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Miért, ha káros?
Döbbentem olvastam szaklapunk áprilisi 

számában, a Küldöttgyűlés Elnöki beszámo-
lóját.

Mélyen meghajtom a fejem azok előtt, 
akik a feljelentgetések ellenére is teszik a 
dolgukat, s ebben a heterogén galambásztár-
sadalomban az élre mernek állni.

Van, aki önzetlenül, sok-sok áldozatot 
hozva szervezi, irányítja, összefogja a kö-
zösséget, s van aki hangos szóval kritizálja, 
bomlasztja azt. Mindig is egyszerűbb volt 
mocskolódni, s mintegy felsőbbrendű sze-
mély kritikát gyakorolva tetszelegni mások 
szemében. A TETT, a konok, kitartó munka 
sokkal nehezebb, csak tessék kipróbálni! Ja, 
és vigyázat! Nehogy a próbálkozás közben 
„véletlenül” tönkretegyük azt, amit mások 
felépítettek. A „szóval” – ölni lehet… Csak-
úgy magamnak teszem fel a kérdést: lehet, 
hogy Anker sem ment volna el olyan hamar 
közülünk, ha szavainkat meggondoljuk, ha 
tapintatosabbak vagyunk Vele?

Életünk sok területén feltehetnénk a kér-
dést: miért mondjuk, miért tesszük, miért esz-
szük, isszuk, szívjuk, ha tudjuk, hogy káros?

Persze, mindig van rá magyarázatunk… a 
megszoktam, az ellazít, az önbizalmat ad ver-
ziókat jól ismerjük.

S nem csak a mindennapjainkban, de sok-
szor, a politikai életben is lelkesen kitartunk 
elveink mellett – ami szép is lehetne –, de 
tudjuk, kárt okozunk vele. Mindenkinek! 
Csak magunknak nem. De hát van szavam, 
hatalmam hozzá – ergo megvédem érdekei-
met mindenki ellenében.

Általános iskolában tanultuk… Ami hasz-
nos – azt védjük, s ami káros, azt írtjuk. (Ta-
lán finomabb, ha úgy írom: nem védjük.) Így 
aztán végképp nem értem, mi szükség van 
kártékony állatok meg- és eltűrésére? Az élő-
világ sokszínűségét fenn kell tartani. 

Középiskolámat Kaposvár mellett végeztem 
a mezőgazdasági technikumban. Tanultam a bi-
ológiai egyensúlyról. Arról, hogy egy csodála-
tos rendszerben, egyensúlyban áll az élővilág…

Hitem szerint így alkotta meg a Teremtő. 
Ebbe nem szabad belepiszkálni, mert tönkre-
tesszük, s az egyensúly felborul. Kell tehát, 
hogy legyen galambászhéja is, mert ha nem 
lenne, elszaporodna a vad és parlagi galamb 
annyira, hogy mindent ki és megennének, 
amit elvetettünk.

Igen ám, de mi méreggel kezeljük a vető-
magot a kár és kórokozók ellen. Így elpusztul 
a vadon élő „mezőző” galamb is, s borul az 
egyensúly.

A héja a határból „bejön” s visz „mindent, 
amit lát”. Nem igaz, hogy a rosszat, a beteget. 
Pontosan nem azt, hanem a jó, egészséges 
postagalambot.

A hitvány, csont sovány városi galamb kita-
nulta a téli, őszi héjatámadások elleni védeke-
zést. Mi, a nemes galambjainkat ki sem merjük 
engedni ebben az időszakban. Nem igaz, hogy 
szelektálja, és csak a gyengét viszi a héja.

Nem sok „10 ezer díjkilométeres” galam-
bom volt életemben. Isaszegről, Vécsi Mi-
hálytól kaptam három fiókát évekkel ezelőtt. 
Ebből 2 db elérte ezt a szintet, majd az egyik, 
egy 900 km-es versenyről élben jött. Másnap 
kiengedtem… Ház körül „elveszett!!”

Hogy évente hány és hány ezer galambot 
tesznek tönkre, ölnek meg, s teszik sportun-
kat kilátástalanná a ragadozó madarak – meg-
saccolni sem tudom. Napjainkra Magyaror-
szág is eljutott oda, hogy törvény bünteti az 
állatkínzást. Oda még nem sikerült eljutnunk, 
hogy a kiszakított mellű, tépett lábú és szár-
nyú galambjainknak védelmet nyújtsanak.

Ez nem állatkínzás?
Vagy az a biológiai egyensúly? Ugyan…
Talán írásom eljut az illetékesek kezébe, 

fejébe és szívébe is, s tesznek valamit ér-
tünk.

Mi, galambászok ebben élünk.
Mi megtapasztaltuk nem egyszer, amikor 

évek, évtizedek tenyésztői munkájával lét-
rehozott nemes postagalamb hazatér egy kb. 
600 km-es versenyről. Fáradtan, de győzte-
sen, s odamegy az itatóhoz inni. S a begyéből 
dől a víz a galambház padozatára, mert egy 
hitvány ragadozó útközben megtámadta, s 
kitépte a begyét.

S mi, ezeket az „egyensúlyteremtő” raga-
dozókat védjük?

Mit védjük? Szaporítjuk!
Minek is? Kinek is?
Ezek az állatok a mi galambjainkon, a mi 

forintjainkon élnek, s nevelik fiókáikat. Lőni, 
csapdázni tilos őket! Védettek. Nagyon-na-
gyon szigorú a büntetés tettenérés esetén…

Köszönöm, nekem ezek a károkozó mada-
rak ne segítsenek a szelekcióban. Megoldom 
magam. Megtanított erre az élet, s ifjúkorom-
ban Anker Alfonz is.

Egy kirepülő, félénk fiatal galamb első 
szárnypróbálgatásait, könnyen kettétöri! az 
alattomos ragadozó. EZ NEM szelekció. S az 
sem az, hogy a bátor, repülni vágyó, vérétől 
és génjeitől vezérelt fiatal galamb felszáll, s a 
héja lecsapja. Amelyik fél, ki sem mer repül-
ni, nincs önbizalma – az talán megmarad. Na, 
ez a kontraszelekció!

Úgyhogy, köszönöm, ebből sem kérek.
A rókát, ha elszaporodik – kilövik.
A burgonyabogarat, a barkókat méreggel 

pusztítják, hogy legyen termés.
Az egeret, patkányt, csótányt is, mert ká-

rosak.
A héját és társait szaporítjuk!
Miért is? Furcsa egy világban élünk. Az 

ingyenélő lustát támogatjuk, a szorgalmasat 
adóztatjuk.

Tisztelt Törvényalkotók! Évente állomá-
nyaink 30-40 %-át teszi tönkre az a törvény, 
amely védi a károsat, a károkozót galambja-
inkkal szemben.

Nem kérünk kártérítést, mint más orszá-
gokban – tőlünk nyugatra –, ahogyan tesz-
nek. Csak azt kérem, kb. 5000 magyar posta-
galambász nevében is – ne kelljen a sok-sok 
hitvány ragadozót etetnem nemes galambja-
immal, családomtól és magamtól is megvont 
jövedelmemből.

Tisztelt Törvényalkotók! Van megoldás! 
Vagy gyérítés! Van ritkítás!

Kérem, segítsenek, hogy az ezer sebből 
vérző sportunk és galambjaink egy rossz 
törvényi beidegződés miatt nehogy áldoza-
tául váljanak a „tenyésztett” ragadozó ma-
daraknak.

Jáki Zoltán
Y-05

A választási 
jelölőbizottság hírei

Változott a 23. tagszövetség jelölő-
bizottsági tagja:
Varga Antal képviseli a tagszövet-
ségét. Elérhetősége: 20/531-2658

Változott a 20. tagszövetség elnöké-
nek, Németh Zoltánnak a telefon-
száma: 
20/437-1111; 20/439-1508
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Szabó Géza 
 Pálmai Gábor emlékverseny győztese 2012-ben.

Kelet Magyarország galambász régiói 
nincsenek túlzottan kényeztetve, már ami a 
szaklapban történő bemutatókat illeti. Ap-
ropót a bemutatóra 2012-ben a  Pálmai 
Gábor emlékverseny megnyerése biztosít a 
Tiszaújvárosban élő Szabó Gézának ezen díj 
az olimpián szereplő legeredményesebb ma-
gyar galambnak jár. A közelmúltban elhunyt 
sporttársaink munkásságukkal kiérdemelték a 
nevükkel fémjelzett emlékversenyeket. Útját 
álljuk a feledésnek, hangot és rangot adván a 
köztünk, velünk töltött évtizedekért.

Szabó Gézát országos ismertsége ellenére 
időszerű megmutatni, jelen galambász mun-
kássága néhány mozaikja tanulságos lehet az 
állandó útkeresőknek. A Nyitrán megrende-
zett Postagalamb Olimpia legeredményesebb 
magyar sportgalambja a HU 2011-Olimpia-
07004 KH „G” kategóriában hetedik lett.

Csak remélni merem, valamennyi sporttárs 
évente legalább egyszer kézbe veszi tanulmá-
nyozás okán a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség gondozásában megjelenő „Évkönyvet”. 
Úgy vélem ez a nagyszerű kiadvány ABLAK 
a magyar postagalamb sportra. 

Szabó Géza nevével többször találkozhat 
az érdeklődő. Az Észak II. Tagszövetség-
ben immáron több mint négy éve választott 
elnök. Nem kimondottan irigylésre méltó 
feladathalmazt vállalt természetesen a többi 
bizottság vezetőit is beleértve. Minekután 
Szabó Géza számos elismerésre méltó ered-
ményt mutatott fel a közelmúltban. Újfent a 
szaklap hasábjain a helye.

- Galambász munkásságod vezérelve?
- Meglehet, válaszom elnyűttnek tetszhet, 

mondandóm a több évtizedes postagalamb-
sportban szerzett tapasztalataimra hagyat-
kozva teszem közzé. Tévúton jár mindenki 
azok közül, akik nem a legelső helyre teszik 
az ÁLLOMÁNYSZINTŰ EGÉSZSÉG fenn-
tartását, ha jelen van és sikerül hosszú időre 
megőrizni. Szinte minden más, ami célként 
lesz kitűzve, elérhető közelbe kerül.

Manapság hazánkban uralmon lévő 
befutós csapatversenyek kikényszeríti 

(az eredményesebbjétől) az általános jó 
egészség mindenekelőtti megtartásának 
kényszerét. Gondolkodjunk, 13 főver-
seny + sprintek + tréningek. Embert és 
galambot kizsigerelő daráló ez, nem a 
szó nemes értelmében vett postagalamb-
sport HOBBY, megannyi stresszhelyzettel 
megspékelve. Ha kérhetem, próbálj meg-
győzni a 10 küldött galambból 5-ös befutó 
értelméről, jövőjéről a magyar postaga-
lambsportban. Ezzel, ami jelenleg bajnok-
sági szinten van, magam sem értek egyet. 
Lassan több mint egy évtizede beszélünk a 
változásról, annak szükségességéről, de a 
gyakorlatban semmi sem történik.

Az életből vett példa. A legtöbb rajongót 
a foci vonz a világon. 11 játékos közül nincs 
egyetlen egy sem korlátozva a gólszerzésben. 
Ezen elgondolkozni nem lenne oktalan erőfe-
szítés!!! Tehát tízből tíz értékelése lenne ész-
szerű. Az állomány minőségét szemléletesen 
jelezné 100 küldött galambból 70-80 stb. he-
lyezés. A jelenleg uralkodó 50-el szemben.

- Van jól bevált módszered az egészség 
megőrzésében?

- Valóban van, jó ideje ehhez igazítok 
minden egyebet. Évente két nagyobb átfogó 
kezelést tartok tricho-cocci és légúti problé-
mák féken tartásának ürügyén. Három évente 
Salmonella ellen is végrehajtom, amit ilyen-
kor illik. Az oltással nem élesben próbálom 
letudni a védettség elérését. Ez esetben türel-
mes vagyok, megelőző kúrát hajtok végre egy 
gyengített itatós anyaggal, majd ezt követően 
nem lórúgás szerűen viseli meg az immun-
rendszerüket az oltás. NEM BESZÉLVÉN 
AZ ÍGY VÉGREHAJTOTT KEZELÉSSEL 
A GYAKORLATBAN MAGASABB SZIN-
TŰ VÉDETTSÉG ÉRHETŐ EL.

Józan ésszel a cél nem lehet más. Tehát az 
első decemberben-januárban, míg a második 
átfogó kezelést a versenyek után egy héttel 
alkalmazom.

Jó tapasztalatok birtokában mondhatom 
el a vedlésen semmit nem rontott, továbbá a 
következő versenyszezonban ismét kiválóan 
repültek a versenyző galambjaim. Mindkét 
kezelés után magától értetődően a belső és 
külső élősködőktől is kötelező érvénnyel pró-
bálom mentesíteni az összes galambomat.

Elég szerintem arra gondolni, ha a galamb 
belső élősködőktől, gilisztától szenved. A jó 
kondíció csak álom lehet. A külső élősködők, 
vérszívók nem engedik főként éjjel pihenni a 
galambot. A jó eredmények egészséges nyu-
godt állapotban születnek meg. Szándékosan 
nem mondom mit - mennyit – miből kapja-
nak a galambok. Ezt mindenki szorgalma és 
pénztárcája függvényében kell, hogy rend-
szerbe foglalja, ja és nem árt szakemberrel 
konzultálni, rezisztencia vizsgálatot kérni, 
mert a gyógy és megelőző szereket árusító-
nak a mennyiség eladása az érdeke.

- Az eredményesség kritériumai?
- Jó tudni, hogy mit akarsz elérni a posta-

galambversenyeken, annak megfelelően kell 
galambot választani. Csak és kizárólag 10-15 
évre visszamenőleg kimagasló eredményeket 
produkáló állomány tenyésztőjével érdemes 
csak felvenni a kapcsolatot. A tanácsait ma-
radéktalanul végrehajtani, ami nála működik, 
az másutt is produkálható. Egy példával érzé-
keltetném a saját gyakorlatomból.

Gaby Vandenabeele, világelsők közé 
küzdötte fel a tenyészetét. Tőle szándékoz-
tam a már több sikert megért állományomba 
új egyedeket behozni. Nem volt egyszerű 4-5 
fel nem vett telefon után is újra próbálkoz-
tunk csak a feleségével jött létre kapcsolat. 
Ő intézi Gaby ilyen megkereséses ügyeit. Ki-
utazott a család, feleségem a tolmács szere-
pét vitte. Gaby rögtön az elején kijózanított, 
legfeljebb egy azaz egy fiatal hímet hajlandó 
nekem átengedni. 

Ezt követően Szlovákiában magyar baráta-
im Bajnokok parádéját rendeztek Tornalján. 
Több német, holland, belga meghívottal. 
Rick Cools úrral sikerült összeismerkednünk. 
Ő is túlnyomórészt Gaby galambok utódaival 
éri el a sikereit. Mivel hozott árverésre né-
hány fiatalt, nagyvonalú volt velem, mert fi-
gyelmeztetett melyik két fiatalra licitáljak az 
én Gaby-tól származó hímem mellé.

Utólag is köszönettel tartozok Rick Cools 
úrnak, miért is?

Az általa javasolt galambok megvétele 
egy főnyereménynek számít párban a Gaby 
Vandenabeele-től vásárolt hímmel. Messze 
az átlag felett teljesíteni képes utódokat 
kaptam.

Az Olimpián 7. galamb a 2011-Olimp-
07004 KH többek közt és a testvérei is új táv-
latokat nyitottak a galambászatomban.

Konklúzió: céltudatos választás, kitartás, 
némi szerencse a fentebb vázolt eredmény.

- Élelmezés
- Nincs semmi extra a felkutatható legkivá-

lóbb minőséget keresem, sok múlik az etetett 
magféleségek minőségén. Messze a legjobb 
Kiss Laci keverékei. Vincze Géza barátom 
Szlovákiában él, ő szerzett még extra minő-
ségi keveréket Lengyelországból. Közös ete-
tőben kapják az élelmet, ha úgy ítélem meg 
egy-egy fészekben történő etetés segít a kon-
díció elérésében. Nem vagyok lusta, akkor 
fészekben ráetetek.

- Versenyzés
- Mindkét nemmel özvegy rendszerben 

történik, gyakorlatilag két metódus volt ez 
idáig bevezetve. Március 10. pároztatás, a 
pár a pépelés végéig közösen neveli a fiatalt. 
Majd a szülők szétválasztása után egyik nap 
a hím, míg másnap a tojó örülhet a fiókának. 
Csak egy fiatalt nevelhetnek, fiatalról kezdő-
dik az özvegyítés.

A másik változat annyiban tér el, a fia-
tal kipépelése után kezdődik az özvegyítés. 
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Utóbbi esetben a kicsiket elhelyezem, vagy 
elajándékozom.

Több csapattal versenyzek, ez annyit je-
lent, hogy minden galamb hetente utazóko-
sárba kerül. A következő versenyévadra a 
legkiválóbb versenyzők maradhatnak a ver-
senygalamb házban.

- Tréningek
- Napi rendszerességgel történnek, van 

ebben is egyedi megoldás. Van, hogy csak a 
hímek tréningeznek naponta 3x is. Munkám-
ból adódóan sokat utazok naponta, a tojókat 
viszem magammal. Kettős hozadéka van en-
nek a módszernek.

A tojók kifogástalan versenykondícióban van-
nak és elkerülhető az egymás közti párosodás. 
Nem lebecsülendő előny ez az özvegy tojóval 
történő versenyzés során. Továbbá a hímek min-
dig a fészekbe zárva fogadják az érkező tojókat.

A versenyről érkezőket vizükben tricho 
elleni szerrel várom. Hétről-hétre van esély 
a galambok bizonyos fokú fertőzöttséggel ér-
keznek. Jó ha ennek mielőbb elejét veszem.

- Tervek jövőre?
- Vannak, jelesül a tenyész állomány ko-

moly lecsökkentése, okszerű következmény 
a verseny állomány csökkentése elkerülhe-
tetlen. A jelenleg uralkodó takarmány árak 
irreálisan felmentek. A beltartalmi érték, mi-
nőség nem követte. Jobb megoldásnak tűnik 
a minőségi magfélék külön-külön történő be-
szerzése. Saját keverék összeállítása kiemelt 
fontosságú a várható versenyút hossza és idő-
járás függvényében.

Saját tapasztalat alapján összeállított ke-
verék az igazán hasznos segítség a fiatal-, 
tenyész-, verseny galambok részére

- A fiatal galambokról
- Tagszövetség szinten belevágtunk egy 

új irányzatba. Szakítva az ortodox fiatalok 
röptetési gyakorlatával. Nevezetesen elhagy-
tuk az észak-nyugati irányt, és déli irányból 
kezdtük a fiatalokat röptetni.

Elmaradtak az utóbbi években országos 
szinten előforduló komoly veszteségek. Sa-
ját gyakorlatomból vett példa a déli irányból 
megröptetett fiatalok minimális veszteséggel 
végigrepültek. Évesen nyugat, észak-nyugat 
irányból zökkenőmentesen folytatták pálya-
futásukat.

Példa a HU 2011-Olimpia-07004 KH vala-
mint a testvérei kiváló eredményeikkel visz-
szaigazolták járható az út amelyre léptünk. 
Minden magyar sporttársamnak sok szeren-
csét és sikert az elkövetkezőkben.

Száraz György

Az ábrához nem adunk hagyományos meg-
határozásokat, viszont mindegyik négyzet-
ben talál egy számot. Azonos szám, mindig 
azonos betűt helyettesít. A rövid és a hosszú 
magánhangzók között minden esetben kü-
lönbséget tettünk. 

A mellékelt táblázatban figyelemmel kísér-
heti a már felhasznált betűket.

Az ábra kitöltése után a megfelelő betűket 
másolja át a különálló hálózatba.

Galambász szólást kap.

A megfejtéseket 
Erős István 

1076 Budapest Verseny u. 14 
címre kérjük beküldeni.

Beküldési határidő:  2013. 07. 15.
Sorsolás:   2013. 07. 20.
Helyes megfejtők között Bárdos István 

elnök úr által felajánlott 2 db idei fiatal ga-
lambot sorsolunk ki. Az első helyezettet az 
újságban leközöljük.
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6 27 28 16 3 7 18 1 4 12 19 3 18 3 26 14 9

4 19 17 19 24 4 5 24 16 19 3 7 4 5 4 2 16

31 4 19 4 2 14 7 19 16 19 4 2 6 5 3 22 3 18

1 19 4 21 19 23 18 6 19 23 1 9 14 9 16 29 30

6 2 23 3 2 1 19 16 2 7 5 3 4 19 23 2 3 28

19 6 5 12 19 3 19 6 14 19 6 22 1 17 9 30 9 16 4

16 18 3 19 3 7 4 19 6 6 29 4 9 10 1 19 10 7 29

30 9 1 19 17 4 24 19 6 19 14 11 21 19 16 19

20 9 1 3 9 21 27 24 27 31 1 31 18 3 21 9 12 13 7

1 R 2 O 3 S 4 T 5 Á 6 L
7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
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Marton Pétert a hódmezővásárhelyiek sza-
kállas bajnokát sokaknak nem kell bemutat-
ni, hisz évtizedek óta ott van az egyesületi, 
kerületi, országos élmezőnyben. Galambjai 
ismertek itthon és külföldön egyaránt.

- Mégis azok kedvéért akik nem, vagy 
kevésbé ismernek, mit kell tudni Marton 
Péterről?

- Kezdjük az elején. Hódmezővásárhelyen 
születtem 1943-ban. Építési vállalkozóként 
kerestem kenyerem, jelenleg nyugdíjas va-
gyok és szabadidőm kedvenc időtöltésem-
nek szentelhetem évek óta, no meg az uno-
káimnak, akik közül remélem azért valaki 
csak-csak tovább viszi a staféta botot, ha már 
három fiamból nem lett postagalambász, re-
mélem unokáim közül lesz. Reménykedem.

- Fiatalon kezdted…
- Valóban, hisz a galambok 13 éves ko-

romtól érdekelnek. Először csak díszgalam-
bok foglalkoztattak. 1961 óta foglalkozom 

postagalambokkal sportszerűen. Kezdetben 
helybéli tenyésztőktől kapott galambokkal 
próbálkoztam több-kevesebb sikerrel.

- Áttörést a 70-es évek hozták számodra?
- Valóban hisz Belgiumban élő testvérem 

révén 1970-ben sikerült Julius Rijckaerttől 
egy pár fiatalt kapni. Ez alapozta meg az első 
sikeres állományomat.

- Majd jött a folytatás…
- Valóban Anker Alfonztól jöttek be vér-

frissítésként remek galambok, majd a későb-
biekben főleg Németországból a Janssen-ek, 
Desmet Matthijs-ok, De Baere, Verstraete, 
Staf, Van De Wegen, Gabi Vandenabele, 
Fereke, Koopman, galambok és alakítják, al-
kotják a jelenleg állományomat.

- Milyen módszerrel érted el sikereid?
- Röptettem természetes módszerben, 

klasszikus özvegységben, jelenleg a totál 
özvegységben röptetem a madaraimat. Van 
100-120 db versenyző madaram és viszony-
lag nagy létszámú a törzsállományom – ná-
lam a legjobb egyedek kerülnek tenyésztésbe 
és eddig nem, vagy alig csalódtam bennük. 
Elmondhatom sikeresen csináltam több éven 
keresztül a téli tenyésztést.

- Mire vagy büszke?
- Elsősorban annak, hogy sportolói pá-

lyafutásom alatt számtalan díjat, kerületi 
bajnokságot nyertem, országos kiállításo-
kon többször nyertek a madaraim sport ka-
tegóriában. Maratoni versenyeken is sikerült 
helytállnom. Három galambom képviselte 
Magyarországot olimpián. Sikereket értem 
el hazai és nemzetközi teszttelepeken. A ga-
lambjaim nem csak nálam, hanem más hazai 
dúcokban is helytállnak. Illetve elmondhatom 
a galambjaim Lottermannál Hollandiában is 
sikereket értek el a tenyésztésben.

- Mi a Marton siker titka?
- Nagy hangsúlyt fektetek a tenyésztésre, 

csakis így lehet tartós sikereket elérni és sok 
minden más is kell természetesen, de ezt had 
ne részletezzem. A mi sportunk titkai megfejt-
hetetlenek, nem véletlen adta Anker Alfonz 
nagysikerű könyvének is azt a címet, hogy a 
„REPÜLŐ KERESZTREJTVÉNY”… 

U-01 egyesület
2012. év középtávú versenyek eredményei
Brno 2012-05-27

1. Sós Bálint 
2. Lukács Ferenc 
3. Sós Bálint 

Brno 2012 06-03
1. Marton Péter
2. Ferge Sándor
3. Balog Sándor

Brno 2012-06-17 
1. Marton Péter 
2. Kovács Mihály és András 
3. Lukács Ferenc 

Kuty 2012-07-01
1. Lukács Ferenc
2. Hegyi Antal
3. Sós Bálint

Brno 2012-07-15
1. Kovács Mihály és András
2. Ferge Sándor
3. Barna Miklós és Ákos

Középtávú Egyesületi csapatbajnokság
1. Marton Péter
2. Lukács Ferenc
3. Sós Bálint

Középtávú champion
1. Marton Péter
2. Sós Bálint
3. Lukács Ferenc

baraa-press sport

Marton Péter U-01 
mesterversenyző – háromszoros olimpikon – 2012-ben középtáv bajnoka

Megyeri Sándor U-01 
2012-ben hosszú táv bajnoka és ezüstérmese

Megyeri Sándor berobbant Hódmezővá-
sárhelyen a postagalambsportba, mindössze 
4 éves múltja van e nemes sportban és meg-
tépázta a nagyok nimbuszát – elmúlt évben 
galambjai főleg hosszú távon remekeltek.

- Új generáció egyikeként berobbantál.
- A berobbanás talán túlzás, de galambjaim 

kétség kívül jól szerepeltek az elmúlt évben. 
2008-ban léptem be a Dél-Tisza Tagszövet-
ség U-01-es egyesületébe. 2008-ban röptet-
tem először 100 db fiatal galambot és tagszö-
vetségi 10. helyezést értem el. 

- Ez megadta az alaphangot?
- Talán igen, talán nem, 2009-től rövid-, 

közép-, és hosszú távon is versenyeztem. 
Kezdő létemre igen jó eredménnyel az első 
10%-ban benne voltam. Azóta az eredménye-
im csak javultak. 

- Állományod alapjai?
- Galambjaim igen jó helyről származ-

nak. 2008-ban Sós Bálint sporttársam 15 pár 
tenyészgalambbal megajándékozott, amit 
örömmel fogadtam. Igen jó utódok születtek 
belőlük. 2009-ben a fiam, aki Londonban él, 
10 db külföldről behozott galambbal aján-
dékozott meg. Ezek között található Toye 
Silver, Stichelbaut, Verstrate, Van Kopen, 
Janssen x Bossua, Koopman, Herbots és 
Houben vérvonalú galambok. Nem utolsó 
sorban megemlíteném Marton Pétert, akitől 
2008 és 2009-ben 30 db fiatalhoz jutottam. 

- Ez a siker alapja?
- Ki tudja, kétség kívül én saját utam jár-

tam eddig, hisz az előbb említett egyedeket 
saját elképzelésem szerint párosítottam. Ver-
senyzési módszerem természetes módszer. 
Általában március 1-jén párosítok, galamb-
jaim saját akaratuktól repülnek a ház körül. 
5-6 óra hosszát kint vannak naponta. Heti 
két alkalommal hordom őket 40-50 km-es 
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Kovács Mihály U-01 
világbajnok, olimpikon, a Nemzet Postagalambásza a 2012-es 
évben a fiatalok versenyében kisajátította a tagszövetségi, a ke-

rületi és az egyesületi dobogót

Kovács Mihály és András néven szerepel-
nek galambjaik itthon és külföldön, hisz fiatal 
galambjaik amióta nemzetközi teszttelepek 
működnek ott vannak és sikeresen szerepel-
tek, szerepelnek. Az elmúlt év különleges 
hisz a fiatalok versenyében a dobogós helye-
ket kibérelték, igaz ez sem először fordult elő 
sportolói pályafutása során.

- Mi a Kovács dúc sikerének titka?
- Valójában nagy titkaink nincsenek, hosz-

szú évek óta jól szerepelnek galambjaink a fi-
atalok versenyén, egyesületi, kerületi és tag-
szövetségi szinten, no meg a teszttelepeken. 
2012-ben 120 fiatallal kezdtük a tréningeket 
és az öt versenyre is tudtunk 80 db-ot külde-
ni utanként ez nem rossz arány. Sokat járom 
az országot és évente többször külföldön is 
megfordulok és sok postagalambász véle-
ményét meghallgatva mindig tanul az ember 
valami újat és próbálgatja, 2012-ben Kerék 
Gáborral kooperáltunk és az ő módszerei-
ből alkalmaztam a tartás és felkészítés terén 
néhány számomra új elemet és ezek szerint 
sikerrel.

- Látva az eredménylistát - elégedettek 
lehettek…

- Valóban úgy csapatban is és egyéniben is 
remekül szerepeltek galambjaink, a törekvé-
sünk az, hogy az öreg galambok versenyében 

is hasonlóan sikeres legyen szereplésünk, 
mert jó a dobogós hely rövid, közép vagy 
hosszú úton, de az igazi siker az amikor va-
laki a siker csúcsára kerül és nem elég oda 
kerülni ott is kell(ene) tartósan maradni. Nos 
nekünk a fiatalok versenyében már sikerült, 
miért ne sikerülhetne az említett öreg galam-
bok versenyén.

- Nálatok családi összefogás eredménye 
a siker…

- Valóban, hisz András fiam mellett fele-
ségem is sokat segít a galambok ellátásában, 
felkészítésében – szóval a siker közös és 
annak külön örülök, hogy Bence unokám is 
nyomdokainkba lépett – ő az egyesületünk 
legfiatalabb tagja. 

- 30 éve vagy a hódmezővásárhelyi egye-
sület elnöke, hogy lehet bírni, hisz tagszö-
vetségi vezetésben és a szövetség elnöksé-
gében is ott vagy?

- Arról, hogy 30 éve vagyok az egyesület 
elnöke, arról nem csak én tehetek, hanem 
akik megválasztottak ismételten. Nem na-
gyon tolongnak a mai időben ezért a tisztért, 
mert csak az tudja mivel jár, aki csinálta már 
vagy még csinálja. Nálunk is voltak dörge-
delmes időszakok, amikor két egyesület is 
működött, de ez már a múlt – én magam is 
büszke vagyok arra, hogy ilyen közösségben 

vagyok – az egyesület tagjainak eredményes-
ségét már ne is említsem. Szóval, ha utódom 
is 30 évig így, vagy jobban tevékenykedik 
mint elnök, akkor hosszú távon meglesz ala-
pozva a vásárhelyi egyesület jövője ebben a 
csodálatos sportban.

2012. évben
U-01 egyesület Fiatalok versenyének 

eredményei

Pestimre 2012-08-28 
1. Kovács Mihály és András 
2. Kovács Mihály és András 
3. Benk Ákos és Katica 

Bicske 2012-09-02
1. Barna Miklós és Ákos
2. Sós Bálint
3. Sós Bálint

Komárom 2012-09-09 
1. Baricsa János 
2. Baricsa János 
3. Baricsa János 

Pannonhalma 2012-09-16
1. Kovács Mihály és András
2. Kovács Mihály és András
3. Kovács Mihály és András

Kuty 2012-09-23
1. Barna Miklós és Ákos
2. Baricsa János
3. Kovács Mihály és András

Fiatalok Egyesületi csapatbajnoksága
1. Kovács Mihály és András
2. Kovács Mihály és András
3. Kovács Mihály és András

Fiatal champion
1. Kovács Mihály és András
2. Kovács Mihály és András 
3. Kovács Mihály és András

U-01 Egyesületi általános csapatbajnokság
(közép- és hosszú táv)

1. Megyeri Sándor
2. Sós Bálint
3. Marton Péter

U-01 Egyesületi összetett csapatbajnokság
1. Sós Bálint
2. Megyeri Sándor
3. Kovács Mihály és András

baraa-press sport

távolságba. Az egészségi állapotukra nagyon 
figyelek, ez az egésznek az alapja. Egészsé-
gük megőrzésére Avio termékeket használok 
a verseny időszakában. Takarmányozás saját 
keverés alapján történik. Az U-01-es egyesü-
let hosszú távú csapatbajnokságán az első és 
második helyezést értem el az elmúlt évben – 
megnyertem az általános bajnokságot – ennek 
természetesen örülök, de még nagyobb lenne 
az örömöm, ha ezt az eredményt a 2013-as 
versenyévadban is sikerülne megismételni.

2012. év
U-01 egyesület hosszú távú versenyeinek 

eredményei
Benesov 2012-06-09

1. Sós Bálint
2. Faragó István
3. Marton Péter

Prága Rican 2012-06-24
1. Marton Péter
2. Palotás Sándor
3. Ferge Sándor

As 2012-07-23
1. Megyeri Sándor

2. Megyeri Sándor
3. Sós Bálint

Hosszú távú Egyesületi csapatbajnokság
1. Megyeri Sándor
2. Megyeri Sándor
3. Sós Bálint

Hosszú távú Champion
1. Marton Péter
2. Sós Bálint
3. Sós Bálint

Leghosszabb út győztese, Moldován Florin díj
1. Megyeri Sándor

baraa-press sport
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Horváth János – Postagalamb tenyésztés 
Hódmezővásárhely 1947.

Részletek a könyvből: 

- A postagalamb sportot eredményesen 
akarjuk űzni, sok-sok türelemre, kitartásra, 
céltudatos munkára van szükségünk, máról 
holnapra nem lehet maradandó eredménye-
ket elérni, még sok pénzel sem, mert a nagy 
áldozatokkal beszerzett anyag is hamarosan 
értéktelenné válik, ha terv és hozzáértés nél-
kül kezeljük.

- A postagalambsportnál a türelem a leg-
fontosabb tényező, ezért a beszerzett ga-
lambokat hagyjuk meg tenyész anyagnak és 
utódaikban próbáljuk ki a beszerzett anyagot, 
így nagyobb a valószínűsége annak, hogy a 
beszerzett galambok értékéről helyes képet 
nyerünk.

- Az állomány javítására kell törekednünk, 
azaz a fiataloknak több jó tulajdonsággal kell 
rendelkezni, mint az öregeknek, mert ha a fi-
atalok értéke nem haladja meg az öregekét, 
vagy legalábbis velük nem egyenlő, akkor az 
állomány hanyatló irányzatot mutat és előbb-
utóbb értéktelenné válik.

- A postagalambnak, hogy az idő viszon-
tagságait is sikeresen legyőzze és megfelelő 
sebességgel könnyen haladhasson előre, dús 
vízhatlan, sima, jól fedő, tehát tökéletes tol-
lazatra van szüksége.

- „A szem a lélek tükre”, ez minden való-
színűség szerint a postagalambra is vonatko-
zik, mert az élénk tüzes szem intelligenciát, 
a pupillák gyors mozgása idegességet, merev 
érdektelen nézés léleknélküliséget; fátyolos, 
könnyes szembetegséget, szabálytalan, sza-
kadozott szivárványhártya degeneráltságot 
árul el; postagalambnak tehát szép élénk szí-
nű, szabályos rajzú tüzes tekintetű szemmel 
kell bírnia.

- Ideális standardszerű postagalamb na-
gyon ritka, ezért minden erőnkkel arra kell 
törekednünk, hogy állományunk minden 
egyes tagja ezt az ideált mennél jobban meg-
közelítse; céltudatos munkával kell fejleszte-
ni minden olyan tulajdonságot, az ideálhoz 
közelebb visz, az attól eltérőket ki kell küszö- 
bölnünk, ezt pedig csak tervszerű tenyésztés 
útján érhetjük el.

- A tenyésztés olyan mint a művészet, két 
dolog kell hozzá, egyrészt isten adta tehetség, 
másrészt tanulás, megfigyelés és tapasztalat 
útján szerzett tudás; velünk született tehetség 
nélkül, vasszorgalomnak, célratörő kitartás-
sal és tanulással még lehetünk, ha nem is mű-
vészek, de legalább jó mesteremberek; míg 
velünk született tehetséggel, de megfelelő 
szerzett tudás nélkül, csak kontárok lehetünk 
és csak torzszülötteket alkothatunk.

- A tenyésztés sikere két tényezőtől függ: 
az átöröklődéstől és az állatok tartásának 
módjától.

- Egy bizonyos jó tulajdonság mennél távo-
labbra visszamenőleg felfedezhető egy törzs 
tagjainál, mennél rögzítettebb a „vér”, annál 
nagyobb biztonsággal lehet remélni; hogy az 
illető törzs majdnem minden egyes tagjánál 
egy bizonyos karakterű kép fog majd érvény-
re jutni, ezért nagy értékű és eredményre ve-
zető családfa a családfa alapján való törzste-
nyésztés.

- A külsőleg felismerhető, realizálható 
tulajdonságok, valamint a szellemi képessé-
gek összességét (fenotípusnak), az öröklődő 
hajlamok összességét pedig (genotípusnak) 
nevezik.

- Olyan tenyészállatokat szerezzünk be, 
illetve állítsunk be a tenyésztésbe, amelyek 
magasan álló (genotípussal) rendelkező 
törzsből valók.

- A szilárd (genotípus) nélküli gyönyörű 
egyedeknek csak saját értékük van, szilárd 
öröklődőegység hiányában tenyészértékük 
majdnem a nullával egyenlő.

- Az olyan egyedeket melyek egyforma 
öröklődő anyagot, – gént – tartalmazó hím 
és női csírasejtek egyesülésből származtak, 
tehát öröklődő anyagminőségűek egyforma, 
homozigótának szokás nevezni, a homozi-
góta fajtatiszta, a heterozigóta keresztezett 
természetű.

- Az öröklődés módjai nagyon sokfélék; 
szabályos öröklés, ha az utódokon a szülő-
kéhez hasonló tulajdonságok jelentkeznek; 
szabálytalan öröklés, mikor az utódokon 
olyan tulajdonságok jelentkeznek mellyel 
a szülők nem rendelkeztek; a visszaütés – 

avatismus – az a jelenség, hogy az utódo-
kon valamely ősre emlékeztető tulajdonság 
ismerhető fel; a visszaütés meghatározott 
szabály útján mesterségesen is előidézhető, 
vannak ugyanis rejtett tulajdonságok, me-
lyek bizonyos keresztezés hatására előjön-
nek. A konstatív öröklés, amely alatt olyan 
tulajdonságok rendszeres öröklését értjük, 
melyek az illető törzsbe szilárdan be vannak 
ágyazva; homotrop öröklés esetén a megha-
tározott tulajdonság bizonyos testrészeken 
jelentkezik, így például a tollas láb, egy 
fehér toll a fejen, vagy a szemszögletben. 
Mozaikszerű öröklés, melynél miden az 
apa és az anya korrespondáló tulajdonságai 
egymás mellett lépnek fel; neomort öröklés 
midőn az utódokra új tulajdonság jelentke-
zik, intermediar öröklés midőn az utódban 
egyesül a két szülő tulajdonsága és az utód 
a két szülő között mintegy középső helyet 
foglal el; végül az alternatív öröklés, midőn 
az utód bizonyos tulajdonságát vagy tulaj-
donságait csak az egyik szülőtől örökölte.

- Galton törvénye szerint az utód valamely 
tulajdonságok mennyiségét nem kizárólag a 
szülőktől örökli, hanem az ősöktől is, azaz 
mindig visszaesés észlelhető az illető faj kö-
zepes jellegére.

- A törzskönyvezés azért szükséges, mert 
az állatok származását feltüntető adatok, il-
letve a származási lap, törzsfa – pedigree – 
is tájékoztatnak az öröklés valószínű esélyei 
felől, ezen adatokból ugyanis meg lehet álla-
pítani az esetleges rokonságot, továbbá bizo-
nyos tulajdonságoknak újbóli jelentkezését, 
kívánatos tehát, hogy a törzskönyvek nem 
csak a származásról hanem az egyedek test-
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alkatáról is különböző hasznos illetve nem 
kívánatos tulajdonságairól is szabatosan tájé-
koztassanak, hogy ilyen módon, a gyakorlati 
tenyésztés céljaira kimerítő felvilágosítással 
szolgáljanak.

- A tenyésztés lehet 1. keresztezés; 2. belte-
nyésztés és rokontenyésztés .

- Az egyszeri vagy cseppvér keresztezés-
nél az idegen vért átmenőleg csak egyszer 
használjuk; az egyszeri keresztezést hosszú 
ideig tiszta vérben tenyésztett kultúrfajtáknál 
alkalmazzák, ha az állományban túlfinomo-
dás folytán csökken az állatok életenergiája, 
vagy ha valamely előnyös tulajdonságban, 
hanyatlás észlelhető. Ez a postagalamb-
sportban gyakorlatban úgy valósítható meg, 
ha mondjuk valakinek van egy tiszta vérben 
tenyésztett egyöntetű állománya, melyen idő 
multával valamely tulajdonságban hanyatlás 
mutatkoznék, akkor egy szintén egyöntetű, 
de saját állományánál lehetőleg jobb, de leg-
alábbis azzal egyenrangú állományból besze-
rez egy saját állománya típusához hasonlító, 
jól örökítő, kifogástalan hímet, ezt legjobb 
tenyésztojójával egymásután sorban párosít-
ja, az utódok azután saját állományában to-
vább párosíthatók.

- Kísérletekkel kiderítették, hogy egyes fo-
kozati eltérést mutató tulajdonságot nem egy, 
hanem három esetleg több hasonlóöröklődő 
gén, faktor képvisel, az ezzel foglalkozó el-
méletet faktorelméletnek hívják.

- A külső testalkat elbírálása értékes eljárás, 
mert a külső jellemvonások az egyed belső 
tulajdonságaival kapcsolatban állnak, s mert 
szilárdabban vannak a csírasejtbe ágyazva, 
így biztosabban öröklődnek át, mint a sokkal 
változóbb belső tulajdonságok.

- Az arányos testalkat, vagyis a kitenyész-
tett típusú, kiegyenlített állományba tartozó 
egyedek hűen örökítik át tulajdonságaikat az 
utódokra, mert legtöbb jellemvonásaik tekin-

tetében egységesek, míg ellenben az arányta-
lanság a nem tiszta öröklésnek szokott kísérő 
jelensége lenni.

- Az izmok működésére a takarmánynak 
nagy befolyása van.

- A bécsi Hopfner, aki E. Hawenithtől, a hu-
szonhétszeres belga bajnoktól, mintegy száz-
ezer forintért vásárolta tíz törzsgalambját. A 
törzsgalambokat bécsi házában helyezte el, 
a tőlük származó első és harmadik pár fiatalt 
szintén otthon tartotta, míg a második és ne-
gyedik keltésből származó fiatalokat Bécstől 
távol, erdős hegyektől körülvett völgyben 
fekvő tanyáján berendezett dúcába telepítet-
te; ezek a galambok teljesen magukra voltak 
utalva, maguknak kellett az élelmüket, italu-
kat megkeresni, mert takarmányt csak akkor 
kaptak ha hó borította a földeket. S a környék-
beli erdőkben tanyázó ragadozó madarak tá-
madásának egész évben ki voltak téve, mind-
össze csak a tenyészpárokat állította össze a 
bécsi dúcban tartott törzzsel egyenlő módon; 
három év múlva a tanyai tenyészpárok fiai, 
tehát a vásárolt törzsgalambok dédunokái 
a bécsi dúcba kerültek, ugyanakkor a bécsi 
dúcban neveltek pedig a tanyára s ez így vál-
takozott bizonyos időközökben.

- Kétségtelen, hogy a tökéletes felépítésű 
postagalamb sehol sem található fel nagy 
számmal, ezért ha ilyennel nem rendelke-
zünk, csak olyan galambokat válasszunk ki 
tenyésztésre, ahol a kívánatos tulajdonságok 
túlsúlyban vannak a kisebb, kiküszöbölhe-
tő hibákkal szemben is meg van rá a remé-
nyünk, hogy a meglévő hibákat a tenyésztés 
folyamán ki is tudjuk küszöbölni, ellenkező 
esetben kár a fáradtságért, mert felesleges 
munkát fogunk végezni. Meddő kísérletek 
helyett törekedjünk inkább néhány rendes 
galambot beszerezni, mert ezzel pénzt, időt, 
munkát és felesleges bosszúságot fogunk 
megtakarítani.

- Ha abban a kellemes helyzetben va-
gyunk, hogy több jó postagalamb felett ren-
delkezünk akkor se kapjon el a tenyésztési 
láz, igyekezzünk a jók közül is a legjobba-
kat, a legalkalmasabbakat kiválogatni, hogy 
mennél tökéletesebbet alkothassunk. Álljon 
mindig előttünk, hogy sohasem a mennyiség 
számít, hanem a minőség, mert tíz jó posta-
galambbal messzebb lehet jutni, jobb ered-
ményeket lehet elérni, mint száz gyengével, 
vagy közepessel.

- A beltenyésztés folytatásánál vissza-
eséstől, degenerációtól mindaddig nincs mit 
tartanunk, míg az utódok színei szüleinek 
színével egyenlő aránylatú és a szivárvány-
hártya eleven, élénk színben fénylik; ha az 
érhálózat fakulni kezd, a szemek világosod-
nak, vizenyőssé válnak, az állomány visz-
szaesőben van. Természetesen könyörtelen 
selejtezést kell folytatnunk, kímélet nélkül 
el kell pusztítanunk minden beteg, gyen-
gén fejlődött, hibás, vagy a kívánt típustól 
eltérő galambot, mert csak ilyen módon 
számíthatunk arra, hogy kitűzött céljainkat 
elérjük, az egységes saját törzset sikeresen 
kitenyésztjük.

- A postagalamb tájékozódó képességének 
fejlesztését, izomzatának edzését, kitartásá-
nak növelését, a fáradtság érzésének leküz-
dését, röviden a versenyre való előkészítését, 
röptetések útján érjük el.

- A fiatal galambokat 1-2 órára nagyobb 
szállítóládába tesszük őket, hogy az utazóko-
sárhoz hozzászokjanak és majdan az utazá-
sok alkalmával abban nyugodtan viselkedje-
nek; hogy a kosárban való evéshez, iváshoz 
hozzászokjanak.

- Az utolsó fürdőt két nappal a kosárba te-
vés előtt adhatjuk, a fürdőben ugyanis a ga-
lambok tollazatát védő púderszerű réteg nagy 
része lemosódik, ennek megújulására hozzá-
vetőleg 48 órára van szükség.

- Minden öreg galambnak és minden olyan 
fiatalnak, amely június 20-a előtt kelt, de-
cember végére a vedlést be kell fejezni.

-A vedlés folyamatának siettetése; a túl 
erős takarmányozás, valamint a korai páro-
sítás sietteti az elsőrendű evezőtollak kihul-
lását, ugyancsak a dúcban uralkodó forróság, 
vagy párás levegő, szintén gyorsító hatása 
van a vedlésre.

- Naponta kétszer etessünk (télen), mégpe-
dig úgy, hogy az adag 1/3-át reggel, a két-
harmadát pedig délután adjuk, hogy a hosszú 
és hideg éjszakán keresztül galambjaink ne 
fázzanak és ne éhezzenek.

- A téli kevés napfény után a galamboknak 
sok vitaminra van szükségük, ezért csíráztas-
sunk zabot, vagy árpát.

- Erős veszekedős hímeket távol a padló-
tól, lehetőleg a legfelső sorban helyezzük el.

- Fürdővizet minden héten kétszer adjunk 
galambjainknak, mégpedig a röptetést kö-
vető napon és a kosárba helyezés előtt két 
nappal.

Összegyűjtötte: Rimóczi Róbert

Tiszta vérben tenyésztett Horváth János vérvonalú postagalamb.
Tenyésztője Kerekes János.
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Vajda Gyula emlékére 
(1930 - 2013)

Születés és halál. Az élet természetes ve-
lejárói. Akkor is, ha utóbbit nehezen tudjuk 
elfogadni. Hogy majdan emlékeznek-e ránk, 
döntően azon múlik, mit tettünk, mit alkottunk, 
milyen emberi kapcsolatot alakítottunk ki. Van-
nak, akikre a sors nagy feladatok megoldását 
bízza. Ha jól helytállnak, ország-világ emle-
geti nevüket. Mások csendesen, egyszerűen 
élik életüket, elmúlásuk is csendes. Vajon az ő 
életük kevésbé érdekes? Természetesen nem. 
Hogy ezt észrevegyük, meg kell állni, beszél-
getni velük, meghallgatni őket. Amíg lehet…

Kaposvár és környéke régóta a magyar 
galambtenyésztés egyik jelentős központ-
ja. Dísz-, röp- és postagalamb tekintetében 
egyaránt. Néhány nagyon jelentős, országos 
hírű eredményeket elért tenyésztő a sok kö-
zül: Szombathelyi István (Magyar óriásga-
lamb), Győrfi Gyula (Kínai galamb, Pávaga-
lamb), Máté Árpád (Magyar begyesgalamb), 
Matucza Géza (Magyar begyesgalamb), 
Barcza Tibor (Parókás, Angol begyesgalamb), 
Szűcs László (Parókás galamb), Kántás Lász-
ló (Angol begyesgalamb), Szekeres Ferenc 
(Egri kék keringő) stb. 

Postagalambászaink: Anker Alfonz, Sze-
keres Ferenc, Dr. Lovas László, Berkes Lász-
ló, Strángli Tibor, Simon Kálmán, Katona 
György és közéjük tartozott Vajda Gyula is!

A 60-as évek közepétől, éveken keresz-
tül – elsősorban a középtávú bajnokságban 
– uralta a Délnyugat kerület mezőnyét az 
Anker, Katona, Vajda hármas. Voltak egy-
mást követő évek, amikor csak ők osztoztak 
a kerületi dobogó három helyén. 1965-ben 
indult Anker Alfonz javaslata alapján az Or-
szágos bajnokság. Ebben is remek kaposvári 
eredmények, sőt győzelmek születtek! Vagy 
a másik kezdeményezés: „Idei fiatalok 400 
és 450 km-re…” Gyula bácsi ezeknek a nagy 
időknek tanúja, aktív szereplője volt.

1930-ban született Pesterzsébeten. Ga-
lambász pályafutása még Budapesten kez-
dődött, amikor a sufniba berepült egy fiatal 
Budapesti magasröptű keringő. Megfogta, de 
mivel a galamb tulajdonosa a szomszédban 
lakott, hamar kiderült, vissza kellett adni. Ki-
lenc éves volt, amikor Kaposvárra költöztek. 
Nagyszülei Kiskorpádon éltek, ezért esett a 
választás Kaposvárra. Édesapja 1940-től a 
Kaposvári Cukorgyárban dolgozott. A cu-
korgyári „Hosszúházban” kaptak lakást. Itt 
már lehetősége nyílott galambtartásra. Ekkor 
kezdte felderíteni a város galambászait. Első 
galambjai pergő keverékek voltak. Nagyon 
jól szálltak, az akkor még Angol tipplerekkel 
foglalkozó Simon Kálmán is megcsodálta 
őket, mert az ő galambjaival is tartani tudták 
a tempót. Említett egy vicces esetet, ami gye-
rekként történt vele: „Attalában lakott egy 
galambász, akinek katonai postagalambjai 
voltak. Tóth Jóskával együtt, vonattal utaz-
tunk Attalába, de egyikünk sem árulta el a 
másiknak, hogy hova megy. A vonaton le-
szálltunk és elindultunk célunk felé, de mivel 
én kerékpárral voltam, előbb értem oda. Egy-
szer csak látom ám, a Jóska is ahhoz a ház-
hoz jött ahova én. Mindkettőnknek ugyanaz a 
két pár galamb tetszett meg, ezért végül úgy 
egyeztünk meg, hogy egyikünk az öreg hímet 
és a fiatal tojót, másikunk az öreg tojót és a fi-
atal hímet viszi haza.” (Vajda Gyula, 2011.)

A II. világháború után édesapja a Nagyatá-
di Konzervgyár igazgatója lett, majd 1949-
ben  a Mezőhegyesi Cukorgyár igazgatójá-
nak nevezték ki. Ekkor rövid időre itt hagyta 
Kaposvárt, de galambjait vitte magával. Me-
zőhegyesen Szegedi keringőért cserélt posta-
galambokat. Az alföldi tájat nem tudta meg-
szokni. Kétszer is hazaköltözött Kaposvárra, 
amikor egy kis pénze összejött. Néhány hó-
napig barátoknál lakott, de amikor elfogyott 

a pénze, vissza kellett menni, mert munkát itt 
nem talált. A második alkalom után az otta-
ni munkaadó közölte, ha újra elmegy, többet 
nem veszi vissza. 1950 novemberében sike-
rült Kaposváron munkát találni, és lakatos-
ként helyezkedett el a Cukorgyárban. 1951-
től 1954-ig sorkatona volt. 

1955 tavaszán lépett be a galambász egye-
sületbe, ahol Földi Géza volt a vezető. Ekkor 
még együtt voltak a dísz- és postagalamb-
ászok, és sokat morogtak a díszgalambászok, 
hogy a „postások elröptetik a közös költsé-
get”. A röptetések ekkor még csupán bel-
földön történtek. Általában a Balatonig vitték 
(vonattal) a galambokat. A leghosszabb út 
Budapest volt. Eleinte nem volt versenyóra 
az egyesületben. A hazaérkező galambok 
gumigyűrűjét a kaposvári Csiky Gergely 
Színház előtti térre kellett vinni egy bizott-
ság elé. A tenyésztők gyalog vagy kerékpá-
ron igyekeztek a gyűrűt mielőbb a „rögzítő-
helyre” juttatni. A nagy sietségben humoros 
jelenetekben sem volt hiány: egyik tenyésztő 
minden igyekezete ellenére kerékpárjáról 
folyton leesett a lánc, végül az őt utolérő má-
sik tenyésztő vitte tovább a gumigyűrűit és 
rögzítette azokat, természetesen a sajátja 
előtt. Akkoriban még nem volt sportunkban 
irigység és rivalizálás, mint manapság. Volt 
olyan is, hogy egy un. ellenőr vagy hitelesítő, 
a röptetőnél várta a galambokat és a karórája 
alapján jegyezték fel az érkezési időt. Az órá-
kat a hitelesítők előzőleg egyeztették, hogy 
mindenkinél egyformán járjon.

A magyar galambtenyésztés 1958. év 
közepétől történelmi fordulathoz érkezett. 
A II. világháború után a Magyar Galamb-
szövetség Országos Egyesület és a Posta-
galambsport Szövetség közös bevonásával 
egy szövetségként működött. 1958-ban a két 
szövetség különválása után törvényszerűen 
a kaposvári K-01 egyesületből is kiváltak a 

Egy vörös Wiemels Katona Györgytől, 
Karakum 5020-64-425 vkh
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postagalambtenyésztők és önálló egyesület-
ként folytatták, megtartva a K-01-es számot. 
Az egyesület másik fele, a röp-, dísz- és ha-
szongalamb tenyésztők, a Magyar Galamb- 
és Kisállattenyésztők Országos Szövetségé-
től a 32-es számot kapták. 

A K-01 Postagalambsport Egyesület hét 
fővel kezdte önálló működését, melynek Vaj-
da Gyula, alapító tagja lett. A díszgalambá-
szoktól történő 1958-as kiválásnak nagyon 
örültek. „Sokkal nyugodtabban tudtunk ma-
gunk között galambászni, nem kellett hallgat-
ni a kritizálásukat a költségek miatt. Az in-
duló csapat jó társaság volt.” (Vajda Gyula, 
2011.) 

Az 1960-as évek elején alakult a Délnyu-
gat kerület, ahová a K-01 is csatlakozott. 
Eleinte az ország leggyengébb, legszerve-
zetlenebb kerülete volt. 1962-ig hivatalos 
versenylista sem készült. Ezek az évek Vajda 
Gyula életében is jelentős fordulatot hoztak. 
1962-ben építési telket vett és házat épített. 
Lehetősége nyílt komolyabban foglalkozni 
a postagalambsporttal. Ez az év, az egyesü-
let életében is fordulópontot hozott, mely 
az egész térségre rányomta bélyegét. Ekkor 
költözött Kaposvárra Anker Alfonz. „Meg-
jelenése közöttünk óriási változást jelentett. 
Felpezsdítette a galambászéletet. Nagyon 
sokat köszönhettünk neki! Az egyesület tagja-
inak rengeteg tojást és fiatalt adott ajándék-
ba. Nekem még a galambok párosításánál is 
szokott segíteni, hogy mit, mivel tegyek pár-
ba. Bevallom őszintén – mivel dúcom nagyon 
egyszerű berendezésű volt – ez nem mindig 
sikerült. Sokszor szétmentek a párok. Ga-
lambokat is kaptam tőle, amikből leginkább 
a vörös Wiemels-ek váltak be. Ezeket nagyon 
kedveltem. Később a Krak-71-ből is kaptam, 
mert nagyon tetszett a fekete szín. A Repülő 
keresztrejtvényből Alfi adott nekem egy dedi-
kált példányt.” (Vajda Gyula, 2011.)

Ekkoriban Gyula bácsi kevés időt tudott 
szánni a versenyekre történő felkészítésre, 
mert gépkocsivezetőként dolgozott, kiszámít-
hatatlan időbeosztással. Mindig természetes 

módszerrel versenyezett, özvegységgel soha 
nem próbálkozott. A dúc sem volt megfelelő 
erre. Eleinte a lakás padlásán voltak a galam-
bok egy 3 x 3 m-es helyen. Együtt a verseny-
zők és a fiatalok. Általában 30-40 galambot 
tartott, ha néha felszökött a létszám, az sem 
jelentett 60 db-nál többet. A rideg tartás és a 
kemény röptetés formálta állományát. 1965-
ben bekapcsolódott Anker, fiatal galambok 
erősebb röptetésével kapcsolatos kísérletei-
be. Ez volt az „Idei fiatalokkal négy illetve öt 
ízben 400 km-re!” program. A fiatal galam-
bok egy hónap leforgása alatt jutottak el 400 
km-re. Természetesen előtte fokozatosan nö-
vekvő távú 5-6 tréningút után. Minden kelés-
sel újrakezdve a röptetést. Sosem várták meg, 
hogy akár csak egy tollat is eldobjon a fiatal. 
Amikor a ház körül már néhány kört repült, 
kezdődhetett a tréning. A versenyeken elért 
helyezés másodlagos volt. A hangsúly azon 
volt, hogy már a fejlődés kezdeti szakaszában 
hozzászoktassák szervezetüket a nagyobb 
megterhelésekhez, ezáltal erőteljesebben fej-
lődjék izomzatuk, tapasztaltakká váljanak, a 
gyenge szervezetűek korán kihulljanak. A fi-
atal galambok ilyen terhelésnek való kitételét 
sokan bírálták, károsnak tartották. Kétségte-
len, hogy e módszer alkalmazásával a vesz-
teségeik is nagyobbak voltak mint másoké, 
de az ezt követő évek eredményei a módszer 
létjogosultságát igazolták. Egy viharedzett, 
életerős, nagy teljesítményre képes garnitúra 
alakult ki dúcaikban. Bizonyossá vált az is, 
hogy nem csak a neves belga, holland galam-
bok, hanem a régi kaposvári galambok utóda-
iból is ütőképes csapatot formált a módszer. 

Következő évben 1966-ban Vajda Gyula 
a 400 km-es fiatalokkal – egyéves korukban 
– a Délnyugat kerület középtávú csapatbaj-
nokságában (hat Záhony) 3. helyezett. Első 
Anker-Kottek, második Katona György. 

1967-ben szintén a középtávú csapat-
bajnokságban (tíz Záhony) első Katona 
György, második Vajda Gyula, harmadik 
Anker-Kottek. A kerületi champion galam-

bok között az első 15-ben 5 galambja volt. 
3., 4., 5., 11., és 13. helyezéssel. Mindegyik 
egy vagy két éves és fiatalon 400 km-t repült. 
„Az 1966-67-es bajnok galambjaim kistestű, 
lágy izomzatú madarak voltak. Többségük 
egy - Kovács Gyulához a Csalogány utcába 
- berepült (sérült) német tojóból kelt.” (Vajda 
Gyula, 2011.)

1965-ben Anker javaslatára és az általa 
kidolgozott értékelés szerint Országos Baj-
nokság került kiírásra. Magyarország rövid-, 
közép-, hosszú- és általános távú bajnoka, 
Magyarország legnagyobb teljesítményű ga-
lambja (rövid-, közép-, hosszú- és általános) 
címért szállhattak versenybe az ország külön-
böző részein élő tenyésztők úgy, hogy saját 
kerületükben elért eredményeiket vetették 
össze. Az egyes dúcok 5-5 (előre meg nem 
nevezett) galambjának a díjlista 10%-án belül 
elért eredménye alapján történt a rangsorolás. 
Az 5-5 galamb minden 10%-on belül elért 
helyezése 10 pontot ért. Minden helyezés-
nél, minden megkezdett 100 km távolságért 
2 pont járt. E tekintetben a kerület központi 
távolsága volt az irányadó. Azon sporttársak, 
akiknek számításba jöhető eredménye volt, 
legeredményesebb 5-5 galambjuk eredménye-
it kiírva a díjlistáról, a kerület vezetőségével 
hitelesítve, megküldte a feldolgozóhoz, aki 
a kapott adatokat feldolgozta, a sorrendet el-
készítette. Az elkészített eredménylistákat az 
alapbizonylatok melléklésével beterjesztette 
a Magyar Postagalambsport Szövetség Veze-
tőségéhez, amely azt hitelesítés után, átadta a 
főszerkesztőnek leközlés céljából. Anker az 
alábbi megjegyzést fűzte javaslatához: „Ez a 
módszer nagymértékben lehetővé teszi minden 
magyar tenyésztő számára az egymással való 
konkurálást. Így a legjobb vidéki tenyésztők 
összemérhetik erőiket a legjobb budapesti 
tenyésztőkkel, ily módon a lakóhely nem hoz-
za hátrányos helyzetbe a tenyésztőket. 5-5 
galambnak az első 10%-ban való szereplése 
komoly teljesítményt igényel, hiszen az első 
10%-ba bekerült galambok, az ország minden 
kerületében díjlistára tudnának kerülni. 

Mivel Magyarország nem nagy kiterjedésű 
ország, igazán jelentős távolságok tulajdon-
képpen nincsenek és ezen túlmenően is a vá-
zolt módszer messzemenően kiküszöböli azon 
különbségeket, melyek a különböző verseny-
zési helyek folytán adódnak. 

Miután Nyugat-Németországban és Belgi-
umban is bevált módon össze tudják ezeket 
egyeztetni és az országos bajnokságokat ér-
tékelni, véleményem szerint igazán komoly 
akadálya nálunk sem lehet, hogy egy ilyen 
értékelést továbbra is elodázzunk. 

Megítélésem szerint az a tény, hogy az 
ország különböző vidékein lakó tenyésztők 
együtt versenghetnek a legjobb budapesti 
tenyésztőkkel, olyan nagy felpezsdülést je-
lentene tenyésztőtáborunk legszélesebb réte-
geiben, mely kihatását rendkívül kedvezőnek 
lehet megítélni. Egyidejűleg felszínre hozna 
és megérdemelt elismertséghez juttatna sok 
olyan tenyésztőt, akinek eredményei jelen 
helyzetben – sportunk kárára – nem jutnak 
kellő ismertséghez.
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A fenti értékelési módszer, továbbá a 10%-
on belül helyezett madarak megkövetelése 
révén, a tenyésztő szemléletet a gyorsabb 
galambok felé irányítja, valamint a galambo-
kat gyorsabbá tevő módszerek keresését se-
gíti elő. Mindez a magyar postagalambsport 
nemzetközi tekintélyének emelkedését vonja 
maga után.” (Anker, 1965.)

A Vajda-dúc ebben a szigorú értékelésű 
versenyformában is szép eredményeket ért 
el. 1966-ban Magyarország középtávú csa-
patbajnokságában 15., 1967-ben 7. helyezett, 
olyan nagy neveket megelőzve, mint Kajári 
János (Rákoskeresztúr), Ujházi Péter (Buda-
pest) vagy Bíró Imre (Szolnok).

A 70-es évek elején komoly megtorpanás 
volt a Délnyugat kerület addigi lendületes 
életében, fejlődésében. Belső problémák, 
személyes ellentétek a tisztségviselők gya-
kori cserélődését eredményezték. A MÁV 
darabáru megszűnésével az expressz szállítás 
olyan anyagi megterhelést rótt volna a tag-
ságra, hogy kénytelen lett volna gépkocsit be-
szerezni a kerület részére. Mivel a taglétszám 
ehhez kevés volt, erre gondolni sem lehetett. 
Még Anker által felajánlott, készülő könyve 
bevételével történő kiegészítéssel sem. A té-
nyeket mérlegelve döntött úgy a Délnyugat 
kerület közgyűlése 1971 tavaszán, hogy egy 
szebb jövőt remélve egyesül a Délkerülettel. 
(Méri Antal, 1971.) A fúzió, a kerület nyugati 
szélén fekvő egyesületek számára balul sült 
el. A hatalmas kerületben – mely az ország 
egész déli felét átfogta – az uralkodó szél 
az estek többségében teljesen tönkretette a 
kaposvári esélyeket. A versenyről érkező 
galambokat betolta a Duna-Tisza közé és on-
nan visszakanyarodva csak jelentős késéssel 
értek dúcaikba. Kaposvár csaknem két évti-

zedre – a Délnyugat kerület újraalakulásáig 
– elvesztette a reális versenyeredmények el-
érésének lehetőségét.

„A csatlakozás – mint kiderült – rossz dön-
tés volt.” (Vajda Gyula, 2011.) A Vajda-dúc 
eredményei visszaesésének is nagymérték-
ben lehetett okozója az irreális körülmények 
közé kerülés. Az egyesületi bajnokságokban 
azonban továbbra is jól helytállt. 1975-ben az 
egyesület belföldi bajnokságának első helye-
zettje. Ideje azonban hol kevesebb, hol több 
volt galambjaira, ezért a teljesítmény nem 
egyenletes. „Az 1979-es kaposvári kiállítá-
son Gyulai Józsefnek adtam három eredeti 
Anker Leust, származási lappal együtt. Ez-
után hosszabb időre visszavonultam az ak-
tív galambászattól. Elkeseredtem, mert egy 
nyest többször is alaposan megritkította a 
galambjaimat.” (Vajda Gyula, 2011.)

Gyula bácsi 2002-ben kezdte újra a ver-
senyszerű postagalambászatot. Addig sem 
volt galamb nélkül, mert mindig volt né-
hány a háznál. Mellettük kanárimadarak-
kal foglalkozott. A környékbeli galamb és 
díszmadár kiállításokat gyakran látogatta. 
Felesége néhány évvel ezelőtti halála meg-
viselte. Galambjaival való foglalatoskodás 
figyelmét lekötötte és valamelyest enyhítet-
te fájdalmát. Tüdejének betegsége azonban 
azt követelte volna, tartsa távol magát tőlük. 
Nagyon nehéz ez olyan embernek, akinek 
életét a galambászat végigkísérte. Ő sem 
tudta ezt a döntést meghozni. 8-10 pár ga-
lambja kerti dúcba került és továbbra is ak-
tívan versenyzett, nemegyszer megelőzve a 
tőle jóval fiatalabb sporttársakat. A gyűjtés-
re 2012-ben, 82 évesen is motorkerékpárral 
hozta galambjait! Kora egyáltalán nem lát-
szott rajta. Azt hiszem még sokáig előttünk 
lesz a kép, ahogy berobog a gyűjtőhelyre, 

megáll, lecsatolja a bukósisakját és hangos 
„Jó napot Sporttársak!”-kal köszönt min-
ket. Mindenkivel kedves és udvarias volt, de 
véleményét sem rejtette véka alá. Szimpa-
tikus kedvessége ellenére a tegeződés nem 
volt nála általános. Egy kézen meg lehet 
számolni hány emberrel tegeződött az egye-
sületben. Büszke vagyok rá, hogy közéjük 
tartoztam. 

Az utóbbi években a kaposvári egyesület 
relikviáit, történeteit gyűjtögetem. Ebben 
segítségemre volt Gyula bácsi is, visszaem-
lékezéseivel. A riportok készítése közben a 
galambjait többször átnéztem. Mindig re-
mek egészségben voltak. Egyik alkalommal 
kezembe adott egy kis sötét tojót. „Na, mi-
lyen?!” – kérdezte. Könnyű, remek felépí-
tésű, nagyon szimpatikus galamb volt. Ezt a 
saját dúcomban is szívesen látnám! – mond-
tam. „Hát igen. Ez a kedvencem!” – volt a 
válasz. Hazafelé aztán gondolataimba me-
rültem: Gyula bácsi 80 éves elmúlt. Egye-
dül, szerény körülmények között él, nyilván 
nem alakíthatja galambászatát úgy, ahogy 
szeretné. Mégis remek minőségű, egész-
séges galambokat láttam, melyek verseny-
eredményeit is sokan elfogadnánk. Vajon mi 
lehetett nála fénykorában?!

Egyszer azt mondta nekem: „Jó érzéssel 
emlékszem vissza a régi időkre. Nagyot vál-
tozott a világ. Manapság mindenki csak ro-
han, soha nincs elég idő egymásra.” Sajnos 
igaz. Felgyorsult világban élünk, de most egy 
pillanatra megálltunk. Vajda Gyulára, a K-01 
Postagalambsport Egyesület egyik alapítójá-
ra, Örökös Tiszteletbeli Tagjára emlékeztünk. 
Nyugodj békében Gyula bácsi!

Ferenczi Igor
K-01 Kaposvár

Sarcocytis calchasi fertőzés galambokban
A bántalmat a Sarcocystis nembe sorolt 

spórás véglények okozzák. Szaporodásuk-
hoz, fejlődési ciklusuk lebonyolításukhoz, 
gazdára és egy köztigazdára van szükség.

A házi- vagy vadon élő állatokban – me-
lyek a köztigazdák –, kifejlődött „tömlőt” 
tartalmazó hús, nyers állapotban történő el-
fogyasztása útján fertőződik a végleges gaz-
da. Amely ennek megfelelően húsevő: kutya, 
macska, ember, oposszum, ragadozó madár. 

A köztigazdában zajló fejlődési folyamat 
egy része, ritkán heveny, gyakrabban idült 
betegséget idéz elő.

A gazdákban történő szaporodás még sú-
lyos fertőzöttség esetén sem okoz klinikai 
tüneteket. Jelentőségük abban van, hogy a 
fejlődési ciklus lebonyolításához nélkülöz-
hetetlenek. 

A ragadozó madarakból (sólyom) a bélsár-
ral ürülő sarcocystis fejlődési alakok rendkí-
vül ellenállók, élettartamuk hosszú.

4 C°-on, vízben két év is lehet, 60 C°-on 
maximum öt perc. Többszöri fagyasztás-ol-
vadást is túlélnek, szárazságban tíz hét alatt 
pusztulnak el.

A köztigazda – jelen esetben a galamb – 
szájon át fertőződik a sarcocystis fejlődési 
alakjaival. A galamb emésztőcsatornájából 
a parazita a különféle belső szervek (vese, 
máj, lép, tüdő, nyirokcsomók, szív, bél, 
izom, agyvelő) apró vérereinek falát alkotó 
sejtjeibe kerülnek, ahol egy újabb szaporo-
dás révén kialakuló újabb fejlődési alak a vér 
útján jut el a harántcsíkolt izomszövetbe, ill. 
szívizomba. Itt egy újabb szaporodási forma 
jön létre, ez az úgynevezett izomtömlő. En-
nek elfogyasztása útján fertőződik a végleges 
gazda, a ragadozó madár.

A betegséget eddig Németországban 
(2009) és az USA-ban (2011) írták le. Ma-
gyarországon eddig még nem diagnoszti-
zálták.

A klinikai képet a galambokban az ideg-
rendszeri tünetek uralják. 

Ez az agyvelőbe eljutó parazita fejlődési 
alakok által kialakuló gyulladás miatt van. 
Ezek a galambok nem tudnak repülni, gya-
kori a fejoldaltartás, körbeforgás, koordiná-
ciós zavar. Lényegében úgy néz ki, mint a 
paramyxovírus fertőzött galamb.

Ez a betegség lényege, differenciál diag-
nosztikai szempontból van jelentősége!

A fertőződött madár idegrendszeri tünetei 
gyorsan fokozódnak, állapota romlik, és biz-
tosan elpusztul.

Kórjelzésre az agyvelő kórszövettani 
vizsgálata nyújt lehetőséget!

Gyógykezelésre nincs mód, megelőzésre a 
zárt tartás lehet a megoldás.

Tanulság: nem minden „nyaktekergeté-
ses” madár paramyxovírus fertőzött!

Korrekt diagnózis kórboncolás és kórszö-
vettani vizsgálat nélkül elképzelhetetlen!

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász
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Józsa János 
a 2012-es fiatalok versenyén 09-es Tagszövetségi és Magyar Nemzeti Bajnok 

Cegléden az A-02-es Egyesületben ver-
senyző Józsa János sporttársról keveset 
tudnak az ország galambászai, hiszen sze-
rényen meghúzódik kimagasló eredményei 
és szeretett galambjai hátterében. Annál 
ismertebb az ország kutyatenyésztői előtt, 
hiszen németjuhász kutyáival ugyancsak a 
csúcsokat döngette. A kutyatenyésztőknek 
sajnos, nekünk galambászoknak szerencsé-
re, hogy átpártolt a postagalamb tenyésztők 
népes táborába (ehhez János betegsége já-
rult hozzá).

Ez idő tájt kb. 10 éve ismertem meg Jan-
csit a galambászkodása kezdetekor. Galam-
bot vitt tőlem, mint később kiderült nagy ér-
zékkel választott, mivel a 2007-es Olimpiai 
galambjának a HU-02-50-25725 kékcsapos 
hímnek apja, az a galamb volt.

Jancsi precíz, rendszerető, segítőkész, jó 
szervezőkészségű sporttárs. Egyesületünkbe 
sok munkát vállal és küzd a fegyelem fenn-
tartásáért, valamint az igazságos becsületes 
sporttársi kapcsolatok kialakulásáért. Galam-
bász társai tisztelik őt és véleménynyilvánítá-
sát elfogadják.

Az elmúlt 10 évben bajnokságokat nyert, 
Olimpiára kikerült két galambja, mesterver-
senyzői címet szerzett, kerületi szinten is fo-
lyamatosan az élmezőnyben szerepelt.

Ami írásra késztetett, az a 2012-es fiata-
lok bajnokságán elért rendkívüli eredmény. 
Gondoltam másoknak is érdekes lehet Já-
nos röptetésének részletei. Ebben erősített 
Bárdos sporttárs „Hősök nélkül mit sem ér a 
sport” című újévi írásában egy nagyon meg-
szívlelendő gondolat, melyet idézek: „Tagja-
ink döntő többségét apró-cseprő mindennapi 
problémák érdeklik, pedig az eredményesség 
összetevői a sporttársaink iránti tisztelet” és 
az, hogy „tudunk-e még örülni egymás sike-
reinek, győzelmeinek.” 

A fiatalok versenyre való benevezése idején 
János galambjai nem voltak teljesen egészsé-
gesek a „fiatalok betegsége” az Ő dúcát sem 
kerülte el. Kis híján úgy döntött nem teszi ki 
fiataljait az elvesztés veszélyeinek, tehát nem 
versenyez. Jókor és nagy szakértelemmel nyúlt 
a gyógyszerekhez, így galambjai újra a régi 
formájukat mutatták. Ezért János benevezte a 
már edzés sorozatban levő 115 db galambját. 
Ő sem gondolta, hogy ezzel elindult számára 
egy szinte megismételhetetlen siker sorozat, 
amit mi csak csodálkozva szemléltünk.

1. Verseny (Komárom 139 km 2693 g.) 
Jánosnak 3 percen belül csapata volt. Tag-

szövetségi I.
2. Verseny (Győr 169 km 2681 g.)
8 másodperc alatt ki volt az 5-ös csapat, de 

1 pont különbséggel Tagszövetség csapat II. 
Ezen a második versenyen nem feltűnően ki-
magasló a galambjai eredménye, de legalább 
veszteség nincs. Ugyanis országszerte vesz-
teségekről számoltak be. János nem bízta a 
véletlenre, a harmadik versenyre már 20 db 
hímet nem indított. Az általa ismert családból 
tartalékolta a jövendő özvegy hím versenyző-
ket. Azt mondta, ha katasztrófa út lesz, akkor 
is maradjon utánpótlás.

3. Verseny (Rajka I. 214 km 2083 g.)
Na sporttársak, órabontáskor tágra nyílt a 

szemünk, hát még mikor a Tagszövetségi lis-
ta megérkezett. Még nem sokan és nem sokat 
láttunk ilyen versenyen való tarolást. 

János az 1-es csapattal így kezdett:
09:10:52 09:10:59 09:11:48
09:11:52 09:11:53
A 0-ás csapat megverte az 1-est:
09:09:37 09:09:38 09:09:41
09:09:50 09:10:54
Természetes tagszövetség csapat I. az 

egyes csapat, de az semmi! Tagszövetség első 
28 galambja a Jánosé a 2083 galambból.

Azt gondolná az ember lehet véletlen, de 
nézzék a 4. utat.

4. Verseny (Rajka II. 214 km 1877 g.)
- egészen más szélirány uralkodott
János 1-es csapata kezdett
09:44:28 09:44:28 09:44:30
09:44:31 09:44:41
Újból Tagszövetségi csapat I. Az ötös befu-

tós csapat 13 másodperc alatt lett meg. Kép-
zeljék el, újból a Tagszövetség első 28 galamb 
Jánosé, majd közbe jött egy sporttársé, utána 
39-ig megint János galambjai arattak.

5. Verseny (Krems 342 km 1673 g.)
Megint más időjárási viszonyok, más szél-

járás János galambjai ezt az akadályt is kitű-
nően megoldották a hosszabb út ellenére is.

1-es csapat kezdése:
12:28:40 12:28:40 12:28:41
12:28:42 12:28:44
Remek ötös befutó, négy másodperc alatt 

ki lett a csapat. Itt már láttuk, hogy nem lehet 
vitás, hogy a fiatalok bajnokságát nagy előny-
nyel megnyerte a Tagszövetségben.

A végeredmény: 
Tagszövetség Csapatbajnokság 1. hely.
Tagszövetség Champion bajnokság
 1,2,3,4,5,8,9,10 hely.
Tagszövetség Év Galambja:
 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 hely.

Igen ám de még akkor nem sejtettük, hogy 
ezzel nincs vége János nyeremény sorozatának.

Nem sokkal később jött a hír, hogy János a 
Magyar Nemzeti Bajnokságot is megnyerte 
igen nagy előnnyel, és ami hab a tortán, hogy 
a HU-12-D-501003 kék hím galambja kiju-
tott az Olimpiára. Óriási dolog, 10 éve kez-
dett és már kétszer a csúcsra tudta galambjait 
röptetni. Örültem, mikor megtudtam, hogy 
ezeket az eredményeket megkoronázta a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség által 
adományozott Magyar Postagalambsportért 
Ezüst fokozat kitüntetés.

János gratulálok Neked és az általad nagy 
odafigyeléssel kitenyésztett állományodhoz. 
Köszönjük Cegléd galambászai nevében 
is, hogy öregbítetted a ceglédi A-02 Posta-
galamb Egyesület és a 09-es Tagszövetség 
jó hírnevét. Remélem többször ér még az a 
megtiszteltetés, hogy repi pincéjében, mi-
közben a ceglédi aranyéremmel kitüntetett, 
különdíjas olaszrizling borát kóstolgatjuk, az 
udvaron bográcsban már az általa főzött „tü-
zes” birkapörköltet fogyasztjuk, tovább lehet 
építeni a sportbaráti kapcsolatokat, melyek 
oly közel állnak hozzá. Sokszor halottam tőle 
„ez fontosabb számomra galambjaim ered-
ményeinél is”.

További sok sikert kívánok!

Némedi József (A-02)
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Olvasói levelek

Szeretnék köszönetet mondani egy 
kedves barátomnak.

Mindig nagy tisztelője voltam a galamboknak. Gyerekorom óta 
van galambom! Hol ilyen, hol olyan fajta. Mindig érdekelt a ver-
seny posta és a versenyek.

2009-ben kerestem meg Bertalan Lászlót hogy is működnek ezek 
a versenyek. Elmesélte mi menyibe kerül éves szinten és ha úgy gon-
dolom segít bejutni az egyesületbe. Döntöttem elég hamar és eljártam 
vele versenyekre, nagyon tetszett gyűjtéskor az a sok galamb.

2009-ben egyesületi tag lettem és aktívan versenyeztem, voltak ne-
kem is galambjaim de nem olyan amilyenek lenni kellett volna. Laci 
bácsi adott tojásokat és én neveltem őket, de kevés sikerrel. Később 
kaptam tenyészpárokat is tőle, akik már jobbak voltak az enyémtől. 
Laci bácsi szert tett egy jó galambra, mindig adott a tojásából.

2011-ben egy harmadik helyezésért kaptam oklevelet, aminek na-
gyon örültem. Ezért is ragadtam tollat hogy köszönetem fejezem ki 
Laci bácsinak a sok munkájáért és a sok galambokért.

Köszönetet szeretnék mondani még Koszorús Lacinak és Karap 
Antinak a tőlük kapott galambokért és a sok jó tanácsért, és minden 
sporttársnak.                                              Tisztelettel Fábián Sándor

A jövő galambásza
Kucsera-Tóth Edvárd vagyok, már majdnem 3 éves, nagyon szeretem a 

galambokat. Apu-
kám Kucsera-Tóth 
Károly a 07. tagszö-
vetség VB elnöke. 
Az Ő galambdúcá-
ba már pár hónapos 
korom óta bejáratos 
vagyok. Együtt ta-
karítunk, etetünk, 
pakoljuk a ketrecbe 
kedvenceimet és 
együtt is várjuk őket 
haza.

Sajgó László vagyok, 55 éves. Tolcsván élek és itt is galambászok.
A tolcsvai Z-37 Egyesületnek 21 tagja van, ebből 16 az aktív galam-

bász. Külön öröm számomra, hogy 3 fiatal huszonéves galambászunk is 
van, akik nagyon céltudatosan és eredményesen versenyeznek.

8 év szünet után 2011-ben újra kezdtem szeretett sportunkat és nagy 
örömömre az idén megnyertem a fiatalok Tagszövetségi bajnokságát.

Galambjaim, akik a sikert elérték: Vajas Lacitól való D. Matthijs és 
Devriendt galambok. Nemcsak remek madarakat kaptam tőle, hanem 
eredményesen használható technológiát is. Varga Antaltól, egykori lap-
szerkesztőnktől Wiedenek és Drapák érkeztek. Végül, de nem utolsósor-
ban Kajati József egyesületi sporttársunktól régen tenyésztett Szokolovszki 
vonalból és Csordás vonalból azt vihettem el, amelyik tetszett nekem. Ez-
úton is köszönöm neki.

Tolcsva nagyon szép környezetben a szőlőhegyektől körülölelve egy 
völgyben helyezkedik el, ami ideális vadászterület a ragadozók számára. 
Ki is használják könyörtelenül a galambászok nagy bánatára. Aggódunk, 
hogy az elszaporodott ragadozó állomány tönkre teheti sportunkat.

Védjük meg szeretett madarainkat!
Végezetül kitartást, szép eredményeket és öröm galambászatot kívá-

nok minden sporttársamnak.
Sporttársi üdvözlettel:

Sajgó László, Z-37

Köszönetnyilvánítás!
A Budapest-belvárosi, néhai Bíró József Úr szíves közreműködésével abba a szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy a túrkevei (R-21) Finta 

Zoltán Úr jól csengő neves tenyészetéből ajándék címen 20 db Belgiumból, Hollandiából és Németországból származó fiatal postagalambot 
kaptunk a fiatal barátommal.

Finta Zoltán Úr ezen cselekedetét megköszönjük!
A Magyar postagalambsportnak pedig szívből kívánjuk, hogy számos Finta Zoltánhoz hasonló tevékenységet kifejtő tagja legyen!

Suhaj János Szlovákia
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A-20 Veresegyház térsége 
Postagalamb egyesület

Ezúton szeretném bemutatni egyesületünket A-20 Veresegyház tér-
sége Postagalamb egyesületet. 

A neve is mutatja, hogy a térség galambászait fogja össze. 
Erdőkertes-Szada-Mogyoród-Gödöllő és természetesen veresegyházi 
galambászok alkotják az egyesületet. 

Az elnök Maszlag József vezetésével 17 alapító tag létszámmal 
a Dunakanyar tagszövetségbe soroltak be bennünket. Azóta 22 főre 
emelkedett létszámunk. A Dunakanyarba nagyon sok sikeres galam-
bász tartozik.

Mi még a kerületben nem nagyon tudtunk az elejébe bekerülni, de 
mindannyian azon vagyunk az egyesületben, hogy jobb eredményt 
érjünk el. Az egyesületi eredmények 2012-ben.

Áltcsb: Tomcsányi-Dózsa   50 h
Rövidtáv: Tóth Dúc   19 h
Középtáv: Tomcsányi-Dózsa  20 h
Hosszú táv: Nagy Tibor   14 h
Sprintb: Papp László   42 h
Fiatalokb: Tóth István     8 h
Champion Hímek: Tomcsányi-Dózsa   06-11-04425 H 10H
Champion Tojók: Nagy Tibor   10-0-3389 T   6H

Mindenkinek jó versenyzést 2013-ra.

Sporttársi tisztelettel: 
Tomcsányi-Dózsa versenyzőpáros 

A-20 első egyesületi bajnoka 
Veresegyház, Csokonai u. 68. 

T: 06-20/482-4921

Faul Henrik, ötszörös egyesületi bajnok vagyok.
Nagy örömömre szolgál, hogy így a lap hasábjain ismét „találkoz-

hatunk”. 2011. márciusi számban már bemutatkoztam. Most szeret-
ném bemutatni az utolsó öt évben elért eredményeimet.

2008 csapatbajnokság I. hely 43 h. 936,60 p.
2009 csapatbajnokság I. hely 42 h. 880,27 p.
2010 csapatbajnokság I. hely 36 h. 778,02 p.
2011 csapatbajnokság I. hely 43 h. 929,57 p.
2012 csapatbajnokság I. hely 36 h. 702,90 p.

Az alábbiakban a 2012. évet kissé részletesebben szeretném ismer-
tetni.

Sajnos három utam elment az elektronika és jómagam hibájának 
köszönhetően. Mindemellett az alábbiak szerint alakult az év.

Rövidtáv csapat:  I. hely 34 h. 644,48 p.
Középtáv csapat:  I. hely 32 h. 613,30 p.
Hosszú táv csapat: I. hely 12 h. 236,80 p.
Általános csapat:  I. hely 36 h. 702,90 p.
Fiatalok csapat:  I. hely.
   17 db champion galambom lett.

Azért az elmúlt években voltak kerületi díjaim, és az országos sprint 
versenyen I. díjam is. 2012. évben 10-17-26150- s KH galambom hét-
szer volt dúc első. A felmenők Makkos Tamás kitűnő Breemen törzsű 
galambjaitól származnak.

Hát ennek is lehet örülni? E kérdésre a válaszom IGEN.
Magamról annyit: Az anyagi és a fizikai lehetőségeim nagyon 

korlátozottak. 2012 novemberében egy súlyos szívműtéten estem át, 
melyet a 2013. februári kórházba való visszakerülésem tetézett. Re-
mélem, hogy most már meggyógyulok, és továbbra is részese lehetek 
ennek a szép sportnak. A kerületi és az országos bajnokokról csak 
ennyit: Ők a példaképeink!

Jó egészséget és sikerekben gazdag évet kívánok minden kedves 
sporttársnak.

                                                             Üdvözlettel:
Faul Henrik

Tel.: 20/490-3372

10-17-26150 KH
7x dúc első

Ócsa A-27 PGSE

Sándor Norbert - Haagból 
2007 db-ból 1. díj

Sándor Norbert vagyok, a Heves megyei Tenk községben élek.
A 09-26-06560 H gyűrűszámú galambom lett az első Haagból 

431,958 km-ről.
Galambdúcom a szülői háznál található a szomszéd községben, 

Erdőtelken. A Közép-Tisza Tagszövetség V-18 Egyesület tagjaként 
versenyzek. Galambjaim képesek díjrepülésre, de legfőképp 400 km 
fölött!

Versenygalambjaim jelenlegi gerincét alapozza a hevesi Szabó 
János versenytársamtól származó Litar tojó, illetve a mezőkövesdi 
Hindulák Antal, Gáspár József és Kis G. Istvántól beszerzett galam-
bok. Ezek keresztezése nálam jól bevált törzset adott, melynek meg-
lett az eredménye, pld. Berlin: országos 1. hely. (Janssen x Aarden) x 
(Matthijs x Litaer).

Galambjaimat özvegy módszerrel röptetem, 40 db özvegy hím 
a versenygalambom. Tavasszal költetek velük 1 pár fiatalt, majd a 
második pár tojásnál özvegyítek a verseny kezdetének megfelelően. 
Mielőtt kezdődik a kerületi program, 2-3 tréningen vesznek részt a 
madaraim 20-35 km-ig. Özvegyítés után reggel-este a ház körül fél 
óra repülés, kedvük szerint. 

Galambjaimat minden úton kosarazom, nincs pihentetés! Verse-
nyek után szabad kijárás van októberig. Novembertől le vannak zárva 
a sok ragadozó miatt teljesen márciusig.

Versenygalambjaim száma 35-40 db között mozog, de 2013. év-
től totális özvegységgel szeretnék versenyezni, kb. 50 db galambbal. 
Tenyész galambjaim száma: 6-8 pár. Évente 40-50 db fiatal galambot 
gyűrűzök és ebből 20-25 db versenydúcba bekerül.

Üdvözlettel: Sándor Norbert
V-18 Heves



14 2013. június

Sikeres kezdet, avagy egy kezdő sikerei
Köszöntöm a Tisztelt 

Olvasókat, kezdő galam-
bászként szívesen olvasom 
az újság hasábjain kiváló 
galambászok bemutatkozó 
írásai mellett, azon sport-
társak cikkeit, akik nem 
a rivalda fények ismert 
alakjai, hanem hétköznapi 
egyszerű emberek. Mégis 
felvállalták, hogy e nemes 
hobbit válasszák, most 
amikor az állattartás, ver-
senyzés nem kis anyagi 
terhet ró a családokra. Cik-
kem főhőse Bischof Gábor 
és párja Hajni kinek Asz-
szony szemmel című írását 
már olvashatták az újság 
hasábjain.

Gábor 49 éves, szakács, 
Tamásiban él, hat éve kezdtek új közös életet. Galamb szeretete ré-
gebbi időkre nyúlik vissza, ám a Sárbogárdon eltöltött évek kevés 
sikerrel kecsegtettek. Az újrakezdés sem sikerült egyből fényesen, 
hisz a 2010-évi belépéssel a dombóvári M-12 egyesület tagjaként na-
gyon várta a 2011-es szezont, ám egy katasztrófa úton 4 db fiatalja 
kivételével az összes galambját elhagyta. Becsületére váljon, hogy az 
idei évben az öregek sprint versenyén ezzel a négy galambbal végig 
csinálta a szezont. Annál nagyobb várakozással töltötte el a 2012-év 
fiataljainak felkészítése. Elkészült az új galambház, melynek munká-
latai Harkai József sporttárs keze munkáját dicsérik.

A dúc 6x6 méter alapterületű melléképület födém szerkezetére lett épít-
ve, középen közlekedő folyosóval jobbra, illetve balra 3-3 külön helység-
gel a tenyészek, fiatalok és a versenyzők részére. Fekvése kevésbé ideális 
a közeli domboldalon összefüggő erdős terület, északról a város pano-

rámája tárul a szemlélő elé. 12 tenyész 
pár, 30 versenyző, 60 fiatal kényelmes 
elhelyezésére van mód, a világos szel-
lős, könnyen tisztántartható dúcban. 
Galambház munkálatai mellett József 
kiváló galambokkal és tanácsaival is 
segítségére volt az indulásnál. Itt kell 
megemlíteni egy régi barát a Zombai 
Laufer Mihály személyét, akinek segít-
sége nélkül nehéz lett volna az újrakez-
dés, hisz az önzetlen segítség mellett 
sok jó galamb és szemléletváltás is ér-
kezett, illetve Misin keresztül Makkos 
Tamás barátságát is sikerült elnyernie. 
Ezen barátoknak köszönhetően össze-
állt egy 12 párból álló tenyészállomány mely jó alapját képezte annak, 
hogy a 20-as TGSZ 2012-évi fiatalok kerületi bajnoka legyen. Miként si-
került mégis egy „újoncnak” e kiváló eredmény? A kötelező védőoltások 
után a tenyészek már januárban világítás mellett tojáson ültek, remélve 
minél korábban tud fiatalokat kiengedni. Sajnos a nem megfelelő időjárá-
si körülmények miatt rosszabbul sikerült a vártnál, hisz a jó beszoktatást 
követően a fiatalok a ragadozó madaraknak is köszönhetően mind elvesz-
tek. A többi költésnél hasonlót már nem tapasztalt, így május elejére 62 
db fiatal népesítette be a dúcot. Tenyészgalambjai elsőrangú ellátásban 
részesültek és a felnövő fiatalok, a továbbiakban is megkaptak mindent, 
hogy fejlődésük töretlen maradjon. Származásukat tekintve a fenti te-
nyésztőkön kívül még a balatonkenesei Tóth Imrétől tojásban elhozott 
fiatalokból tevődött össze egy szép, egészséges, egyöntetű állomány. A 
tréningek a Tamási sporttársakkal közösen történtek, mindig egy azonos 
irányból ám mindig külön-külön feleresztéssel. Tamási a 20. TGSZ keleti 
szélén található Siófoktól 40 km-re délre. Tréningek tervezésekor a ma-
daraknak a Balaton átrepüléséhez való szoktatása volt az elsődleges cél, 
hisz meglátásuk szerint, ha nincs kedvezőtlen széljárás abban az esetben 
van mód jó eredmény elérésére. Összesen 8 magán tréningen vettek részt 
30-150 km-ig fokozatosan növelve a távolságot. 

A versenyek kezdetére 45 db fiatal ült lepkéken a dúcban, következetes 
tartástechnológia és napi takarítás mellett. Az otthoni tréningeken már 
látható volt fiataljainak kirobbanó egészségi állapota, hisz napi 2 órát fo-
lyamatosan a levegőbe voltak, minden kényszer nélkül. Mindezek ellené-
re az utolsó tréningút után beköszönt a coli, ami a gyors beavatkozásnak 
köszönhetően 3-4 nap alatt lezajlott. Az első versenyre így már minden 
a régi kerékvágásba került, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az első 
kerületi út után egyből az élre állt, amit a Mosonmagyaróváron rende-
zett 2. út után is sikerült megtartani. Aztán a Rajkáról rendezett verseny 
már némi változást hozott, hisz az eddig megszokottól eltérően a változó 
széljárásnak köszönhetően már más irányból érkeztek a megszokottól, 
ezen az úton 29. helyet sikerült megszereznie. Így a 4. út előtt az összetett 
3. helyről várta a folytatást. Nagy izgalommal, több sporttárssal közö-
sen történt a várakozás a Kuty-ból rendezett 4. útról, ahol 99 csapattal 
szemben Gábornak sikerült ismét az élre állnia. Számolgatások, telefon-
hívogatások után már sejthető volt, hogy ezzel sikerül a kerületi bajnok-
ság megnyerése és a befektetett energia megtérülni látszik, amit a siker 
íze még édesebbé varázsol. Külön köszönet illeti Hajni segítségét hisz 

a finom rétesek mellett 
állandó segítője volt a 
gondozásban, gyűjtés-
ben, óra bontásban, ha 
a párja épp dolgozott, 
ezért a siker az Ő mun-
kájának is a gyümöl-
cse. Kívánom minden 
sporttársunknak azt az 
összetartást, önzetlen 
segítséget, áldozatvál-
lalást, amit náluk ta-
pasztaltam, ami nélkül 
e szép eredmény eléré-
se csak hiú ábránd ma-
radt volna.

Tisztelettel: 
Tóth János

- 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 fájdalom-
mal tudatjuk, 
hogy Bagi Ist-
ván sporttársunk 
2013. április 25-
én, életének 71 
évében elhunyt. 
Személyében az 
1957-ben alapí-
tott E-05 egyesü-
let egyik alapító 

és meghatározó tagját veszítettük el. 
Emlékét megőrizzük, nyugodjék béké-
ben. 

E-05 egyesület tagsága

Hosszas betegség után elhunyt Ráko-
si Ferenc a B-04 egyesület tagja. A 
családja gyászában osztoznak barátai, 
sporttársai.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy Imre 
József, a V-02 Füzesabonyi Postaga-
lambsport Egyesület tagja, 2013. április 
26-án, 62 éves korában, rövid betegség-
ben elhunyt. Sírjánál a kegyelet virágai-
val vettünk tőle végső búcsút. Emlékét 
megőrizzük.

V-02 PGSE Tagsága

André a nyugdíjaséveit töltő 
sikeres üzletember volt, aki-
nek galambjait világszerte is-
merték. 1928 telén született, 
85 éves volt, a galambsport 
Nyugat-flandriai úttörője. A 
Lietaer kolónia mára fél évszá-
zados történelmet írt a nemzet-
közi hosszú táv és maraton 
versenyeken. A “Rolls Royce” 
dúca ismertté vállt és híres volt 
szerte a világon. A galambá-
szat megismerését apjától örö-
költe, kezdedben rövid és középtávú verse-
nyeken való részvétellel. Apja barátságban 
volt Alois Stichelbaut-tal vagyis szinte 
azonnal erős alapokat kapott az állomány.
1965-től indultak a nagy sikerek a legendás 
’Limoges’ (BE64-3001771) és az egyedül-
álló „Zemer” (BE65-3001732) galambok-
kal (1970-es olimpiai 2. hely Brüsszel) és 
az 1972-es olimpiai (Düsseldorf) szintén 
2. hely. Ezek olyan eredmények voltak, 
amelyekkel a nagyok tablójára bekerült 
és onnan már soha nem is került le. A 
’Rosten’ (2. nemzeti ászgalamb KBDB) 
és a ’Dirk’ (BE88-3288636) szintén hoz-
zákerült az emlékezetes Lietaer galambok 
listájához. Nyomában a szintén szenzációs 
’Yearling Barcelona’ következett (BE82-
3382012), 6. helyet szerezve az 1983-as 
nemzetközi Barcelonán 13 033 galambból 
mint egyéves és 63. nemzetközi helye-

zés 12 146 galambból 1984-
ben. Olyan galambok mint 
a „Pieter” (BE90-3290399, 
amely 5 x Barcelona és 2 x 
Perpignan díjasa), testvé-
re „Pieter Kleintje” (BE90-
3290455, nem kevesebb mint 
9 x Barcelona díjas 1992-2000 
között, és emellett 40. nemzet-
közi Perpignan helyezése van 
1997-ben és 125. nemzetkö-
zi Perpignan 1992-ben és a 
„Carlos” (BE90-3290482, 5 x 

top helyezés Barcelonából, Pieter testvéré-
ből tenyésztve) tökéletesen illusztrálják a 
Lietaer galambok erejét. Erős, fáradhatat-
lan mint egy darab gránit.

A 80-as évek második felében Andre 
Lietaer első díszpolgári címet kapott  
Spiere-Helkijnben, az önkormányzatnak 
hosszú éveken át adott gazdasági és sport 
támogatásért. Egy életet töltött a textil-
iparban mint az AVS vezetője úgy, hogy 
nagylelkű szponzora volt különböző sport-
ágaknak, mint a labdarúgásnak is, de szíve 
mélyén galambász volt és kulcsembere, 
egykori elnöke a rekkemi egyesületnek. 
2003-ban az FCI világbajnoka lett, betel-
jesítve azt az állítást, amely szerint igazi 
galambász ikonjává vált a nemzetközi pos-
tagalambász társadalomnak. 
Fájdalommal búcsúzunk André Lietaertól!

Andre Lietaer (Rekkem, Belgium) nincs többé. 
Fájdalommal tudatjuk, hogy 2013. április 24-én elhunyt a világhírű postagalambász André Lietaer. 
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Unja a várost! Csorna környékén költö-
zés miatt igényes családi ház eladó. Jó 
galambászási lehetőség, megértő, egy-
mást segítő társakkal. Tel: 30/351-5935

***
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Lakossági
Hirdetés

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


