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Nekrológ

Ezzel a nemzetközi postagalambsport egy 
különleges korszaka örökre véget ért. Nem-
rég árverezték el az utolsó galambokat, ame-
lyekkel Louis Janssen még kapcsolatban volt. 
Négy fiútestvér lépett apja örökébe: Adriaan, 
Charel, Jef és Louis. „Gebrüder Janssen” 
néven a postagalambsport terén világmárkát 
teremtettek. Azok a híres arendonki Janssen-
galambok! Több mint hatvan éve tartják 
lázban a postagalamb-tenyésztőket. Először 
a belgiumi tenyésztők érdeklődtek a fajta 
iránt, majd a kommunikációs lehetőségek 
folyamatos modernizálódásával a környező 
országok tenyésztői is egyre inkább felfedez-
ték maguknak ezeket a galambokat. A posta-
galamb-tenyésztők Arendonkba kezdtek „za-
rándokolni”, a zarándokút végső állomása a 
Schoolstraat 6. volt.

A Janssen-testvéreknek sikerült saját tör-
zset kitenyészteniük. Megfelelő időjárás 
esetén ezek a galambok szinte verhetetlenek 
voltak rövid- és középtávon. Keresztezéssel 
a tisztán hosszú távra tenyésztett állomány 
sebességét is jelentősen sikerült növelniük. 
Szinte legendás tájékozódási képességük, 
fékezhetetlen küzdőszellemük és a saját ga-
lambdúcuk iránti hűségük voltak azok a ki-
emelkedő tulajdonságaik, amelyek más tör-
zsektől megkülönböztetik, és olyan keresetté 
teszik őket. Szinte nincs olyan tenyésztő, aki-
ből ne váltottak volna ki elismerést ezek a 
galambok; a nemzetközi postagalambsport 
szinte valamennyi hírességének a nappalijá-
ban ott lóg a Janssen-testvérekkel közösen 
készült fotó. Ezen a helyen szándékosan 

nem említünk neveket, mivel nem akarunk 
senkit kihagyni. Tudni kell, hogy a Janssen-
testvérek nem léptek ki a világ elé.  A világ 
ment el hozzájuk. Legfeljebb a saját temp-
lomtornyuktól látótávolságban lévő ünnepé-
lyes díjátadókra mentek el. Aki találkozott 
velük az utcán, vagy meglátogatta őket ott-
honukban, nem sejthette, hogy bárki másnál 
Belgiumban – kivéve a belga királyt és Eddy 
Merckxt kerékpáros bajnokot – nagyobb hír-
nevet szereztek hazájuknak Belgiumnak.

A múlt Janssen-galambjai nélkül a jelenle-
gi postagalambsport soha nem jöhetett volna 
létre. Ezt a hagyatékot adták a jövőnek. És 
ehhez Louis Janssen is jelentősen hozzájá-
rult, amiért csak hálásak lehetünk neki.

Nyugodjék békében.

 Louis Janssen, Arendonk
2013. április 16-án elhunyt Louis Janssen. 100 évet élt!
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Választási Jelölőbizottság jegyzőkönyv
Amely készült a Választási Jelölőbizott-

ság 2013. április 13-án tartott üléséről.
Helyszín: Csili Művelődési Központ, 

Budapest, Baross u. 55.

Bárdos István a Sportszövetség elnöke 
köszönti a megjelenteket. Az ülés jegyző- 
könyvének vezetésére javaslatot tesz 
Aszódiné Karsai Tímea személyében.

A javaslatot a jelenlévők ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadják.

Elnök javaslatot tesz a hitelesítők szemé-
lyére.

Hitelesítőnek javasolja Végh Kálmánt a 
Budapest 2. tagszövetség elnökét.

A javaslatot a jelenlévők ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadják.

Hitelesítőnek javasolja továbbá Bartoli Ru-
dolfot a Budapest 3. tagszövetség részéről.

A javaslatot a jelenlévők ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadják.

Bárdos István jelzi, hogy néhány gondo-
latot szeretne megosztani a jelenlévőkkel. Is-
merteti, hogy az Alapszabály szerint neki, a 
Sportszövetség elnökének kell összehívnia a 
Választási Jelölőbizottságot. A mostani jelen-
léti ív jelzi és listát ad arról, hogy kik képvi-
selik a tagszövetséget a bizottságban.

A legutóbbi szövetségi küldöttgyűlés jegy-
zőkönyve és alapszabály változása leadásra 
került a Fővárosi Bíróságra. Fontos, és nem 
elég elégszer hangsúlyozni, hogy minden 
egyesületnek a változásokat jelenteni kell az 
illetékes bíróság felé. Ebben kiemelkedik az 
elnök (képviselő) változás vagy alapszabály 
változása. A Szövetség többször kérte már 
ezt a tagegyesületektől, de még mindig 45 
feletti a hiányt.

A Szövetség életében fontos feladat lesz a 
jövőben, hogy belső vezetőképzési rendszert 
alakítsunk ki a tagszövetségi vezetők, ver-
senybizottsági vezetők részére.

Több fórumon felmerült az ötlet, hogy az 
olimpia miatt halasszuk el a sportszövetségi 
tisztújítást. Bárdos István ezt nem tartja jó 
dolognak, a szervezeti ügyrenden nem sza-
bad változtatni.

Kérdésre Bárdos István kifejti, hogy nagy 
feladat és lehetőség is a 34. Postagalamb 
Olimpia rendezési lehetősége. Magyarország 
mellett szólt az, hogy Szövetségünk 130 éves 
és 1975-ben, 40 éve rendeztünk már olimpi-
át. Nagy feladat, amelyhez nagy összefogásra 
is szükség lesz. Sikerként lehet elkönyvelni, 
hogy már a szervezési ciklus első részében 
sikerült szponzori támogatást elérni és 50 
ezer euró támogatói felajánlásról írtunk alá 
szerződést. Voltak olyan magyar sporttársak 
is (Gulyás József, Madár István), akik meg-
nyert pénzdíjukat ajánlották fel.

A választásokkal kapcsolatban Bárdos Ist-
ván kiemeli, hogy a küldöttgyűlési határozat-
nak megfelelően 13 tagú elnökséget javasol-
nak a következő ciklusra.

Bárdos István ismerteti a tagokkal, hogy 
az elnökség és az elnök javaslata, hogy a Vá-
lasztási Jelölőbizottság elnökének Horváth 
Zoltánt javasolja.

Horváth Zoltán már két választási ciklus-
ban szerzett tapasztalatokat ezen a téren. Szé-
leskörű ismeretekkel rendelkezik a magyar-
országi postagalambász társadalom aktuális 
kérdéseiről. Mindenki korrekt embert ismer-
het Horváth Zoltánban. A cél, hogy olyan 
személy irányítsa a Jelölőbizottság munkáját, 
akinek irányításával megfelelő, tenni akaró 
embereket lehet vezetőnek javasolni.

Scheily Gábor megjegyzi, hogy vélemé-
nye szerint a jelölőbizottság megalakulása el-
lentétes az alapszabállyal. Véleménye szerint 
a küldöttgyűlésnek kellett volna bizottságot 
választani.

Bárdos István elmondja, hogy az Alap-
szabály szerint a Választási Jelölőbizottságba 
minden tagszövetség 1-1 tagot javasol és a 
bizottság saját soraiból megválasztja az elnö-
köt. Ez most is így történik.

Mivel más javaslat nem érkezett a tagok 
részéről, ezért Bárdos István javasolja és sza-
vazásra bocsátja, hogy Horváth Zoltán legyen 
a Választási Jelölőbizottság elnöke.

A bizottság 20 igen, 1 tartózkodás és ellen-
szavazat nélkül Horváth Zoltánt választja a 
Választási Jelölőbizottság elnökének.

Horváth Zoltán kiemeli, hogy a bizottság 
egy testület, a javaslatokat kollektívan kell 
meghoznia. A jelenléti íven szerepelt egy 
telefonszám rubrika, mert számára fontos, 
hogy aktív kapcsolatban legyenek.

Kéri a tagokat, hogy minél szélesebb kör-
ben szerezzenek információkat, de emellett a 
személyekre való javaslattételnél óvatosnak 
is kell lenni. Olyan személyeket kell javasol-
ni aki tud és akar is tenni a magyar postaga-
lambsportért. Minden javaslatra érzékenyen 
kell reagálni.

Most is szívesen fogad javaslatokat, észre-
vételeket.

Scheily Gábor nem ért egyet azzal, hogy a 
7 elnökségi tag mellett, akik egy-egy területet 
képviselnek, a két maraton klub is 1-1 taggal 
képviseli magát az elnökségben. A maraton 
klub tagjai gyakorlatilag kettős tagok.

Jambrik István hozzáteszi, hogy a 
maratonos versenyzés egy szakága a 
postagalambászatnak. Szerinte fontos, hogy 
bekerüljenek az elnökségbe, biztos benne, 
hogy a Pannon Maraton klubból bekerülő 
képviselő is jól fogja végezni munkáját az 
elnökségben.

Ötvösi László javasolja, hogy a választott 
tisztségviselő visszahívható legyen.

Horváth Zoltán elmondja, hogy ő már 
javasolta Bárdos Istvánnak, hogy aki az el-

nökségben feladatot kap és több alkalommal 
nem végzi azt el, akkor felmentésére lehessen 
javaslatot tenni.

Silay Ferenc kéri, hogy a területi lefedést is 
vegyük figyelembe, ez fontos a jelöltállításnál. 
Kerülni kell a Budapest centrikusságot.

A Pannon Maraton Klub fejlődik, alakulá-
sakor 300 tagja volt, most ez a szám 544 fő.

Jambrik István javasolja, hogy a verseny-
időszak alatt is dolgozzon a bizottság, pl. 
fórumon lehet véleményt cserélni. A tagszö-
vetségi honlapokon is lehet fórumot nyitni a 
választásról, a mi felelősségünk a helyi jelölt 
állítása.

Silay Ferenc javasolja, hogy a jelöltállítás 
során a jelöltek legyenek területi alapon 5 
fős csoportokra osztva. Jobb és hatékonyabb 
munka végezhető így.

Az olimpia miatt különösen fontos, hogy a 
leendő alelnök beszéljen nyelvet, galambász 
szempontból legyen képzett és az elnökkel 
együttműködni akaró ember.

Közös egyetértés alakult ki abban, hogy 
az összegyűjtött javaslatokat minden esetben 
írásban kell megtenni és egyeztetni.

 Horváth Zoltán köszöni a részvételt és az 
ülést bezárja.

Aszódiné Karsai Tímea
jegyzőkönyvvezető

Hitelesítők: Végh Kálmán, 
Bartoli Rudolf

A jelölő bizottság tagjai:
Elnöke: Horváth Zoltán (14. tagszöv)

1. Doholúczki Tibor  30/210-4242
2. Végh Kálmán  20/972-4530
3. Bartoli Rudolf  20/552-3121
4. Szalai Károly  30/998-1351
5. Silay Ferenc 30/903-3000
6. Belák Ottó 30/935-4580
7. Bodonyi Ferenc 30/991-6058
8. Szabó Géza 30/9537648, 20/357-2523
9. Törőcsik László 20/397-2386

10. Czeglédi Sándor 30/943-0478
11. Scheily Gábor 30/528-5804
12. Ötvösi László 20/923-3781
13. Politzer József 30/400-5939
14. Horváth Zoltán 70/949-1179
15. Jambrik István 20/476-7097
16. Konrád János 30/305-4780
17. Mészáros János 30/927-9855
18. Kovács Pál 46/396-497
19. Szirmai József 20/478-6656
20. Németh Zoltán 30/320-2179
21. Kovács Imre 30/968-9979
22. Valent János 30/945-4824
23. Tóth István 20/315-6367
24. Dakos János 20/972-4008
25. Szentesi Endre 20/344-4864
26. Pataki Mihály 20/379-3664
27. Tóth Lajos 30/955-7468
28. Juhász Gyula 30/636-1485
29. Bátor Antal 30/946-8309
30. Garaczi János 30/968-7652
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Maraton Klub közgyűlése
2013. április 28-án délelőtt 10 órára volt 

összehívva a Maraton Klub közgyűlése.
A meghívó a Szövetség és a Maraton Klub 

honlapján jelent meg. Igaz ily késői időben 
még nem volt tartva évértékelő, de az elnök 
és a titkár is beteg volt, egészségügyileg aka-
dályozva voltak.

A kitűzött időre lassan érkeztek a küldöttek. 
10 órakor a megérkezettek létszáma alig ha-
ladta meg a 14 főt, így az a döntés született, 
hogy egy óra múlva újból összehívjuk az ér-
tékelő közgyűlést. Így is történt, még érkeztek 
küldöttek. Közben többen telefonon jelezték, 
hogy galambversenyük miatt nem tudnak 
részt venni a küldöttközgyűlésen. 11 órakor 
Belák Ottó, a Klub elnöke megnyitotta a kül-
döttközgyűlést. Az alábbiakban közöljük az 
ülésről készített jegyzőkönyv teljes tartalmát.

A Maraton Klub 2013. évben tartott kül-
döttközgyűléséről. Budapest 2013. április 
28-án 11 órakor.

Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Belák Ottó elnök köszönti a megjelenteket. 

Jk. vezetőnek javasolja Pintér László sport-
társat, hitelesítő tanúknak Bartoli Rudolf és 
Fehér Attila sporttársakat. A jelenlévők egy-
hangúlag megszavazták a jelölteket, akik vál-
lalták a feladatok végrehajtását.

Ezt követően Belák Ottó elnök értékelte 
a 2012-es év során végzett tevékenységet, a 
megtartott versenyeket. Sajnos a versenyzői 
létszámban és a küldött galambok számában 
is jelentős visszaesés volt tapasztalható, ez a 
visszaesés a klub anyagi helyzetére is hatással 
volt. A Klub anyagi helyzete a vártnál kedve-
zőtlenebbül alakult. A szállítási költségek kö-
zel 1 millió 600 ezer Ft körül alakultak.

A megtartott versenyek és pénzdíjas verse-
nyek az alábbiak szerint alakultak.

Győztesek 2012.
Csapat:
1. Vass-Trimmel F-03
2. Páva Zoltán F-02
3. Pálmány Boldizsár E-05

Aachen: 1130 db galamb 20% 226 db, en-
gedés: 06.15. 13,30

1. Siklósi László C-12 16-án
226. Szabó László A-57 17-én
Csapat: 1. Páva Zoltán F-02
Liege: 748 db galamb 20% 150 db, enge-

dés: 06.29. 12,30
1. Engelbrecht András C-07 30-án
150. Raffer Roland D-16 02-án
Csapat: Vass-Trimmel F-03
Kiel: 822 db galamb 20% 164 db, engedés: 

07.13. 13,00
1. Knauz Testvérek F-30 14-én
164. Stéhli Péter A-49 17-én
Csapat: Vass-Trimmel F-03
London: 1. Khaut Antal D-01
Aachen: Nem Maraton tag: 
1. Krizsanyik István E-08
Kiel aranygyűrűs:
1. Adrián Arnold és Fia F-16  1.000.000 Ft
2. Takács Gábor F-16     300.000 Ft
3. Cséfalvay László F-26     200.000 Ft

Liege aranygyűrűs:
1. Király József F-06 100.000 Ft
2. J. Varga Attila F-10 50.000 Ft
3. Damkó Lajos E-05 30.000 Ft
4. Gulyás Testvérek D-16 20.000 Ft
5. Szollár Gyula F-30 20.000 Ft
6. Pintér László G-02 15.000 Ft
7. Horváth Mihály C-07 15.000 Ft
8. Csidey József F-30 15.000 Ft
9. Rasztovich Gyula F-05 15.000 Ft
10. Gulyás Testvérek D-16 15.000 Ft

A galambok begyűjtése rendben történt. 
Miskolc és Hatvan környékéről kevés galam-
bot neveztek. A Népstadioni gyűjtőhely ez 
évi használata, úgy tűnik, még lehetséges, 
de ősszel és a következő években építkezés 
kezdődik, így más megoldást kell keresni. Ez 
utóbbiban több elképzelés van. Székesfehér-
vár, Esztergom, Jobaháza, Kaposszekcső, 
Hatvan, Budapest gyűjtőhelyek a jövőben 
is rendelkezésre állnak. (Új gyűjtőhely 
Nagykáta, Vecsés környéke tárgyalásban 
van, Budapesten Testvériség-pálya Pató 
Öcsi vezényletével.)

A szállítást a PANNON Maraton Klub 
autója végzi, reméljük, sikeresek lesznek 
versenyeink.

A 2013. évi versenyek AACHEN (06.22.), 
LIEGE (07.06.), BRÜSSZEL (07.20.). Az 
időpontok a Maraton Klub honlapján is ol-
vashatóak.

A díjkiosztónk LAJOSMIZSÉN volt, jól 
sikerült, bár több oldalról igényként lépett 
fel, hogy jó lenne újból tombolát húzni.

A 2014. évi versenyek kijelölésére 2013 
őszén Lajosmizsén a díjkiosztó alkalmával 
tartandó rendkívüli küldöttközgyűlésen fog 
megtörténni. Oka, még nem tudjuk, hogy a 
versenyek hogy sikerülnek, és szükséges-e 
ismételten irányt váltani.

Elnökünk ezt követően a Klub pénzügyi 
helyzetéről adott részletes beszámolót.

2012 évben a nyitó készlet 4.770.591 Ft volt
Bevétel: 2.155.250 Ft
Kiadás: 3.137.212 Ft (szállítási költség, 

úti költségek, díjazások, internet, bérleti díj, 
nyomtatványok, takarmány, gumigyűrű, lista-
számolás, évkönyvek, könyvelés, bankköltség)

Záró összeg: 3.788.629 Ft

Száraz György, a Fegyelmi Bizottság 
Elnöke: 2012-ben a Fegyelmi Bizottságnak 
konkrét munkája nem volt, így fegyelmi vizs-
gálatot senki ellen nem kellett folytatni.

Sajnos taglétszámunk öregszik, ugyanúgy, 
mint a Szövetségben is kevesebb a taglétszám, 
kevés a fiatal. Közös erővel kell azon dolgoz-
ni, hogy taglétszámunk ne csökkenjen, és a 
fiatalok egyre többen jöjjenek sorainkba.

Kovács Pál javasolja, hogy a pénzdíjak le-
gyenek egy kicsit szerényebbek.

Csönge Béla elmondja, hogy minden drá-
gult, ezért a szállítási költséget mi is minimá-
lisan megemelhetnénk, illetve az Aranygyű-
rűs galambok után több szállítási költséget 
lehetne kérni. 

J. Varga Attila elmondja, hogy az Olimpi-
án az E kategóriában 700 km feletti eredmé-
nyekből számolnak. Javasoljuk, hogy vagy 
hozzák vissza a 3200 km-es díjkilométer-li-
mitet, vagy hozzanak létre egy új kategóriát, 
amit pl. Szuper-maratonnak lehetne nevezni.

A szlovák sporttársakkal 2013-ban is meg-
rendezzük a közös versenyeket.

A beszámolókat a jelenlévő küldöttek egy-
hangúlag elfogadták. Ellenszavazat, tartóz-
kodás nem volt.

Ezt követően a 2013. évi feladatokról és 
költségekről döntött a küldöttgyűlés.

1. A benevezett galambok szállítási költsé-
geire az alábbi döntést hoztuk:

1-3 db galamb 800 Ft/ db
4-10 db galamb 600 Ft/db
11-től 400 Ft/db
HATÁROZAT: A küldöttközgyűlés a fenti 

költségeket egyhangúlag elfogadta

2. 2013-ban AACHEN (06.22-23.), LIEGE 
(07.06-07.), BRÜSSZEL (07.20-21.) pénzdí-
jas versenyek. Mindhárom versenyen csak az 
„Aranygyűrűs” galambok vesznek részt a 
pénzdíjazásban.

AACHEN és LIEGE versenyeken az első 
10 db Arany-gyűrűs galamb kap díjazást.

Utanként 300.000 Ft kerül felosztásra, 
150.000 Ft a tavalyihoz hasonlóan, a másik 
150.000 Ft pedig közösen a szlovák sport-
társakkal. Természetesen ők is hozzátesznek 
ehhez 150.000 Ft-ot. 

BRÜSSZEL versenyen az 1., 2. és 3. he-
lyezett kap pénzdíjat (1.000.000 Ft, 300.000 
Ft, 200.000 Ft)

HATÁROZAT: A küldöttek egyhangúlag 
elfogadták a pénzdíjas versenyeket és a nye-
remények felosztását.

3. A 2014. évi versenyekkel kapcsolatosan 
előterjesztésre került az

AACHEN, LIEGE, a harmadik versenyút 
meghatározása a Lajosmizsén tartandó őszi 
rendkívüli küldöttközgyűlésen lesz.

HATÁROZAT:  A versenyutakkal kapcso-
latos javaslatokat egyhangúlag elfogadták.

4. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
2013. évi Küldöttközgyűlési határozatához

Javaslat:
A Magyar Postagalamb Sportszövetség el-

nökségébe tagként a mindenkori MARATON 
KLUB elnökét delegáljuk. Akadályoztatás 
esetén – más elnökségi funkcióban megvá-
lasztása esetén, vagy összeférhetetlenség 
esetén – a mindenkori MARATON KLUB 
TITKÁR a delegált személy.

HATÁROZAT: A javaslatot a jelenlévők 
egyhangúlag elfogadták

5. 2013-as évben a Maraton Klub csatlako-
zik a FERTETICS EMLÉKVERSENYHEZ

Az „ARANYGYŰRŰVEL” ellátott fi-
atalok versenyénél 2 zónában 100.000 Ft-
100.000 Ft díjat tűz ki. (40 ezer, 20 ezer, 15-
15 ezer és 10 ezer forint az 1., 2., 3., 4. és 5. 
díjas galambok részére)

6. A versenyeken csak az elsőnek ér-
kezett galambot kell jelenteni (kivéve az 
aranygyűrűs galamboknál, ahol mind-
egyik érkezését jelenteni kell) . 

Csak a tenyésztőnkénti első galambokat 
tesszük fel az internetre (illetve a sporttár-
sak aranygyűrűs galambjait is).

Tudatjuk a sporttársakkal, hogy a maraton gyű-
rűket 2013-ra Belák Ottónál még lehet vásárolni.

A jegyzőkönyvet a hitelesítő tanúk előtt 
felolvastuk. A jk. és a hitelesítő tanúk a jegy-
zőkönyvet kézjegyükkel látják el.

Pintér László jk. vezető
Hitelesítők: Bartali Rudolf, Fehér Attila
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80 éves a Hódmezővásárhelyi U-01-es Postagalamb 
Egyesület  

Jubileumi díjkiosztó – Jubiláló elnök és tudósító

Hódmezővásárhelyen 2013. március 23-án 
szombaton tartották a 2012. évi jubileumi díj-
kiosztó rendezvényüket az U-01 postagalamb 
egyesület tagjai. A Kutasi úti rendezvényház 
nagyterme megtelt ünneplőbe öltözött posta-
galambászokkal akiket elkísértek családtag-
jaik is erre a jeles eseményre. Az egyesület 
elnökének meghívására több neves vendég is 
érkezett – a teljesség igénye nélkül – itt volt 
a vásárhelyiek díjkiosztóján – Czékus János 
a Dél-Tisza Tagszövetség elnöke, a nemzet 
postagalambászai közül: Rucz János, Erdélyi 
Gyula, eljött Garaczy János Kecskemétről, 
Sillay Ferenc Szegedről és sokan mások.

A nagy érdeklődésnek az adott apropót, 
hogy hármas jubileuma volt a vásárhelyiek-
nek – 80 évvel ezelőtt 1932-ben alakult az 
első egyesület a városban Columbia néven, az 
azóta eltelt nyolc évtized alatt a hódmezővá-
sárhelyi postagalambászok eredményeikkel és 
a közösségért vállalt megbízatásaik révén is-
merté váltak itthon és külföldön egyaránt.

A díjkiosztót Kovács Mihály az egyesület 
ugyancsak jubiláló elnöke – világbajnok – a 
nemzet postagalambásza nyitotta meg és ér-
tékelte az elmúlt év eredményeit és szólt a 
2013-ban az egyesület előtt álló teendőkről, a 
verseny programról, majd ezt követően e so-
rok írója elevenítette fel a hódmezővásárhe-
lyi postagalamb sportélet nyolc évtizedeinek 
főbb mozzanatait.

Mint fentiekben írtam 1932 óta jegyzik 
a vásárhelyi egyesületet – alapító tagjaik – 
Bakó Károly, Gallyas István, Kovács László, 
Korsós Ernő, Elek Imre, Erdei Sándor, Tóth 
Ernő – sajnos e jeles jubileumi eseményt va-
lamennyien fentről szemlélik és az égiek dú-
cában versenyeznek.

Mint mindenütt az országban úgy itt Hód-
mezővásárhelyen is a II. világháborús évek 
alatt állományok pusztultak el, tűntek el, de 
1945 után új lendületet vett a postagalamb-
sport a városban – majd jöttek az 50 évek a 
postagalambok tartását rendőrségi engedély-

hez kötött évei – de az új generáció – Erdei 
Imre, Markovics József, Dávidházi Sándor, 
Turi János, Török István, a Rózsa testvérek, 
a Sisákok újjáépítették a lerombolt egyesületi 
életet és a postagalamb állományokat.

Az 50-es évek nehézségei után új fejezet 
kezdődött – ekkor lettek ismertek eredmé-
nyeik alapján országszerte a vásárhelyiek 
közül – Majlát Sándor, Kiss Mihály, Keresz-
tes István, Nyári Imre, a Dabis testvérek, P. 
Szabó István, Ábrahám Sándor, Dezső Mi-
hály, Palócz Lajos, Csikós László. Kerületi, 
egyesületi sikerek fémjelezték a vásárhelyi 
postagalambászok tevékenységét.

A 60-as években új generáció dörömbölt a 
nagyok kapuján – léptek a nagy nevű és nagy 
eredményű elődeik nyomába – Kecskeméti 
László, Kovács Mihály, Sós Bálint, Balázs Jó-
zsef, Marton Péter, Kóti Imre, Kovács Gábor.

A történelmi számvetésnél nem lehet el-
menni anélkül, hogy néhány nagy nevet és 
eredményt ne említenék meg – elsőként Túri 
Jánost kell említeni, aki meghatározó szemé-
lyisége volt a hódmezővásárhelyi postaga-
lambsport nyolc évtizedének – 1948-tól 1984-
ig volt elnöke az U-01 egyesületnek – a 36 év 
önmagáért beszél, mellette Palócz Lajos, Elek 
Imre nevét kell említeni – akik kerületi és or-
szágos elnökségben is tevékenykedtek. Erdei 
Sándor nyomdája adta ki 1948-ban Horváth 
János nagysikerű könyvét és lehetne sorolni a 
vásárhelyiek sikeres embereit e sportban. Volt 
olyan időszak is, amikor közel 90 taggal nem 
is egy, hanem két egyesület is működött, de ez 
már a múlt, ma ismét egy egyesület 48 taggal a 
kerület egyik ha nem a legerősebb egyesülete 
– eredményeik önmagukért beszélnek.

A vásárhelyi egyesület elnöke Túri Já-
nos után Kovács Mihály lett 1984-ben – aki 
ugyancsak jubilált e jeles eseményen, hisz 30 
éve áll a sikeres egyesület élén – az elmúlt 30 
évben sem kell szégyenkezniük eredménye-
ik miatt – Marton Péter, Sós Bálint, Kovács 
Mihály, Balázs József, Barna Miklós, Ferge 

Sándor, Arany László – galambjaik eredmé-
nyei alapján vált ismerté. 

Kerületi, országos versenyeken, hazai 
és nemzetközi teszttelepeken, olimpiákon 
remekeltek a vásárhelyi postagalambok. 
Kovács Mihály világbajnok lett, és tevé-
kenysége, eredményei révén a Nemzet Pos-
tagalambásza, Marton Péter, Sós Bálint 
mestertenyésztő és a nagy hármas mellett ott 
vannak a trónkövetelők, akik közül 2012-ben 
az év meglepetés embere lett Megyeri Sándor 
– akinek galambjai hosszú távon az egyesü-
leti csapatversenyben első és második helyen 
végeztek és mindössze négy éve tagja a jubi-
láló közösségnek. Említhetem Arany László 
és Barna Miklós nevét, akik az olimpiai gyű-
rűs galambok versenyében végeztek az élen, 
Ferge Sándor galambjai az előző években a 
maraton versenyeken tették ismerté tenyész-
tőjüket. Ünnepelték a „Londoni olimpia” 
versenyében sikeresen hazatért vásárhelyi 
postagalambot és gazdáját Csanki Istvánt, 
valamint az egyesület legfiatalabbját Szabó 
Bencét – aki a díjkiosztón vette át belépési 
okmányát – lesz utánpótlás vásárhelyen nem 
csak postagalambászban, hanem postaga-
lambokban is, hisz ez a város galambjai ré-
vén is ismert itthon és külföldön.

A galambászok vásárhelyi közösségében a 
postagalambászok mindig is különös érdek-
lődés, megbecsülés középpontjában álltak és 
állnak elsősorban szárnyas sportolóik által 
eredményeik révén.

Végére hagytam a hármas jubileum har-
madik epizódját – azaz e sorok írója – azaz 
én Baranyai Antal 50 évvel ezelőtt 1962-ben 
– akkor 14 évesen – keresztapám Méri An-
tal – mestertenyésztő, és mesterversenyző – 
hatására és a tőle kapott postagalambokkal 
– léptem be az U 01-es hódmezővásárhelyi 
postagalamb egyesületbe. Mint aktív sporto-
ló, majd sportvezető, később újságíró, sokirá-
nyú elfoglaltságom miatt néha-néha küldtem 
galambjaimat, de a tőlem kikerülő galambok 
másoknál – Sós Bálint, Gáspár István (Me-
zőkövesd), Nagy Zoltán (Tápiószentmárton), 
Virág Mihály (Kerekegyháza), Katona Fe-
renc (Balatonboglár)  – letették névjegyüket.

A Magyar Postagalamb Szövetség elnöke 
Bárdos István talán most volt az első alka-
lom, hogy nem volt itt Hódmezővásárhelyen 
– Kínai útja miatt – ő már előtte köszöntötte 
a jubiláló egyesület tagságát.

A jubileumi díjkiosztó keretében kerül-
tek kiosztásra a 2012. év győztes és helye-
zetteknek járó egyesületi díjak, majd az est 
folyamán a nyolc évtized és a legutóbbi év 
történései elevenedtek fel vidám beszélgeté-
sek kapcsán az asztaltársaságoknál.

baraa-press sport
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Sós Bálint U-01 
mesterversenyző – olimpikon – 2012-ben rövidtáv bajnoka

Utóbbi években egyesületi és kerületi szin-
ten is legyőzhetetlen a vásárhelyiek mester-
versenyzőjének Sós Bálintnak a galambjai 
rövidtávon – de a többi távon is ott van a 
dobogós helyek valamelyikén – és ő nyerte 
a jubileumi évben az összetett pontversenyt 
Hódmezővásárhelyen

- Örülsz az újabb sikereidnek?
- Természetesen örülök, hogy ismét sikerült 

bajnokságot nyernem. A 2012. év még sike-
resebb lett, mert már voltak kettő éves tojók, 
amik remekül teljesítettek a versenyeken. 35 
hím és tojó özvegyen és néhány párnélküli 
éves galambom állókáról repült. 

- Milyen módszerrel dolgozol?
- Március 15 körül párosítás, fiatalne-

velés és a második letojás után öt nappal 
özvegyítés. Tojóknak – hímeknek reggel –
este egy óra ház körüli tréning. Versenyek 
közben heti egy-két 30 km-es tréning mind-
két nem számára, külön viszem a tojókat 
és hazaérkezés után a hímeket. A reggeli 
házkörüli tréning után etetés-itatás és du. 
15 óráig sötétítés. A tojók fészekre vannak 
zárva, hogy ne pározzanak el egymással. 
Pakoláskor a párok nincsenek megmutatva 
egymásnak, mert hét közben a tréning al-
kalmával találkoznak és így nyugodtabbak 
bepakoláskor. Különösebb titkom nincs, ma 
már nyugdíjas vagyok így ha kell egésznap 
a galambok között vagyok és azok meghá-
lálták a törődést.

- Egészséges és jól felkészített galambok 
nélkül nincs eredmény, vagy igen?

- Az elmúlt évben még nagyobb hangsúlyt 
fektettem a galambok egészségének magas 
szinten tartására, ezért a versenyszezonban 
megelőző gyógyszeres kezeléseket végez-

tem a hét elején (Giantel készítményekkel 
trichomonas ellen Baytril és Doxigal antibio-
tikumokkal egyéb betegségek ellen.) 

- Míg az öreg galambok remekeltek a 
fiatalok versenye nem úgy sikerült, ahogy 
tervezted…

- Valóban a fiatalok versenye nagyon rosz-
szul sikerült, az első verseny után adeno-
coli-val fertőződtek meg és nagy vesztesé-
geim lettek, fele elmaradt. Sok tenyésztőtől 
hallottam hasonló tüneteket ezért a jövőben 
úgy gondolom, hogy nagyon oda kell figyelni 
ennek a betegségnek a megelőzésére. 

- Említetted, hogy nincsenek titkaid, 
mégis mi segített a sikerhez?

- Sikereimhez nagyban hozzájárult támo-
gatóm NYITRAI FERENC takarmány és vi-
taminkészítményeivel. Takarmányozás saját 
keverésű diétás szerdáig, utána Tiszakécskei 
özvegykeverék és a Versele-Laga különböző 
keverékei, pakolás napján ismét diétás ke-
verék.

- Az állományod nem nagyon változott 
az elmúlt évben…

- Valóban nem, azért néhány új egyed 
mindig bekerül, pedig megfogadtam, 
hogy nem hozok be újakat, a meglévő 
törzsegyedek nekem elegendő a hátralé-
vő 10-15 évre. Az állományom alapja fő 
támogatómtól Nyitrai Ferenctől Janssen 
– van Loon és Huben, Németországból 
Jozef Varnskülertől Baranyai Antal által 
behozott Janssen és Martin van Zoon ga-
lambok. Új behozatal Eijerkamptól 2 db 
Mister Bond unoka és 1 db Heremans – 
Ceusters vonalú madár. A régebbi galamb-
jaimat (Mathys-Rijckaert - M. Desmet 
- Wegen) keresztezem az új behozatallal. 
Mindkét Dortmundi Olimpiás galambom 
Nyitrai Janssen x Martin van Zoon vérvo-
nalú. Az elmúlt évben hosszútávon is sike-
rült előrelépnem, de még van mit javítani 
az eredményeken.

U-01 egyesület
2012. évi bevezető utak versenyének 

díjazottjai

Pestimre 2012-05-06
1. Gulyás Ferenc
2. Palócz Imre
3. Sós Bálint

Kisbér 2012-05-12
1. Marton Péter
2. Ferge Sándor
3. Sós Bálint

Rajka 2012-05-20
1. Megyeri Sándor
2. Kovács Mihály és András
3. Kovács Mihály és András

Legtöbb dkmt elérő egyéves galamb
1. Marton Péter

Legtöbb dkmt elérő öreggalamb
1. Sós Bálint

2012. év rövidtávú versenyek eredményei

Pannonhalma 2012-05-27
1. Rau Sándor és Gergő 
2. Sós Bálint 
3. Sós Bálint 

Pannonhalma 2012-06-03
1. Sós Bálint
2. Sós Bálint
3. Kovács Mihály és András

Pannonhalma 2012-06-09
1. Kolozsi Róbert 
2. Ferge Sándor 
3. Sós Bálint 

Pannonhalma 2012-06-17
1. Barna Miklós és Ákos
2. Ferge Sándor
3. Kolozsi Róbert

Mosonmagyaróvár 2012-06-24
1. Rau Sándor és Gergő 
2. Kovács Mihály és András
3. Szép Imre 

Pannonhalma 2012-07-01
1. Sós Bálint
2. Sós Bálint
3. Sós Bálint

Pannonhalma 2012-07-08
1. Sós Bálint
2. Sós Bálint 
3. Sós Bálint 

Pannonhalma 2012-07-15
1. Rau Sándor és Gergő
2. Rau Sándor és Gergő
3. Tóth László

Ágfalva 2012-07-22
1. Rau Sándor és Gergő
2. Baricsa János
3. Marton Péter

Rövidtávú Egyesületi csapatbajnokság
1. Sós Bálint
2. Sós Bálint
3. Kovács Mihály és András

Rövidtáv Champion
1. Sós Bálint 
2. Kolozsi Róbert 
3. Kovács Mihály és András

baraa-press sport
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Teljesítmény fokozása a postagalambjainknál - Konferencia

Második alkalommal szerveztem Debre-
cenben olyan rendhagyó előadást, ahol min-
den érdeklődő sporttársam részt vehetett és 
az előadókhoz közvetlen tehette fel kérdéseit, 
kaphatott azokra hiteles válaszokat.

Ez alkalommal is nagy volt az érdeklődés 
– mintegy – 60-65 fő vett részt, jelezve, hogy 
nagyon nagy igény van a beszélgetésre, az 
eredmények megismerésére, a tapasztalatok 
megosztására. Ez alkalommal is az Új Inkog-
nitó Kulturális Kávézó adott helyet a rendez-
vénynek.

A meghívott előadók, Bárdos István a 
Magyar Postagalamb Sport Szövetség el-
nöke, Grampsch István Magyarország él-
versenyzője és Vétek János (Kaposvár) a 
Giantel BV, (Hollandia) cég magyarországi 
képviselői voltak.

Fogarasi József megnyitó szavai után, Bár-
dos István előadása előtt két kitüntetést adott 
át. Az egyiket Fogarasi Józsefnek a több évti-
zedes közösségi munkájáért, valamint az „új-
kori idők” kiemelkedő szervezéseiért, Vétek 
Jánosnak pedig a kaposvári Anker napok szer-
vezésében végzett nemzetközileg is elismert 
tevékenységéért emlék plakettel ismerte el. 
Vétek János azzal a szerénységgel és megjegy-
zéssel vette át kitüntetést, hogy az Anker na-
pok szervezése egy csapatmunka eredménye, 
így az a csapatteljesítményének elismerése.

Bárdos elnök úr részletesen beszélt és 
tájékoztatást adott arról, hogy a tagszövetsé-
gek a 2013-as versenyprogramjaikkal miként 
készülnek a budapesti olimpiára. Beszámo-
lójában kiemelte a nyitrai olimpia magyar 
eredményeit, ahol is nincs szégyenkezni va-
lónk a negyedik hellyel. Az olimpia sorren-
diségében számottevő eredményt a standard 
galambok eredménye adják, a sportgalambok 
mérsékeltebb szereplése azt mutatja, hogy mi 
magyarok nem tartozunk az olimpia orientált 
országok közé. Versenyprogramjaink erőtel-
jesen arra orientáltak, hogy „egyelőre kőbe 
vésett” 10-es csapat 5 befutós tagszövetségi 
programokat bonyolítsanak. Személy szerint 
több esetben próbált a változások elé menni, 
de ez ideig a tagszövetségek nem mutatnak 
fogadókészséget a változtatásra.

Nagyon jó volt hallani, hogy a szövetség 
minden szinten nyitott a változtatásokra, a 
szakosodásra.

Szépszámú kérdéseket kapott Bárdos elnök 
úr a jelenlévőktől. Több területről érkezett 
sporttársak kérdeztek a Klubok szerepéről, a 
Klubok alakításának feltételeiről, a „kisebb-

ségben” maradtak esélyeiről. 
Nagyon egyértelművé tette a 
válaszokban, hogy a cél minde-
nekelőtt a galambok röptetése. 
Ezek mind a tagszövetségek 
vezetőinek feladata. Idézem 
„azért tartjuk galambjainkat, 
hogy versenyezzünk velük” kis 
és nagy közösségekben egy-
aránt.

A lényeg, hogy a Szövetség 
Országos Versenyszabályzata 
ne sérüljön!

A következő előadónkat Grampsch Ist-
vánt fokozott érdeklődés előzte meg.

Hat kérdéscsoportot érintett:
Mi a feltétele egy jó állomány kialakítá-

sának?
a./ a dúc
b./ jó galambok
c./ tudatos tenyésztő
A dúc
40 év alatt nagyon sok bajnok dúcot láto-

gattam meg. Dúcfekvés szerint jót és rosszat 
is láttam. Egy viszont közös volt bennük, 
mindegyik mögött egy tudatos bajnok állt, 
aki a rossz fekvésű dúc esetén is annak hát-
rányait is korrigálni tudta. Az biztos, hogy 
egy Déli, vagy Dél-nyugati fekvésű, levegős, 
de nem huzatos dúcban nagy esélyünk van, 
hogy galambjaink egészségesek és jól kondi-
cionáltak maradjanak. Egy dúcnak nem kell 
szépnek lenni. Az viszont szabály, hogy az 
év 365 napján galambjainknak jól kell, hogy 
érezzék magukat otthonukban. Különben 
esélyünk sem lesz tudatos díjak nyerésére.

Ad Schaerlaekens-t idézem: „Nagyobb 
esély van jó eredményeket elérni közepes 
minőségű galambokkal egy jó dúcban, mint-
ha kiváló egyedeket telepítenénk be egy leve-
gőtlen, poros, hideg, huzatos dúcba.”

Vannak tenyésztők, akik jobb módú társa-
iknál a galamb palotákat látván, elkesered-
nek, hogy esélyük sem lehet a versenyeken 
ezekkel a dúcokkal szemben. Meg kell nyug-
tatnom Őket tévedésükről. Megemlítek 2-3 
nagynevű dúcot, amiben csak egy dolog volt 
közös, a hihetetlen győzelmek sorai, amivel 
elkápráztatják hétről-hétre ellenfeleiket.

Elsőnek említem, Steven Van Breemen 
urat, aki egy 4 x 4 m-es, kétszintes, nem lát-
ványos dúcban tartja a fiatal és öreg verseny-
zőit. Ettől még a fél világ hordja tőle a kiváló 
galambokat. Valószínűleg módjában állna új, 
látványos dúcot építeni, de nem teszi, mert Őt 
a galambjainak eredménye teszi sikeressé és 
boldoggá.

A ’80-as években Újházi Péterrel és Rucz 
Jánossal tettünk egy villámlátogatást Emil 
Materne dúcában, aki az akkori idők nagy 
versenyzője volt. Szó szerint a mennyezetet 
emelték meg, hogy állva lehessen a dúcban 
közlekedni. A bajnok galambok nem a fészek-
ben, hanem a földön 30-40 cm vastag alomban 
fészkeltek és vitték sikerre gazdájuk nevét.

Végezetül az utóbbi 4-5 évben fényesen 
csillogó név Belgiumban Van de Wauwer 
Gaston Berlaar-ból irigylésre méltó dúcok, 

patyolat tisztaság, természetesen kiváló ered-
mények.

Ezekkel a példákkal próbáltam érzékeltet-
ni, hogy 3 különböző dúc, különböző tartási 
technológiával is képes nagy sikereket elér-
ni, ha jó galambok lakják be és a tenyésztőik 
megértik, hogy semmilyen módszer sem tud 
segíteni, ha a galambok nem jók

Jó galambok
Sajnos ezt más mértékkel mérik nálunk, 

mint a fejlett postagalamb kultúrával ren-
delkező Nyugat- és már a Kelet-európai or-
szágokban is. Nálunk a jó galamb fogalmát 
kimeríti a stabilan pontot hozó galamb, akkor 
is, ha pályafutása során díj közelében sem 
szállt. Egy biztos, nem ezekből az egyedek-
ből kell tenyészteni!

Utalni szeretnék néhai Anker Alfonzra: 
„Additív és nem additív génhatások kihatása 
a versenyteljesítményre” (Repülő keresztrejt-
vény).

Mivel a jó galambot feltételnek jelöltem 
egy jó állomány kialakításához, egyéni díjas 
galambok beszerzését találnám fontosnak. 
Hasonló jó tulajdonságú galambokkal ke-
resztezni őket (jót-jóval), 6-8 fiatalt hagyni 
páronként, tréningezni jó időben. Meg kell 
szabadulni a sok selejttől, mert, ha tetszik, ha 
nem, abból lesz a több.

A tudatos tenyésztő (legfontosabb szerep)
Valahol már olvastam, hogy a tenyésztő 

és a galambok viszonyát hasonlították a kar-
mester és a zenekar viszonyához. Azt hiszem 
ennél jobb hasonlóságot nehéz lenne megfo-
galmazni. A tenyésztőnek nagy szerepe van a 
jó, vagy rossz eredmények elérésében.

A jó tenyésztő tudatosan építi a jó fekvésű, 
a saját munkáját megkönnyítő dúcát. Bajnok 
galambokkal próbálja állományát magasabb 
szintre emelni. Ha ez nem sikerül, azonnal 
selejtez. Tisztában van azzal, hogy véletlenek 
nincsenek és mennyire fontos a galambok 
minősége.

A rossz tenyésztő kapkod, mindenféle 
értéktelen galambokat visz be saját dúcába 
azért, mert olyan színű még nincs. A tudatos-
ság ismeretlen dolog számára. Mindig másba 
keresi a hibát, ő mindig rossz helyen lakik. 
Jó tanácsot nem fogad el, mert neki jobb ga-
lambjai vannak, mint a bajnoknak. 

Ennek ellenére, akik arra érdemessé vál-
nak, segíteni kell őket tanácsokkal, jó galam-
bokkal, mert előbb-utóbb azt vesszük észre, 
egyedül maradtunk versenytársak nélkül.

Meglévő állományok eredményeinek ja-
vítása, hogyan?

Középszintű dúc, jó genetikai értékekkel 
bíró galambokkal.

1./ Merjük magunknak bevallani, hogy 
nem vagyunk tisztában az egészséges galamb 
és a jó dúc fogalmával.

2./ Ha arra érdemesek vagyunk, merjünk 
szólni a nálunk sokkal jobban szereplő baj-
noknak, hogy segítsen még akkor is, ha ez 
idáig azt szajkóztuk, mi mindent jobban tu-
dunk, és jobb galambokkal rendelkezünk. 
A bajnok csak azért bajnok, mert csal vagy 
doppingol.

3./ A galambok kezelését előzze meg egy 
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rezisztencia vizsgálat. Ha kezelni kell, az 
céltudatosan történjen. Versenyszezonban a 
lehető legkevesebb antibiotikumot kelljen 
használni, minél nagyobb esélyünk legyen az 
eredményes szerepléshez. Helyezzük előtér-
be a természetes anyagok használatát: elekt-
rolitok, ásványi emésztők, citrom, fokhagy-
ma, almaecet, de, ha baj van, legyen kéznél a 
megfelelő gyógyszer.

4./ Versenyek közben és után az 1 éves 
galambokat már szigorúan selejtezni a jó 
teljesítmény hiányában. Legyünk tisztában 
galambjaink tűrőképességével. 

Azokat az egyedeket, akik 400 km-ig dí-
jakat tudnak szállni, azokat nem küldjük to-
vább. Hosszabb távra keressük az oda való, 
nyerő galambokat. 

Merjünk már végre távokra szakosodni. Ez 
a leggyorsabb út a sikerek eléréséhez vagy a 
meglévő állományok javításához.

Miért fontos a gyorsaság – az első díj?
Elsősorban azért, mert gyorsasági verseny-

ről beszélünk. Ha élbe jönnek galambjaink, 
saját munkánkról kapunk visszaigazolást, de 
ez így van az agárpályán és az ügetőn is vagy 
bármelyik embersportban. Az első a favorit, 
az van reflektorfényben. Az elsőnek soha nem 
kell magyarázkodnia. Nálunk is így kellene 
működnie, hiszen az egész világon így műkö-
dik. Ezzel szemben a tagszövetségek többsége 
az igazságtalan differenciált pontszámításban 
működő általános bajnokságot favorizálja.

A Magyar versenyprogramról – annak 
hibáiról.

Inkább tagszövetségi programokról be-
szélnék, hiszen minden egyes tagszövetség 
önálló programmal rendelkezik. A Szövetség 
legfeljebb arra figyel oda, hogy az FCI előírá-
sok betartásra kerüljenek. Azok a tagszövet-
ségek, kik egy gépkocsival bonyolítják verse-
nyeiket, csak arra törekednek, hogy 5000 és 
6000 km között rendezzenek egy 12-13 utas 
programot. Ebből hirdetnek bajnokot vagy 
bajnokokat. Ez a versenyforma elavult, vál-
toztatni kell rajta még nem késő, lehetőséget 
kell adni a tenyésztőknek, hogy erejükhöz, 
pénzükhöz mérten szakosodhassanak úgy, 
mint bárhol Európában.

Hogyan lehet elkerülni a tréningek és a 
versenyek nagyszámú galamb veszteségeit?

Legnagyobb veszteségek a fiatal galam-
boknál fordulnak elő. Elsődlegesen talán erről 
beszéljünk. Sok mindent rá lehet fogni napki-
törésekre, telefonátjátszók, radarok rossz be-
folyására, amik ellen nem tudunk tenni. 

Amin viszont elgondolkozhatnánk a te-

nyésztők 90 %-ánál májusban születnek az 
első fiatalok. Augusztus végén, szeptember 
elején, 4 hónapos korban kezdjük őket trení-
rozni, versenyeztetni. Legtöbbjük még nem 
esett át semmiféle védőoltáson. A legnagyobb 
vedlés közepén tartanak. Szervezetük a nagy 
vedlés miatt teljesen le van terhelve. Ehhez 
jön a közös tréningek és a versenyek miatti 
stressz. Nem beszélve az évek óta tartó fia-
talok betegségéről, az Adenocoli-ról, himlő-
ről és a sok értéktelen galambról. Ismervén a 
magyar mentalitást – hadd vesszen! Így azok 
a tenyésztők is, akik komolyan foglalkoznak 
fiatal galambjaikkal, részeseivé válnak ennek 
a nem kívánatos, állandóan visszatérő prob-
lémának.

Én ezt a problémát nem ismerem, igaz 
évek óta nem veszek részt közös tréningeken. 
A fiatalok tréningjeit Hegyeshalommal bezá-
rólag, azaz 140 km-ig befejezem. Ez úgy 10-
12 utat foglal magában. Ezután selejtezem 
azokat az egyedeket, amelyekkel szemben 
valami egészségügyi vagy küllemi hiányos-
ságot érzek. A megmaradt fiatalok a követ-
kező évben, mint 1 évesek, az első hivatalos 
versenyen találkoznak – kellően motiválva – 
idegen társaikkal. A versenylistát nézve úgy 
érzem, hogy semmi hátrányuk nem szárma-
zott abból, hogy nem vettek részt a fiatalok 
közös feleresztésein. Így én nem ismerem a 
nagy veszteséggel járó problémákat.

Az öreg galambok veszteségeivel kapcso-
latban nem tartom helyesnek, hogy vannak 
tagszövetségek, akik évről-évre irányt vagy 
feleresztési helyeket változtatnak, annak re-
ményében, hogy egyesek majd jobban fognak 
szerepelni. Ez is oka annak, hogy a korábbi 
években jól teljesítő galambok az új feleresz-
tési helyről kevésbé teljesítenek vagy elvesz-
nek. Mivel a szakosodásra a tagszövetségek 
lehetőséget nem biztosítanak, olyan galambok 
is kerülnek hosszabb távokra, akik nem oda 
valók. Így egyértelművé válik a veszteségek 
növekedése. Amennyiben ezeket a problémá-
kat az illetékes tagszövetségi vezetők nem 
látják, vagy nem akarják látni, nem lépnek 
annak érdekében, hogy ahol gazdaságosabb 
közös feleresztéseket szervezni egy helyről, 
közös gépkocsival, nagy létszámmal, előbb 
vagy utóbb szembetalálják magukat azzal a 
problémával, hogy az amúgy is elöregedő, 
elszegényedő postagalamb társadalom roha-
mosan megfeleződik. Ez viszont senkinek az 
érdekeit nem szolgálná!

A kérdésekre rengeteg hasznos válaszokat kap-
tak a sportbarátaim. Alig akarták abbahagyni.

Vétek János előadása következett, magas 
igényességgel összeállított, vetítettképes tá-
jékoztatót kaptunk.

A tudományos alapokon nyugvó szakelő-
adást Vétek János tanári módon mindenki 
számára közérthető nyelven tartotta meg. 
Egy élmény volt. Köszönjük.

Az elhangzottak röviden:
Ismertette a haszon- és sportállattenyésztés 

alapjául szolgáló tenyésztésszervezés elmé-
leti alapjait, felépítését, szerepét és jelentősé-
gét. Kiemelte a kontroll, azaz a megfelelően 
egzakt körülmények között minél nagyobb 
számban felvett teljesítményadatok alapján 
meghozott tenyésztői döntések szükségsze-
rűségét. Ismertette az additív öröklésmenet 
alapjait, tenyésztői tevékenységben betöltött 
szerepét. Anker Alfonz megállapításai alap-
ján bemutatta a versenyteljesítményt befolyá-
soló legfontosabb additív és nem additív tu-
lajdonságokat. Kitért ezek versenyértékelési 
rendszer általi befolyásoltságára, bemutatva 
a versenyértékelési rendszer genetikai előre-
haladásra gyakorolt hatását, rámutatva jelen-
legi értékelési rendszerünk, elsődlegesen a 
nem additív tulajdonságok túlsúlyozásában 
és a különböző távokra történő alkalmasság 
mellőzésében megnyilvánuló korszerűtlen-
ségére.

Tárgyalta a kórokozók féken tartásának 
és a mellékhatások minimalizálásának pa-
radoxonnak tűnő kettősségét, ismertetve a 
viszonylagos megoldás keresésének alapel-
veit és kritériumait. A genotípus környezet 
interakció ismertetéséből kiindulva kitért a 
hazai galambászat rendkívüli heterogenitást 
mutató tartástechnológiai problematikájára. 
Kiemelten beszélt a különböző hatóanyag-
ok megfelelő dozírozásának jelentőségéről 
és az ezen a területen is nélkülözhetetlen 
alapismeretekről (ismertetett termékössze-
tétel, testtömeg kilogrammra javasolt ható-
anyag mennyiség.). A „kórélettani piramis” 
segítségével bemutatta a különböző egész-
ségügyi problémák mielőbbi felismerésé-
nek jelentőségét, beszélt a fertőzési lánc 
megszakításának jelentőségéről és lehető-
ségeiről.

Követendő célként a minimális gyógyszer-
felhasználásra történő törekvést jelölte, ismé-
telten kiemelve az ehhez szükséges tárgyi és 
elméleti feltételek biztosításának szükségsze-
rűségét.

Fogarasi József
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2012. Tagsz. megnevezése április 20-21. április 27-28. május 04-05. május 11-12. május 18-19. május 25-26. június 01-02.

1. Budapest I. Rajka Korneuburg Krems Schrems Scherms

Schrems

Royal Derby Wels Scherding Straubing

Budapest Derby

2. Budapest II. Hegyeshalom Kuty Hustopece Chrudina Chomutov

Hegyeshalom Kuty Hustopece Chrudina Hegyeshalom

3. Budapest III. Mödling St. Pölten Amstetten Scherding Straubing

Hegyeshalom Mödling

4. Dél-Duna Kisbér Győr Rajka Mikulov Mikulov Brno

Győr Rajka Mikulov Velka Bites Velka Bites Jihlava

5. Dél-Tisza Kuty Brno

Pestimre Kuty, Pestimre Pannonhalma, 
Pestimre

6. Dunakanyar Bruck St. Pölten Haag Walchshausen, 
Bruck

Walchshausen, 
Bruck

Amstetten

Abda Abda Abda Abda Abda Abda

7. Hatvan és környéke Mödling St. Pölten Melk Haag Wels

8. Észak II. Komárom M.óvár M.óvár Kuty Velka Bites Humpolec

9. Szolnok és környéke Győr Rajka Rajka Krems Schrems

Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd

10. Hajdú Bag Komárom M.óvár Rekawinkel St. Pölten

11. Győr-Rába Brno V.Mezirici, Humpolec Ricany Prága Prága Cinovec

Wels Passau Platting Straubing Regensburg

12. Tatabánya Mödling Amstetten Wels Passau Wels

13. Közép-Dunántúl Rajka Holic Velka Bites Humpolec Prága

Holic Velka Bites Humpolec Benesov

14. Nyugat-Dunántúl Drasenhofen Velka Bites H. Brod H. Brod Ricany Litomerice

Bősárkány Rajka Breclav Hustopece Velka Bites

15. Békés Pestimre Komárom Győr Pozsony Komárom Brno

16. Esztergom St. Pölten Amstetten Wels Passau Amstetten

17. Kolumbia Sport Klub M.óvár Rajka Sopron Melk Haag Straubing

18. Miskolc Komárom M.óvár M.óvár M.óvár Velka Bites Humpolec

19. Törökszentmiklós Komárom Győr M.óvár Kuty Jihlava

20. Délnyugat-Dunántúl Győr Rajka Kuty M.óvár M.óvár

Brno H. Brod

21. Hírös Tata-Környe Győr Rajka Rajka Krems Schrems

22. Szabolcs Gödöllő Tatabánya M.óvár Hegyeshalom Hegyeshalom

23. Karancs Győr Sopron Melk Haag Wels

24. Zemplén Gödöllő Sz.fehérvár Sz.fehérvár Veszprém Sümeg

25. Szigetköz-Lővér Amstetten Wels Scherding Regensburg Regensburg

Brno Jihlava Humpolec

26. Tisza-tó Budaörs Bicske Győr M.óvár Rekawinkel St. Pölten

27. Észak-Kelet Gödöllő Tatabánya M.óvár Hegyeshalom Hegyeshalom

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

29. Klubok 
Tagszövetsége

Ágfalva Kuty Hustopece Velka Bites Cikovice Benesov

30. Aranyhomok Gönyű Rajka Rybniky Rybniky Velka Bites

Maraton

Pannon Maraton

Nemzeti gyűrűs versenyek
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június 08-09. június 15-16. június 22-23. június 29-30. július 06-07. július 13-14. július 20-21. július 27-28.

Scherding Schrems Regensburg Schrems Regensburg Schrems Regensburg Országos

Schrems Schrems Schrems versenyek

Wels

Neumarkt Rottendorf Aurach Aschaffenburg

Chomutov Chrudina Chomutov Chrudina Halle Chrudina Magdeburg

Hegyeshalom Chrudina Hegyeshalom Chrudina Chrudina Chrudina Chrudina

Regensburg Amstetten Aurach Amstetten Würzburg Amstetten Würzburg

Mödling Mödling Mödling Mödling

Litomerice, 
Rajka

Brno Litomerice, 
Rajka

Brno Aas, 
Szentgotthárd

Brno Aas, 
Szentgotthárd

Felső-Bácska

Litomerice, 
Rajka

Jihlava Litomerice, 
Rajka

Jihlava Aas, 
Szentgotthárd

Jihlava Aas, 
Szentgotthárd

Kunság

Korcov Korcov Prága Brno Aas Brno Aas Radeburg

Veszprém, 
Pestimre

Pannonhalma, 
Pestimre

Veszprém, 
Pestimre

Pannonhalma, 
Pestimre

Kuty, Pestimre Veszprém, 
Pestimre

Kuty Brno

Regensburg, 
Bruck

Amstetten Aurach, Bruck Haag Rottendorf, 
Bruck

Amstetten Rottendorf

Abda Abda Abda Abda Abda Abda Abda

Straubing Melk Regesburg Melk Scwabach Melk Schwabach

Litomerice V. Mezirici Litomerice V. Mezirici Cheb Brno Cheb, Litomerice

Győr Győr Győr Győr

Plzen, Rajka Schrems Plzen, Rajka Krems Aas, Rajka Krems Aas, Rajka

Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd Nagyigmánd

Vilshofen St. Pölten Regensburg Rekawinkel Regensburg St. Pölten Vilshofen

M.óvár M.óvár M.óvár

Weimar Cinovec Kassel Cinovec Magdeburg Prága Magdeburg

Amstetten Regensburg Amstetten Regensburg Amstetten Regensburg Magdeburg

Neumarkt Wels Aurach Passau Rottendorf Passau Rottendorf

Radeburg Benesov Luckau Prága Halle Vysoke Myto Magdeburg

Luckau Litomerice Luckau Ricany Magdeburg Ricany Magdeburg

Velka Bites Velka Bites Velka Bites Ricany Velka Bites Ricany Velka Bites

Kolin Malacky Liberec Malacky Cheb Malacky Cheb

Neumarkt Passau St. Pölten Passau Rottendorf Amstetten Rottendorf

Aurach St. Pölten

Regensburg Melk Regensburg Haag Rottendorf Melk Rottendorf

Litomerice V. Mezirici Litomerice V. Mezirici Cheb Brno Cheb

Prága Jihlava Liberec Jihlava Cheb Brno Cheb

Győr Győr Győr

M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár

Prága H.Brod Cinovec H.Brod Cinovec H.Brod Magdeburg

Plzen Schrems Plzen Krems Aas Krems Aas

Rajka Rajka Rajka Rajka

Wels Sopron Wels Sopron Passau Szombathely Passau Sopron

Straubing Ybbs Regensburg Amstetten Schwabach Ybbs Schwabach

Litomerice Sümeg Litomerice Vasvár Cheb Vasvár Cheb

Magdeburg Chomutov Magdeburg Chomutov Magdeburg Chomutov Magdeburg Magdeburg

Vilshofen St. Pölten Regensburg Rekawinkel Regensburg St. Pölten Vilshoven

M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár

Wels Sopron Wels Sopron Passau Szombathely Passau Sopron

Platting Wels Platting Melk Neumarkt St. Pölten Neumarkt Magdeburg

M.óvár M.óvár M.óvár M.óvár Radeburg

Radeburg Benesov Radeburg Cihovice Halle Cihovice Magdeburg

Plzen Rybniky Magdeburg Velka Bites Aas Tábor Aas

Rajka Rajka Rajka

Aachen Liege Brüsszel

Brandenburg Wittenberge Geuthin Magdeburg

Magdeburg, Radeburg, Cinovec, Brno
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Folytatom körlátogatásomat ebben a 
történelmi kis faluban Lébényben az F-16 
röpcsoport legeredményesebb galambászai-
nál, hogy megismerjük, vajon mi az oka majd 
egy évtizedes eredményes galambászatuknak? 
Fontos dolog, hogy ők maguk mondják el a 
részleteket, hisz számukra már természetes-
nek tűnnek azok a tenyésztési és versenyzési 
eljárások, amik a mi számunkra esetleg érde-
kesek vagy itt-ott újszerűek. Bár akik böngé-
szik a külföldi tenyésztők honlapjait azok tud-
ják, hogy mennyire különböző módszerekkel 
milyen komoly eredményeket lehet elérni. 

Egy biztos, minden hosszabb ideje kiemel-
kedő eredményt elért versenyzőnél megfi-
gyelhető ez a három fontos tulajdonság: a 
céltudatos tenyésztés, a saját galambokra 
kialakított versenyzési módszer a verseny 
utakra való szelekcióval, majd ezekre a ko-
rona a következetesség és alaposság. Ez 
mind nagyon sok kitartó aprólékos munkát, 
következetes elemzést-értékelést, végig-
vitt folyamatokat, pontos időzítést követel 
profi szinten ugyanakkor, mikor többségünk 
a galambászatot hobbiból saját örömére űzi.

A következőkben két olyan sporttársunkat 
mutatok be, akik a rövid és középtávú bajnok-
ságban alkottak maradandót a 11. Tagszövet-
ségnél. Egyikük a fiatal Csepi Bence, aki a 
11. Tagszövetség rövidtávú bajnoka. Néhány 
évvel korábban ezt a teljesítményt klubtár-
sa Szabó László két egymást követő évben 
megismételte. Bence évek óta a tagszövetség 
rövid és középtávú élvonalához tartozik, már 
nagyon érett számára a bajnoki trófea. Ga-
lambállománya látogatásom következő ala-
nyától, aki egyben klubtársa: Czank Sándor 
tenyészetéből származik.

- Bence, mivel te még nem mutatkoztál 
be a szaklapban, kérlek mondj el magad-
ról néhány fontos dolgot!

32 éves vagyok, párkapcsolatban élek, 
két fiam van. A nagy 13 míg a kicsi 3 éves. 

Egyenlőre úgy néz ki, hogy közülük sajnos 
egyik sem lesz galambász. Sokorai Csabánál 
dolgozom, aki pár évvel ezelőtt tagszövetsé-
gi általános bajnok volt. Épületek, de főleg 
lakások belsőépítészeti munkálatait végzem. 
1997-ben Czank Sándornál kezdtem tanulni 
a galambászatot. Első galambjaim és jelen-
legi tenyészállományomat is a tőle behozott 
galambokból alakítottam ki. 

Még abban az évben be is léptem az F-16 
egyesületbe, és azóta is itt versenyzek. A biz-
tonságot nyújtó, jó családi háttér nagyon fon-
tos a számomra, ezért amit tudok megteszek 
érte. Ha a munka miatt távol vagyok, párom 
ellátja a galambokat, de általában besegít a 
galambok gondozásába, amit egyszer talán 
sikerül neki meghálálnom.

- Versenyeredményeid alapján 4 éve a 
kerület élvonalába tartozol. 2008-ban tag-
szövetségben rövidtávon 11. a középtávon 
viszont 3., 2009-ben tagszövetségi általá-
nos 3., középtáv 3., középtáv Champion 1., 
2010-ben Mesterversenyző lettél, a tgsz.-
ben rövidtáv 2., Röpcsoport 1., 2012-ben 
tagszövetségi rövidtávú bajnok, középtáv 
2., Rövidtávú Champion 1. 57028 Kh, 2. 
57006 Kh, Nemzeti Bajnokság rövidtáv 
3., rövidtávú Ász 1. a 57064 Kh de a 6. és 
a 13. hely is a tiéd. Az egyesületi díjakról 
nem is beszélek, ez már így is egy kisebb 
királyság. A dúcaid a régi melléképületek-
ből alakítottad ki, szerények egyszerűek, 
de praktikusan kialakított helységek, vilá-
gosak, levegősek és könnyen jól áttekint-
hetők. Mi a versenyzési szisztémád?

Én a gyors rövid és középtávú versenyeket 
szeretem, díjakkal tűzdelve a szelekciót is 
erre „hegyeztem” ki. A galamb vagy jól telje-
sít ezeken a távokon, vagy kikerül a dúcból. 
Bár néhány évvel ezelőtt, mint az látható a 
katalógusokban, versenyeztem az általános 
távon is egészen jó eredményekkel, de csak 
azért, hogy kitapasztaljam mire képesek ga-
lambjaim. Nem kedvelem a hosszú várako-
zást a galambokra. Nincs túl sok hely a dúc-
ban és bizony mindig itt várakozik a váltás. 

A párok külön töltik a telet, ez alatt az 
időszak alatt elvégzem a külső-belső féreg-
telenítést, lekezelem az egész állományt a 
három fő kórokozó ellen, majd elvégeztetem 
a kötelező oltást. Klasszikus özvegységben 
versenyzek, nyilván csak a hímek mennek 
útra. A versenyről érkező galambok teát kap-
nak, benne elektrolitot és mézet. A rövidtá-
vú versenyeken végig a párjukkal vannak, 
mondhatnám természetes kímélős módszer-
rel egy fiatalt nevelnek. A második letojás a 
rövidtáv vége fele történik, ekkor rövidesen 
a fiak elválaszthatók. Az utolsó rövidtávú 
verseny előtti héten elveszem a tojót, így a 
hímek egy darabig egyedül ülik a tojásokat. 
Mikor az első hímek elhagyják a fészket, az 
egész társaság alól leszedem a tojást és ezzel 
bekövetkezik az özvegység. Ez általában az 
első középtávú útra esik. 

A rakodás előtt megkapják a párjukat és 
hazaérve a fészekcellában várja őket. Együtt 
maradhatnak egy fél órát, majd leszedem tő-
lük a tojóikat. Csak rövid és középtávú verse-
nyeket röptetek és ezzel a módszerrel nagyon 
jól élénken tartható galambjaim érdeklődése 
a tojók iránt egészen a versenyek végéig. 

Nem bonyolítom túl a dolgokat, mivel a 
tréningek előtt lekezeltem őket, a versenyek 
alatt már nagyon nem szeretnék gyógyszerez-
ni, kivétel a légzőszervi megelőzés. Vitamint 
heti kétszer kapnak, hétfőn és szerdán a ta-
karmányra, mellette kapnak joghurtot szintén 
a takarmányra keverve. Általában tiszta víz 
áll előttük egész nap az itatóban. 

Korábbi években Jokert etettem, de ebben 
a versenyévadban magam kevertem az elesé-
get. Az összeállításnál kicsit eltérek a nálunk 
megszokottól, elég dúsan etetek a borsó és 
a kukorica dominál és ezt eszik még a rako-
dás napján is. Azonban ebben az esetben az 
adagot szigorúan be kell tartani, egész héten 
át minden etetéskor csak egy kanál keverék 
jár nekik galambonként! Az érkezéskor árpa 
és napraforgó keverék van előttük, de estére 
már a versenyeleségüket kapják. 

A versenyidőszakon kívül is igyekszem, 
de a versenyidőszakban főleg minimum 
napi kétszer tisztán tartani a dúcokat még 
a tenyészgalamboknál is. Nem jó, ha a dúc 
levegője telített trágyaporral. A dúcaimat 
igyekeztem úgy kialakítani, hogy világosak, 
levegősek legyenek, de semmiképpen ne hu-
zatosak így nagyon sok betegséget okozó csí-
rától mentesek. Nyilván ebből adódóan ke-
veset kell gyógyszereznem. Azért előfordul, 
hogy a szállítókocsiban más galambnak be-
tegséget ugyan nem okozó, de az enyémek-
nek viszont igen, „valamit” hazahoznak. Így 
utólag átgondolva úgy látom, hogy a közép-
távú bajnokság ezen úszott el, későn vettem 
rá magam a gyógyszer bevetésére. 

Kislétszámmal versenyzek, meggyőződé-
sem, hogy az ember akkora létszámot tartson 
amit jól átlát és megfelelően anyagilag is és 
időbeosztásban is kényelmesen, jól el tud 
látni. Ebből adódóan szigorúan szelektál-
nom kell és meg kell gondolni kik kerülnek 
a versenydúcba. Az idősebb galamboknak 
50-60%-ot teljesíteni kell, a fiatalokat pedig 

Csepi Bence kedvencével

Körlátogatás a 11. Győr-Rába Tagszövetség már évek óta
legsikeresebb röpcsoportjánál az F-16-nál Lébényben - (2. rész)
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egyrészt saját, másrészt testvéreik-rokonaik 
teljesítményének ismeretében, de nagyrészt 
ráérzés (intuició) alapján választom ki. Je-
lenleg 23 özvegy hímem várja „dübörögve” 
a versenyek kezdetét. A versenyprogram is-
meretében párosításukat március másodikára 
tervezem. 

Ahhoz hogy eredményes legyen valaki, 
véleményem szerint meg kell ismernie a 
galambjait és ennek megfelelő versenyprog-
ramot kialakítani. Természetesen az külön 
szerencse, ha a galambok habitusa egybeesik 
a gazda beállítottságával, de általában min-
denki olyan alapállományt keres magának 
ami a versenyzési elképzeléseibe belefér és 
ezt ráalakítja a saját egyéniségére. Fontos, 
hogy a tenyésztés és a versenyzés alatt ezt 
az erre fordítható idő szempontjából is meg 
tudja oldani. 

- Ezek után beszélj nekünk arról, ho-
gyan és milyen alapból tenyésztetted ki ezt 
a remek versenyállományt!

Galambjaim alapja Czank Sándor klub-
társam állományából való. Három vonalat 
hoztam tőle, amiket ő is a mai napig nagyon 
sikeresen tenyészt. Az ő régi Delbar galamb-
jaiból, a 42-es vonala a Csernák József állo-
mányából származó Kess Bosua galambok, 
és a balatonkenesei Tóth Imre Janssen-jeiből. 
Ennek a három vonalnak a keresztezéseiből 
remek versenyzők születnek nemcsak nálam, 
de ahova kerültek belőle mindenhol megáll-
ják a helyüket. Az ez évi Champion-om is eb-
ből való. Azóta ezeket a galambokat tenyész-
tem egymás között és mostanra már láthatóan 
kezd kialakulni a beltenyészet. Szerencsére a 
minőség most is jó, a testnagyság az átlagnál 
nagyobb és az elasztikus izomzat is megfele-
lő, könnyűek, mint a pihe, de bizonyos beteg-
ségekre már sokkal érzékenyebbek. 

Ennek kiküszöbölésére hoztam be sikeres 
keresztező alanyt Kustyán Tamástól, amit 
visszavásárolt. Most hoztam be keresztezni 
néhány galambot Soós István tagszövetsé-
gi társamtól, aki köztudottan Boronyák-
galambokat tenyészt és főleg díjképességéről 

ismert. Versenyképességi és egészségi stabi-
litást várok tőlük, azonban nyilván a kosár 
mondja majd meg milyen sikerrel. 

Általában 50 fiatalt gyűrűzök egy időszak-
ban és ebből 30-35 marad a fiatalok versenyé-
re. Egyrészt saját magam szelektálom őket a 
tréninghez való viszonyuk alapján, másrészt 
a ragadozó madár és a villanyvezeték is segít. 
Ez utóbbi nem mindig „reálisan”. 

Hat pár tenyészem van, jobbára a tojókat 
cserélgetem a hímek mellett. A tenyészet-
ből eléggé nehezen válok meg bármelyik 
galambomtól is, több szezonon át képes va-
gyok lehetőséget szavazni egy-egy korábban 
már sikeres galambnak. Az idős elhullott 
tenyészeim helyére már saját versenyzésből 
kiöregedett eredményes galambjaim kerül-
nek be úgy hímek, mint ezek tojó testvérei 
esetleg lányai akár már egyévesen is, gyak-
ran csak ráérzés alapján. Nagyon törekszem 
arra, hogy a „magot” megtartsam. 

Szerencsére az egyesület tagjai közt jól 
működik a kommunikáció, bármilyen már 
esetleg bevált új versenyzési vagy tenyész-
tési módszer ismereteit megosztjuk egymás 
között és így mindenki a maga szisztémájába 
be tudja építeni. Galambokat is rendszeresen 
cserélünk, de hozunk be nagyon sikeres ga-
lambokat vagy ezek közvetlen rokonait te-
nyésztésre és ha beválik, adunk a másiknak is 
belőle keresztezésre, hisz ha újra szükségünk 
lenne rá, akkor van honnét visszahozni.

- Mint mindegyik Klubtársadnak, így ne-
ked is felteszem ezt a kellemetlen kérdést, 
a kerületben több helyen elhangzott, hogy 
a Lébény F-16 azért ilyen sikeres, mert a 
versenyutakhoz képest a legkedvezőbb 
helyen van, és az első állomás. Erősségük 
ezért a rövid és középtávokon mutatkozik 
meg. Mi a véleményed erről?

Korábban bosszús voltam az ilyen, vagy 
ehhez hasonló vélelmek miatt. De amikor 
átnéztem a korábbi évkönyvek eredménylis-
táit, láttam, hogy különböző időszakoknak 
megvoltak éveken át a különböző helyeken 
lévő bajnokai, pl.: Süveges András időszaka, 

Scheily Gábor időszaka, Markó Dezső idő-
szaka stb., ugyanakkor, viszont a feleresztési 
helyek pár fok eltéréssel és esetleg pár kilo-
méter eltéréssel ugyanonnan lettek kiválaszt-
va. Ebből arra a következtetésre jutottam, 
hogy valószínűleg akkor és ott kiváló minő-
ségű állományok voltak persze jó galambá-
szok kezében, amik azután valami folytán 
vagy elfogytak, vagy a galambász körülmé-
nyei nem tették lehetővé a további intenzív 
galambászatot. 

Ebben megerősít az is, hogy Lébény, mi-
kor a Mosonmagyaróvári kerülettel röptetett 
együtt, akkor azt mondták az Óváriak, hogy 
azért tud nyerni, mert mivel a kerület legtávo-
labbi egyesülete átrepüléssel megver minden-
kit. Egyébként főleg emiatt jöttünk át annak 
idején a 11. Tagszövetséghez Győrbe. Ma már 
csak mosolygok ezeken a megjegyzéseken és 
azt gondolom, hogy az eredménytelenséget 
elsősorban nem a versenyutakban, hanem a 
versenyútnak megfelelő, jó minőségű galam-
bok mellett saját magunkban kell keresni, va-
jon megadtam-e nekik minden feltételt ahhoz, 
hogy a tehetségük kiteljesedjen? 

- Mik a terveid a következő években?
Úgy tervezem, hogy specializálódok a 

rövid- és középtávra, nem akarok általános 
bajnok lenni. Én a postagalambokban a rob-
banékonyságot, a gyorsaságot az erőt és a 
dinamikát szeretem. Erre kiváló versenyek 
a rövidtávú utak, ez mellett egy plusz érték 
bennük a kitartás amit a középtávú utak eset-
leges viszontagságai között eredményesen 
teljesítenek. Értékesnek tartom a hosszú tá-
von elért eredményeket és az itt jól teljesí-
tő galambokat, de ez nem az én világom. A 
jelenlegi állományom egyöntetű, többnyire 
kékek, néhány kovácsolt, de nem csak szí-
nében, hanem genetikájában is és ettől nem 
is akarok eltérni. Azt szeretném elérni, hogy 
stabil állományom legyen ezeken a távokon 
és ezt meg is tudjam tartani.

Alapvetően egy szerény, de céltudatos és 
határozott fiatalembert ismerhettem meg 
Csepi Bence személyében, aki kiválasztotta 
az egyéniségéhez közelálló galambtípust, az 
ennek megfelelő versenyzési formát a rövid 
és középtávban és ehhez való versenyzési 
szisztémát alakított ki. Úgy látszik ő meg-
találta a maga útját és ezen az úton klub-
társaival közösen segítik egymást. Nagy a 
konkurenciaharc a klubbon belül, ellenfelek 
ők „istenigazábul” de nem ELLENSÉGEK! 
Bence annyira őszintén és érthetően nyilatko-
zott, hogy nem szükséges semmi bölcseletet 
hozzáfűzni mondandójához. Az F-16 ered-
ményessége ebből a beszélgetésből ismét 
kiolvasható.

Körutam következő állomása Czank Sán-
dor, Bence első „mestere”, az F-16 igazi 
„Fenegyereke”, bár mostanság inkább már 
bácsija. Jelenleg a versenyzésben vetély-
társak, de továbbra is jó kapcsolatot ápol-
nak. Vajon, hogy vall ő eredményességé-
ről, galambászatáról és miben látja az F-16 
Lébény eredményességét?

J. Varga Attila

HU 2010-11-57064 Kh
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Az egészséges galamb (2. 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 még, ha kinyitjuk a 
galamb csőrét és mire legyünk tekintettel, ha 
megnézzük a galamb szemét.

Könnyed légzéskor, egészséges állapotban 
a gégebejárat vagy légcsőnyílás (hangrés) 
keskeny és hosszúkás ívű, éles szélű.

Légzési nehézségek esetén, a légcsőnyílás 
lekerekített, gyorsabban mozog, a nyelv hegye 
felemelkedik. Hasonló elváltozásokat látunk 
hasi térfogat növekedés alkalmával, pl. elhí-
záskor vagy a tojóknál, mikor a tojás képződik.

Fontos, hogy a gégebejárat mindig tiszta, 
nem fedi törmelékes tartalom.

Lényeges lépés az orr melléküregeinek a 
megítélése. Ezek, a koponyán belül található 
csontos, szűk, kis üregek, rosszul szellőznek, 
a levegő kevésbé járja át ezeket, így a légúti 
kórokozók könnyen meg tudnak itt telepedni!

A gyulladás hatására, a váladék könnyen 
fel tud itt halmozódni, jól érzékelhetően 
megdagad. A könny így nem tud elvezetődni, 
a szemhéj szélén túlcsordul, a szemrést ned-
vessé teszi.

A szemhéjak állapota könnyűszerrel elbí-
rálható. A galambok szemhéjait (alsó, felső, 
3. szemhéj) belülről nyálkahártya fedi, ez 
maga a kötőhártya. Egészséges körülmények 
között a kötőhártya halvány rózsavörös szí-
nű, kevés könnytől csillogó. Gyulladásakor 
megduzzad, sötétvörössé és váladékossá vá-
lik. Ez a váladék nem más, mint az el nem 
vezetődött könny. Ebben a pangó nyálkában 
különféle kórokozók telepednek meg, tovább 
súlyosbítva a kórképet. A váladék színe nem 
kórjelző értékű. A kötőhártyazsákból vett 
minta bakteriológiai vizsgálata vezet a biztos 
diagnózishoz. Enyhe fertőzéskor előfordul, 
hogy csak a 3. szemhéj betegszik meg.

Nem minden vörös, vizenyős szem légúti 
fertőzés következménye.

Ha a szemhéj lóg vagy laza szerkezetű, 
vagy ha nem termelődik kellő mennyiségű 
és minőségű könny, repülés közben a szem 
szaruhártyája és kötőhártyája irritálódik. 
A fájdalom miatt a galamb dörzsöli a szár-
nyával a szemét, ennek lesz az eredménye a 
gyulladás.

A szemhéjszéleken gyakori elváltozások a 
daganatok és a ciszták.

A hófehér orrdudor az erőnlét, a fittség 
meglétét jelzi. Ha a galambok orrdudorja 
elszürkül, az orrpúder termelése megszűnik, 
biztos, hogy nincs rendben az egészségi ál-
lapot.

A szem egészét vizsgálva a tekintetnek 

tisztának kell lennie, a szivárványhártya 
színgazdag, a pislogás gyors.

Ha a szivárványhártya elhalványul, keve-
sebb vér áramlik át rajta, ami vérfogyottság-
ra, csökkent vérnyomásra utalhat.

A galamb fejének a vizsgálata általában 
pár perc, pár mozdulat, de mégis mennyi in-
formációt adhat az egészségi állapotáról. Ne 
csak rutinszerűen vizsgálódjunk, lássuk is az 
elváltozásokat.

Kezdődik a versenyszezon! Itt az idő ga-
lambjaink egészségügyi állapotának felmé-
résére! 

Jelentősen csökkentek áraink a diagnoszti-
ka területén! Ha van rá lehetőségük, minden-
képpen érdemes ezt kihasználni. A vizsgálat-
küldő lapot (amely a www.galambpatika.hu 
oldalról letölthető) kitöltve és a mintát postán 
vagy személyesen elküldve gyors diagnózis-
hoz juthatunk!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a megújult 
www.galambpatika.hu, vagy a facebook.
com/galambpatika oldalainkon várjuk, ahol 
szívesen adunk tanácsot és válaszolunk a fel-
merült kérdésekre.

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász

Beszélgessünk!
Nagyon nagy érdeklődéssel olvastam Vé-

tek János „Emésztőkről galambápolóknak” 
című cikkét, a 2013/02 újságban, Újházi Pé-
ter volt aki ilyen részletességgel írt erről a 
témáról, utoljára a könyveiben. János cikke-
inek minden fejezete igazi tanári módon van 
megfogalmazva, amit mi egyszerű galam-
bászok is meg tudunk érteni, és magunkévá 
tudunk tenni. 

Sok gondolatot ébresztett bennem, remé-
lem másokban is, hisz minden írásnak ez a 
szándéka, a tudást megosztani másokkal, és 
az esetleges hibákra ráterelni a figyelmet. 
Fogak nélkül rágni, avagy az emészthetetlen 
emésztő című fejezete, a 9-dik oldal tetején 
kezdődik, mely szerintem különösen jó meg-
fogalmazás. 

Vastag betűkkel hívja fel a figyelmünket, 
milyen fontos, a galambok őrlési tevékeny-
ségéhez az égetett agyagszemcse, valamint 
az apró kavicsok. Én magam is erre a tevé-
kenységre, a gömb alakú, „fogakat” tartom 
alkalmasnak. Sajnos ezt a nagy gyártók sem 
mindig tartják szem előtt, mivel galambjaink 
nem ragadozók így az ő „fogaiknak” nem kell 
tépőfog alakúnak lenni, ami hegyes és éles. 
Régóta nem tudok megbarátkozni, a kagyló 
zúzalékkal, mert ezek szerkezeti felépítésük-
nél fogva, nem gömbölyűvé aprózódnak, ha-
nem sarkosra töredeznek. Nézzük meg őket 
figyelmesen, milyen sok háromszög vagy 
négyszög alakú, lapos, éles, és tűhegyes da-
rabokat találunk. 

Véleményem szerint, ezek inkább kasza-
bolnak, mint őrölnek. Ha egy háromszög 
alakú, egy centiméteres szemcsét felnagyíta-
nánk, mondjuk a húszszorosára, meglepődve 
tapasztalnánk, hogy talán, egy cápa tépőfogát 
tartjuk a kezünkbe, és nem egy elefánt őrlő-

fogát, ami természetesen, teljesen más alakú. 
A következőkben leírtakat mindenki a sa-

ját felelősségére elvégezheti, de csak nagyon 
óvatosan. Tettem egy műanyag edénybe kagy-
ló zúzalékot, és háztartási sósavat öntöttem 
rá. A két anyag nagyon erős reakcióba lépett 
egymással, ezért is figyelmeztetek mindenkit 
az óvatosságra. Bizonyos idő elteltével, leön-
töttem a sósavat, és lemostam a kagylót tisz-
ta vízzel. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy 
még vékonyabb és még élesebb lett. Mivel a 
kagyló az idők folyamán vékony rétegekből 
áll össze, ezt a réteget bontotta meg a sósav. 
Semmilyen reakciót nem tapasztaltam, az 
égetett agyagdarabkáknál, (vörös kőnél), és 
az apró kavicsok esetében. 

Ma sincs egységes beltartalmi értéket fel-
tüntető kötelezettség a gyártók részére, leg-
alább 8-10 féle összetevőre vonatkozóan, így 
mindenki annyit ír rá amennyit akar. Ezáltal 
a galambászoknak, sokkal kevesebb lehető-
ségük van, a beltartalom megismerésére, és 
az egyes termékek összehasonlítására. Ter-
mészetesen, aki egy kicsit figyelmes, ebből 
a kevés adatból is tud következtetni. pl.: Va-
lamiből 0,050 % van feltüntetve, az bizony 
csak a laboratóriumi körülmények között 
mutatható ki, gyakorlati haszna szerintem 
semmit nem ér a galambok részére. Lehet 
találni ennek az ellenkezőjét is, mondjuk 36 
% kalcium tartalommal. Évek alatt én is ta-
pasztaltam, mint Vétek János egyes galam-
bászoknál szerencsére ritkán, bizonyos fokú 
tájékozatlanságot. 

Szomorúan hallgatom mikor azt mondja 
nagy hangon, ő bizony bedöglött, azaz kiszá-
radt meszet ad a galambjainak. Kőművesek a 
megmondhatói mennyire fájdalmas tud lenni, 
a malter amikor a szemükbe csapódik, pedig 

az már talán csak 10%-ban, meszet ha tartal-
maz. Én ezt vagy 25 éve, hogy először hallot-
tam és megkóstoltam a meszet szerencsére, 
mielőtt a galamboknak adtam volna. Hát aján-
lom reggelire annak, aki a mai napig is ilyen 
sok választék mellett így látja el kalcium szük-
ségletét a galamboknak. Bármennyire száradt 
is ki, nem veszítette el a maró hatását. 

Dédelgetett álmom a Meteor-Mix készítő-
jeként az ásványi anyagok, granulált állapot-
ban való gyártása. Kimentem az olimpiára 
Nyitrára, és ott láttam egyfajta emésztőt mely 
szép pirosas színű volt, és granulátumot is 
tartalmazott. Kb. 13-15 EURO volt 5 kg ára 
ha jól emlékszem. Megkértem az eladót hadd 
vegyek el pár szemet belőle, amihez hozzá-
járult. Később megkóstoltam és majdnem 
hanyatt vágtam magam, mert nem emésztő 
volt, hanem sima granulált galambtáp, jó sok 
pénzért. Bebizonyosodott nem kell a szem-
nek mindent elhinni. 

Elképzelni is szörnyű, ha a nedvesség tar-
talma valamilyen oknál fogva magasabb lesz 
a megengedettnél akár később is, mert ez a 
granulátum bomlásnak fog indulni. Ami egy 
hosszú folyamat mire láthatóvá válik, mert a 
természetes csomagolásától, (héjától) meg lett 
fosztva, így sokkal hamarabb gombásodik be. 

Minél többször olvasom Vétek János cik-
keit, annál jobban alakul ki bennem, milyen 
keveset tudok erről a csodálatos kis állat-
kákról, és mennyi rosszat követtem el velük 
szembe akaratlanul is. Nagyon jó lenne, ha 
további cikkeket olvashatnánk, ilyen fel-
készült galambászok tollából, csak hasz-
nunkra válhatna, a galambokról nem is 
beszélve. 

Üdvözlettel:
Ács András
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In memoriam: Molnár József. 
Gondolatok egy barátság okán!

Március van! 
Érzem, érkezik a tavasz. 
A hideg, hosszú, komor, barátságtalan 

tél után ismét dél felől fúj a szél, s hozza 
a Mediterránum tavaszi illatát, a délszaki 
virágok és tájak kellemes leheletét. A szür-
ke, barátságtalan, komor felhők, lelket nyo-
masztó fátyolát úgy ellebbentette, miként 
az ablak elől a függönyt a nyitott ablakon 
besurranó tavaszi fuvallat. Kékre tágult az 
éteri lég, a napsugár százfelé szórja kelle-
mes, vidító sugarát.

A kék ég felé, a friss levegőbe kapaszkod-
va szállnak, szárnyalnak postagalambjaim. 
Ők is érzik a tavasz, a kikelet érkezését. Ezt 
jelezték már az elmúlt hetekben a hangos tur-
békolások, szárnycsattogtatások is. 

Most éppen a magasba csapnak, törnek 
feljebb, mind magasabbra az ég felé. Moz-
gásukon látom, valami nincs rendben, hiszen 
a vidám szárnyalást egy jóval erősebb tempó 
váltotta fel. Nem kell sokáig keresgélnem, 
gyorsan meglelem a sietős repülés okát, már 
közelükben köröz az üldözőjük, egy jól meg-
termett vándorsólyom. Többször is láttam 
őkelmét, ismerem vadászmódszerét is. Tö-
rekszik egyre magasabbra, a galambcsapat 
fölé kerekedni, s onnan zuhanva, mint egy 
tollrakéta elérni kiszemelt áldozatát, de most 
a déli szél a csapat segítője.

Megfigyeltem, hogy e nemes ragadozó 
széllel szemben repülve kevésbé olyan haté-
kony, mint szél után. 

Galambjaim most ügyesebbek, és némi 
légi harc után üldözőjük feladta a küzdelmet, 
továbbállt. Igaz ez nem mindig van így, a légi 
küzdelemnek már számos vesztese van, dú-
com jó néhány tagja alulmaradt és csak hiá-
nyukat konstatálhattam, vagy éppen összeka-
szabolva, megtépve véresen érkezett haza.

A galambfalka rövidesen kevésbé sietősre 
veszi a röptét, és egyre alacsonyabban száll-
va közelíti a dúca körüli légteret. Néhányan a 
bejáró deszkájára leszállva fogják sietősre a 
biztonságosabb helyre történő bejutást. 

Egyszer csak érkezik a nagy öreg, dú-
com rangidős képviselője. A sötét kovácsolt 
csapos „Öregfiú”. Gyűrűje elárulja a korát, 
1995-ös évszám olvasható rajta.

Tehát már 16 éves. Minőségi borban ez 
már különleges évjárat volna.

Na persze nem nálam látta meg a napvi-
lágot, hiszen én csak 2000 óta eszem újra a 
galambászok édes, de gyakrabban keserű ke-
nyerét. Ő 2001-ben került hozzám, a Molnár 
Józsi Bácsi adományaképpen, tizenegy társa 
kíséretében, párjával. 

Amikor Józsi Bácsi átadta őket, e szavak 
kíséretében tette: „Próbálj tőlük utódokat ne-
velni. Tapasztald meg, melyik párok utódai 
szerepelnek jól a versenyeken, és továbbiak-
ban azokat hagyd meg. Ha meg akarsz válni 
tőlük, akkor a sötét kovácsolt csapos Aarden 
hímet visszakérem.

Nos, teltek az évek és sok mindent tanul-
tam és próbáltam a galambászkodás terén, 
több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel, 
mikor úgy határoztam, hogy az öreg sötét 
kovácsolt csapos Aarden hímet visszaadom 
kedves Józsi Bátyámnak. 

A válasza kicsit meglepett. Azt mondta: 
„Próbáld kiszoktatni, bár nem szeretem a 
haza látogató lelkeket. Különösen rossz ez 
versenyek idején. Biztos lehetsz abban, hogy 
ha fiókákat nevel mindig haza fog járni hoz-
zám. Ez a galamb kétszer megrepülte Aachent 
és nagyon sok légi kilométer van benne. Nem 
lesz könnyű kiszoktatnod.”

Nos, a próba sikeresen zárult, mert egyszer 
kellett csak érte mennem. Ezt követően ez 
az intelligens madár megoldotta a feladatot. 
Soha többet nem repült haza, bár nagyon 
gyakran láttam Molnár Józsi Bácsi háza felé 
venni a repülése irányát, azonban mindig 
megelégedett az egykori születési helye lég-
körébe szippantással és többet nem érintette 
lába a dúc bejáróját, pedig gyakran kérdez-
tem egykori gazdáját erről. Ma is néha látom, 
hogy el-elhagyja a falkát és tesz egy nagy 
kört egykori otthona felé. Amikor sóhajtott 
egyet-kettőt a hazai levegőből máris társai 
közé vegyül, és öreg korát meghazudtoló 
módon tartja velük a tempót. 

Hogy néha korábban elégeli meg a trénin-
get? Nem baj, neki szabad. Ő oltalom alatt 
áll. Élő, repülő emlékmű. Naponta találko-
zunk. Ha barnás-piros élénk tekintetű szemé-
be nézek, azonnal bevillan fejembe kedves 
Öreg Atyai Jó Barátom képe, Józsi Bácsié. 

Nem frázis, én naponta emlékezem rá, nem 
lehet, hogy ne így legyen. Ez a madár napon-
ta emlékeztet éppen úgy, mint a tőle valami-
vel fiatalabb, a 19-es kék hím Rácz Pistára. 
Kegyelet jeleként élik nálam az életüket. Pe-
dig Pistával éppen a halála előtt néhány hét-
tel volt részéről egy dicstelen afférunk. De a 
madár maradt és marad. 

Hogy nincsenek már utódaik? Nem baj. A 
kegyelet és egykori gazdájuk iránti tisztelet 
megköveteli nálam nyugodt létezésüket.

Pedig az öreg sötét kovácsolt csapos 
Aarden hímnek voltak rigolyái. Kezdetben 
nem akart elfogadni, riadtan repült le még 
fészkéről is, ha meg akartam fogni. Azóta 
már jól összebarátkoztunk, a kezemből eszik, 
válogat a legfinomabb számára ínyenc ma-
gokból, neki ezt is szabad. A galambhölgyek-
kel tartózkodó, ugyan néha még el-elkapja a 
fiatalos hevület némi turbékolás kíséretében, 
de már nem kötelezi el magát, holmi fészek-
rakással, bár territóriumát másokkal is tiszte-
letben tartatja. 

Nos, ezeket a gondolatokat ébreszti ben-
nem az öreg sötét kovácsolt csapos Aarden 
hím. Naponta emlékeztet egykori kedves gaz-
dájára, Molnár Józsi Bácsira, aki váratlanul, 
és méltatlanul hirtelen távozott el körünkből, 
a tatai galambász egyesület tagjai közül.

Láttuk és tudtuk, hogy nem tudta feldol-
gozni nagy veszteségét fia, Kálmán, hajdani 
osztálytársam, korai halálát. 

Napról napra magába fordulóbb lett, meg-
fogyott, ereje is csökkent. Nem lángolt már 
a szemében az a tűz, amit mindig láthattunk, 
ha galambjairól, vagy galambászbarátairól 
beszélt. Pedig megszoktuk okos, tapasztalt 
gondolatait, huncut, néha igazságosztó, rit-
kábban kicsit morcos, de mindig a közös 
ügyünkért évődő szavait. Még mindig kö-
zöttünk érezzük, nem csak érezzük, de úgy is 
hisszük, hogy ott van velünk, amikor együtt 
vagyunk. Gyakran megidézzük szellemét.

Örülök annak, hogy a Magyar Postaga-
lamb Szövetség Vezetősége Molnár József-
nek, ha utólag is, de kitüntetéssel ismerte el a 
magyar postagalambsport érdekében kifejtett 
sok évtizedes munkáját.

Vigyék meg a jó hírt az ég felé törő ga-
lambszárnyak Józsi Bácsinak is, miként a mi 
Reá emlékező gondolataink!

Az örök barátság és a tisztelet jeleként:
Szalai Imre

a C22 tatai egyesület tagja
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Eredményeim:
35 x országos 1. díj
34 x kerületi bajnok
Több száz kerületi díj
Országos hosszú távú bajnok
Országos középtávú bajnok
Országos általános bajnok
Országos mesterversenyző
4 x olimpikon
Budapest I. kerület bajnoka
Budapest II. kerület bajnoka
Budapest III. kerület bajnoka
Budapest Kolumbia bajnoka
Budapest bajnok
Közép-Magyarország bajnoka
II. zóna bajnoka
Nyugat-Magyarország bajnoka
Magyarország legjobb dúca 3 x első

Tőlem származó galambokkal, 64 kerületi bajnoki cí-
met nyertek sporttársaim.

Állományom felszámolom!
Tenyész- és versenygalambjaim kiadom.

Horváth Károly, 1188 Budapest, Damjanich 16
Tel: 30/449-7945

- 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
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Halottaink
Mély fájdalommal tudatjuk Szabó Ferenc 
sporttárs egyesületünk alapító tagja tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt. Személyében 
az Y-14 egyesület titkárát, és a 13-as szö-
vetség VB tagját veszítettük el. 
Pótolhatatlan veszteség érte a helyi posta-
galamb sportot, mert Ő volt az, aki moz-
gatórugója volt az egyesületi életnek, a 
szabályos működésének, és az összetartás-
nak. Élete fontos része volt minden olyan, 
ami „tollas”. 

Hobbija volt a gyógynövények megismerése, és alkalmazása. Is-
mereteit mindig megosztotta velünk, így mi is haszonélvezőivé 
váltunk tudásának. Az idei évnek is óriási tervekkel vágott neki, 
sajnos a gondolatait nekünk kell tovább vinni. 
Ígérjük, megtesszük! Isten akaratában megnyugodva azt mond-
juk, Feri mi ígérjük, hogy nem felejtünk el! Minden évben emlék-
versenyt rendezünk a Tiszteletedre! 
Temetéseden szeretnénk, ha galambjaid emelnék az égbe lelkedet. 
Áldjon meg a Jó Isten, nyugodjál békében!

Y-14 Pápa tagsága

Gyászol a 23. Karancs Tagszö-
vetség és az E-01 salgótarjáni 
Postagalambsport-egyesület

Örök búcsút vettünk Vala András (Bodi) 
sportbarátunktól, aki sportunkhoz képest 
igen hamar 56 éves korában távozott kö-
zülünk.

Vala Bandi – Bodi –, ahogy barátai nevez-
ték, nagyon őszinte ember és jó sporttárs volt.
Rajongott kedvenceiért és a galamb sportért. Nagyon szerettük 
őt, mint ahogy ő is szeretett bennünket. Élete példakép lehet so-
kak számára, hogy hogyan lehet egy túlfűtött, rohanó világban 
szerényen, emberien élni. A halál mindig váratlanul jön, de Te 
különösen hamar eltávoztál közülünk. Nem csak a családodnak 
és a barátaidnak, de a számodra olyan nagyon kedves, szeretett 
állatkáidnak is nagyon fogsz hiányozni.
Sírjára koszorút helyeztünk el és a búcsú szavai után kedvenc 
galambjait engedtük fel. Azok egyre feljebb és feljebb repültek, 
mintha Bodi elszállt lelkét keresnék a végtelen égbolton.
Nagyon sokáig fogunk emlékezni rád és neveddel Emlékversenyt 
rendezünk a tiszteletedre.
Ég Veled!  Nyugodj békében.

A 23. Karancs Tagszövetség és 
az E01 Salgótarjáni Egyesület tagjai.

„Amit átéltem, megunni többé nem lehet,
e tarka forgatagban volt, aki gyűlölt volt, aki szeretett,
de páraként már foszlik tűnő sorsom felett.
üzenem mindenkinek, 
szemeknek és szíveknek: hazafelé megyek”

(Nagy Miklós)

Mély fájdalommal és végtelen szomorú-
sággal tudatjuk mindazokkal, akik ismer-
ték és szerették, hogy Németh Kamilló 
sporttársunk és barátunk 2013. március 2. 
napján, életének 55. évében, tragikus hir-
telenséggel elhunyt.
Drága emlékét örökké megőrizzük!

A-35 Postagalamb Sport Egyesület 
tagsága

Vajda Gyula, a kaposvári K-01 Posta-
galambsport Egyesület alapító és Örökös 
Tiszteletbeli Tagja, 82 éves korában, 2013. 
március 30-án elhunyt. 
Temetésén családja mellett, galambok fel-
röptetésével búcsúztak barátai, ismerősei, 
egyesületének tagjai és a 20-as Tagszövet-
ség képviselője. Nyugodjék békében.

K-01 Postagalambsport Egyesület 
tagsága

ÉRTESÍTÉS
A Magyar Postagalamb Sportszövetség értesíti tagjait, hogy 

A Szövetség székházában

1076 Budapest, Verseny u. 14. fszt. 6.

az alábbi termékek vásárolhatók meg:

Évkönyv 2012. 2500,- Ft / db
Évkönyv 2011., v. régebbi 500,- Ft / db
Oklevél 55,- Ft / db
Származási lap A/5 15,- Ft / db
Származási lap A/4 20,- Ft / db
Szövetségi jelvény fémből 500,- Ft / db
Óraszalag 100,- Ft / tekercs
Versenyjegyzőkönyv 10 soros 500,- Ft / tömb
Versenyjegyzőkönyv 30 soros 600,- Ft / tömb

Postagalamb Sport Szaklap 2013. v. régebbi: 300,- Ft / db

Könyvek:
Anker könyv – sima 3.000,- Ft / db
Anker könyv – számozott 3.500,- Ft / db
Stam könyv 600,- Ft / db
Maraton évkönyv 700,- Ft / db
Olimpiai katalógus 250,- Ft / db
Chevita reptetési terv 100,- Ft / db

A Tagszövetségektől vásárolható meg:

2013 (pótgyűrű) derby gyűrű 150,- Ft / db
2013 kombinált (pótgyűrű) derby gyűrű 150,- Ft / db
Olimpiai gyűrű 1.000,- Ft / db

Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Irodai nyitva tartása:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00
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Eladók 2013. évi fiatalok és néhány tenyész: 
Amerikai - 492 kék tojó - Szarka - vonalból. 
Szauervein József, 70/273-1886, 1/233-1037

***
Külföldi munkavállalásom miatt, a 2013-as 
fiatalok eladók! Tenyészetemből a 10-D-
240241 H - H kat. Orsz. 3. hely, Olimpia 
28. hely! A 10-D-240241 H 2013-as testvé-
rei is eladók! Honlap: czegleattilagalambok.
freeweb.hu Tel:06-30/485-9100 

***
Eladó: Benzing versenyóra, 2 db. 50 cm anten-
nával, 6m és 12 m-es kábelekkel, +20db chip 
gyűrűvel. Ugyan itt : John Gerald Bosua szárma-
zású galambok. Tóth Béla. 2183. Galgamácsa, 
Kispest u. 5. Tel.: 06-30/ 286-2877

***

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, Fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu
Honlap: http://www.postagalamb.hu. A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
Főszerkesztő: Kakas Tímea. Tel.:  06-70/321-6431, E-mail: szaklap@postagalamb.hu 
Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. E-mail: runnermedia@t-online.hu
Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987 

Köszöntjük  
a május  

hónapban született 
sporttársainkat

B08 Budai Károly 88
Z09 Boczky Józsefné 85
Z16 Jencsel Gábor 85
U14 Csanádi Ferenc 84
H05 Baracskai Dezső 82
B07 Márkus József 81
G09 Petővári László 80
C08 Pusztai József 80
Y14 Sinkó János 79
B19 Andrási János 78
B04 Diósi Sándor 78
N03 Bagó József 77
A43 Cs. Tóth Lajos 77
R01 Fodor Antal 77
V18 Barta Sándor 76
R32 Pintér Balázs 76
Z36 Vékony Mihály 76
R06 Bozsó Pál 75
U01 Csikós László 75
A29 Erős István 75
N02 Földvári László 75
P18 Gellén Jánosné 75
A10 Oláh József 75
C05 id. Péntek József 75
Z01 dr. Rózsa Ernő 75
R04 Szirmai József 75
Z31 Tóth István 75
P22 Várnai Mátyás 75
P05 Ailer József 74
C06 Dittert Gyula 74
A56 Kéffer Vilmos 74

E08 Alapi László 73
U18 Birkás Géza 73
M12 Gödön János 73
V35 Kozma József 73
G02 Stamler Dezső 73
A31 Ducza Lajos 72
V04 Tóth László 72
U02 Fejér Zoltán 71
F19 Földesi Miklós 71
R30 Földvári Imre 71
A50 Grizner Sándor 71
Z29 Istenes László 71
P05 Szurovecz István 71
A39 Tomschitz Rudolf 71
Z43 Zavarkó Lajos 71
R05 Barabás Lukács 70
D03 Gintner János 70
A25 Karl Tamás 70
R12 Kis Zoltán 70
F19 Kocsis Lajos 70
V09 Kovács László 70
A42 Kurucz Károly 70
A45 Szabó János 70
P02 Szöllősi Károly 70
A81 id. Annus József 65
B05 Arany Mihály 65
U01 Baranyai Antal 65
V33 Horváth István 65
E08 Kelemen József 65
A44 Kiss Zoltán 65
R08 Kókai József 65

Z41 Konkoly Gyula 65
P19 Mogyorós Ferenc 65
A23 Nagy János 65
P13 Olejár Pálné 65
V07 Pardi Albert 65
C04 Szakács János 65
R14 Bádonyi Mihály 60
A23 Bohacsek András 60
Y04 Borbély József 60
Y05 Jáki Zoltán 60
B27 Janda István 60
E03 Katona László 60
A52 Kulcsár László 60
R29 Major László 60
Z09 Prókai Sándor 60
H05 Szabó József 60
A37 Bába Sándor 55
C05 Balogh Csaba 55
Z33 Göböly Csaba 55
N03 Heves János 55
D09 Kosaras József 55
Z42 Mihálszki Zsolt 55
Z39 Móricz Dezső 55
B19 Müller Márton 55
K01 Tóth Lajos 55
E01 Balázs Róbert 50
S06 Baranyi Sándor 50
F29 Brányi András 50
A63 Ozsváth Attila 50
R17 Pónus Tibor 50
F32 Szalai Tibor 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

Figyelem, Figyelem!!!!!!!!! 
Két világsztár vérvonal Magyarországon. Gaby 
Vandenabeele és De Rauw - Sablon galambok, 
a legnagyobb sztárjaikból, tiszta vérben és több-
szörösen rokon tenyésztve! 

Erősítse tenyészállományát, a minőség garantált. 

Elérhetőségem: 70/459-3325


