság 

szükségesnek tartja, hogy a rendezvénnyel 
együtt járó rendkívüli kiadások fedezése 
már a 2013. évi költségvetésben kezdje meg 
a Sportszövetség a pénzügyi alapok megte-
remtését.

A Bizottság ellenőrizte a fontosabb nyil-
vántartások vezetését, a bevételek elszámo-
lását és a kiadásokról készített számadási 
mellékleteket, esetenként az alapbizonylatot 
is megtekintve. Mindezek alapján a Bizottság 
javasolja a közgyűlésnek, hogy a beszámo-
lóban foglaltaknak megfelelően fogadja el a 
2012. évi teljesítést, a közhasznúsági jelen-
tést, még a 2013. évi költségvetési terv eseté-
ben fontolja meg az olimpiai alap megterem-
tésének szükségességét.

Végezetül az Ellenőrző Bizottság javasolja 
a küldöttgyűlésnek, hogy a 2012. évi I. FCI 
Kontinentális Postagalamb Kiállítás létreho-
zásának gondolatáért és eredményes megren-
dezéséért közgyűlési határozatban mondjon 
köszönetet a létrehozásban és a megrende-
zésben közreműködő valamennyi sporttár-
sunknak.

4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a 

sporttársakat. Mivel a Fegyelmi Bizottságot 
a Közgyűlés választja, és a Fegyelmi Bizott-
ság elnöke az Elnökségnek nem tagja, csak 
a Közgyűlésnek tartozunk évente egysze-
ri beszámolóval. Ezt most nagyon röviden 
megteszem. Nem volt olyan fegyelmi ügy 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség tag-
szövetségeiben és egyesületeiben az elmúlt 
év, vagy a beszámolási időszak folyamán, 
amelyben a Fegyelmi Bizottságnak döntenie, 
vagy állást foglalnia kellett volna. 

A tagszövetségi fegyelmi bizottságok jól 
dolgoztak, vagy kevesebb volt a tényleges fe-
gyelmi ügy, azt nem tudom. Az is közrejátsz-
hatott, hogy amikor volt egynéhány fegyelmi 
ügy, akkor tanácsokat kértek, hogy hogyan 
lehet azt jogszerűen elintézni. Volt, amikor 
a sértett fél kért jogi tanácsot, volt, amikor 
a tagszövetségi fegyelmi bizottságok, hogy 
hogyan lehet elintézni azt, hogy szabályos 
legyen a dolog, és ne tudjon kibújni mondjuk 
a csaló a hurokból. Tehát úgy látszik, hogy 
megoldódtak ezek helyben. 

Nem kellett olyan fegyelmi ügyet lefoly-
tatnunk, mint a korábbi években, ahol a sér-
tett fél két ügyvéddel jelent meg a fegyelmi 
tárgyaláson. De mert beszámolási kötelezett-
séggel tartozom, azt kénytelen vagyok el-
mondani, hogy sajnos a Fegyelmi Bizottság 
egyik tagjával volt probléma az beszámolási 
időszak során. Bizonyára olvasták a szaklap-
ban, hogy az Etikai Bizottság döntése értel-
mében id. Pintér Ferenc sporttársnak, aki a 
Fegyelmi Bizottság póttagja etikai ügye volt, 
ahol elmarasztalták. És én úgy gondolom, 
hogy akit etikai ügyben elmarasztalnak, az a 
Fegyelmi Bizottságban nem dönthet mások 
fölött, úgy gondolom, hogy vagy vissza kell 
hívnunk – közgyűlés határozhat róla – vagy 
még egy év van hátra a választási ciklusból, 

megoldjuk nélküle majd az esetleges fegyel-
mi ügyeket. Legfeljebb őt nem fogjuk behív-
ni, hogy döntsön mások felett. Tehát ennyi 
volt a beszámoló.

De mert utána a hozzászólások fognak kö-
vetkezni, hadd legyek már én az első hozzá-
szóló, és akkor nem fogok még egyszer szót 
kérni. Rózsa sporttárs már említette, hogy 
mondjunk köszönetet az Európa kiállításért. 
Én úgy gondolom, hogy a nemzetközi szak-
irodalmat elég jól szoktam tanulmányozni, 
minden hétfőn a postaládámban van a Die 
Brieftaube c. német szaklap. Az utóbbi idő-
ben folytatásos sorozatban, 3 vagy 4 cikk je-
lent meg a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségről, a benne folyó tevékenységről a német 
galambász újságban. De megjelent a 2012-es 
kínai évkönyv, amelyben nagy örömmel és 
meglepetéssel tapasztaltam, hogy a budapesti 
Európa kiállításon szereplő belga nagymes-
terek már hivatkoznak a kínai évkönyvben 
arra, hogy Budapesten hogy szerepelt a ga-
lambjuk, és egyáltalán milyen eredményeket 
ért el. Tehát úgy gondolom, hogy a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség az elmúlt évek-
ben nagyon nagy utat tett meg a nemzetkö-
zi ismertség és elismertség irányában. Ezért 
mindenképpen köszönetet kell mondanunk. 
És azt is támogatnám, hogy 2015-ben próbál-
juk megrendezni ezt az olimpiát Budapesten. 
Köszönöm szépen.

5. Az 1., 2., 3. és 4. napirendi pontok 
megvitatása, határozathozatal

Bárdos István: Köszönöm szépen. És 
a Gyulai József már átlépett az 5. sz. napi-
rendi pontba, abba az van, hogy 1, 2, 3, 4 
napirendi pontok megvitatása, összegzés és 
határozathozatal. Várjuk a hozzászólásra je-
lentkezőket.

Ifj. Bartoli Rudolf: Tiszteletem minden-
kinek! Ifj. Bartoli Rudolf vagyok a B3-as tag-
szövetségtől. Lehet, hogy azt az olimpiával 
való felvetést én rosszul értelmezem a kiállí-
tással kapcsolatosan, hogy külön akarunk tar-
tani egy országos kiállítást, és teljesen külön 
időpontban egy olimpiát.

Bárdos István: Igen, ez egy javaslat. Az 
olimpia előtt egy héttel, két héttel, de lehet 
egy hónappal előtte is, találjunk majd egy 
időpontot rá.

Ifj. Bartoli Rudolf: Akkor, ehhez kérdezem, 
hogy miért fosztjuk meg a legjobb magyar pos-
tagalambászokat, kb. 600 embert attól, hogy a 
galambját lássa a világ az Olimpián?

Bárdos István: Én azt mondtam el, hogy a 
bíráló Bizottság mit javasol, de ha a magyar 
postagalambászok úgy látják, hogy az olim-
piával együtt legyen egy nemzeti kiállítás is, 
mint mondjuk Nyitrán, vagy Poznanban volt, 
azokhoz hasonlóan lehet a mi Olimpiánkat is 
megrendezni.

Ifj. Bartoli Rudolf: A látogatottság kér-
dése megoldható, ha az olimpián az érmes 
galambok mellett a magyar kiállításnak is 
helyet adunk. Innentől kezdve ezzel saját 
magunkat tudnánk propagálni.
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Gál László: Jó napot kívánok! Tisztelettel 
és szeretettel köszöntök mindenkit a küldött 
közgyűlésen. Gál László vagyok, és a Dél-
Duna tagszövetség versenybizottsága, illet-
ve a Pannon Maraton versenybizottságának 
elnöke. Elmondanék én is 1-2 gondolatot. 
Reagálnék az elnök úr beszámolójára. Igen, 
hát, ez már évek óta látszik, hogy a fiatalok 
jelenléte a postagalamb sportban nem szá-
mottevő, vagy lehetne sokkal jobb is. Igen, 
a környezetemben is próbálkoztunk ilyennel, 
hogy megmutatjuk a postagalamb sportot az 
általános iskolákban. Elhangzottak itt a be-
számolókban, hogy bizonyos tenyésztőket 
tetten érnek csaláson és egyebeken. És ennek 
általában az szokott a gyakorlata lenni, hogy 
annak az 5000 tenyésztőnek szigorítunk egy 
kicsit a munkáján, szigorítunk egy picit a 
működésén aki tisztességesen versenyez. És 
akkor megint 2-3 ember, vagy 5-10, vagy 20 
ember beleun. Az én véleményem szerint azt 
a néhány embert aki nem a helyes úton járt, 
az ellen teljes szigorral kéne lesújtani.

Be szeretnék számolni arról is, hogy van 
itt a kezemben egy nyilatkozat, amit nem 
szeretnék felolvasni több oldalon keresztül. 
Mihalik Csaba sporttárs írta le a gondola-
tait, aki a Pannon Maraton Klub elnöke. Én 
ebből csak három mondatba elmondanám a 
véleményét, és ez az én véleményem is, meg 
úgy gondolom, hogy a pannonos társaság vé-
leménye is. 

Azt szeretnénk, hogy a 800 km-en felü-
li dúcoknak ne rendezzünk külön versenyt 
Radeburgból. Hanem azokat is ott engedjük 
fel Magdeburgban a többivel együtt. Mert a 
tavalyi tapasztalatokból kiindulva a berlini 
versenyen a Pannon Maraton területén ösz-
szeszedtük azokat a galambokat is, akik nem 
Pannon Maratonosok. Tehát ugyanez a 820 
km-ről feljebb lévő Magdeburgról beszélünk, 
hát kb. ez a terület az, amiről én is beszélek. 
Egyedül egy kérdés van csak, a harmadik 
zónának a felosztását úgy kéne megvariál-
ni, kiszámolni, hogy mindenkinek az esélyei 
egyelőek legyenek. 

Évek óta járunk ide, és én már akkor is ide 
kezdtem járni a gyűlésekre, amikor 7 tag-
szövetség volt az országban. Sokáig tizen-
egynéhány lett, most 30 tagszövetség van. 
Én azt hiszem, hogy nem oldotta meg a 30 
tagszövetség léte sem ezeket a problémákat, 
amivel küzd a magyar postagalamb társada-
lom. Ugyanis a 30 tagszövetségen belül is 
legalább 10-20-30%-a elégedetlen a verseny-
nyel, az elhelyezkedéssel, elégedetlen azzal, 
ahol lakik, és magyarázza a bizonyítványát. 
Én azt mondom – és ebben megint nem mon-
dok újat, – kétirányú nemzeti versenyt kell 
szervezni. 

Ha mindig csak egy irányban verseny-
zünk, lehet a 30 tagszövetség helyett még 
30, összesen 60, akkor is lesznek elégedetlen 
versenyzők. Akkor is lesznek hátrányos hely-
zetben lévő versenyzők. Kétirányú versenyt 
kellene rendeznünk és ez a versenyforma le-
gyen Magyarország legpatinásabb versenye. 

Ennek az egyik fele már a versenykiírásban 
szerepel egy Magdeburg. Ugyanazon a napon 
rendezhetnénk Niš-ből is egy versenyt. Szer-
bia bölcsőjének tekinti Niš-t. Ez egy nagyon 
veretes, és azt mondják, a szerb postagalamb 
sporttársak, hogy igen jól röptethető verseny. 
Ez nincs 600 km, a legrövidebb dúcoknak. 
És ezáltal a közelebb, illetve a távolabb lakók 
között elvesznének az egyirányú versenyek-
ből adódó különbségek.

Szóba kerültek itt a postagalamb verse-
nyek rendezése. Én kb. 20 éve rendezek 
postagalamb versenyt a Dél-Dunának és a 
Pannon fennállása óta a Pannonnak is. Hála 
istennek, katasztrófát még nem sikerült ren-
dezni, nehéz versenyt azt már igen. Tudva, 
akarva-akaratlanul is önök, tagtársaink a tag-
szövetségben óriási felelősség elé állítják azt 
a startert, aki pl. Brünnből szeretne versenyt 
rendezni, és meg van tiltva neki, hogy közö-
sen engedjen. Sporttársaim, lehetetlen. Hat 
autó ott áll Brünnben, nem lehet félóránként 
engedni, mert az utolsó két autóban megbo-
londulnak a galambok. 

Na, most itt szeretnék utalni a Bárdos elnök 
úr által elmondottakra. Tehát kialakultak az 
utóbbi években – az utóbbi 10 évben mond-
juk – 30 önálló autóval, önálló gazdasági fel-
tételekkel dolgozó tagszövetség. De azt nem 
mondta senki, hogy abból 30-ból legalább 10 
nem engedhet egy helyen galambot. Azt sen-
ki nem mondja. Na, most itt a lengyel példá-
ra utalt az elnök úr. Igen, azt nem mondom, 
hogy a lengyel példát meg tudjuk ismételni 
30-40 ezer galambbal, de a tagszövetségek, 
hogyha összefognak, engedhetnek közösen 
és készíthetnek közös listát. Ezt a Szövetség 
befolyásolni is tudja. 

Most március 1-jéig le kellett adni minden-
kinek a versenyprogramját. Ha a Szövetség 
engedményeket tenne még abban, hogy a le-
adott versenyprogramból azonos feleresztési 
helyre megjelölt tagszövetségek rendezhet-
nének közös listát, közös versenyt, és díjaz-
ná különböző számok elérése után azokat a 
versenyeket, ahol közös versenyt rendeznek, 
akkor közelebb kerülhetnénk ahhoz a felté-
telhez, amin az olimpián a magyar galambok 
jobb sportkategóriás eredményeket tudnának 
elérni. Azt mondaná a Szövetség, hogy hosz-
szú távú verseny 3000-nél, középtávú ver-
seny 4000-nél, rövidtávú verseny 6000 elért 
létszámnál díjazza a Szövetség a nyertesek-
ből pl. az első ötöt, vagy tízet. 

Az első kiút ez lehet, amivel a két év múlva 
megrendezésre kerülő olimpián sokkal jobb 
eredményeket tudnának elérni a sportgalamb-
jaink. Sporttársaim, az olimpia – aki sporttal 
foglalkozott és itt mindenki sporttal foglalko-
zik – annak a sportágnak a legnagyobb ver-
senye. Beszélhetünk tagszövetségi bajnok-
ról, mindenféle bajnokságról, de az olimpia 
az szent dolog. Ha a 2015-ös olimpián, nem 
csak nézőként szeretnénk részt venni, hanem 
sportsikereket és sportteljesítményeket is 
szeretnénk megünnepelni, akkor az utolsó 
pillanat ez a mai, vagy a mostani, hogy ala-

kítsunk egy picit a versenyprogramunkon, és 
hozzuk össze a versenyeinket és induljanak 
nagyobb létszámok és a sportkategóriában 
elért első díjas, illetve másod, harmad, ötös 
díjas galamboknak sokkal jobb koefficiense 
legyen. Köszönöm.

Kálazi László: Szeretettel üdvözlöm a 
Közgyűlést! Egy kis lapot megkapott minden 
küldött, amin egy javaslatot tettem a 2015-
ben nálunk megrendezett olimpiával kapcso-
latban.

300.000 db gyűrű költségét/árát növelni 
10,-/db (az előre megrendelt) gyűrűkből – ez 
2013., 2014., 2015. évben 3.000.000,- Ft x 3 
év = 9.000.000,-Ft

Versenyengedély 4.500 fő x 2.000,- 
=9.000.000,- Ft  - 400,-/fő 2013., 2014. év-
ben – évente 400,-/fő – 1.800.000,- x 2 év = 
3.600.000,-Ft

Nemzeti gyűrű (olimpiai gyűrűből) 5.000 
db 1.000,-Ft/db = 5.000.000,- ebből – 400,- 
Ft/ db 2013. évben 400,- x 5.000 db = 
2.000.000,- Ft

2014., 2015. évben a Nemzeti gyűrűből 
(olimpiai gyűrűből) 10.000-10.000 db 500 Ft/
db áron (tenyésztőnként 2 db) ebből – 200.- 
Ft/db 20.000 db x 200 Ft = 4.000.000,- Ft

Derby gyűrű, chip betétes gyűrűből – pót-
gyűrűk árából – 20,-Ft/db

2013., 2014., 2015. évben tagszövetség-
ként 2.000 db - 28 x 2000 db =56.000 db

3évre – 168.000 db x 20,- = 3.360.000,- Ft
Ez összesen:
   9.000.000,- Ft
   3.600.000,- Ft
   2.000.000,- Ft
   4.000.000,- Ft
   3.360.000,- Ft
 21.960.000,- Ft
Kérem javaslatom támogatását és elfoga-

dását az elnökség részéről, az egész Posta-
galambász társadalom részéről a 2015-ben 
rendezendő 34. Postagalamb Olimpia érde-
kében.

Scheily Gábor: Tisztelt sporttársaim! Én 
nem tudom, hogy ezt az ötletet ki találta ki, 
vagy ki javasolta, mert azt nem hallottam, 
hogy a gyűrűk árát emeljük meg. Ez az ösz-
szeg eddig is bement, akkor mondjuk azt, 
hogy a közösből tegyünk félre 20 milliót, ak-
kor nem kell ledarabozni ezt. Ha darabonként 
lebontjuk, 200,- Ft-ra, meg 500,- Ft-ra, meg 
400,- Ft-ra. A 80 millió akkor is 80 millió, 
vagy 70 millió, amit beveszünk egy évben, 
tehát abból nem csináltunk semmit. Az, hogy 
ezt egyik zsebünkből áttesszük a másikban, 
vagy öt zsebünkbe tesszük a 70 milliót, abból 
még egyetlen egy forinttal több nem lesz. 

Ha az lenne a javaslat, hogy emeljük meg a 
gyűrű árát, az megint nem jó dolog, mert 27 
% ÁFÁ-t fizetünk az állam bácsinak, tehát 10 
forintból 2,70-et odaadunk a magyar állam-
nak. Tehát gondoljuk át a javaslatokat, uraim! 
A 70 milliót osszuk, szorozzuk az egyszer 
nem jó, a gyűrűt emeljük, 2,70-et odaadunk 
az államnak 10 forintból, az megint elvetendő 
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kérdés. Én azért csodálkozom abban, hogy az 
elnök úr ebből a közgyűlés előtt nem nyitott 
egy széles folyamatot, hogy javaslatokat vár 
ebben a kérdésben. Mert lett itt egy javaslat, 
ami nem javaslat, uraim. Most mondom. Te-
hát ezt felejtsük is el, egyszer azért, hogy 27,- 
forint, vagy 10 forint, nem ismétlem magam. 
Tehát ez biztos, hogy nem megoldás. 

Én elmondanák egyet, lehet, hogy ez nem 
jó, de abból biztos lenne bevétel az olimpiára, 
mert ha egyszer elvállalta ez az ötezer fős kö-
zösség az olimpiát, azt meg kell rendezni. Én 
azt a javaslatot tenném, hogy olimpia jegyet 
bocsássunk ki 1000,- forintos értékben, ami-
ből minden egyes tagunk venne egy darabot 
kötelezően. Tehát minden egyes tag kötele-
zően venne egy darabot, és önkéntesen pedig 
annyit lehetne venni, amennyit a sporttársak 
gondolják. Tehát ha akar valaki, 10 darabot 
vesz, akar valaki 20 darabot vesz, de egyet 
mindenképpen kellene venni. Ha 5 ezer ta-
gunk van, ez három évre lebontva – ha nem 
venne senki se többet csak egy darab jegyet, 
ami kötelezné a közgyűlésre az összes tagun-
kat és ezt hangsúlyozom, tagdíjként menne 
– az 15 millió forint. De én garantálom – és 
ismerem ezt a közösséget, 25 éve tagszövet-
ségi elnök vagyok – hogy még 10 millió biz-
tos bejönne ez önkéntes vásárlásból is. 

Tehát ez egy megoldás lenne, és akkor az 
állam bácsinak nem tennénk a zsebébe egyet-
len egy forintot se sporttársaim. Tehát én egy 
ilyen javaslatot tennék. De lehet itt másnak 
ennél sokkal jobb javaslata. De az biztos nem 
javaslat, hogy a 70 milliót osszuk el, mert az 
elnök úr arra választ adott, hogy ez nem mű-
ködik, mert ebből a költségvetésből nem lehet 
olimpiát rendezni. Tehát énnekem ez lenne a 
javaslatom ezt nem is akarom tovább ragozni.

Én az elnök úrhoz szeretnék szólni az 
alapszabály módosításokkal kapcsolatosan. 
Sporttársaim, 25 éve vagyok tagszövetségi 
elnök, nem módosítottunk még tagszövetségi 
alapszabályt. Így-úgy azért a győri tagszövet-
ség elműködik. Na, most nem az a megoldás 
elnök úr, hogyha valamit szóvá teszünk, ak-
kor azt alapszabály módosítással meg aka-
rom valósítani. Én azt javaslom és azt kérem, 
hogy az elnök úr is meg az elnökség is, meg 
az 5 ezer magyar galambász is, az alapsza-
bályok szerint működjön. Na most, ha nem 
akarjuk betartani az alapszabályt és elnökségi 
ülésre olyat terjesztek elő, ami nincs benne az 
alapszabályban és én szóvá teszem személy 
szerint, akkor azt meglátom itt, alapszabály 
módosításba betéve. 

Például a Jelölő Bizottság elnökét meg-
szavaztatom az Elnökséggel, holott az alap-
szabályom teljesen mást mond. Azért mond 
mást elnök úr, hogy az elnökség, akit majd 
nem biztos, hogy megválasztanak, reméljük, 
hogy meg, az ne tudja befolyásolni a követ-
kező elnökségnek az összetételét avval, hogy 
ő már a Jelölő Bizottsági elnököt javasolt. 
Az meg megint szabálytalan, hogy az alap-
szabály módosításnak a szövegét azt nem 
küldöm ki, hogy a tagság megismerhesse és 

véleménnyel idejöjjön. Tehát minden évben 
alapszabályt módosítunk. Én ezt nem tudom 
megérteni, nem is tudom abszolúte abszol-
válni. Mert az elmúlt tíz évben minden évben 
alapszabályt módosítunk. De ez a mostani, 
ez abszurdum, ami ide bele van hozva. Nem 
beszélve arról, hogy 300-350 fős tagszövet-
ségek, azoknak nincs közvetlen elnökségi 
tagságuk, mert területi alapon van. 

A Maraton Klub aki rendez évente három 
darab ezres versenyt, annak az elnökét meg 
beemelnénk most az elnökségbe. Ez éppen 
olyan rossz javaslat, mint legutóbb amit a 
Horváth sporttárs tett, hogy 30-ra emeljük fel 
a versenybizottságot. Három évig szenvedett 
a Belák sporttárs, egy nem működő szerve-
zettel, mert elfogadtunk hebehurgya mó-
don egy olyan alapszabály módosítást, ami 
nyilvánvaló volt, hogy nem működik. A 30 
tagszövetség odaküldte az embereit, mindig 
mást, azt se tudták miről van szó, a verseny-
bizottsági elnök meg ott ült, aztán megbolon-
dult három éven keresztül, mire rájött arra, 
hogy vissza kell térni a 7 főre. Tehát én arra 
kérem az elnök urat, hogy csak a legindokol-
tabb esetben változtassunk az alapszabályon. 
Köszönöm szépen.

Száraz György: Csak annyit szeretnék 
mondani, Scheily Gábor a számokról beszél 
az elnökségi tagságot illetően. A Maratonnak 
1600 tagja van, neked meg 300. Köszönöm 
szépen.

Bárdos István: Ki kíván még hozzászól-
ni? Kérem, ha nincs hozzászólás, akkor a vá-
laszadás következik.

Gyulai Józsefnek szeretném azt mondani, 
nekem az a javaslatom a közgyűlés felé, hogy 
választás előtt egy évvel ne változtassunk a 
testületünk összetételén. Ugyanezt kérem az 
Elnökségre is. Balogh Tamás meghalt tavaly, 
mint elnökségi tag. Azt kértem az Elnökség-
től és azt kérem a Közgyűléstől, hogy ezt az 
egy évet dolgozzuk végig 10 fővel és az el-
nökség ülései azért 95 %-sak voltak egy-két 
esetben fordult elő, hogy nem jöttek el a ta-
gok, tehát a 10 ember meg tudja oldani ezt az 
egy évre szóló feladatot. 

Gál Lászlónak csak annyit szeretnék mon-
dani a hozzászólásához, hogy magdeburgi 
versenyen való részvétel mindenki számára 
nyitott. Bárki részt vehet, annak ellenére, 
hogy 2013-ban egy ilyen versenykiírásunk 
volt, vagy van. Ez a 2013-as verseny ki-
írással áprilisi elnökségi ülésen fogunk tud-
ni foglalkozni még úgy, hogy ez egy szö-
vetségi kiírású verseny, amely elvileg már 
nem tagszövetségi, Pannon Maratont érinti, 
esetleg más kerületeket is érintheti. Én úgy 
gondolom, hogy nyitva van az a lehetőség, 
hogy aki a 800 km-es határon túl esik, de 
Magdeburgból szeretne versenyezni, az el-
mehessen Magdeburgba. És hogyha elmegy 
Magdeburgba, akkor részt vehet a versenyen, 
kérhet közös listát. 

A Közgyűlésnek itt szeretném jelezni, hogy 
hozzátartozik a 2013. évi versenyzésünkhöz, 
akik egy helyen vannak, azok együtt kell, 

hogy engedjenek. Ne menjenek el egy hely-
re, hogy ha nem akarnak együtt startoltatni és 
2 kilométerre ne menjenek el a starthelyen, 
mert két kilométerről is látszik, hogy ha kien-
gedünk 1500-2000-3000 fős galamb csapatot. 
Tessenek a programot úgy megtervezni, hogy 
ha egy helyen vagyunk, együtt engedünk. 
Hajlok arra amit a Gál Laci mondott, díjaz-
zuk a nagy létszámú versenyeket hosszú távra 
3000, középtávon 4 ezres, legyen ez rövidtá-
von 5 ezer, vagy 6 ezres galamblétszámmal 
és bárkinek a kérésére kiállításhoz felhasznál-
ható lista készüljön. Erre különben az ered-
ményszámoló program lehetőséget ad. 

A másik a kétirányú verseny. Megpróbál-
tuk, voltunk Szczecin-ben, Gevgelijában is, 
ahová sem a pesti, sem a dunántúli posta-
galambászok nem küldtek galambot. Most 
akkor hova menjünk kétirányú versenyre, 
tessék megmondani. A nyugat, észak-nyu-
gati irányba mindenki elmegy, de lefelé nem 
mennek. Attól félek, hogy érdektelenség lesz. 
Gevgelijából aznap a galambok Szolnok ma-
gasságában megálltak. Már Ceglédre sem jött 
föl gevgelijai galamb. Én nem tudom, hogy 
milyen időjárás van délről, de az biztos, hogy 
egy más légkör, más irány, más versenyt 
eredményez. 

Kálazi László javaslata az elnökség előtt 
hangzott el, az Elnökség azt kérte, hogy a 
Laci itt mondja el. Sokszorosítva kiadtuk. Ez 
a javaslat. Én direkt nem tettem föl ötleteket, 
javaslatokat az Olimpia rendezésével kapcso-
latosan. Természetes, hogy van, lesz olyan ja-
vaslatom, ami az olimpiával foglalkozik. 

El fogom mondani, hogy mi az én javas-
latom. Úgy vélem költségvetésből nem lehet 
30-40-50 milliós rendezvényt megcsinálni. 
Erre senki se képes. Véleményem szerint az 
alábbiak kellenek: Egy: tagsági hozzájárulás, 
Kettő: rendezvény bevételi lehetőség. Há-
rom: szponzorok. Ez a három dolog, ami ad-
hatja a rendezvénynek a költségvetését. Erre 
készülünk. Az elképzelhetetlen, hogy a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség úgy ren-
dez egy olimpiai rendezvényt, hogy ehhez a 
tagság nem járul hozzá. Anno, annak idején a 
Szövetség 100 db belga postagalambot tom-
bolázott ki. 100 forintot kellett postai feladó-
vevénnyel, beküldeni a Szövetségbe. Ez volt 
az olimpiai alap első hozzájárulása. Bármit 
emelünk, azzal 27 százalékot emeltünk. Ez a 
vissza nem térítendő ÁFA körét bővíti.

Az Olimpiai gondolathoz, Scheily Gábor 
ötletéhez kötődően elmondom, hogy én mit 
tartok reális lehetőségnek. 

Először: az egyéves galambok Derby díja-
zását elhagyjuk, mert ugyanezek a galambok 
a fiatal Derby versenyen ugyanezt az 1 millió 
forintot egyszer már megnyerték. Következő 
évben, mint egyévesek ugyanezen gyűrű fel-
osztás arányában kapják meg az 1 millió forin-
tot, visszaosztva. Tehát gyakorlatilag két éven 
keresztül adjuk az 1-1 millió forintot, ugyan-
azon Derby gyűrű felosztási arányban az eset-
leg már kevesebb Derby gyűrűs galambnak. 
Itt megtakarítottunk 1.000.000 forintot.
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Másodszor: 1000,- forintot fizessen a 
2013-2014-2015 évekre minden Magyar 
Postagalamb Sportszövetségi tag, aki tag a 
Szövetségben, olimpiai gyűrűt adnánk érte 
a postagalambásznak. Olyan gyűrűt kapna, 
aminek az értéke ezer forint. 3 évben 15 ezer 
darab gyűrűt kapna minden magyar posta-
galambász azért, mert ő 1000-1000 forint-
tal hozzájárult az olimpia rendezéséhez. Az 
1000.- forint mindenkire kötelező, annak is 
aki 70 éves, aki 80 éves, meg aki 12 éves, 
meg aki 3 éves. Tehát ekkor van értelme az 
egésznek, ez három év alatt 15 millió forint. 

Azt mondom, hogy amennyiben ezt a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség közgyűlése 
megszavazza, a tagszövetségek vezetésével 
egyetértésben kivitelezi, akkor én ugyan-
ennyi pénzt szerzek, mint szponzori pénzt 
az olimpia rendezéséhez. Ez már 30 millió, 
ez azért nem hangzik rosszul. Sőt már 33 a 
Derby pénzdíjjal együtt. 

Hogyha valaki természetesen külön is hoz-
zájárul az olimpiai alaphoz 1000 forinttal, ak-
kor 2, vagy 3, vagy 4 darab gyűrűt kap. Meg 
lehetne ezt úgy is csinálni, hogy a tag fizeti, 
és meg lehetne úgy is csinálni, hogy a tagszö-
vetség azt mondja, hogy kérem, én úgy gaz-
dálkodtam, hogy takarékoskodtunk az előző 
gazdálkodási ciklusban és ebből a pénzből 
kifizetem a tagjainknak járó 1000,- forintot. 
Vagy pl. 500,- forintot fizessen mindenki és 
akkor a többit a tagszövetség rendezi. Az 
olimpiai hozzájárulásokat csak tagszövetsé-
gen keresztül kívánjuk megoldani. Tagdíj-
ként fizeti be a tagszövetség és azért a Szö-
vetség egy-egy olimpiai gyűrűt az taglétszám 
arányában a tagszövetségnek. 

A határozathozatali részhez értünk. 
Aki az 1-es számú elnöki beszámolóban 

elhangzottakat a 2012-i évi munkáról elfo-
gadja, az a szavazólapjával kérem, hogy sza-
vazzon, emelje föl. Ki az, aki tartózkodott? 
nincs. Ki az, aki nem fogadja el? nincs. A be-
számolót egyhangúlag elfogadták.

Aki a pénzügyi zárszámadás és 2013-as 
tervet elfogadja, az szavazólappal, kérem, 
hogy szavazzon. Ki az, aki nem? nincs. Ki az, 
aki tartózkodott? nincs. A pénzügyi zárszám-
adást és a tervet egyhangúlag elfogadták.

Aki az Ellenőrző Bizottság beszámolóját 
elfogadja, szavazólap fölemelésével kérem. 
Ki az, aki nem? nincs. Ki az, aki tartózko-
dott? nincs. Az Ellenőrző Bizottság beszámo-
lóját Egyhangúlag elfogadták.

Aki a Fegyelmi Bizottság beszámolóját, 
ami hál’ istennek nem volt nagyon. Ki az, aki 
nem? nincs. Ki az, aki tartózkodott? nincs. A 
Fegyelmi Bizottság beszámolóját egyhangú-
lag elfogadták

 
6. Alapszabály módosítási javaslatok
Az alapszabály módosítást a hozzászólá-

sok után akartam elővenni, de akkor vegyük 
elő most a válaszadásnál. Eddig is az élet 
adta változtatási lehetőségeket vagy kellett, 
vagy szerettük volna az alapszabályba beépí-

teni. Most is erről van szó. Az előző években 
történt változtatások azok mind értelmezési, 
vagy pedig racionális okokból keletkeztek. 
Minden alapszabály változtatásunkat eddig 
elfogadott az ügyészség. 

A jövőt illetően úgy vélem, hogy új alap-
szabályt kell csinálnunk. Azért kell új alap-
szabályt csinálni, mert ezzel megtudjuk a 
sportunkat megóvni hosszú távon a széthullás 
és a belső intrika meg a belső konfliktus keze-
lése terén. Itt ha valakinek sérelme volt, eddig 
rohant az ügyvédhez. Nagyon egyszerű példát 
mondok, és nem sértésként emlegetném, talán 
vagyunk annyira jó kapcsolatban a Tóth Pali-
val Rákóczifalváról, hogy felemlítsem. 

Ott voltam a közgyűlésükön ő nyerte a 
nemzeti fiatal bajnokságot, és azt mondja, 
hogy látom, hogy meg akarjátok változtatni, 
szólok az ügyvédemnek. Mondom, Pali ne 
szóljál senkinek, várjál, mert ez egy előzetes 
lista, és lehet, hogy a lista vége az, hogy te 
fogod nyerni a bajnokságot. Csak, hogy ér-
zékeljétek, hogy miről van szó. Valami nem 
úgy történik, ahogy én akarom, akkor szólok 
az ügyvédemnek. Volt rá más példa is. 

Hozott az Elnökség egy döntést értesítet-
tük az Egyesületet, az Egyesület ügyvédet 
fogadott, elkezdtek fellebbezni, elkezdtünk 
levelezni, nekik lett igazuk. Változtattunk a 
döntésünkön. Átigazolási ügyről volt szó. És 
ennek hatására született meg az a mostani át-
igazolási szabályzat, ami védhető, törvényes 
és mindenki számára elfogadható. Két évig 
az egyesület kötelezve van, hogy amely tag-
szövetséget választotta, ott próbálja már ki a 
versenyzési lehetőségeit. 

A tag jogait nem csorbíthatom. Ez a polgári 
törvény. Aki menni akar, menjen, ha nincs el-
tiltva és nincs tartozása, akkor átigazolható.

Visszatérve az alapszabály változtatá-
sokhoz, az 1. szakasz 5. pontjában természe-
tes, bele kell írni ezt a változtatást, hogy volt 
egy 2011. évi törvény az egyesülési jogról, 
ennek ott a helye. Mert nem csak a 89-es tör-
vény szerint kell az egyesületi életünket szer-
vezni. Ez egy kiegészítés. A 2-es pontban én 
olyat javaslok, amit hasznosítani szeretnék. 
1/b alatt lévő ideiglenes testületek számát, 
amelyiket tagszövetségek tanácsadó testü-
letének hívunk. Ha jól belegondoltok, tag-
szövetségek ki vannak zárva a postagalamb 
sport vezetéséből. Scheily Gábor azt mondja, 
hogy ma 300 fős közösségnek nincs képvise-
lete az elnökségben. 

Visszamenőleg, meg tudom mondani a 
tagnyilvántartásból, hogy hogyan alakultak 
a taglétszámotok. A 300 fős tagszövetségek 
hogyan estek szét 200 főre, vagy netán tán 
150 főre, aki mondjuk még 2 éve, vagy akár 
1 éve is 300 fő fölötti fővel volt. Visszavo-
nom az elnökségi tagságát? Úgy gondolom, 
hogy azt az elvet kellene érvényesíteni, ami 
az alapszabályunkban a területi elvet képvi-
seli. Ezért javasoltam az 5. pontban, hogy a 
11 tagú elnökség helyett legyen 13 tagú az 
Elnökség úgy, hogy a területi elvek figyelem-
bevételével a 2 fő budapesti, 2 fő Dunántúl, 

2 fő Kelet-Magyarország, 1 fő Észak-Ma-
gyarország mellett a Pannon Maraton és 
a Maraton képviseltesse a Szövetségben a 
közösségét. A maraton klubok esetében nem 
tagot választunk, hanem lehetőséget adunk a 
közösségnek, hogy ő válasszon tagot az el-
nökségbe.

A nagy létszámú tagszövetségek, mondom 
a Dél-Tisza példáját, akik egy évvel ezelőtt 
2012-ben a 05-ös – kérem, 332 fővel voltak. 
332! Most szétváltak, 188 fő van a Dél-Ti-
szában. Békésben, ahol 152 fő van, a 15-ös 
számot kapták meg. Most akkor az elnökségi 
tagjukat akkor daraboljam? 

A Jelölő Bizottsággal kapcsolatos alapsza-
bály módosítás. Hertelendi Csabát hívhatnám 
most segítségül, hogy amikor ő volt elnök és 
választották a következő ciklusra a Jelölő 
Bizottságot, ugyanígy csinálták, mint ahogy 
mi csináltunk 2004-ben, 2009-ben, és most 
2013-ban, ugyanígy javaslom a választást, 
mint ahogy az előző 4 választás folyamata 
történt. A Gyulai Józsefet, az elnökség java-
solta, a Jelölő Bizottság választotta. Az előző 
2 választásnál itt a Közgyűlésen javasoltam 
a Horváth Zoltánt az Elnökség javaslataként. 
De nem választottunk akkor se, most sem. A 
Választási Jelölő Bizottsággal kapcsolatban a 
Közgyűlésnek egy feladat van, azt szavazza 
meg, hogy minden tagszövetség küldhessen 
egy küldöttet. Ezt a tagszövetség fogja meg-
adni, ezt én egy hónappal a küldöttgyűlés 
után össze kell, hogy hívjam, majd a jelölőbi-
zottsági tagok megválasszák a Jelölő Bizott-
ság elnökét. Mi erre az elnökre adtunk egy 
javaslatot. Eddig is így történt.

Horváth Zoltán megcsinált két választást, 
úgy gondoltuk, hogy a harmadikat is rá sze-
retnénk bízni azért, hogy akik ide jönnek, vá-
lasszanak felelősségteljesen olyan embereket 
a Szövetség elnökségébe, akik a következő 
időszakban fölemelik és méltóképpen keze-
lik a magyar postagalamb sportot, illetve ren-
dezni fognak 2015-ben egy olimpiát. Mert 
ezek a feladatok azért előttünk álló nem kis 
feladatok. És ezt nekünk, Magyarországnak 
meg kell csinálni. Kétszer aláhúzom. Nem 
kétszer, nem győzöm aláhúzni. 

Tessenek utánagondolni! 2009-ben har-
madikok voltunk az olimpián. 2011-ben 
negyedikek, 2013-ban negyedikek. Most 
olimpiát rendezünk. Tessék végiggondol-
ni, ott vagyunk a világ élvonalában mindig. 
Éppen hogy csak lemaradtunk a dobogóról. 
Az elmúlt 10 évben 6 olimpián bírált magyar 
bíráló. Itt van a Kálazi László, itt van a Ko-
vács Mihály, de bírált már a Scheily Gábor, 
Hegedűs István, Kerekes János. Ők meg kell, 
hogy tudják mondani, hogy nem jobbak azok 
a galambok sem, akik nyertek előttünk. A 
mieink is ott vannak a legjobbak között. Ma-
gyarországon van olyan galamb, amivel az 
olimpián eredményesek lehetünk. 

Horváth Zoltán: Scheily Gábor azt mond-
tad, hogy a Horváth Zoltán javaslatára lett ez 
a 30 fős versenybizottság. Ez egy testületi 
döntés volt, mely testületnek te is tagja vagy.
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Jambrik István: Tisztelettel köszöntöm 
a Küldöttgyűlést. Jambrik István, P05, a 
most alakult 15-ös Békés megyei tagszö-
vetség egyik tagja, küldötte. Jó sokan va-
gyunk itt, akik ismerjük egymást, meg is 
szoktuk egymás gondolatát úgy tornáztatni, 
amit én nagyon helyesnek tartok. Végtelen 
helyesnek tartottam azokat a reagálásokat, 
elnök úr meg a Gábor részéről is, ami az 
én általam nem igazán értelmezett, talán jó 
gondolatnak számító, de nem kidolgozott 
gyűrű ide-oda pénzével kapcsolatban volt. 
Maximálisan nem látom benne a megoldást 
lehetőségét. Nagyon örülök, hogy a Pannon 
Maraton, illetve a másik Maraton többször 
megemlítésre kerül. 

Azt hiszem, sporttársaim, ebbe az általunk 
is követelően változó galambász világban fel 
fog értékelődni ennek a két klubnak a tevé-
kenysége. Nem is tudom, hogy hová tesszük. 
Mert ezek az emberek tagszövetségi tagok 
valahol, de szentül meg vannak róla esküd-
ve, hogy ők a galambászatnak még talán a 
nehezebb és a szebb oldalát csinálják. És én 
csak egyet várok el magamtól, mindenkitől, 
az Elnökségtől, hogy az alakuló-fejlődő ver-
senyformáinkhoz, ami a Szövetség által kerül 
meghatározva, igyekezzünk közelebb kerül-
ni. Úgy is mint maratonosok is, de úgy is, 
mint a Szövetség a maratonosokhoz. 

Bizonyos kérdés ezzel kapcsolatban el-
hangzott már, bizonyos kérdések még jöhet-
nek ezután is. Legyen szinkronban az egész 
országos versenyforma. Igyekezzenek a két 
Maraton klub is megfelelni, de oda egyfor-
mán kell tudni eljutni. A másik rész, ez a 
választás. Én egy másik oldalról közelítem 
meg ezt az egészet. Itt meg lesz adva 30 
embernek a neve, aki a kerületeinek a meg-
bízásából, véleményem szerint – egy éven 
keresztül, majd még következőleg a ciklus 
végéig – igen komoly, nagyon komoly fel-
adatot fog ellátni. Na, most könyörgöm, 
akkor már most nem bízunk meg abba a 30 
emberbe, hogy az nem tudja majd eldönte-
ni? Lehet az Elnökségnek akárki a javaslata, 
mert csak javaslat. Hogy az a 30 fő majd 
nem tudja eldönteni, hogy ki legyen az ő 
stábjának az elnöke? 

Aki elsőszámúlag felel azért, hogy 
megint, meg ezután is egy olyan orszá-
gos vezetés álljon fel a szakbizottságaival 
együtt, aki ezt a sportot előre tudja vinni. 
Tehát én azt mondom, hogy helyén tud a 
dolog lenni, mert ott a lebonyolítás, és 
ahogy az múltkor is ment, meg azelőtt is 
ment, ott igen, elhangzott egy név, de ott 
mindenki tudta, hogy kire akar szavazni, 
meg hogy szavazott rá. És én erről köze-
lítem meg a dolgot. És adjuk is meg neki 
a lehetőséget. A Jelölő Bizottság az fogja 
tudni majd hogy milyen irányba kell befo-
lyásolni, esetleg módosítani, javítani azt, 
ami elvárható tőle ahhoz, hogy ez eredmé-
nyes vezetőség választás végbemehessen. 
Köszönöm szépen.

Alapszabály módosítási javaslat
1.  1. szakasz, 5. pont 
… az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. 

törvény (Etv.) 
a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési 

jogról
Szavazás: Elfogadva egyhangúlag, tartóz-

kodás nincs, ellenszavazat nincs.

2. 9. szakasz, 1. b.
Tagszövetségek tanácsadó testülete (7 fő)
Szavazás: Elfogadva egyhangúlag, tartóz-

kodás nincs, ellenszavazat nincs.

3. 12. szakasz, 1. pont
… javasol a küldöttgyűlést 30 napon belül 

követő VJB alakuló ülésére.
2. pont
A VJB alakuló ülését a Sportszövetség el-

nöke hívja össze.
A VJB elnökére az elnökség javaslatot te-

het, amelyet a VJB alakuló ülésének tagjai 
választanak meg.

A továbbiakban a munkaprogramról és a 
munkabeosztásról a VJB az Alapszabályban 
foglalt keretek között maga dönt.

5. pont
Törekedni kell arra, hogy a 13 tagú elnök-

ség 9 tagja az alábbi megoszlásban jelenjen 
meg a szavazólapon:

2 fő budapesti
2 fő Dunától nyugatra fekvő országrész
2 fő Dunától Keletre fekvő országrész
1 fő Észak-Magyarország
1 fő Maraton Klub
1 fő Pannon maraton klub
Szavazás: Elfogadva kettő tartózkodással, 

ellenszavazat nincs.

4. 14. szakasz, 2. pont
Az elnökség 13 főből áll.
a.) Az elnökség tagjai
• a Sportszövetség elnöke
• a Sportszövetség alelnöke
• a Sportszövetség Versenybizottsági elnöke
• a Sportszövetség Bíráló Bizottsági elnöke
• és 9 fő elnökségi tag
Szavazás: Elfogadva egyhangúlag, tartóz-

kodás nincs, ellenszavazat nincs.

7. Választási jelölőbizottság előterjesztése
Választási Jelölő Bizottság. A Közgyű-

lést arra kérem, minden tagszövetségnek, 
aki ma hivatalosan tagja a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetségnek, egy küldött-állítási 
lehetősége van. Ezt fogadja el a Közgyűlés. 
Ezt a nevet én egy héten belül megkérem 
mindenkitől. Egy hónapon belül az elnök 
köteles összehívni az első tanácskozást. Az 
új vezetőség választást remélem, hogy több 
fordulón, széles, országos kutatómunkával és 
feltérképezéssel meg fogjátok csinálni. Aki 
ezzel egyetért, hogy egy fő/tagszövetség, ak-
kor az szavazza meg. 

Ki az, aki nem ért vele egyet? Ki az, aki 
tartózkodott? Egy tartózkodással el lett fo-
gadva. 

8. Egyebek
1. A Közgyűlés elé szeretnék terjeszteni 

olyan javaslatot, amit úgy gondoltam, hogy 
fontos megbeszélnünk. Kettős tagság. A 
kettős tagsággal évek óta nem tudunk mit 
kezdeni. A polgári törvény lehetőséget ad 
több egyesületben történő tagsági viszony 
létesítésére. Tessék elfogadni, hogy vannak 
kettős tagjaink. Ellenben, én úgy gondolom, 
hogy a kettős tagsággal semmilyen tagsági 
kedvezmény a jövőben ne legyen, a kettős 
tagság teljes tagdíjat jelentsen, mindenki szá-
mára aki kettős tagságot választ mind a két 
egyesületben. Legyen egy tag egy helyen tag. 
Végezzen ott becsületes munkát, versenyez-
zen ott tisztességgel, becsületesen. És ezzel 
nem azon kettős tagok ellen vagyok, akiknek 
nincs más lehetőségük. De sok esetben nem 
azért születik a kettős tagság, hanem egyéb 
csalafintaságok miatt. Minden kedvezményt 
elveszítene a kettős tag. 

A kedvezmények, azok nem automatiku-
sak! A kedvezményeket át fogjuk dolgozni az 
egyesületi tagnyilvántartó lapokon. Az egye-
sület kérje a kedvezményt, és a tag az egye-
sületen keresztül igényelje, ott jelentkezzen 
be, hogy ő valamilyen kedvezményt szeretne. 
Mindent az egyesületből kell kezdeményez-
ni. Tavaly már pontosítottuk, per pillanat 62 
év a nyugdíjkorhatár. Azt fogadtuk el tavaly 
és ezt kérem tudatosítani, hogy 62 év fölött 
70-ig 50%-os a tagdíj kedvezmény. De ezt 
szintén Önöknek kell jelezni. 

2. Van egy másik terület, amelyről szólnék. 
Ez a becsületsértés, rágalmazás, etikusság 
kérdése. Azt szeretném javasolni Önöknek, 
minden ilyen azonosítható ügyet, az Etikai 
Bizottság köteles legyen kivizsgálni. Köteles 
legyen határozatot hozni. És amennyiben be-
csületsértő dolgok születnek, a postagalamb 
sportszövetség tegyen följelentést, tegyen 
olyan lépéseket, amivel el kell marasztalni az 
ilyen embereket. 

Példát mondok, ami megtörtént az előző év-
ben. A 06-os tagszövetségben tavaly volt egy 
közgyűlés, ahol az egyik tag megvádolta a ke-
rületi elnököt, hogy ellopott 265 ezer forintot. 
A tagszövetség elnöke följelentette a bíróságon 
a tagot. A polgári peres eljárás során, két év 
felfüggesztett büntetést kapott rágalmazásért. 
De azért ne haragudjatok, csak megkérdezlek 
benneteket, hogy esik bárkinek az, hogyha 
azt mondja a egyesületi, vagy tagszövetségi 
vezetőnek az egyik tagja, vagy nem is tagja, 
csak egy postagalambász, hogy ő ellopta a 
díjalapot. Azonosítható, kézzel fogható, mégis 
semmilyen büntetést nem kap. Járható az út? 
Hát uraim, ma-holnap, aki valamilyen vezetői 
tisztséget vállal, azt mind megfogják gyanúsí-
tani. Meddig lehet ezt csinálni? 

Én úgy gondolom, hogy ennek elejét kell 
vetni, és valamilyen fórumon az Etikai Bi-
zottság vezetésével ezeket el kell tüntetni a 
postagalamb sportból, a jelenséget is. És nem 
azt mondom, hogy a postagalambászt tüntes-
sük el, de aki ezen nem tud változtatni, az nem 
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biztos, hogy közénk való. Azt szeretném a 
Közgyűléstől kérni, kötelezzük a Postagalamb 
Sportszövetség Etikai Bizottságát az ilyen ese-
tek megoldására, illetve tisztázására. 

Ha most a bíróság megállapítja, hogy tény-
leg ez a rágalmazás megtörtént, akkor ezt az 
Egyesület Fegyelmi Bizottsága sportszem-
pontból is értékelheti. A bizonyított tényt, és 
a rágalmazó ellen szerintem hozhat fegyelmi 
büntetést.

3. Van olyan javaslatom, amelyet a Végh 
Kálmán tagszövetségi elnök javaslata alapján 
teszek közzé. Fair Play díj kiírása a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségben. Fair Play 
díjat kapjon azon sporttárs, vagy közösség, 
aki vagy akik a szabályok betartása mellett 
becsületes, korrekt, tisztességes, sportsze-
rű magatartást tanúsítanak sporttársaikkal 
szemben a versenyszezon alatt és azon kívül 
is győzelemben éppúgy, mint vereség esetén. 
Aki, vagy akik kiemelkedően teljesítettek a 
közösségi életben, sporttársi kapcsolatokban, 
postagalambászat szellemiségének hirdetésé-
ben, támogatják a tiszta eszközök eszméjét. 

Erre pályázni kell, erre az elnökségi döntés 
évente egyszer a decemberi elnökségi ülésen 
történjék, vagy az Egyesület, vagy a tagszö-
vetség, vagy a Szövetség terjesszen elő Fair 
Play díjat, amelynek a kidolgozása folyamat-
ban van. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 

4. Olimpiai alap létrehozása, következik. 
A Scheily Gábor által és az én általam elmon-
dottak alapján, a gyűrű megoldást szeretném 
javasolni, ezzel a tagonkénti 1 ezer forintos, 
2013-14-15 évre szóló elkülönített alapba 
való kezeléssel és befizetéssel. Minden tagra, 
a tagszövetségek koordinálásával kötelező 
érvényű. A 2013-as évben a gyűrűrendelés-
hez tegyük a befizetést. 2014-ben és 2015-
ben a január elsejéhez kapcsolva, a tagdíj 
befizetéshez. Adnánk hozzá évente egy-egy 
nemzeti színű gyűrűt úgy, hogy 2014-ben 
adunk kettőt, és 2015-ben adunk egyet, a 3 
évben 3 gyűrűt fog kapni minden magyar 
postagalambász.

Bátor Antal: Azt javasolnám, hogy min-
denképp a január 1-hez tegyük taglétszámot, 
mert annál káoszosabb lesz. Nehezebb lesz 
elszámolni.

Bárdos István: Aki év közben belép a Szö-
vetségbe, annak is be kell fizetni az olimpiai 
hozzájárulást. A kettős tag kétszer fizessen. 

Kérdés: Hogy lesz itt akkor olyan önkén-
tes befizető, aki többet szeretne fizetni?

Bárdos István: Ha valaki még akar további 
1000 forinttal hozzájárulni az alaphoz – vagy 
ötezerrel, vagy tízezerrel – az természetesen 
megteheti és annyival több gyűrűt is kap. 

2015-be pedig fogunk egy színvonalas, 
nagy díjazású nemzeti színű gyűrűs versenyt 
csinálni az olimpiához kötődően. Bízom ab-
ban, hogy sok szponzorunk lesz és szép olim-
piát, nagy díjazású versenyt fogunk rendezni. 
Már öt éves galambjaink is lesznek olimpiai 
gyűrűsök.

5. Szeretnék egy jogi bizottságot létre-
hozni. Alkalmi bizottság, jogászokból, ügy-
védekből. Három főt keresünk, és nagyon 
köszönném, hogyha segítenétek. Postaga-
lambász ügyvéd, aki érti a postagalambászok 
sokszor érthetetlen problémáit. Kérem, támo-
gasson ebben a közgyűlés. 

Azon dolgozunk, hogy a gyűrűt hogy tud-
nánk tagdíjként vagy versenyzési hozzájáru-
lásként, vagy olyan szükségleti eszközként 
átadni nektek, amiből minimális ÁFÁ-t kell 
fizetni. Miért is? Ha a galambon nincs gyűrű, 
azzal a galambbal senki nem tud versenyezni. 
Tehát a versenyzéshez szükséges dolog a gyű-
rű, és ez már a versenyzésnek a része is lehet. 

Jelen pillanatban, amikor 70,- Ft a gyűrű, 
ti befizetitek, de az bruttó ár a Szövetségnek, 
amikor visszafelé leszámlázzuk. Tehát a 70,- 
Ft-os gyűrűre is, meg a 150-re is, 27% ÁFÁ-
val adjuk a számlát a tagszövetségnek! Ver-
senyzéshez járó szükséges felszerelés legyen, 
mert e-nélkül versenyt rendezni nem tudunk. 
Lesz javaslatod?

Küldött: Egyedi azonosító jel. Nem láb-
gyűrűnek hívjuk, hanem egyedi azonosító 
jelnek. Az sporteszköz.

Bárdos István: Az a kérésem, valameny-
nyien érdeklődjük meg ezt a lehetőséget.

Szavazás előtt van-e valakinek észrevéte-
le? Nincs. Szavazásra tenném fel az elhang-
zottakat.

1. Előterjeszthetem ezt, hogy kettős tagság-
nak ilyen változásai legyenek? Aki egyetért 
ezzel az előterjesztéssel, hogy fogadjuk el, 
emelje fel a szavazólapot. Ki az aki nem érte 
vele egyet? Nincsen. Ki az, aki tartózkodott? 
Egy tartózkodásunk van. Egy tartózkodással 
a javaslatot elfogadtuk.

2. Ki az, aki rágalmazással kapcsolatos ja-
vaslatunkat elfogadja? Ki az aki nem érte vele 
egyet? Nincsen. Ki az, aki tartózkodott? Nin-
csen. A javaslatot egyhangúlag elfogadták.

3. Ki az, aki Fair Play díjjal kapcsolatos ja-
vaslatunkat elfogadja? Ki az aki nem érte vele 
egyet? Nincsen. Ki az, aki tartózkodott? Nin-
csen. A javaslatot egyhangúlag elfogadták.

4. Ki az, aki az olimpiai alap létrehozásá-
val kapcsolatos javaslatunkat elfogadja? Ki 
az aki nem érte vele egyet? Nincsen. Ki az, 
aki tartózkodott? Nincsen. A javaslatot egy-
hangúlag elfogadták.

5. Ki az, aki a jogi bizottság létrehozását 
támogatja? Ki az aki nem érte vele egyet? 
Nincsen. Ki az, aki tartózkodott? Kettő. Két 
tartózkodással elfogadták.

Silay Ferenc az etikai bizottság elnöké-
nek hozzászólása

Elnök úr ha tavaly nem szólok be olyan 
drasztikusan, akkor nem nézed meg a Szö-
vetség korosztályos problémáit. És két év 
múlva itt csak magadba ültél volna, meg 
egy-két ember, mert kihal mellőled az egész 
magyar galambász társadalom. Ha nem pró-
bálunk a fiatalokkal foglalkozni, fiatalokat 
szervezni a Szövetségbe, akkor ez lesz a 
sorsunk.

Silay Ferenc vagyok, a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség Etikai Bizottságának az 
elnöke. Megmondom őszintén, nem egy há-
lás feladat, el is vagyok egy kicsit keseredve, 
mert egy-két olyan probléma van, ami miatt 
az embernek nagyon, de nagyon mélyre kell 
ásni, bele kell ássa magát az alapszabály-
ba, bele kell ássa magát a versenybizottsági 
szabályba, és nem utolsó sorban az egész 
Szövetség, tagszövetség és egyesületeknek 
az életébe. Az Ellenző Bizottság elnöke már 
tett említést, hogy ugye az egyesületeknek 
a működésétől, de mi is tudjuk azt, hogy az 
egész szövetségünknek a működése mindig 
az egyesületben dől ez, és ez az egész galam-
bász versenyzés lényegében a versenybizott-
sági működésen és az emberi helytálláson 
és a tisztességes gondolaton múlik. El kell 
mondjam azt, hogy nagyon sokan vannak 
tisztségviselők, különösen egyesületi szinte-
ken is – és elnézést kérek azoktól, akik nem 
ide tartoznak, nem akarok senkit megsérteni 
– akiknek fogalmuk nincs, hogy a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségnek van egy 
alapszabálya, van egy versenyszabályzata és 
van egy etikai kódexe. Fogalma sincs. 

2012-ben az Etikai Bizottságnak is volt 
ügye, egy ilyen ügy volt a Peller József kont-
ra Pintér család. Tudjátok, az újságban meg-
írtuk. Az üggyel kapcsolatban igaza volt a 
Peller Józsefnek is, de etikai vétséget a Pintér 
család se vétett. A probléma ott volt, hogy 
ebből a Janssenból egy belga galambnak a 
gyűrűszáma kerekedett oda. A Dollárpapá-
ról van szó, kaptam rengeteg e-mailt, hogy 
miért kell ilyen marhasággal foglalkozni, de 
hogyha egy ügyvéd ír a Szövetségnek, akkor 
azt meg kell oldani tisztességesen. Én úgy ér-
zem, hogy a Szövetség részéről megoldottuk. 
Az, hogy egyik félnek se tetszik, az egy más 
kérdés. 

Van még egy ügyünk, a Maszlag Attila 
helyreigazítást kért. Egy Karl Heinz Prückner 
német úr írt egy cikket, lényegében Klótz At-
tiláról. Azt mindenki tudja, hogy a Maszlag és 
a Klótz Attila hét éven keresztül együtt verse-
nyeztek. Az elért eredményeiket, ami közös 
név alatt született, ugye 2001-ben és 2005-
ben olimpián vettek közösen részt. A cikk, az 
újságban csak Klótz Attila nevét jelölte meg. 
Természetesen orvosolnunk kell ezt a dolgot 
és helyreigazítást kell tegyünk, hogy azok a 
galambok az olimpián, azok Klótz-Maszlag 
néven szerepeltek, emberileg is ez a mini-
mum, hogy, ha valakik együtt versenyeznek, 
akkor az eredmény úgy jelenjen meg, hogy 
mind a két félt érintse, ne csak az egyiket. 

Van egy komolyabb ügyünk, ez a Japport 
Zoltánnak az ügye. A Japport Zoltán etikai 
vizsgálatot kért és vádol három galambászt, 
a Morvai Zoltánt, a Juhász Gyulát és a Szabó 
Jánost, hogy a volt 28-as tagszövetségben a 
díjalapot elsikkasztották. Ez egy nagyon ke-
mény vád. Az elnök úr az előbb felolvasta, 
hogyha elmennek a bíróságra és nem iga-
zolódik be, akkor nagyon komoly probléma 
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tud lenni. Ezt októberben tette. Sajnos, 30 
napon belül nem tudtam rá válaszolni, mert 
a Japport Zoltán ellen is jött etikai vétségnek 
a kiderítése. 

Először még 2012 márciusában a Morvai 
Zoltán írt. Utána 2012. novemberben szin-
tén a volt 28-as tagszövetségből jött elle-
ne is etikai vétség. És sérelmezték, hogy a 
28-as tagszövetség versenybizottságának a 
döntését alaptalanul, jogtalanul teljesen sza-
bálytalanul felülbírálták és hoztak egy olyan 
döntést, ami nem felel meg a tényeknek. Hát, 
mit tehet az Etikai Bizottság elnöke? Azokat 
az embereket, akiket megnevezett a Japport 
Zoltán, ugye, meghallgatja, fölhívja többször 
telefonon, elbeszélget velük, próbálja rávenni 
őket, hogy írják le a gondolataikat, ugye? A 
Tomori László megtette és továbbásva, ugye 
az ügybe, hogy ne hozzunk olyan dolgot, 
hogy megint bíróságra kelljen járni, az Eti-
kai Bizottság elnöke kikéri a Szövetségből a 
Japport Zoltánnak a 2011-es ügyét, ugye, ami 
a versenyzéssel volt kapcsolatba. Azt hiszem, 
tudjátok, hogy miről volt szó. Nem akarom itt 
rabolni az időt, de ez a magyar, jelenlegi ga-
lambász társadalomnak egy keresztmetszete 
hogyha csinálunk egy ilyen átvilágítást, ak-
kor rájöhetünk egy csomó olyan problémára, 
amivel szembe kell néznünk a jövőben. 

Én megkértem és eljutottam a legvégén a 
Kármán Gáborhoz, aki a 28-as tagszövetség-
nek az elnöke volt. Tizenkétszer beszéltem 
vele telefonon. Volt, amikor másfél órát. Sok 
a telefonszámlám, de meg kell oldani a kér-
dést, ugye tisztességesen. Amíg nagy nehezen 
leírta ő is, szűkszavúan a gondolatait, és egy 
borzasztó érdekes és faramuci helyzet kezd 
kialakulni. Én itt a közgyűlés előtt mondtam 
is az ellenőrző bizottság elnökünknek, a Ró-
zsa Ernő úrnak, hogy jó volna, hogyha ebbe a 
kérdésbe ő is bekapcsolódna. Bekapcsolódna 
Gyula József is, mert ők is hoztak egy hatá-
rozatot, ugye. Egy fegyelmi határozatot, hogy 
nem hívták meg a Japportot, és akkor az ered-
ményeit, ugye vissza kell állítani. És jó volna, 
hogyha a Belák Ottó is még egyszer belekap-
csolódna ebbe az egészbe. Mert elmondom 
nektek őszintén, hogy mikor elővettem a ver-
senyszabályzatot, hogy egy kicsit felújítsam a 
dolgokat, most fölteszem a kérdést, itt, hogy 
egy versenylistát, vagy egy verseny jegyző-
könyvet hány embernek kell aláírni. 

Valaki tud erre válaszolni? Akkor nyújt-
sátok fel az ujjaitokat. Jambrik Pista, há-
nyat? Jambrik Pista azt mondja, hogy négy. 
Mindenki azt mondja, hogy három. Uraim, 
elmondom én, mit ír a versenyszabályzat! 
Kettő aláír, aki bontja az elektronikus órát, 
alá kell írni a tenyésztőnek és alá kell írni a 
versenybizottsági elnöknek. Köszönöm szé-
pen. Én is azt akartam mondani. De van még 
egy faramuci helyzet. Ha a versenybizottsági 
elnök nem versenyzik, nincs versenyenge-
délye, akkor ő elfogadható negyedik aláíró-
nak, vagy nem? Uraim, ebben a Japport-féle 

ügyben az akkori versenybizottsági elnökök 
Magyarországon a legprofibbak összeültek, 
és olyan alapvető dolgokat nem vettek figye-
lembe – én nem azt mondom, hogy Japport 
Zoltán csalt, én nem azt mondom – de mikor 
egy ilyen ügyet ki kell vizsgálni, nem tudjuk 
az akkor megtörténteket, csak a papírokból 
lehet rekonstruálni. Nem akarok neveket 
mondani, elismert versenybizottsági elnökök. 
Olyan blőd, gyerekes dolgokat állítanak, ami 
egyszerűen arra utal, hogy ezt a sportot sen-
ki nem akarja komolyan venni. Elszomorító, 
megmondom őszintén. 

A versenyjegyzőkönyvek többsége két 
ember által van aláírva, az egyik aláírást 
be lehet azonosítani, a másik aláírást nem 
mindig lehet beazonosítani. Én beszéltem a 
Ballagó Jánossal, az egyesület elnökével, ő 
is azt mondta, hogy kettőnek kell aláírni. Be-
széltem a Pert Ferenccel, a volt 28-as tagszö-
vetség ellenőrző-bizottságának beszéltem én 
a sikkasztásról is. Kizárta, hogy sikkasztottak 
volna. Odáig eljutottam az ügyben, és azért 
akartam ezt megosztani Önökkel, mert ez egy 
nagyon súlyos dolog. Úgy néz ki, hogy sik-
kasztást nem csináltak, de viszont – itt három 
embert sikkasztással gyanúsítanak, a három 
ember meg is írta a választ, hogy amennyiben 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség nem 
fog megfelelő határozatot hozni, akkor ők 
elmennek a bíróságra. Ha elmennek a bíró-
ságra, akkor körülbelül ez lesz az eredmény, 
ami ugye történt. 

Viszont. A V12-es egyesületnek a verseny-
bizottsági elnöke, az ifj. Harmos Sándornak 
nem volt versenyengedélye, és vele hitelesí-
tették az egyesületnek a versenyeredményét. 
Általában Japport Zoltán versenylistát és ver-
senyjegyzőkönyvét ő, és mellette még a Nagy 
Róbert írták alá. Ők is csinálták jegyzőköny-
vet, és ők is csinálták a listát is. Senki nem 
kifogásolta ezt, csak a 28-as tagszövetség, és 
le is írták nagyon szépen. A Morvai Zoli ne-
kem háromszor vagy négyszer elküldte, mert 
még mindig abban reménykednek, hogy van 
valami, amiben ugye… Az etikai bizottság-
nak nincsen felhatalmazása arra, hogy bele-
turkáljon egy elfogadott versenyeredménybe, 
csak javaslatot tud tenni az elnöknek, vagy az 
elnökségnek, hogy esetleg semmisítsék meg. 

Én nem akarok ennyire belemélyedni, de 
viszont ezzel a dologgal, ahol megvádol-
nak három embert, akiknek a pénzkezelés-
hez semmi dolguk nincs, ugye sikkasztás 
vádjával. És az egész problémának az a 
legszomorúbb, mikor a Kármán Gábor el-
küldte a levelét, mint volt tagszövetségi 
elnök, aki lényegében ideiglenesen – nem 
tudom, hogy ez igaz-e – abba akarja hagy-
ni a galambászkodást is 35 év után. Mert ő 
már nem bírja idegekkel. És leírja azt, hogy a 
Japport Zoltán 2010-ben verekedett, és min-
den ettől a probléma… leírja nagyon szépen, 
hogy 2010 nyarán főzőversenyt rendezett a 
vezetőség, hogy minél közelebb kerüljenek 

egymáshoz a galambászok. Itt volt egy ve-
rekedés. Egy évig jártak a rendőrségre, bíró-
ságra. A Japport Zoltán. Én akkor mondtam 
a Kármán Gabinak, hogy a legnagyobb hibát 
ő követte el, mint tagszövetségi elnök, mert 
neki kellett volna akkor mindjárt fegyelmit 
indítani a Japport Zoltán ellen.

Összehívjuk az Etikai Bizottságot, teszünk 
javaslatot, de ebbe behívjuk a többi bizottsá-
got is. Ugyanis itt a Fegyelmi Bizottságunk 
is – megmondom őszintén – hibázott. Mert 
csak egy dolgot vett figyelembe – nem aka-
rok senkivel személyeskedni, különösen a 
Gyula Józsi barátomat közelgő névnapja al-
kalmából nem akarom. Egyet még el akarok 
mondani az elnök úrnak, hogy mikor a tavaly 
kiütötte a hozzászólásom a biztosítékot, ak-
kor ugye szó volt itt a román postagalamb 
életről is. Most elhoztam az olimpiai kataló-
gust – én nem tudtam elmenni az olimpiára 
– két kategóriában előztük meg a románokat. 
Ez a standard – boldog vagyok, hogy a dísz-
galambjaink ilyen szépen szerepeltek – és a 
D kategóriában, azt hiszem a Szabó Géza ga-
lambja. A többi kategóriában minket a román 
sporttársak lesöpörtek. 

Sporttársak, egyet meg kell érteni. Mi csi-
nálhatunk versenyt is 30 km-ről vagy 40-ről, 
akkor se lesz a galambjainknak jobb koeffi-
ciense, mint ami most van. Csak akkor lesz 
jó koefficiense, hogyha a Szövetség megint 
a sarkára áll és úgy nemzeti versenyeinket, 
mint a pénzdíjas versenyeket le fogja vezé-
nyelni. Mit akarok erről mondani? Azt sze-
retném mondani, hogyha Brünnbe elmegy 
hat kerület, kötelezze, hogy egyszerre enged-
jenek ki. Mert ha nem egyszerre engedik ki, 
és a románok ránk eresztenek 15 ezer galam-
bot, akkor szakmailag megkérdezem, hogy 
azzal a pár ezer magyar galambbal mi törté-
nik. Megkérdezem.

Még egy gondolatot el szerettem volna… 
Nem szoktam udvariasan beszélni, csak ak-
kor, amikor nagyon kell. Azt még azért el 
szeretném mondani, hogy ez az osztozkodás, 
ami itten folyik, ugye már 30 tagszövetség. 
Miért nem csinálunk 90-et? De megkérde-
zem őszintén. Van erre szüksége a… Én, 
mikor 2002-ben a Horváth Zoltánnal azt ja-
vasoltuk – itt van a Scheily Gábor barátom 
– hogy a nemzeti versenyeknél 20 főnél ke-
vesebben ne tudjanak gyűrűzni, és a nemzeti 
versenyeket úgy kellene megoldani – most 
én nem akarok délre menni, nem akarok se 
keletre, se nyugatra – egy napon rendezzük 
meg egy irányba. Minden tagszövetségnek 
legyen ugyanaz a kilométer. Én nagyon meg-
értem, hogy 501 km hosszú táv. De megmon-
dom őszintén, hogy az 501 km az kb. annyi, 
mint egy szembeszeles 300 km. Uraim, nincs 
miről beszélni. Miért nem próbálunk abba 
az irányba elmenni, hogy eresszünk föl mi-
nimum 5000 galambokat? Mert mindig azt 
hallom, hogy elviszi a mi galambunkat ez, 
meg elviszi az. 
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Egyet meg kell érteni, ha valahol jó ga-
lamb van, és az jól föl van készítve, azt nem 
viszi el a másik galamb. Legfeljebb a lista 
nem 5 percig, vagy 3 percig fog tartani és 
nem fog egy föleresztett 10 km-es körzetű 
tagszövetségben 600 km-ről ötösével jönnek 
a galambok, hanem félóránként fognak jönni. 
Köszönöm szépen.

Bárdos István: Köszönöm szépen a Silay 
Ferencnek. Egyetlen egy dolgot szeretnék 
az „Egyebek” között bejelenteni, hogy gya-
korlatilag a B2 tagszövetség és az A56 saját 
tagegyesülete között van egy, második éve 
húzódó konfliktus. Ennek a konfliktusnak a 
megoldásához a Postagalamb Sportszövetség 
a törvény adta lehetőségeken belül még nem 
talált megoldást. Ez az egyik dolog. A másik 
dolog, hogy itt azért a feszültség nyomán ta-
valy, a 2012-ben a B2 tagjai egy önálló, 193 
fős klubbot alakítottak, ún. – most már be-
jegyzett – Villám Klub néven, amely külön 
versenyzett. De ezt az évkönyvből nyomon 
lehetett kísérni. És jelen pillanatban ott tar-
tunk, hogy a B2 jelezte szándékát, hogy nem 
mint B2 kíván a jövőben működni, fölmondja 
a Szövetséggel a megállapodást versenyren-
dezési szempontból. És ő egy másik közös-
séggel, a Villám Klub közösségével szeretne 

a Sportszövetséggel megállapodást kötni, 
hogy hivatalos versenyeket szervezhessen. 

Ebben az ügyben ami a B2 – A56 – Villám 
Klub – Postagalamb Sportszövetség között zaj-
lik, én a Szövetség részéről én is kaptam több 
levelet, több olyan egyesületi, sőt más jellegű 
levelet is, aminek a végeredményeként a leg-
főbb ügyészséghez fordultam állásfoglalás 
kéréssel. Az állásfoglalás kérésbe az eddigi 
két közösség által elhangzott vita, illetve a Szö-
vetség elnöksége által hozott határozatok sze-
repelnek. Amennyiben ezen állásfoglalásról a 
legfőbb ügyészség véleményt mond, azt termé-
szetes, hogy a szaklapban közzé fogom tenni. 
És a jövő évi, 2013-as versenyek szervezéséhez 
ezt is megpróbáljuk figyelembe venni. 

A B2, illetve a Villám Klub és az A56 kér-
dése elnökségi hatáskörbe tartozó kérdés, 
csak tájékoztatom a Közgyűlést. Idézőjelbe 
téve azt mondom, hogy szinte megoldhatat-
lan a feladat. Egyetlen egy dologból kifolyó-
lag: 2001-ben, vagy kettőben voltál, Scheily 
Gabi a Csordás Károlynál? Csordás Károly-
lyal a pápai egyesület úgy döntött, hogy nem 
akar vele versenyezni, és menjen más közös-
ségben. És hasonló ügyek azóta az országban 
többször előfordultak. Nem tudom per pilla-
nat a megoldását a kérdésnek. 

Élversenyzők maradnak ki, versenyzők 
távolodhatnak el, eredmények távolodhat-
nak el és lehetetlenülnek el konfliktusok 
által. És az esetek nagy részében egyéni, 
személyi konfliktusok állnak amögött, hogy 
valakit nem engedünk versenyezni, vagy va-
lakivel nem akarunk együtt versenyezni. Ez 
az elmúlt 10 évben, nyugodtan mondhatom, 
azért többször előfordult, több példát is tud-
nék rá mondani a magyar postagalamb sport 
égisze alatt. 

Meg kellett osztanom Önökkel ezt a prob-
lémámat, amelynek nincs vége. Az Elnök-
ség áprilisi elnökségi ülésen előveszi, mert 
a 2013-as év versenyzését ezzel együtt meg 
kell oldanunk, illetve közösségeinknek min-
den szinten biztosítani kellene a versenyzési 
lehetőséget. Hozzáteszem, tagjainknak is, 
nem csak közösségeinknek. Van-e valaki-
nek még Egyebek címszó alatt valami ész-
revétele? 

Nagyon köszönöm mindenkinek a mai 
közgyűlésen való részvételt, az aktivitást. 
Köszönöm szépen, jó versenyzést kívánok a 
2013. versenyekre.

jkv. Pethő Attila
hitelesítők: Végh Kálmán, Tóth Sándor

Az egészséges galamb (1. rész)
Az eredményes versenyzéshez kirobbanó 

formában lévő galambok kellenek!
Honnan ismerjük fel, hogy egészséges egy 

galamb? 
Látszik, mondanák a sporttársak! Ez így 

is van. De tudjuk-e mit látunk, képesek va-
gyunk-e értékelni az esetleges elváltozáso-
kat? Cikksorozatom elkövetkező részei eb-
ben kívánnak segítséget nyújtani.

Ez a cikk arról szól, mit látunk, ha kinyit-
juk a galamb csőrét?

A garattájék fontos része a galambok im-
munrendszerének. Az első védelmi vonal a 
kórokozók elleni küzdelemben. Az egysze-
rűség kedvéért nevezzük ezt a területet man-
duláknak, bár a szó klasszikus értelmében a 
madaraknak nincsenek mandulái.

Valójában ezen a területen találhatók az 
immunrendszer védekező sejtjei nagy szám-
ban (lymphoreticularis szövet).

Egészséges állapotban ez a terület alig 
különül el a környező szövetektől, talán egy 
kicsit vörösebb színű.

Heveny gyulladás esetén (pl. légúti fertő-
zések, trichomonosis) ez a régió duzzadtab-
bá, pirosabbá válik, a környezete fölé emel-
kedik. Ha a heveny folyamat meggyógyul, ez 
a duzzanat is elmúlik.

Krónikus gyulladás esetén apró, tűszúrás-
nyi, sárga vagy fehér színű hólyagocskák ma-
radhatnak hátra, amelyek kis tályogocskák a 
mandula területén (pl. lezajlott herpesvírus 
fertőzés eredményeként). De hasonlóan néz-
nek ki a nyálkövek is, csak más helyre loka-
lizálódnak. Ezek a foltok akár hetekig-hóna-

pokig megmaradhatnak.
Fontos ezek megítélése, mivel figyelmeztet 

bennünket, arra a lehetőségre, hogy a folya-
matok a versenyek előtt fellángolhatnak!

A következő lényeges pont a nyálka meg-
ítélése.

Egészséges állatokban is lehet minimális 
mennyiségű, áttetsző nyálka a garatban.

Stressz hatására is nőhet ennek a mennyi-
sége.

Trichomonosis esetén nagy mennyiségű, 
víztiszta nyálka képződik, ha ez fehér vagy 
zavaros színűvé, vagy vörhenyessé válik má-
sodlagos bakteriális fertőzésre kell gondol-
nunk (pl. staphylococcosis, streptococcosis, 
E. coli fertőzés).

Mycoplasmosis-fertőző nátha alkalmával 
sűrű, fehér színű, nyúlós nyálka termelődik.

Ez felhalmozódhat az orr melléküregeiben 
és a légcsőben, jellegzetes szörtyögő hangot 
hallatva.

Többször leírtam már, de még nem elég-
szer! A fertőző nátha diagnosztizálásához 
speciális táptalaj kell, amely költségessé te-
szi a vizsgálatot. A kísérleti kezelésre adott 
gyógyulás pedig erősíti a diagnózist! Felesle-
ges kivizsgálni, ha csak erről van szó!

Súlyos légúti fertőzések esetén a felhalmo-
zódó nyálka a csőr szélén összegyűlve a leve-
gőn megszárad és sárga csomóként látható.

Kulcsfontosságú paraméter a garattájék 
színe!

Egészséges állapotban a száj nyálkahártyá-
ja halvány rózsavörös színű.

A sápadt szín vérfogyottságra utal.

A halványkék szín légzőszervi problémá-
kat jelez, mivel a vér nem tartalmaz kellő 
mennyiségű oxigént. Bizonyos vérvonalaknál 
azonban, amit főleg a nyelven lehet tapasztal-
ni, szintén lehet kékes színű a nyálkahártya, 
ez viszont nem jelent problémát.

Sárga plakkokat, hólyagokat vírusfertőzé-
sek okozhatnak (pl. herpes, himlő, cirkovírus), 
sárga fekélyek pedig trichomonosisnál ala-
kulnak ki. Gyakorlati megfigyelés, ha a folya-
mat a száj-garatüreg elülső felében látható, az 
vírusfertőzésre utal, ha a hátulsó területen az 
inkább sárgagomb betegségre.

A következő rész a galamb fejét vizsgálja 
majd tovább!

Lassan kezdődik a versenyszezon!
Itt az idő galambjaink egészségügyi álla-

potának felmérésére! 
Jelentősen csökkentek áraink a diagnosz-

tika területén! 
Ha van rá lehetőségük, mindenképpen ér-

demes ezt kihasználni. A mellékelt vizsgálat-
küldő lapot kitöltve és a mintát postán vagy 
személyesen elküldve gyors diagnózishoz 
juthatunk!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a megújult 
www.galambpatika.hu oldalon várja és ered-
ményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász
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Már régóta le akartam írni a véleményemet 
erről a mi oly sokszor bírált és egyesek szerint 
elavult általános csapatbajnoki rendszerünk-
ről. Az utolsó lökést a februári újságban Páva 
Zoltán írása adta meg. Idézem azt a mondatot 
ami kiverte nálam a biztosítékot. „A galam-
bok pihennek, a tenyésztők is inkább csak 
elmélkednek az elmúlt szezon eredményes-
ségén vagy éppen eredménytelenségén, meg 
valószínűleg jó néhányan még novemberben 
is párjuk kiengesztelésén fáradoznak, mivel 
az idei évben is úgy, mint az előzőekben is 
mindannyiszor, szeptemberig egy hétvége 
sem jutott a családnak, de mi magyarok már 
több évtizede masszívan dolgozunk azon, 
hogy az általános bajnokság hathatós segítsé-
gével lehetőleg minél többen hagyják abba a 
galambászatot” idáig az idézet. 

Nos a munkámból kifolyólag a verseny-
szezonban minden hétvégén találkozok a 
tagszövetségünk szinte összes tagjával és a 
legtöbbjükkel ha nem is minden alkalom-
mal, de beszélgetni is szoktam, legtöbbször 
a galambászatban felmerülő problémákról. A 
több mint tíz év alatt egyszer sem fordult elő, 
hogy valaki az általános bajnokságot vagy 
külön a csapatbajnokság rendszerét említette 
volna problémaként vagy, hogy emiatt gon-
dolkozna a galambászata felszámolásán. Ha 
mégis lett volna ilyen, kérem jelezze. 

De nézzünk egy kicsit a dolgok mögé. 
Nálunk már mint a mi tagszövetségünkben 
az általános csapatbajnokság 9 útból áll, öt 
közép távú és 4 hosszú útból. Ha a felhozó 
rövidtávú versenyeket is ide számoljuk akkor 
ez tízen valahány út ami ugyanennyi hét-
vége. Egy év ugye ötvenkét hétvégéből áll, 
most ha ebből ez a tízen valahány hétvége 
sok akkor szerintem nem is szeretünk igazán 
galambászni. Nem hiszem, hogy egy horgász 
vagy vadász, de említhetnék még nagyon sok 
más hobbit is egy évben csak ennyi hétvégét 
szentelne szenvedélyének. Ahhoz, hogy még 
jobban érthetetlen (vagy még inkább érthető) 
legyen számomra ez az általános bajnokság 
ellenesség még azt is el kell mondanom, 
hogy a cikk írója többször több ember előtt 
fennhangon kijelentette, hogy őt egyéb dol-
gok miatt nem érdekli csak a hosszútáv, a 
többi versenyt csak felkészítési eszköznek 
használja ami teljesen logikusnak tekinthe-
tő. Csak azt nem értem, ha ez így van akkor 
miért ír róla ilyen negatívan, egyáltalán miért 
foglalkozik vele. 

Már korábban mások is írtak erről az „el-
avult csapatbajnoksági formáról” utána ol-
vastam, nekik mi volt a problémájuk. Vegyük 
sorra nehogy valami kimaradjon. 

Talán a legtöbbször emlegetett probléma, 
hogy ez a csapatbajnoksági rendszer a gátja 
a külön távokra való szakosodásnak és ezért 
vagyunk „a fejlett nyugattól” lemaradva. Az 
véletlenül sem jut eszükbe, hogy szemléle-
tünk miatt évek óta nem tudunk egy nívósabb 
országos versenyt megrendezni. Mert azért 
abban kiegyezhetünk, hogy a pár éve 370 
galamb részvételével megrendezett országos 
versenyt mindennek lehet nevezni csak ní-
vósnak nem. Elnézést a nyertesektől nem ők 
tehettek róla. 

Sőt olyan is megtörtént, hogy megjelenik 
a startnál x tagszövetség autója. Később te-
lefonon azt az utasítást kapta, hogy nem en-
gedhet együtt a többi helyszínen tartózkodó 
tagszövetséggel, hanem vonuljon át a kb. 1 
km-re lévő másik régebben használt feleresz-
tési helyre. Szerintem így bajnokaink nem 

tudnak megfelelő eredményt elérni az olim-
piákon, de még az országos kiállításokon sem 
(láthattuk a lengyelek milyen eredményeket 
értek el az olimpián). 

Ilyen szemlélettel sohasem fogjuk még 
megközelíteni sem őket. De térjünk visz-
sza a szakosodás problémájához. Megint 
csak a mi példánkat tudom felhozni, nálunk 
időtlen idők óta külön befizetés van minden 
távra. Mindenki előtt adott a lehetőség, hogy 
csak azon a távon, távokon vegyen részt ami 
idejének pénztárcájának szakmai felkészült-
ségének, galambjai képességének, családja 
tűrőképességének megfelel. A honlapunkon 
mindenki meggyőződhet róla hányan szako-
sodtak nálunk idáig. 

Többször az is problémaként merült fel 
hogy ez a bajnoksági forma nem kedvez, 
illetve nem ösztönöz a gyors galambok ki-
tenyésztésére felkészítésére, mert itt hétről 
hétre küldeni kell, meg olyanok is tudnak 
jó eredményt elérni vagy akár bajnokok is 
lehetnek akiknek alig van vagy ép nincs is 
tagszövetségi díjuk vagy egyszázalékos he-
lyezésük. Ez egy kicsit összetettebb problé-
ma ezért ezt járjuk jól körbe. Nem hiszem, 
hogy azzal újat mondok valakinek is, hogy a 
csapatbajnokságok számolásánál is több pon-
tot hoznak az él galambok ezért itt is érdemes 
arra tenyészteni és felkészíteni. Ami a prob-
lémát okozza az-az, ha ezek az él galambok 
nem egy csapatban, vagy olyan is könnyen 
előfordul, hogy nem is csapatban hanem 
egyéni indulóként vesznek részt a versenyen. 
Ilyenkor van az, hogy aki mondjuk csak egy 
csapatot azaz tíz galambot indít egy verse-
nyen és mondjuk a tagszöv 50. és 100. ga-
lambja közé teszi a pontot hozó öt galambját 
előrébb végez a pontbajnokságban mint aki 
nyer több díjat vagy egyszázalékos helyezést. 

Nevesítve, a tíz galambot küldő sporttár-
sunk elé tesz több galambot, de azok nem egy 
csapatba lettek nevezve vagy, mint ahogy az 
előbb említettem egyéni indulók voltak. Na 
ezt nem mindenki tudja egykönnyen meg-
emészteni és ilyemkor szokták az él helyezé-
seket jobban szeretni. A bajnoksági rendszert 
meg bírálni. Ha még abba is belegondolunk, 
hogy többször a több versenygalambbal ver-
senyzők nem kevés pénzt energiát is mozgó-
sítanak céljaik elérése érdekében, ellenfelük 
pedig szerényebb lehetőségekkel, de valami 
miatt mégis előttük végez ebben az „elavult 
bajnoksági rendszerben”, akkor ez megint 
csak károsan befolyásolja a már eddig is túl-
terhelt emésztőrendszerüket. 

A másik felvetett probléma vagy kifogás 
az szokott lenni, hogy sok galamb kell ehhez 
a mi bajnoksági formánkhoz. Ennek cáfolá-
sára csak fel kell lapozni évkönyveinket és 
megnézni, hogy a rendszeresen élben végzők 
hány galambbal versenyeznek, ez a bemutat-
kozásukból legtöbbször kiderül. Név szerint 
is említhetnék több sokunk által szenzációs 
eredményei miatt régóta ismert sporttársat, 
de nem teszem, mert biztos valakit véletlenül 
kifelejtenék abból meg csak sértődés lenne. 

Az is a bajnoksági rendszerünk hibájá-
nak róják fel, hogy hétről hétre küldeni kell, 
még akkor is ha az időjárás előrejelzés nem 
a legoptimálisabb versenyfeltételeket sejtet. 
Ez az egyik leginkább galambászokat meg-
osztó téma. Erre szokták mondani míg két 
galambász lesz addig ebben nem lesz egyet-
értés. Ezért Én sem próbálom egyik oldalt 
sem meggyőzni a másik igazáról, csak annyit 
tanácsolhatok próbáljanak olyan vezetőket 

maguk közül választani akik egyik irányban 
sem gondolkodnak szélsőségesen és a verse-
nyek lebonyolításánál megpróbálják az egyé-
ni érdekeiket háttérbe szorítani. Ez belátom 
nem egyszerű, de próbálkozni azért lehet. Az 
időjárás okozta problémákat többféleképpen 
lehet csökkenteni, több kerületben is a tagság 
akaratának köszönhetően van betli út akár 
több is. Valaki ha úgy ítéli meg, hogy nem 
küld vagy nem tud küldeni valami miatt ak-
kor sincs veszve semmi. Valamelyik régebbi 
a bajnoksági formánkat bíráló cikkben olvas-
tam olyan kifogást is, idézem: „A szövetsé-
gen belül 28 tagszövetség működik. Évente 
tagszövetségenként átlagosan beneveznek 
6-7000 galambot. Ez közel 150-170 000 ga-
lamb. Hihetetlen szám. Viszont, ha év végén 
a champion listákat böngészem az internet 
segítségével, nem találok 7-8  100%-ot telje-
sítő galambot.” Ez az idézet. 

Ezzel azt akarta érzékeltetni a szerző, hogy 
milyen nehéz jól teljesíteni ebben a bajnok-
ságban. Itt egy kicsit kilóg az a bizonyos 
lóláb, vagyis a cikk írójának valami egyéni 
érdeke fűződhet a bajnoksági rendszerünk 
lejáratásához. Különben miért írna valótlant. 
Az internetes listák sok mindenről tájékoz-
tatnak bennünket, de arról nem, hogy hány 
100%-osan teljesítő galamb van az országban 
vagy a tagszövetségekben. Abból az egysze-
rű okból kifolyólag, hogy ezek a listák, csak 
a helyezést elért galambokat tüntetik fel. Ar-
ról fogalmunk sem lehet, hogy hány kosár-
ba tevésből érte el a galamb azt a bizonyos 
számú helyezést. Ez a 7-8 galamb szám csak 
találgatás. 

Most leírok egy-két adatot a tagszövünkben 
elért eredményekből amelyek tények. 2011-
ben 13 versenyből 58 galamb volt a tagszö-
vetségünkben amelyik 10 vagy több helye-
zést ért el. 2012-ben pedig 14 versenyből 
85 db ért el 10 vagy annál több helyezést. 
Nem akarok találgatni, hogy ezekből hány 
volt 100 %-os ezt meghagyom a kedves ol-
vasónak. 

Egy kicsit elkanyarodok a bajnoksági rend-
szerünk kitárgyalásától, de azt hiszem ez is 
sokunkat érintő téma. Ez pedig a nehezebb, 
nagyobb veszteségekkel záruló versenyek. 
Ne gondolja senki sem, hogy most valami 
világrengető dolgot fogok leírni, de szerin-
tem van benne némi igazság. Szinte minden 
tagszövetségben előfordul évente - kétéven-
te a legnagyobb elővigyázatosság ellenére is 
nehezebb nagyobb veszteségekkel lezajlódó 
verseny. Van aki ezt máshogy magyarázza, 
de most erre nem térek ki. (Ezeknek a ne-
héz versenyeknek természetesen több oka 
is lehet.) Ilyenkor aztán majdnem mindenki 
vérmérsékletétől és vesztesége nagyságától 
függően keresi a bűnbakokat. Akiket aztán 
meg is találnak legalábbis szerintük. Ezek 
pedig szinte mindig azok a személyek akik a 
verseny lebonyolításával meg vannak bízva. 
Ezek a versenyek általában olyankor vannak 
mikor az időjárás nem egyértelműen jó vagy 
rossz, mert olyankor aránylag könnyű hely-
zetben vannak a startolással megbízottak 
mert az egyik esetben van verseny, a másik-
ban pedig nincs, ez utóbbi esetben, hogy a 
hazahozatal vagy a rövidebb verseny, vagy 
ez elnapolása mellett döntenek a körülmé-
nyektől függően. 

A legnagyobb probléma akkor van mi-
kor ahogy az előbb is említettem az időjá-
rás nem egyértelmű, ezt nem tudom jobban 
megfogalmazni. Ilyenkor nincs jó döntés, 
mindig vannak olyanok akik azt hangoztat-
ják a galambokat el kell engedni, majd az 

Az érem másik oldala
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igazi postagalambok megoldják, ezek azok 
akik nehéz versenyeken általában jól stop-
polnak a könnyebbeken meg nem annyira. A 
másik tábor akik ha felhőt látnak már vissza-
hoznák a galambokat. (Voltam Én már olyan 
1300 m/s sebességgel záródó verseny után 
azért a legszemetebb ember mert valakinek 
a 42 küldött galambjából 41 hazaért csak a 
szerinte legjobb nem. Azt hiszem ilyenkor 
szokták mondani, hogy az ember ezek után 
még legyen katolikus.) Elnézést ezért a kité-
rőért, de ez kikívánkozott belőlem. 

Szóval ilyenkor mindenki számára jó dön-
tés nincs. Ilyen versenyeknél a veszteség 
egyik oka pont abba rejlik legalábbis szerin-
tem, hogy a legmodernebb technikát használ-
va (gondolok itt a rengeteg olyan honlapra 
amely időjárás előrejelzéssel felhőképpel 
szélirány és szélerősség előjelzéssel foglalko-
zik ) a legtöbb versenyünket a legideálisabb 
körülmények között rendezzük. A startidő 
megválasztásakor nem ritkán azért várunk, 
mert mondjuk van egy kisebb felhőzóna a 
galambok feltételezett hazatérési útvonalán. 
Nincs is ezzel semmi probléma Én nem si-
etek sehova, elsők a galambok. A probléma 
akkor lesz majd, ha valami előre nem látható 
vagy gyorsan kialakuló felhőzet, vagy más 
nehézség adódik galambjaink előtt. Ilyenkor 
egyszerre fognak elveszni azok a galambok 
amelyek sokszor a csekély problémával sem 
képesek megbirkózni. Ezek között lehetnek, 
illetve lesznek is olyan galambok amelyek az 
ideális többször hátszeles versenyeken csi-

náltak már x helyezést gazdájuknak. Ilyenkor 
aztán megint jön a már előbb említett bűnbak 
keresés. A problémát csak súlyosbítja, hogy 
ezekre a könnyebb versenyeken jobban telje-
sítő galambokra gazdájuk még rá is tenyészt, 
mert ugye neki volt x helyezése. Így lassan 
az állományok nehézségtűrő képessége csök-
ken. 

Ehhez ha még azt is hozzávesszük, mert 
szerintem ez is növeli a problémát, hogy egy-
re inkább terjed a különböző teljesítménynö-
velő szerek használata, mert mindenki nyerni 
szeretne. Nincs is ezzel semmi probléma, 
csak ha a dolgok mögé nézünk akkor kide-
rül, hogy ezek a készítmények pozitív hatása 
legtöbbször csak közel ideális körülmények 
között mutatkozik meg. Kicsit is az ideálistól 
eltérő körülmények között zajló versenyeken 
könnyen előfordulhat többet ártanak, mint 
használnak. 

2013-ban újra indulnak a pénzdíjas foga-
dásos versenyek. Azt mondják ez a fejlődés 
útja. Erre leginkább a központi gyűjtőhely és 
egyéb szabályok miatt a Budapest környéki 
galambászok számára lesz lehetőség külde-
ni. Ők teljesen a tagszövetségi versenyektől 
függetlenül külön szervezik versenyeiket. 
Azért, hogy ez a fejlődés minket győrieket se 
kerüljön el, szándékomban áll nálunk is meg-
szervezni a pénzdíjas fogadásos versenyeket, 
mert Én sem és szerintem más sem áll a fej-
lődés útjába. Úgy tervezem, hogy az összes 
tagszövetség által szervezett versenyen le-
gyen lehetőség fogadni, még a fiatalok verse-

nyén is. Ez majdnem 20 verseny. Akiket ez a 
versenyzési forma érdekel majd meghatároz-
zák a tétek nagyságát és elosztását. A befize-
tett összeg 100%-a kiosztásra kerül. A téteket 
mindenki rakodáskor teheti meg az egyesü-
letében. A nyeremény kiosztása a hivatalos 
lista megjelenése után azonnal megtörténik. 
A szezon után beszámolok róla mekkora ér-
deklődés volt a fogadásos versenyek iránt. 

Zárszóként most leírom szerintem mi okoz 
inkább problémát a tagság körében. Több tag-
szövetségben úgy van kiírva az általános baj-
nokság, hogy egy hétvégén van több verseny 
amelyek beleszámítanak a pontbajnokságba. 
Ezeknél a tagszövetségeknél már a kiíráskor 
esélyét veszti a tagság azon nem csekély ré-
sze akik csak egy versenydúccal rendelkez-
nek a versenyekre pedig 30 körüli galambot 
neveznek. Ezek az egy hétvégén zajló verse-
nyekből általában az egyik rövidtávú vagy 
sprint verseny a másik pedig közép vagy 
hosszú távú. Aligha kell hosszasan ecsetel-
nem ez milyen óriási esélyegyenlőtlenséget 
kedvetlenséget lemorzsolódást teremt. Most 
biztos sokan arra gondolnak jogosan, hogy 
ezekben a tagszövetségekben is a tagságnak 
kell elfogadni megszavazni az éves verseny-
tervezeteket, ha megszavazzák akkor biztos 
nekik úgy a jó, másnak meg semmi köze hoz-
zá. Arról biztosan sokaknak van tapasztalata 
hogy …………………………….., na itt azt 
hiszem be kell fejeznem , mert már így is túl 
hosszúra sikeredett ez az írás.

Süveges András

Bederna-dúc 
A 16. Tagszövetség Fiatal Galambok Bajnokai

Örömünkre szolgál, hogy ismét bemutat-
kozhatunk, a Postagalamb Sport szaklapban. 
Bederna-dúc néven versenyzünk, a 16-os 
tagszövetség, C-12-es táti egyesületében. 
Motivációnk még nagyobb, hiszen az idén 
(2012) sikerült megnyernünk életünk máso-
dik fiatalok versenyét, így az egyesületben és 
a tagszövetségben is a Fiatal Galambok Baj-
nokainak nevezhetjük magunkat.

A fiataljaink már nem rokonaik, a főver-
senyen versenyző egyéves galambjainknak, 
ugyanis a főprogramot szálló galambjaink 
még ajándékba kapott fiatal galambokként 

kerültek dúcunkba. Az idei fiataljaink csak a 
tenyészgalamboktól származnak, szállók alól 
nem hagytunk.

Elmondhatjuk, hogy tenyészállományunk 
véralapja Ad Schearleackens (010-es, 
Ace Four, Home Alone vonal, Sissy), C. 
Schroevers, Louis Van Loon (Pirat vonal), 
Koopmann (Kleine Dirk vonal), Bosua, Jansen 
és Steven Van Breemen. Tenyészgalambjaink 
mindezen tenyésztőktől származó originál 
galambok közvetlen utódai, valamint megta-
lálható dúcunkban 1 pár (2 db) originál Ad 
Schearleackens galamb, amiből a legjobban 

szálló fiataljaink keltek, valamint megta-
lálható még 2 db originál Janssen galamb, 
2 db originál Bosua galamb, 1 db originál 
Van Dycke (Cannibal x Rambo) galamb. 
Fiataljaink ezeknek a vérvonalaknak a kom-
binálásából, keresztezéséből, vonal-, illetve 
rokontenyésztéseiből keltek. Valamint pró-
bára bekerültek dúcunkba még Koopmann, 
Jan van de Pash, Peter Mandemerve, Leo 
Heremans és Dick Vandenberg vérvonalú 
galambok, amik a jövő évi fiatal galambok 
versenyén kerülnek kipróbálásra. Reméljük, 
bele fognak illeni állományunkba.

Bederna János       30/914-4447 ifj. Bederna János          20/469-1167
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A 2012-es fiatalok versenyén a galambja-
ink így érkeztek, ami nem hétköznapi:

Mödlingből 1358 galambból 
Tagszövetségi díjlista: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17 a miénk
Sankt Pöltenből 880 galambból
Tagszövetségi díjlista: 1,2,3,4,5,6,9,10,11,15 

a miénk
Welsből 493 galambból 
Tagszövetségi díjlista: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,

11,12,13,14,15,16,17 a miénk

Fiatal galambjaink lepke ülőkéről verse-
nyeztek, tojók-hímek vegyesen és sötétítéses 
módszert sem alkalmaztunk. Véleményünk 
szerint a galambokat még nem lehet motivál-
ni fiatal korukban, egyedül a helyük és a gaz-
dájuk miatt igyekeznek haza. Természetesen 
a megelőző kezeléseket (Giantel) és a szük-
séges vitaminokat (Vitamino-mix), ásványi 
anyagokat, sörélesztőt megkapták, köszönet 
ezért Nagypál Lászlónak és Vétek Jánosnak. 
Fiataljaink össz. gyógyszerezése: a paramixo 
oltással kezdtük (Columbavac) aztán csak 
Trichomonas ellen kaptak Triho 40-et egy-
szer a leválasztást követően, aztán versenyek 
előtt. Fontos hogy a fiatal galamb ne kapjon 
túl sok antibiotikumot, így ellenállóbbá válik, 
megerősödik az immunrendszere.

Valamint a méz és propolisz jótékony élet-
tani hatásának is köszönhetjük eredményün-
ket, amit versenyidőszakban hetente három 
alkalommal beiktattunk ivóvizükbe. A spakli 
és a seprű versenyek alatt naponta kézbe ke-
rül, szinte mondhatjuk, hogy amikor csak 
bemegyünk a dúcba, takarítunk. Az etetők, 
itatók 2-3 hetente alapos tisztításra kerülnek.

Fontosnak tartjuk a galambok tréningezé-
sét főleg versenyek előtt, de sajnos ezt mára 
már nem mindenki engedheti meg magának, 
viszont a galamboknak nagyon jó. Két-három 
kerületi tréningre küldjük őket (ez általában 
Komárom, Abda és Bruck) és a versenyek 
alatt is hetente egy tréninget adunk nekik kö-
rülbelül 30 km-ről.

Takarmányt magunk keverjük a verseny-
zőknek, így minden héten tudunk változtatni 
rajta ha szükséges. A tenyészeinkkel nevelés 

alatt zsákos takarmányt etetünk, plusz borsó 
és napraforgó ráetetéssel, hogy a fiatal szépen 
fejlődjön a fészekben.

Galambdúcunkat magunk építettük, a ga-
lamboknak kényelmes, szellős. A szellőzés 
szabályozható benne. Hét helységből áll: 
özvegy tojók helysége 24 férőhelyes, kétszer 
12 fészkes özvegy hímek helysége ami egybe 
van nyitva, a fiataloknak 65 férőhelyes lepkés 
ülőkerendszeres helységek, ami szintén egy-
be vannak nyitva, illetve kétszer 12 fészkes 
tenyészgalambok fészekrakó helysége.

Véleményünk szerint ma már nem elegen-
dő a legjobb tenyésztő legjobb galambjából 
hozni és várni a csodát, hanem a tenyésztőnek 
legalább ugyanannyit, ha nem többet hozzá 
kell tennie munkájával, hogy a galambból ki 
hozza a maximális eredményt. Hiszen hiába 
lehet a világ legjobb galambja is ha beteg, ak-
kor nem úgy fog már teljesíteni.

A fiatal galambok versenyén kettő galam-
bunk kiemelkedő eredményt teljesített. 

Az egyik a 2012-02-10469 KT: Szállt a 
Tagszövetségben egy kerületi 1. díjat Welsből, 
egy kerületi 2. díjat Sankt Pöltenből, és egy 
kerületi 9.-et Mödlingből, így a kerületi kiál-
lításon F kategóriában az első lett, valamint 
az országos listán 9. helyezést ért el.

A másik nagyon jó fiatalunk, a 2012-02-
10428 KH, ami szállt a Tagszövetségben: 
egy kerületi 1. díjat Mödlingből, egy kerületi 
3. díjat Sankt Pöltenből, és egy kerületi 8. he-
lyet Welsből. E galambunk az országos listán 
12. helyezett. 

Mindkét galambunk megtalálható volt az 
Országos Kiállításon, Budapesten.

A fiatalok versenyén összesen 140 kerü-
leti helyezésünk lett, ebből 15 kerületi és 16 
egyesületi díjjal. A kerületi champion baj-
nokságban a 2., 3. galamb a miénk.

Az egyesületi champion bajnokságban 
pedig az első húsz galamb közül 16 db a 
miénk.

Leszámítva a ház körüli ragadozó veszély 

miatti veszteségünket, nem sok galambunk 
veszett el a versenyek során, köszönet ezért 
a kerületnek, hogy megfontoltan, nézve az 
időjárási viszonyokat engedik csak ki a ga-
lambokat.

Az Amstetteni útnál panaszkodhatunk 
egyedül kisebb veszteségre, ugyanis a galam-
bok nagy ködöt kaptak engedés után így sokat 
köröztek egy helyben és szétszórtan érkeztek 
haza. Ebben az esetben a kerületünk legtávo-
labbi lakóhelyének kedvezett az út, ugyanis 
a köd miatti egy helyben repkedés miatt a 
hazaérkező út időtartama meghosszabbodott, 
aztán mikor elindultak a galambok már tud-
tak normál tempóval jönni. Ennek ellenére 
tagszövetségi második csapatunk lett.

Eddigi eredményeink a kezdéstől 
(2011. őszétől - 2012. őszéig):

2011. évi fiatal galambok versenye: 
Tagszövetségi Általános 8. (B-2 kerületben)
Egyesületi Általános 4.
178 kerületi helyezés 
3 kerületi díj
3 egyesületi díj

2012. évi főverseny egyéves galambokkal: 
Tagszövetségi  Ált. 10. (16. Kerület)
Egyesületi Általános 3.
138 kerületi helyezés
2 kerületi díj
12 egyesületi díj

2012. évi fiatal galambok versenye: 
Tagszövetségi Általános:  1. 
Egyesületi Általános 1.
140 kerületi helyezés
15 kerületi díj
16 egyesületi díj

A 2012. évi Nemzeti Győztesek és Bajno-
kok találkozóján, kiállításán is részt vettünk 7 
db galambunkkal:  

A szervezés nagyon jó volt, jól éreztük ma-
gunkat, sok baráttal találkoztunk.

Köszönjük a lehetőséget. Hasonló sikere-
ket kívánunk minden sporttársunknak.

Bd

2012-02-10469
A galamb szülei mindkét ágon Ad Schearleackens vérvonalúak.

2012-02-10428
A galamb szülei: Ad Schearleackens x Louis van Loon vérvonalú 

galambok.
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Ünnepelt a Z-26 szikszói Postagalamb Egyesület

A szikszói postagalambászok 2013. febru-
ár 23-án tartották a 2012. évi díjkiosztó ün-
nepségüket.

Az ünnep egyben jubileum is volt, ugyanis 
a helyi galambász egyesület 1962-ben alakult 
10 fővel, jelenleg 14 tagja van.

Már február 22-én délután gyülekeztek a 
sporttársak a városi Inkubátorház impozáns 
nagytermében, hogy azt feldíszítsék kb. 140 
fő részére.

Az ünnepség 2013. 02. 23-án 19 órakor 
kezdődött, a minden igényt kielégítő, a nem-
régiben felújított, volt művelődési központ 
dísztermében.

Történelmi pillanat volt abból a szempont-
ból is, hogy a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség elnöke, Bárdos István Úr és kedves 
párja megtisztelték jelenlétükkel a díjkiosztó 
eseményt.

Ez volt az első alkalom, hogy Szikszóra 
látogatott sportszövetségi vezető.

Lipták Ferenc az egyesület elnöke kö-
szöntötte a jelenlévő kedves vendégeket és a 
sporttársakat.

Ezt követően a Bethánia Óvoda rövid mű-
sora következett, ezzel szerették volna viszo-
nozni a helyi óvodások a galambászoknak, 
hogy ünnepségeiken sokszor volt galambsi-
mogatás, illetve látványos galambreptetés és 
feleresztés.

Bárdos István Úr igen színes, színvonalas 
üdvözlő beszédet mondott, melyet a vendé-
gek nagy tapssal és tetszéssel fogadtak.

A szövetség elnöke külön köszöntötte a 
jelen lévő alapító tagokat, Kovács Pált és 
Szakáczky Jánost, sajnos az alapító tagok kö-

zül már sokan az égiekben galambásznak.
Bárdos Úr gratulált 2011. évi Lipcsei or-

szágos verseny győzteseinek:
1. Lipták Ferenc Z-26
2. Krompák Sándor Z-26
Majd egy nagy serleget ajándékozott az 

egyesületnek, mely vándorserlegként fog 
funkcionálni.

Az egyesület valamennyi tagjának átadott 
egy-egy olimpiai jelvényt, és hangoztatta, 
hogy milyen nagy felelősség és nagy meg-
tiszteltetés a Magyar Postagalamb sportnak, 
hogy 2015-ben Magyarország rendezi meg a 
34. Postagalamb Olimpiát.

Ezt követően Szikszó város Polgármestere 
Füzesséri József úr köszöntötte a Szövetség 
elnökét, és a jelenlévő kedves vendégeket és 
sporttársakat.

Hangsúlyozta a civil szervezetek fontosságát 
és jó kapcsolatát a városvezetéssel, és további 
támogatásáról biztosította az egyesületet.

Ezután került sor a 2012. évi eredmények is-
mertetésére, az oklevelek és serlegek átadására.

A serleget az egyesületet támogató helyi 
vezetők, szponzorok és más egyesületi veze-
tők adtak át.
Egyesületi általános bajnokság:

I. Krompák Sándor
II. Török Károly
III. Mikola Vince

Fiatalok csapatversenye
I. Horváth Sándor
II. Mikola Vince
III. Török Károly

Champion hím
I. Mikola Vince

Champion tojó
I. Török Károly

Legjobb 1 éves hím
I. Krompák Sándor

Legjobb 1 éves tojó
I. Lipták Ferenc

Novák Sándor emlékverseny győztese Cheb I.
Krompák Sándor

Szabó László emlékverseny,
Hosszú távú – középtávú – rövidtávú csapat

I. Krompák Sándor
Hosszú távú hím

I. Krompák Sándor
Hosszú távú tojó

I. Lipták Ferenc
Legjobb őszi fiatal

I. Horváth Sándor

A 17 versenyútról az egyéni nyerteseket 
1-5-ig díjaztuk.

A díjak átadása után a finomabbnál fino-
mabb ételek és italok fokozták a jó hangulatot.

Ezt követően a helyi fiatal tehetségek csil-
logtatták énektudásukat, majd Kovács Gábor 
operett és musical slágereket adott elő.

A Fabula tánciskola táncosai fergeteges 
latin-amerikai táncokat mutatott be, és ezzel 
kezdetét vette a hajnalig tartó táncmulatság.

A tombola fődíja Macskási Izolda festmé-
nye volt, melyet Füzesséri József ajánlott fel, 
a másik fődíj egy LCD színes televízió, me-
lyet Bartha Ferenc, a Szatev Zrt. vezérigaz-
gatója ajánlott fel.

Köszönjük minden támogató segítségét, 
mert nélkülük nem tudtunk volna egy ilyen 
színvonalas díjkiosztót rendezni.

E sorokat írták:
Kovács Pál és Lipták Ferenc

Füzesséri József polgármester

Bárdos István elnök, Kovács Pál, 
Szakáczky János és Bődi Zoltán

Lipták Ferenc egyesületi elnök
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R-06 PSE Törökszentmiklós

Püski Gábor vagyok, 2012. év egyesületi 
bajnoka. Nemrég jelent meg rólam egy rö-
vid írás a szaklapban, magamról bővebben: 
torokgalamb.hu eredmények című oldalon 
olvashatnak.

2011-ben kezdtem el özvegy módszerrel 
versenyezni, e módszer annyira bevált, hogy 
bajnokságot hozott számomra. Galambjaim 
80%-ban RAOUL VERSTRAETA vérvona-
lúak „METEOR-BOOL”. E galambokat pá-
rosítottam NATURAL JANSEN, VAN DIJK, 
STIHELBAUT vérvonallal, valamint ETYIEN-
DAVOS-al. Csak hímekkel versenyzem.

Eredményeim: 
2012- évben 5-ös befutó 12 út alapján
Kerületben:  9. 49 hely
Egyesületben:  I. 46 hely
Egyesületi Általánostáv:  I.  46 hely
Rövidtávú 5-ös befutó:  II.  16 hely

Középtávú 5-ös befutó:  I.  21 hely
Hosszú távú 5-ös befutó:  I.  14 hely

Championok:
Általános táv: 08-50-46439 KH 8 hely 

„Vadóc”
Rövidtáv I.: 08-50-46439 KH 4 hely
Középtáv I.: 08-50-32651 KKH 4 hely 

„Tornádó”
Középtáv III.: 09-19-86211 KKH 4 hely
Középtáv V.: 07-19-50946 KKcsH 3 hely
Hosszú táv I.: 08-50-46439 KH 3 hely
Hosszú táv II.: 07-19-50946 KKcsH 3 hely

Olimpia gyűrűs versenyen is részt vettem, 2 
éves és 1 éves galambokkal. 2 éves galambom 
2010-OL-03582 KH Berlinből 2 Zónában 30., 
pénzdíjban részesült. 1 éves 2011-OL-09169 
KH Cinonecből másnap érkezett meg.

Eredményeim elérésében nagy segítséget 
kaptam feleségemtől és két lányomtól. Kö-
szönöm a kerület vezetőinek, hogy biztosí-
tották számomra a versenyzés lehetőségét.

Minden sporttársamnak jó egészséget és 
sok sikert kívánok a 2013-as évre!

Üdvözlettel
Püski Gábor

Tiszapüspöki, Liszt Ferenc u. 10.
Tel: 20/412-3315

08-50-46439 KH „Vadóc”
9 út - 9 hely

Katona József az egyesület 
Sprint Bajnoka 2012-ben.

61 éves vagyok, nős, két felnőtt 
gyermek apja, büszke nagyapa, egy 
lány és egy fiú unokám van.

2004. óta foglalkozom pos-
tagalambokkal. 2006-ban az 
általánostávot, középtávot, belföldi 
programot és a fiatalok versenyét, 
valamint a TÖRÖKSZENTMIK-
LÓSI Kupát is megnyertem.

Azóta folyamatosan minden év-
ben a sprint bajnokságot megnyer-
tem, 2010-ben a legjobb rövidtávú 
galambom a HU-07-50-25992 H 

Dortmundban az Európa Kupán is szerepelt, ahol 2. helyezett lett. 
Versenyzési módszerem: totál özvegységet alkalmazok. Galamb-

jaim Vande Pol, D. Matthijs, Janssen, most vannak tesztelés alatt a 
Gabi Vandenabeele, hosszú távra pedig Bosch X Vereecke. 

Galamb létszámom: 90 db.
Kerületi szinten legnagyobb eredményem Zóna I. helyezett belföl-

di programmal. 2009-ben Kladno és 2010-ben Aas katasztrófa útba 
kerültek galambjaim, amiből most próbálok kikecmeregni. Kiváló 
galambokat veszítettem el, pótlásuk nehéz tenyésztői feladat. Bízom 
az idei sikeres versenyzésben.

Katona Sándor a Törökszent-
miklós R-06 Postagalamb egyesület 
tagja vagyok. Fiatalon 14-15 évesen 
kezdtem galambászni. Versenysze-
rűen 1955. évtől foglalkoztam ga-
lambjaimmal, s azóta tagja vagyok 
az egyesületemnek.

Elég jó eredményeket értem el.
Hatszor voltam az R-06 egyesü-

letem bajnoka csapatban. A 19-es 
kerületi versenyen csapatban 2. let-
tem.

Ugyanakkor I. Zóna csapatbaj-
nokságon 1. helyezést értem el.

További években kétszer vol-
tam csapatban kerületi 3. helyezett. 
Többször nyertem kerületi 1-2-3 
díjat, főleg hosszú távon. Kiállításo-
kon is részt vettem, sikerrel.

2012. évben a fiatalok csapatver-
senyén 1. díjat sikerült elérnem.

Sikeres évemből 37 db serleget és 
nagyon sok oklevelet őrzök otthonomban.

Ha egészségem engedi ezután is szeretném sikeresen röptetni kedves 
galambjaimat.

Katona Sándor
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Halottaink
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fekete 
József sporttársunk 2013. 02. 02. napján 
rövid betegség után 85 éves korában el-
hunyt. 50-es évek elejétől galambászott.
Utolsó útjára elkísérték a sporttársak az 
U-02 és az U-12 csongrádi sportegyesület 
tagjai és a galambász barátok.
Sírjánál a kegyelet virágával és kedvenc 
galambjai feleresztésével vettünk végső 

búcsút tőle.
Nyugodjon békében, emlékét örökre megőrizzük.

U-02 és U-12 Sportegyesület tagsága és családja

A fegyverneki R-16 Postagalambsport Egyesület fájdalommal 
tudatja a Sporttársakkal, hogy Kácsor József, az Egyesületünk 
tagja 2013. február 15-én, 74 éves korában elhunyt. 
Hirtelen halálával egy szerény, csendes szavú, igazi sporttársat  
veszített el  a közösségünk. Fiatal kora óta rajongott kedvenceiért, 
és több mint 40 éven keresztül volt az Egyesületünk aktív tagja. 
Búcsúztatása a legszűkebb családi körben történt.
Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük!

Az R-16 Postagalambsport Egyesület jelenlegi és volt tagjai

A V-05 Lőrinci Postagalambsport Egye-
sület mélyen megrendülve tudatja, hogy 
Zsiga László sporttársunk 2013. február 
28-án hosszantartó betegségben 47 éves 
korában elhunyt.
Aktív tagja volt Egyesületünknek. Sze-
mélyében egy életvidám, jó kedvű barátot 
veszítettünk el. 
Sírjánál galambjaink feleresztésével vet-
tünk búcsút Tőle. 

V-05 PGSE, Lőrinci

- TELJESÍTMÉNYFOKOZÓK,
- KONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- REGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- IMMUNRENDSZER-ERŐSÍTŐK,
- ELEKTROLITOK, SÖRÉLESZTŐK, 
- LÉGÚT-TISZTÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK,
- GRITTEK / ÁSVÁNYI ANYAGOK,
- GYÓGYTEÁK, 
- VEDLÉST SEGÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- FÜRDŐSÓK, FERTŐTLENÍTŐK, 
- TAKARMÁNYOK,
- ETETŐK, ITATÓK, SZÁLLÍTÓKOSARAK, 
- JELZŐGYŰRŰK SZÉLES VÁLASZTÉKA,
- PADLÓ ROSTÁK, FÜRDŐKÁDAK és EGYÉB 

Legnagyobb minőségi árukínálat csakis nálunk kedvező 
árakon ...

Elérhetőségünk: 
NutriPet s.r.o., Zólyomi út 51, 984 01 Losonc Szlovákia, 

Email: mario.botos@nutripet.eu 
Telefon elérhetőség: 

+421/917-117-452 

www.nutripet.eu

Sérelmek a pszichiátrián

Ha Önnel vagy ismerősével, hozzátartozójával pszichiátriai keze-
lése során visszaélést követtek el, illetve ha tudomása van ilyen 
esetről (jogtalan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, 
gyógyszer túladagolás stb.), írja meg panaszát a következő címre, 
vagy hívja az alábbi telefonszámot: 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu

Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! 

Pszichiátriai szerek viselkedési problémákra?
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendel-
lenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a 
gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emi-
att, keresse az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapít-
ványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető 
a hiperaktivitás témájában.

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-mail: info@cchr.hu      Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kovács 
László az U-04 Postagalamb Sportegye-
sület tagja 55 éves korában 2013. 02. 07-
én kunszentmártoni otthonában hosszú 
betegség után elhunyt.
Nyugodjék békében! Emlékét megőriz-
zük!

U-04  PGSE tagsága 

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy egyesületünk tagja, Sándor Gyu-
la barátunk és sporttársunk, 2013. február 20-án, 56 éves korában 
türelemmel viselt, hosszan tartó, súlyos betegségben elhunyt. Sír-
jánál koszorúval és galambok feleresztésével vettünk tőle végső 
búcsút. Emlékére minden évben versenyt rendezünk, melyet a ne-
vével jelzett vándorserleggel díjazunk. 

D-19 egyesület tagsága
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Fiatalok gyűrűzését vállalom sporttársi áron. 

Bajnok állományom és a tenyészdúc német 

élversenyző barátomtól származik aki egész-

ségi okokból abbahagyta. Lázár János, Sió-

fok. Tel: 84/703-046

***

Az injekciós versenyzés miatt leállok! Eladó 

25 pár verseny- és 10 pár tenyészgalamb! 

Gulyás János, Pápa 20/2955-680

***
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Köszöntjük  
az április  

hónapban született 
sporttársainkat

U18 Rucz János 86
N19 Stancsik Mihály 85
Z31 Papp István 84
V35 Kubeczki Imre 83
T11 Erdész Gyula 82
C02 Bobek János 80
Z05 Debreceni István 80
A25 Sallai Ferenc 77
C25 Gyulavári Gusztáv 76
G19 Mihály Géza 76
S05 Németi András 76
R30 Czinege Gyula 75
A31 Kuszák Balázs 75
B04 Mentsik Pál 75
Z17 Milanics János 75
G09 Tóth Antal 75
A66 Dorogi Ferenc 74
M08 Takács György 74
T02 Göncz András 73
R06 Katona Sándor 73
H02 Lónyai Dezső 73
P08 Soilita Dumitru 73
Y03 Szabó László 73
G02 Tasi Béla 73
B09 Zólyomi Tamás 73
F13 Huszti Zoltán 72
N08 Kapocsi Tamás 72
D01 Nagy Béla 72

G09 Pahr András 72
R04 Pénzes István 72
U01 Szabó József 72
U04 Szelei Ferenc 72
A64 Babicz István 71
E05 Földvári Attila 71
N02 Rácz Sándor 71
A52 Tóth János 71
E05 Velenczei Zoltán 71
A47 Bodola Lajos 70
Z25 Juhász István 70
B08 Kaltenecker János 70
A24 Kis László 70
Z04 Kiss Bálint 70
A81 Orlik István 70
B05 Somogyi László 70
Y16 Tóth Gyula Zoltán 70
P06 Balog István 65
R19 Balogh Tibor 65
L08 Endre Károly 65
Z36 Goór József 65
B21 Nagy György 65
S16 Pikó Sándor 65
K02 Szőke Károly 65
B05 Takács Sándor 65
N08 Tóth István 65
E05 Antal István 60
C12 Balogh Ferenc 60

F09 Czigány István 60
A46 Czirák János 60
C25 Fenyvesi Béla 60
R06 Fónusz János 60
A22 Juhász István 60
M09 Kapinya István 60
Y10 Mónus János 60
V09 Nagy Ottó 60
A10 Sidó János 60
R05 Török László 60
G01 Újvárosi Károly 60
E02 Vaspál Dávid 60
A12 Csányi Sándor 55
F14 Herbst József 55
T18 Kelemen Mihály 55
F22 Kocsis Imre 55
U04 Konfár György 55
Z43 Kőszegi István 55
E05 Kozma Tibor 55
Y01 Pacher József 55
Y10 Szabó László 55
R23 Törőcsik László 55
A34 Viski Csaba 55
F33 Bedő László 50
C18 Bene László 50
F32 Csapó Zoltán 50
U21 Molnár Péter Pál 50
Z39 Pothurszki Attila 50
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Lakossági 
Hirdetés

   MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK   

Meteor mix termékcsalád
Az emészthető emésztő!

Galamboknak kifejlesztett ásványi anyagokban 
gazdag takarmány kiegészítő PÉKAGYAGOS és 

FASZENES változatban.
ÚJ! ÚJ !   Kék szőlőmag és szőlőhéj őrlemény  ÚJ! Új!
A legtöbb BIO antioxidánssal rendelkező növény a földön! Sok-
sok hasznos vegyületet olajat, sejtvédőt, vitamint, vérképzőt, stb. 
tartalmaz. Kapható: NATUR és mannán-oligoszacharid-al dúsítva, 
TERMÉSZETES védelmet biztosít a Coli és a Salmonella fertőzés 
ellen. A kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
           Ács András     Tel.: 06-27/347-052, 06-20/542-6094            
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

42 év versenyzés után teljes állományom felszámolom. 
Közöttük: 
2009 TGSZ évesek ált. táv. 2. championja, 
2010 TGSZ ált. táv. 5. champion, 
három egymást követő éven át TGSZ középtávú 
champion + TGSZ 1. díj 
2010. 3.; 2011.6.; 2012. 5. champion, 
2012. TGSZ középtáv 2. champion, 
2012. TGSZ ált táv. 1. champion. 

B-01 Szilas Tagszövetség
Érdeklődni: 20/951-3219


