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Felhívás
jótékony célú árverésre

Tasi Tibor postagalambász, a 
17. tagszövetség A09-es egyesü-
leti tagjának kezdeményezésére, 
a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség és a Magyar Postagalamb-
sport Fejlesztéséért Alapítvány tá-
mogatásával jótékonysági galamb 
árverést tartunk.

Az aukcióra két fordulóban ke-
rül sor, elsőként online licitálási 
lehetőséggel a hamarosan elérhető 
www.bestpigeon.com weboldalon.

A második árverés egy élő, 
nyilvános esemény lesz, amelyre 
2013. október 12-én a Maraton 
Klub díjkiosztóján kerül sor 
Lajosmizsén, a Tanyacsárdában.

A kezdeményező a teljes bevé-
telt a Heim Pál Gyermekkórház, a 
Madarász utcai Gyermekkórház 
illetve az 1. számú Gyermekkli-
nika részére történő gyógyászati 
eszköz vásárlására fogja fordítani.

Kérem, hogy csatlakozzon Ön 
is ehhez a nemes célú kezdemé-
nyezéshez akár egy-két kiváló 
galamb felajánlásával vagy az ár-
verés résztvevőjeként kiváló ga-
lambok megvásárlásával.

Az aukció sikere érdekében 
várjuk az érdeklődő postaga-
lambászok információit, hozzá-
szólásait, milyen tenyésztőktől 
szeretnének külföldről, vagy Ma-
gyarországról vásárolni.

Bővebb információ a következő 
internetes felületeken érhető el:

w w w . f a c e b o o k . c o m /
thebestpigeon

www.bestpigeon.com

Email: tasipigeons@gmail.com

Facebook: 
https://www.facebook.com/

pigeons.tasi
Tasi Tibor
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Jövőtervezés – 2014. versenyévre
„Aki nem tud mindent, azért még nem buta, 
de aki nem akar többet tanulni ehhez, az igen!”

Érdemes újragondolni a magyar postaga-
lambsport fejlődésének lehetőségeit.

Kívánatos ezt a magyarországi társadalmi 
szervezetekre vonatkozó törvények változta-
tásai, a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
szervezeti felépítés versenyzési lehetősége-
ink változásai, új elképzeléseink, terveink 
megvitatása érdekében megtenni.

Először is leszögezhetjük, hogy szervezeti 
sajátosságainkat, nemzeti hagyományainkat 
megtartva kívánunk a világhoz hasonló értéke-
léseket, elismeréseket, eredményeket számolni.

Szükségünk van arra, hogy az általunk pro-
dukált versenyeredmény, versenylista, ver-
senyértékelés a világ számára is elfogadható, 
érthető legyen.

Valahol a nemzetköziség első helyén az 
Olimpia áll, az olimpiai értékelés szerinti 
eredményeink, amely igazából az egyén, a 
postagalambász és versenygalambja sikere, 
de Magyarország elismerése is.

Magyarország versenyzési értékelési hagyo-
mányai a csapatversenyekre, a championságra 
épülnek. Ezzel nincs is baj, csak a csapat kivá-
lasztása okoz, nagyon sok postagalambásznál 
kisebb-nagyobb nehézséget.

Ezen a téren változtatni szeretnénk.
Elsődleges cél a versenyek tisztasága és 

átláthatósága.
Az ellenőrizhetőség, az ellenőrzés szük-

ségszerűsége már az első versenytől látha-
tóvá kell, hogy váljon.  Sokak számára már 
terhes a megszokott csapatverseny, mely nem 
segíti az igazán jó sportgalambok kiválasztó-
dását, sőt e versenyforma az élgalambok fel-
őrlődéséhez vezet.

A változás alapgondolata kapcsolódik a 
versenyengedély váltáshoz. 

Terveink szerint 2014. évtől:
1. nem kell a versenyzőnek 2000 Ft ver-

senyengedélyt váltani.
2. valamennyi benevezett galambja után 

100 Ft / db a versenyengedély a főversenyek-
re, a fiatalokra csak a főversenyen felüli ne-
vezett fiatalok után kell fizetni 50 Ft / db vagy 
csak azok fizetnek fiatalok versenyengedé-
lyét, akik nem az adott évben versenyeztek 
az öreg galambok versenyén.

3. A tagszövetségek csak rövidtávra, közép-
távra szervezhetnek versenyeket (600 km-ig) 
ezek számítanak a nemzeti bajnokságba, a ki-
állításokra. A hosszú távra 5-6 tagszövetség 
postagalambászainak összefogása szükséges, a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezné 
és bonyolítaná le 1-2 tagszövetségi szállító jár-
művel zónánként az 1 napos hosszú távú verse-
nyeket (600 km fölött). Természetesen ezeken a 
versenynapokon is lehetne rövid- és középtávú 
versenyeket rendezni valamennyi tagszövetség-
ben. Utankénti csapatverseny nincs.

4. A versenyekre korlátlan létszámba lehet 
a benevezett galambokat küldeni, az egyéni 
helyezésekből utólag lehet csapatbajnoki ér-
tékelést készíteni a versenylistából. Utankén-
ti csapatverseny nincs. pl:

a. változat:  -   5 galambos,
                     - 10 galambos a versenyki-

írásnak megfelelően. (Sok versenyző galamb 
nagyobb listát ad, gazdaságosabb a szállítás.)

b. változat: Megszűnne az eddigiek sze-
rint értékelt csapatbajnokság.

Mindenki annyi galambot küldhetne, 
amennyit csak akar.

Cél: élgalambok tenyésztése, elismerése, 
az eddigi sok ellenségeskedést kiváltó csa-
patbajnokság megreformálása.

Dúcbajnokság számítása: minden meg-
kezdett 5 galamb után 1 galamb eredménye 
számít (pl. ÁSZ-pont számítással!!!), de mi-
nimum kettő. Ezek a galambok hozzák a pon-

tokat, mely pontokat el kell osztani a beszá-
mított galambok számával. Így minden úton 
max. 100 pont szerezhető.

Sokkal szorosabb (látszólag) eredménye-
ket kapunk, nem vesszük el sok ember kedvét 
a versenyzéstől. Nyerni csak élgalambokkal 
lehet. Nem fordulhat elő, hogy valaki gyen-
gébb eredménnyel, de több helyezéssel nyer-
jen bajnokságot. Áttekinthető, könnyebb 
ellenőrizni. Nincs ügyeskedés a csapatga-
lambokkal.

Gyorsan ki lehet szűrni, hol kell ellenőriz-
ni. Könnyebb az összehasonlítás.

5. Az 1 napos hosszú távú versenyeket 
amelyek a Magyar Kupa és a Nemzeti Ver-
senyek értékeléshez szükségesek a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség a tagszövetsé-
gekkel egyeztetve szervezi és bonyolítja le. 
Nemzeti értékelést csak ezen versenyekből 
lehet elérni.

Ezek a versenyek 600 km fölötti távúak, 
magyarországi zóna felosztását követve ke-
rülnek megrendezésre. 

Zónák, feleresztési helyek és a hozzá tarto-
zó tagszövetségek:
1. zóna: 11 (280 fő) -14 (288 fő) – 25 (174 fő) 
   742 fő
2. zóna: 12 (119 fő) – 13 (287 fő) – 16 (116 fő) –

29 (167 fő) 689 fő
3. zóna: 1 (176 fő) – 2 (208 fő) – 3 (159 fő) –

6 (193 fő) -17 (212 fő) 948 fő
4. zóna: 7 (113 fő) – 9 (189 fő) – 23 (185 fő) – 

28 (157 fő)  644 fő
5. zóna: 8 (196 fő) – 10 (193 fő) – 18 (94 fő) – 

26 (215 fő)  698 fő
6. zóna: 22 (115 fő) – 24 (75 fő) – 27 (74 fő) 
   264 fő
7. zóna: 5 (192 fő) – 15 (154 fő) – 19 (225 fő) 
   571 fő
8. zóna: 4 (185 fő) – 20 (165 fő) – 21 (64 fő) – 

30 (121 fő)  535 fő
Minimum induló versenyzői létszám 50 fő, 

1000 galamb
Ezen versenyek idejét és feleresztési he-

lyét a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
versenybizottsága jelöli ki.  Csak a kijelölt 
versenyen elért eredmény számítható a Nem-
zeti bajnokságba. Ezen versenyek beszámít-
hatóak a tagszövetség bajnokságaiba. Ezen 
versenyek mellett, velük párhuzamosan rö-
vid- és középtávú versenyeket szervezhetnek 
a tagszövetségek.

Időpont:
június 21-22. július 05-06.
július 19-20. Magyar Galambászok hétvégéje
Kiemelt Nemzeti verseny, Magdeburg fel-

eresztéssel.
Feleresztési helyek (600 km fölött - ja-

vaslat):
1. zóna: Magdeburg – Kasel – Magdeburg
2. zóna: Dessau – Dessau – Magdeburg
3. zóna: Halle – Dessau – Magdeburg
4. zóna: Berlin – Halle – Magdeburg
    vagy Neumarkt – Aurach – Magdeburg
5. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
6. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
7. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
8. zóna: Cheb – Cheb  – Magdeburg

2014. évtől is meghirdetjük a Magyar 
Nemzeti Bajnokságot

- Rövidtávú
- Középtávú
- Hosszú távú
- Maraton
- Fiatalok versenyén
A hosszú távú és a Maraton Nemzeti Baj-

noki címet csak a Szövetségi és a Maraton 
Klubok versenyeiből lehet megszerezni. 
Meghirdetjük az Anker Alfonz Bajnokságot, 
az Emlékversenyeket és a Komlódi Ferenc 
emlékversenyt. (Szuper Kupa).

Terveink szerint a Szuperkupa minden év 

július 3. hétvégéjén, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség által szervezett nemzeti hosszú 
távú útból lesz kiszámolva, kiemelt díjazással, 
hiszen ezen a versenyen kívánjuk a Magyar Ga-
lambászok hétvégéje versenyeit rendezni.

Magdeburg feleresztéssel rendeznénk és 
értékelnénk 3 zónában

- Nemzeti versenyt
- Kállay Derby versenyt
- a 2 évesnél idősebb Olimpiai gyűrűs ga-

lambok versenyét.
Természetesen kiemelt díjazással!
Cinovec feleresztési hellyel rendeznénk 3 

zónában ezen a hétvégén
- az 1 éves Derby gyűrűs galambok nemze-

ti versenyét kiemelt díjazással
- az 1 éves olimpiai gyűrűs galambok nem-

zeti versenyét kiemelt díjazással.

Itt említeném meg, hogy a fiatal galambok 
Derby és olimpiai gyűrűs versenyét a tagszö-
vetségek az eddigi gyakorlat szerint rendez-
nénk és díjaznánk a jövőben is.

Javaslataink sportunk érdekében:
Itt említeném meg, hogy a fiatal galambok 

Derby és olimpiai gyűrűs versenyét a tagszö-
vetségek az eddigi gyakorlat szerint rendez-
nénk és díjaznánk a jövőben is.

Javaslataink sportunk érdekében.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség hi-

vatalosan elismert versenyein értékeléseiben 
(Nemzeti Bajnokság, Anker Alfonz Bajnok-
ság, Derby versenyek, Olimpiai gyűrűs ver-
senyek, Kiállítási eredmények, évkönyv) az 
alábbi követelményeket kell teljesíteni:

- Valamennyi verseny gyűjtésen a 7 fő ver-
senyző jelenléte kötelező

- a versenyző galambokat minden versenyző-
től külön-külön kell bepakolni a gyűjtés során

- a szállító jármű az ÁEÜ előírásoknak 
megfelelő legyen, a Ketrecpakolás szabályait 
be kell tartani (db/m2)

- valamennyi hivatalos versenyre kötelező 
kísérőt küldeni

- valamennyi szállító jármű vagy konténer 
GPS rendszerrel legyen ellátva, a szövetség 
részére a hozzáférési kód le van adva – ahol 
nem tudunk ellenőrizni, azt a versenyt nem 
tekintjük hivatalos versenyek.

A GPS rendszer működése során folyama-
tosan nyomon követhető legyen az útvonal – 
az ajtónyitás a ketrecek mozgatása – a start.

- Valamennyi szállító jármű konténerét 
olyan nyíló szerkezettel kell ellátni – jobb és 
baloldalon – amely egy percen belül kinyitja 
valamennyi ketrecet. 

- Mindent látni és láttatni kell, ezért va-
lamennyi szállító járműre vagy web kame-
rát szerel fel a versenyszervező és szállító 
a jobb és baloldalra egyaránt vagy 2 videó 
kamerával veszik fel a startot, majd a felvé-
teleket 24 órán belül a tagszövetség honlap-
jára tesznek fel. A felvételeket két évig meg 
kell őrizni.

- a pénzdíjas versenyek élgalambjait a ver-
senykiírásnak megfelelően jelenteni kell és le 
kell ellenőrizni. Aki ezt nem teszi meg kiesik 
a versenyből, a díjat nem kapja meg, a listán 
nem szerepelhet

- valamennyi tagszövetség saját honlapot 
köteles működtetni, amelyen folyamatos le-
gyen a tagság informálása, tájékoztatása, a 
versenyeredmények közlése

- a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Versenybizottsága szabályozza a Startot

- A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Versenybizottsága készítsen el ellenőrzési út-
mutatót tagszövetségek és a Szövetség részére

- Olimpián Magyarországot csak többszö-
rösen ellenőrzött postagalamb képviselheti 
(tagszövetségi és szövetségi ellenőrzés)

Bárdos István
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esélyek…?
Mottó: Egy galambbal is lehet nyerni több 

ezer ellenében…, csak

Szűk környezetében ki ne találkozott vol-
na a laikus kérdéssel, „és hogyan talál oda a 
galamb, ahová mennie kell?” S miután tisz-
táztuk – miszerint a postagalamb a dúcába 
tér vissza onnan, ahová elvitték –, s nem az 
adott galambházból megy a megadott címre, 
általában a következő kérdés hangzik el: „és 
mind az összes hazajön?” Na, ez már fogó-
sabb kérdés. 

Szívem szerint – védve a mundér becsü-
letét azt mondanám –, hát persze, hisz azért 
postagalambok… De nem ez az igazság. Saj-
nos, csak elméletben jön meg mind. Valami 
miatt egyre ritkább a 100%-os teljesítés. S, 
ha a galamb „kihagy”, nemigen javít a későb-
biek során sem.

Hiányzik belőlük a „konok küzdeni tu-
dás?” vagy talán régen jobban vigyáztunk, s 
megbecsültük őket?

Nem tudom.
S bármennyire haragszom is a ragadozó 

madarakra, azért mindent az ő kontójukra 
sem írhatunk.

Miközben egyre több ismeretre teszünk 
szert a postagalambok tartás-technológiájá-
ban, takarmányozásában, gyógyszerezésében 
és versenyeztetésében, érthetetlen módon, 
mégis tömegesen veszítjük el galambjainkat.

Nem egy hazánk fia rendszeres látogatója a 
külföldi dúcoknak, ahol azért a galambporon 
kívül más is ragad rájuk, és mégis. Hozzá-
teszem, az idei esztendő nem is tűnt olyan 
rossznak az időjárást illetően. Az utak majd’ 
minden alkalommal hátszelesek voltak, s 
2012-öz viszonyítva a pokoli kánikula is el-
kerülte hétvégéinket.

Hogyan lehetséges, hogy ennek ellenére 
29 db nevezett galambomból a szezon végé-
re, már csak 7 db-ot tudtam küldeni? (Régen 
ennyi nevezett galamb, bőven elég volt!) Te-
hát, az idei utak „emberi számítás szerint” 
jónak tűntek. Más kérdés, hogy a galambok 
erről miként „nyilatkoznának”? Ez az ő tit-
kuk marad.

Arra gondoltam, valahogy eltűntek a meg-
bízható postagalambok… Gyorsak, ez vi-
tathatatlan! Percek alatt lemennek a listák, 
s talán egy nehezebb úton 30 perc is kell a 
20%-ig S érdekes módon, nem egy híres 
törzs reménykeltő bajnokaspiránsa jó álla-
potban berakva, az 5. úton elveszik.

S míg régen másnap megjött, most az ese-
tek részében örökre elvész… Egy időben, 
szorgalmasan jegyzeteltem a megkésett ga-
lambjaim „javítását”. Tréning, verseny hason-
lóan alakult. Ha aznap csak 50 %-a jött meg 
a galambjaimnak. Tudtam, másnap korán kell 
kelnem, hogy beengedhessem őket. Aztán pár 
nap „regenerálódás” (mezőzés) után a 6., 7. 
napon javítottak az elmaradtak és egy hónap 
múlva még mindig hazajött belőlük.

Mára, nem írogatom már ezt.
Kicsit sarkosan fogalmazva, aki aznap 

nincs, azzal nemigen számolhatok a jövő-
ben. Megkockáztatom, rohanó világunkban 

alig van kötődés galamb és tenyésztő között. 
Megy a program, a gyógyszer (már aki hoz-
zájut), a tréning, s a minden útra mind megy 
„szisztéma”. Válogatás nélkül, legfeljebb 
csak annyira, hogy nem az 1-es, 2-es csa-
patba teszem, hanem a ~ 20-ba. S elvész az 
előző év legjobbja teljesen érthetetlenül, akár 
egy ~ 300 km-es felvezető útról is.

Talán régebben volt időnk, türelmünk a 
magántréningjeinken akár egyesével is felen-
gedni őket, s megvárni, amíg eltűnt a galamb, 
s engedni a következőt. Ez 2-300 db fiatalnál 
rengeteg idő, de még 40-nél is!

Ifjúkoromban, nemegyszer vendége lehet-
tem Bíró József bácsinak, aki a Budapesti 
~ 5. emeleti padlásán tartotta galambjait, a 
Henszlmann utcában. Néha „segítettem!” a 
hétvégi versenyekre való válogatásban. Én 
ugyan minden galambját beraktam volna a 
versenyre, mert prímáknak tűntek…, de Ő a 
kezembe adta őket: „Nézze Zolikám ennek 
a tekintetét! Ez fáradt, ezt nem szabad most 
elküldeni…” Tehát nem ment mindig min-
den galamb a versenyekre!

S előttem van, amikor egy kis időre össze-
engedte az özvegy párokat a ház körüli tré-
ning után. Az a magas, erős testalkatú ember 
félrehúzódott, hogy ne zavarja a galambjait, 
– lehunyta szemét, és átszellemülve hallgatta 
a féktelenül boldog galambturbékolás. Szíve, 
biztosan hevesen vert ilyenkor! Mert galamb-
jai, barátai, a postagalambsport és hazája vol-
tak „élete mozgatórugói!”. Láttam ezen az 
arcon, hogy jó lesz az a verseny is… S alig 
volt vesztesége… éveken keresztül.

A 2012. decemberi újságban, Gyulai Jó-
zsef ismét egy remek cikkel ajándékozta meg 
az olvasókat, a „Hova tűnnek a galambja-
ink?” címmel. Érdemes újból elolvasni és 
átelmélkedni a leírtakat.

Remélem Jóska, az akkori cikk kapcsán 
felmerült kérdések kutatását nem adtad fel, 
s egy újabb sikerkönyv vázlata körvonalazó-
dik Benned. Írásodhoz kapcsolódva, a 80-as 
években, mint fiatal hadműveleti tiszt, nem 
egyszer kerültem berendelésre alakulatomtól, 
Zalaegerszegre a hadosztályokhoz éves ter-
vek, gyakorlatok előkészítése, tervezése kap-
csán. Ha tehettem, vittem is tréningre a ga-
lambjaimat ilyenkor. Marcaliból légvonalban 
50 km ÉNY-ra Egerszeg. Aztán a rendszeres, 
70-80%-os veszteség meggyőzött arról, ezt a 
starthelyet el kell felejtenem egyszer és min-
denkorra.

Nem tudom a mai napig sem, hogy mit 
telepítettek az 1. lépcsős Zalaegerszegi had-
osztály védelmére?? Az a pár galambom ami 
teljesítette ezeket a rövid utakat, emlékezete-
sek maradtak a későbbiek során.

Gondolom, sokunknak vannak ilyen omi-
nózus feleresztési helyei… Kinek a Bükk, 
kinek Zalaegerszeg, vagy egyesületünknek 
például Luckau…, amit álmunkban sem kí-
vánunk vissza.

S amikor tenyésztő – galamb kapcsolatára a 
rohanó időre utaltam, azt hiszem vesztesége-
ink igazi okai Gyulai Jóska írásában keresen-
dők. Félelmetes, mi mindennek vannak kitéve 

kedvenceink. S egy kis létszámú tenyésztő, pár 
ilyen kudarc után lehúzhatja a rolót. Tehát sok 
galambra van szükségünk… A ragadozóknak, 
a „követő radaroknak” a vadászgató vendé-
geknek, stb. mindenkit „ki kell szolgálni…”

Csak zárójelben jegyezném meg, amíg én 
nagyon sok galambot elvesztettem Zalaeger-
szeg határában, addig a helyi galambászok 
vidáman és eredményesen versenyeztek éve-
ken át a városukból. Kérdések, amire még 
nincs válaszunk.

Kell a sok galamb? Ankernak, Bírónak is 
sok volt, s számolatlanul segítettek is belőle. 
Mert mi, kis tenyésztők, egy picit a nagyok-
ból élünk. Mi ezt a mennyiséget, minőséget 
se megvenni, se fenntartani nem lennénk ké-
pesek. Ez rengeteg pénz, idő, robot.

Anker Alfonz mondta többször nekem 
személyesen is: „Hagyjál 80 db fiatalt, s jól 
röptesd meg őket születésük évében, s marad 
40 kipróbált évesed. Majd versenyeztesd őket 
és marad 20 db megbízható kétévesed…” 
Nagy létszám volt ez akkor!!, s hol vagyunk 
mára ettől? Ezeket a sok száz galambos dúco-
kat takarítani se semmi. Etetni, gyógyszerez-
ni meg végképen nem az…

Hogy nyugaton ez így megy? Ez visz előre? 
Talán igen, mert galambászok ebből élnek. S 
tudnak orvost, ápolót alkalmazni, megfizetni 
s mi? Mi kistenyésztők?

Eljátszottam a gondolattal… Mi lenne, ha 
2014-től valamennyi Magyar postagalamb-
ász csak 40 db galambot nevezhetne? És 
utanként, csak 10 db-ot, írd és mond, csak 1 
csapatot küldhetne? Rettenetes még belegon-
dolni is! Ugye?

Ugyan talán közelednének egy picit az 
esélyek, talán a kistenyésztők is „labdába” 
rúghatnának, talán nekik is lenne sikerélmé-
nyük… Tudom!! Ez nem visz előre, meg a 
szállítási költségek is, meg a sportunk jövője 
is, stb., stb. Tudom, tudom… de csak viccel-
tem…., hisz 1 db galambbal is lehet győzni.

Csak nem mindegy, ki hányszoros küldött 
létszámból adja meg magának ezt az esélyt. 
Minden versenyző csak egy csapatot? Ugye 
rettenetes lenn? S egy picit igazságosabb is…

Jáki Zoltán
Y-05 Marcali

Szóláskereső
A nagy érdeklődésre való tekintettel a 
júniusi számban megjelent Szóláskereső 
rejtvényünknek 5 szerencsés nyertese 
lett. Mind az öten 2-2 db fiatalt kapnak.

Huszár Péter - Nagykáta
Agócs Attila - Kóka
Oroszi Sándor - Szigethalom
Kleizer András - Kapuvár
Gyalog János - Mezőtúr

A galambok átadása ügyében telefonon 
fogjuk őket keresni.

Gratulálunk! 
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Történetek Kaposvárról 
Felszámolás után - (1. rész) - volt egyszer egy kiállítás

Rohan az idő… Már régen elhatároztam 
ennek a történetnek a megírását. Régóta 
készen is vagyok vele. Főszereplője azon-
ban elzárkózott attól, hogy ezen írás az ál-
lomány-felszámolás ideje alatt megjelenjen. 
Nem akarta, hogy a galambok eladásával 
összefüggésben egyesek reklámot sejtsenek. 
Az akadály elhárult, már néhány év is eltelt 
azóta, hogy nincs galamb a Bartók Béla utcai 
dúcban. Több mint három évtizedig volt tar-
tós pillére a tenyésztő és állománya Kapos-
vár postagalambsportjának. 1998-ban elő-
ször, majd a következő években még sokszor 
megmásztam a padlására vezető lépcsőket. 
Számomra mindig élmény volt kézbe venni a 
galambokat, melyek nem is olyan távoli ősei, 
hazánk leghíresebb tenyésztőjének dúcában 
látták meg a napvilágot.

Sümegi József 1959. szeptemberében köl-
tözött Kaposvárra. Harminc évig dolgozott a 
Kapos Volán Vállalatnál. Gyermekként, már 
a családi háznál is voltak galambjaik. Vö-
rös és fekete Strasszerok. A 60-as években 
King galambokat tartott és kevésen múlott, 
hogy nem Ő hozta be az első Texánokat az 
USA-ból. A 70-es években több alkalom-
mal járt postagalambászoknál, de nem érzett 
késztetést, hogy közéjük álljon. A véletlen 
folytán lett postagalambász. 1976-ban egy 
kollégája adott neki egy postagalambot. 
Munkahelyén pedig az 1965-ös év országos 
középtávú bajnoka, Simon Kálmán lett a 
munkatársa. Ő ismertette meg a versenysze-
rű postagalambászattal. Az első komolyabb 
madarakat (11 pár Symons vérűt) és egy ver-
senyórát Horváth Lajostól vette. A következő 
évben aztán belépett a K-01-be. Rövidesen 
tisztséget is vállalt. Anker Alfonzzal hamar 
szimpátia alakult ki köztük. „1978-ban ismét 
Ő lett az egyesület elnöke, én pedig a pénz-
táros. Alfival napi kapcsolatban voltunk. 
Sokszor vittem az előző este-éjszaka megírt 
30-40 db levelét a postára. Hozzá is naponta 
érkezett legalább ennyi. Világhírességektől 
is!” (Sümegi József, 2009.)

A Mester 1979-ben már sokat betegeske-
dett. November 1-i halála egy nagyszabású 
rendezvény szervezésének finisében történt.

„1979 tavaszán-nyarán Anker holland 
barátja, Gerard van der Pluym hozott 17 
db használt versenyórát, ami nagyon nagy 
érték volt akkoriban. Mit kezdjünk ezzel? 
Alfinak az volt az ötlete, hogy össze kellene 
hozni egy országos jellegű kiállítást Kapos-
váron és ennek keretében magyar tenyésztők 
között szétosztani.” (Sümegi József, 2009.)

„Utolsó tevékenységében is ránk gondolt, 
magyar postagalambászokra. A versenyórák 
behozhatatlanságának zárófalán a maga 
módján ütött rést.” (Haász Ferenc, 1979.) 

„A nyár végén ismét Magyarországra ér-
kező Pluym további órákat ígért. Ekkor már 
döntés is született: a kiállítást meg kell szer-

vezni! Szándéka az volt, hogy nagyon szín-
vonalas, úgymond országos jellegű legyen, 
értékes díjakkal, neves külföldi vendégekkel. 
Ennek megszervezése komoly feladatnak 
látszott, ezért segítségül hívtuk a kaposvári 
Móricz Zsigmond Művelődési ház vezetőjét, 
Haász Mihályt. Ő sok dolgot könnyebben 
meg tudott oldani kapcsolatai és gyakorlata 
révén.” (Sümegi József, 2009.)

A rendezvénynek megfelelő hely is kellett. 
Rengeteg nehézség és buktató után a szer-
vezés nagy lendületet vett és eljutottak oda, 
hogy a kaposvári Dorottya Szálló tükörter-
mét térítésmentesen megkapták. Nagy do-
log volt, mert első körben a Szálló vezetése 
50-60.000 Ft bérleti díjat kért. A tárgyalások 
során azonban a kiállítással olyan jelentős 
bevételt garantáltak, hogy eltekintettek a te-
remdíjtól. 1979. december 7-8-9-re a Szálló 
összes szobáját lefoglalták és 8-dikára 300 
fős díjkiosztó vacsorát rendeltek. Pluym úr a 
nyár végén meghozta az ígért újabb verseny-
órákat. Összesen kb. 40 db jött össze. 

Anker sporttárs kidolgozta a nevezési 
feltételeket, melyet a szaklapban közöltek. 
Sport-, standard-, tenyész- és fiatalkategó-
riában nevezhetett Magyarország bármely 
tenyésztője. A kiállítás egyben kerületi vá-
logató is volt. Döntés született a kisorsolni 
kívánt órákról és egyéb díjakról is. Nagyon 
értékes tárgyjutalmak jöttek össze. Anker 
neves nyugati vendégeket hívott meg, mint 
Gerard van der Pluym, Jan Wagemakers, 
Steven van Breemen. A rendezvény megnyi-
tására Kaposvár Városi Tanács elnökét Dr. 
Kovács Ferencet kérték fel. A kiállítás küszö-
bén azonban tragédia történt: november 1-én 
Anker meghalt.

„Villámcsapásként ért bennünket. Persze 
tudtuk, hogy beteg, de egyáltalán nem mu-
tatta. A szervezés nagyon felvillanyozta. Ott 
álltunk az óriási munka közepén, melynek 
Ő volt a szellemi motorja és magunkra ma-
radtunk. Az egész kiállítás megvalósulása 
veszélyben forgott!” (Sümegi József, 2009.)

Hatalmas nyomás nehezedhetett a kapos-
vári egyesületre. Mi legyen?! A kiállításig 
már csak egy hónap volt hátra! A feladatok 
irányítását Sümegi sporttárs vette át. Kezdő 
postagalambászként az ismeretlenségből lé-
pett elő és magára vállalta egy olyan esemény 
szervezését, melyre az ország minden részé-
ből érkeztek a nevezések, nagynevű, nem-
zetközileg ismert külföldi galambászok vol-
tak hivatalosak. „Nagyon nagy jelentősége 
volt annak, hogy a dombóvári és nagyberki 
egyesület tagjai mellénk álltak!” (Sümegi 
József, 2009.) Haász Mihály művelődésiház-
igazgató vadonatúj ketrecparkot szerzett. A 
kiállításra 103 tenyésztő 343 db galambot 
nevezett. A kiállítók és érdeklődők részéről 
olyan túljelentkezés volt, hogy a szállásigény 
Kaposvár szállodai kapacitását meghaladta.

Országos jellegű postagalamb kiállítás 
Kaposváron

1979. december 7.-8.-9.

December 7-én 12 óráig beérkeztek a ne-
vezett madaraknak. 14 órától bírálat. A stan-
dard bírálatokat Bíró József, Baricza József, 
Újházi Péter, Rucz János, Kocsis János vé-
gezték, 11 jegyző segítette munkájukat. Az 
eredmények kiértékelését 4 fő végezte Győri 
Pál a Délkerület VB elnökének vezetésével. 

A díjak egy része
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December 8-án 10 órakor ünnepélyes meg-
nyitó beszédet mondott Dr. Kovács Ferenc, 
Kaposvár Városi Tanács elnöke. Rucz János 
a Délkerület titkára felidézte az ország posta-
galambsportjának fejlődését a 30-as évektől 
kezdődően, külön foglalkozott a kerület éle-
tének alakulásával és méltatta Anker Alfonz 
tevékenységét. Részlet beszédéből:

„A hatvanas évek végére, hetvenes évek 
elejére a kerületek önállósodásával meg-
erősödtünk. Különösen meggyorsult a fejlő-
dés, miután a korábbi két kerület – Dél és a 
Délnyugat –, 1971. március 14-én egy ke-
rületté egyesült. Abban az időben a kerület 
tagsága mintegy 900 fő volt és 42 egyesület 
működött. Igaz ebből csak 26 röptetett. 190 
tenyésztő 10 úton 11.250 galambot küldött. 
Jellemző a fejlődésre, hogy jelenleg 29 egye-
sület röptet 491 csapatot és a 11 úton össze-
sen 43.257 galambot pakolt. Az állományok 
a sok külföldről – főleg Belgiumból – beke-
rült galamb hatására teljesen átalakultak, 
nagyteljesítményű, gyors, kitartó repülőkké 
váltak. Egyre inkább a hosszú távú utak 
dominálnak a programunkban. Ezeket ga-
lambjaink nagyon jól bírják. 

Nagyszerűen alakította, formálta tenyész-
tőink szemléletét, gondolkodását az a sok 
szakcikk és kerületünk kiadásában megje-
lent Repülő keresztrejtvény című szakkönyv, 
mely Anker Alfonz nevéhez fűződik. Anker 
sporttárs országosan is meghatározó volt a 
postagalambtenyésztés és versenyzés terüle-
tén. Még inkább jellemző ez kerületünkre, 
hiszen itt élt és versenyzett közöttünk. Halá-
la nagy veszteség!

Jelenleg fejlődésünk tovább tart, eredmé-
nyeinket jól reprezentálja ez a kiállítás is.” 
(Rucz János, 1979.) 

A kiállítási katalógushoz az előszót még 
maga a Mester írta. Ezen sorok és gondolatok 
valószínűleg az utolsók egyike, melyet halála 
előtt papírra vetett!

„Elérkezett az ideje annak, amire két év-
vel ezelőtt még gondolni sem mertünk volna: 
létrehozhattunk egy olyan kiállítást, mely 
nem csupán szűkebb városunknak, hanem 
az egész ország galambász társadalmának 
eseményt jelent. 

Létrehozásában széles körű lelkesedés, 
igen sok önzetlen munka, rengeteg baráti 
segítség jelentette az alapot. Ez utóbbiban 
egészen megkülönböztetett helyet foglal 
el holland sportbarátunk GERARD VAN 
DER PLUYM úrnak fáradtságot nem is-
merő szervező munkája kiállításunk sikere 
érdekében. Akciót szervezett, melynek se-
gítségével, holland sporttársaink több mint 
30 versenyórát és száznál több díjat adtak 
össze kiállításunk felejthetetlenné tétele ér-
dekében. Közreműködésével ezt a kiállítást 
évtizedekre emlékezetessé tehettük a magyar 
sportbarátok számára, továbbá olyan jöve-
delemhez jutattuk az egész magyar postaga-
lambsportot irányító szövetségünket, mellyel 
mindenki számára jobb sportolási lehetősé-
geket biztosíthat. 

Törekvésünk, hogy kiállításunk méltón 
ünnepelje Kaposvár város felszabadulásá-
nak 35. a K-01 Postagalamb Sportegyesü-
letnek pedig 30 éves fennállását. Szeretnénk 
végül azt is, hogy ezen ünnepünk megren-
dezésének módjával, részletmegoldásaival 
gondolatokat szolgáltathatnánk a közeljövő 
másutt rendezett postagalamb kiállításai 
számára is.

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki 
támogatta e kiállítás nívóssá tételét, legfő-
képpen a Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
vezetőinek és külföldi barátainknak döntő 
közreműködéséért.

Kaposvár, 1979.
Anker Alfonz

a K-01 elnöke”

A kiállítás ideje alatt háromféle tombo-
lasorsolás volt, egész idő alatt a helyszínen 
zsákbamacska, különféle tárgynyeremények-
kel és 3 db versenyórával.

December 8-án este 18 órakor kezdődött az 
ünnepélyes vacsora, kiállítási, kerületi, egye-
sületi díjkiosztóval egybekötve. A szombat 
esti vacsorán több mint 300 galambász illetve 
családtag volt jelen az ország minden részé-
ből. A vacsoránál és a szállásnál jelentkező 
zsúfoltságot a nem várt túljelentkezés okozta, 
de a rendezők igyekeztek mindenkinek helyet 
és részvételt biztosítani. „A kiállításon az én 
feladatom a szállás, tombolaeladás körüli 
ügyintézés volt. Rengetegen voltak, alig tud-
tunk szállást szerezni. Persze voltak igények 
is, hogy ki-kivel akar vagy éppen nem akar 
egy szobába kerülni.” (Tóth József, 2010.)

A kategóriánkénti győztesek 18 db repre-
zentatív holland díjat nyertek országos díj-
ként, 24 db művészi kivitelű kerámiát pedig 
kerületi díjként.

A tenyészkategória első három díját He-
gyi Lajos (Soltvadkert) nyerte. Fiatal kate-
gória győztese Győri Sándor (Tótkomlós). 
Standard hímeknél első Hegyi Lajos, máso-
dik Szentesi Károly, harmadik Deák Tibor 
(Mosonmagyaróvár), negyedik Juhász Ist-
ván (Szeged), ötödik Dávid Ödön. Standard 
tojóknál első Hegyi Lajos, második Antali 
Aladár (Szentes), harmadik Győri Sándor 
(Tótkomlós), negyedik Joó Béla (Szeged), 
ötödik Varga Lajos (Orosháza). A Sportka-
tegóriát Győri Pál (Orosháza) 5310-75-1746 
kk. tojója nyerte 11.107 díjkilométerrel. Élet-
teljesítményes kategóriában első Laki Imre, 
(Orosháza) 8626-70-138 kk. hímje 24.508 
díjkm.-el, második Barcza Béla (Debrecen) 
3375-71-37 kk. hímje 24.020 díjkm-el, har-
madik Mihók Barnabás (Törökszentmiklós) 
4493-69-202 kk. hímje 22.565 díjkm-el. 

Néhány mondat erejéig külön is foglal-
koznék a kiállítás legjobb életteljesítményes 
galambjával, Laki Imre 138-as hímjével. Ez 
a remek madár az 1975-ös budapesti Olimpia 
legjobb helyezést elért magyar sportgalamb-
ja, az 1976-os országos kiállítás sport általá-
nos kategória 2. helyezettje volt! 1979-re pe-
dig, láthatjuk 24.508 díjkm-t repült! A 138-as 
szüleit Anker Alfonztól kapta Laki sporttárs. 
Apja a 1033-as kkh. döntően Marcel Desmet 
vérű, anyja a 802-es a Faxni x Finci pártól 
kelt Kaposváron. A 802-es – a 1033 mellett 
– jelentős utódokat adott még a 808 (Daru x 
Hintő) és a 960 (Fertály x Aranyos) Anker 
hímekkel. Sajnos a 5020-67-802-es tojót egy 
macska megfogta, de a 1033-as hím más to-
jókkal is kifogástalan versenyzőket adott ké-
sőbb is. Milyen büszke lett volna a Mester, 
ha láthatja, hogy az ő galambjainak gyereke a 
kiállítás legnagyobb sztárja!

A tombolára felajánlott versenyórák egy része
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22 órakor a rendezvény nagysikerű tom-
bolával folytatódott, neves hazai és külföl-
di tenyésztők által felajánlott galambok-
kal, versenyórákkal, ajándéktárgyakkal. A 
szombat esti tombolán 20 db versenyóra, 
34 db tombolagalamb került kisorsolásra. 
A galamb felajánlásokat Janka Ferenc, Bíró 
József, Kotymán Imre, Antali Aladár, Kottek-
Anker, Szentesi Károly, Hartmann István, Dr. 
Rubányi Gyula, Németh István, Csordás Kár-
oly, Báthroy István, Erdélyi Bertalan, Vályi 
Péter, Hegedűs Imre, Barócsi Béla, Gyulai-
Erdélyi, Újházi Péter, Túri Ferenc, Malik-
Kreutz, Dr. Bajusz Árpád, Dr. Rum János, 
Czakó Lajos, Molnár Sándor, Márkus József, 
Steven van Breemen tették. Tombola után 
zene, tánc, szórakozás hajnalig.

A kiállítás utolsó napja is igazi csemegét 
tartogatott. Délelőtt 10 órakor a Dorottya 
Szálló különtermében Belgiumból és Hol-
landiából kölcsönkapott postagalambász 
filmeket vetítettek, utána fórum, melyen a 
Szövetség vezetői adtak választ a sporttársak 
kérdéseire. 14 órakor a filmvetítést megis-
mételték. „Kétszer is megnéztem egy filmet, 
amely Jos van Limpt, becenevén Klak-ról 
szólt. Galambházait, galambjait bemutató 
film végkifejleteként egy versenyről érke-
ző galambját mutatták. A galamb gazdája 
hívó szavára másodperceken belül beült, 
gyűrűlevétel, blokkolás után – első érkező 
galambként – ivott egy jó nagyot az itatóból. 
Azonnal egy mikroszkópos felvétel követke-
zett az ivóvízről. Ekkor 10-13 kis mozgó lény 
volt felfedezhető benne. Húsz perc után új-
fent bepillanthattunk az ivóvízbe, ekkor már 
a teljes felületen élénk mozgás volt. A fél óra 

múlva elénk táruló vízminta megdöbbentő 
képet mutatott. Szinte pezsgett a víz a gyor-
san szaporodó baktériumoktól.” (Száraz 
György, 2010.) 

A kiállítás december 9-én 16 órakor ért 
véget. Sümegi József sporttársnak – mint 
a szervező bizottság elnökének – gratulált 
Gerard van der Pluym, Steven van Breemen 
és Jan Wagemakers. A holland vendégek át-
adtak egy levelet, mely tolmácsuk segítségé-
vel íródott magyar nyelven.

„Gratulálunk kaposvári Sportbarátok!

Szívből gratulálunk a postagalamb kiállí-
táshoz, amely nagyszerűen szervezett volt és 
nagy sikerrel zárult. Értékeljük a sok mun-
kát, a szervezést részünkről 100 %-osnak 
tekintjük, amely alól kivétel néhány apróbb 
szépséghiba volt. Már sok kiállítást láttunk, 
de apróbb hibák mindenütt előfordultak. A 
látnivaló nagyszerű volt. Sok gratuláció. A 
kiállítás összes eseménye mestermunka volt. 
Például a galambok jó áttekinthetősége. 

Különösen magasra hágott a hangulat a 
galambórák sorsolásánál, és a díjkiosztás-
oknál. A vetítőteremben hasznos informáci-
ókat szerezhettek az érdeklődők. És mindez 
első osztályúan szervezve!

Nagyon fájt, hogy egy ember, akit min-
denki szeretett, már nem lehetett jelen. 
Anker Alfonz a magyar, holland és belga 
sportgalambtenyésztők nagy barátja volt. 
Elsősorban a magyar tenyésztőket érte nagy 
veszteség. Ő mindig és mindenkinek rendel-
kezésre állt, mindig vendégszerető, barátsá-
gos, kellemes beszélgetőtárs volt. Mindezek 

mély gondolatokat ébresztenek, mivel hogy 
eltávozott közülünk. Azonban biztosak va-
gyunk abban, hogy aki ismerte nem fogja 
elfelejteni Őt.

Együtt érzünk a családdal is, fogadják 
részvétünket, és kívánunk sok erőt a meg-
próbáltatás elviselésére, sok erőt, amelyre 
oly nagy szükségük van. Mi magunk sem 
fogjuk Őt soha elfelejteni: Anker Alfonz 
nyugodj békében!

Még néhány szó a kiállításról:
A köszönet szavaival nem tudjuk kifejez-

ni, neveket nem kívánunk említeni, attól 
való félelmünkben, hogy valakit kifelejtünk. 
Sok köszönet mindenkitől! Csodálatunkat 
fejezzük ki az összetartó munkáért, amit az 
itteni sporttársak kifejtettek. Minden töké-
letesnek mondható. Mindhárman nagyon 
örültünk a sok látogatónak és annak, hogy 
nem csak sportbarátok jöttek el. A kiállítás 
a galambsport reklámja is volt. Meggyőző-
désünk, hogy a történtek sok új sportbarátot 
hoznak.

Elbúcsúzunk, mindenkinek sok köszöne-
tet mondunk az értünk tett dolgokért és kívá-
nunk sok sikert a sportgalambtenyésztésben, 
a sporttársaknak és családjaiknak sikeres 
boldog újévet!

G. van der Pluym
J. Wagemakers

ST. van Breemen

A szervezők nevében Sümegi József és 
Kuti Lajos a Postagalambsport 1980. febru-
ári számában köszönetet mondott mindazon 
hazai és külföldi tenyésztőknek, akik rész-
vételükkel, munkájukkal, felajánlásaikkal 
támogatták és emelték a kiállítás színvonalát. 
„A szervezést nagyon megzavarta Anker Al-
fonz halála, de a nehézségeket leküzdve úgy 
próbáltuk megszervezni, ahogy azt Ő elkép-
zelte és akarta. A kiállítás lebonyolításával 
emlékének is adóztunk.” (Sümegi József, 
2009.) Az előzetes elképzelésnek megfelelő-
en a tombolabevétel 60%-át a Magyar Posta-
galambsport Szövetség fejlesztése céljára, a 
Szövetség számlájára átutalták. A fennmara-
dó 40%, az egyesületet patronáló kaposvári 
Móricz Zsigmond művelődési Házat illette. 
„Egy lakás árányi összeget utaltunk át a 
Szövetségnek.” (Tóth József, 2010.)

Rohan az idő… kezdtem mondandómat. 
1979 óta sok idő eltelt. A kaposvári „Orszá-
gos jellegű postagalamb kiállítás” valószí-
nűleg már csak a résztvevők emlékezetében 
él, a fiatalok nem nagyon hallottak róla. Ér-
demesnek tartottam felidézni. Anker Alfonz 
halálával Kaposvár jó időre megszűnt zarán-
dokhely lenni. A kiállítás e nagyszerű időszak 
záróakkordja lett. 

Anker halála után a kaposvári egyesület 
vezetését Sümegi József vette át. 13 évig volt 
megszakítás nélkül egyesületi elnök és sokat 
dolgozott a kaposvári postagalambászokért. 
Anker Alfonz barátja és híveként egész ga-
lambász pályafutása alatt kitartott az Anker-
galambok mellett. Írásom második része er-
ről szól majd. 

Ferenczi Igor
K-01 Kaposvár

Egyik versenyóra, mely ma is kiválóan működik. Joop Rams (Hilversum) ajándéka
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hogy válasszuk ki célszerűen a galambjainkat?
A szelekció olyan művelet, amelyet per-

manensen (állandóan) végezni kell. Az okta-
lanul tartott galambok semmilyen évszakban 
nem hoznak hasznot. Ezek mindig csak csök-
kentik a törzs teljesítményét. Mindenekelőtt 
megfontolt szándékkal kell eljárni, ami hasz-
nos, az maradjon, mert a többi csupán bal-
laszt és elválik a lényegestől.

Mindig kértem a barátaim és ismerőseim, 
hogy a galambjaikat szelektálják. Ha meg-
fogadták a tanácsomat, egész sok galambot 
ki kellett selejtezniük. Az ilyen magatartást 
azonban én nem tudtam megérteni, aztán 
engem néha elhívtak, hogy mutassam meg 
nekik a lehetőséget arra, hogyan kell három 
galamb közül egyet kiválogatni, hogy ezzel 
náluk a legjobbakat tartsam meg. Ekkor ne-
kik ugyanis már saját véleményük alakult ki.

Bizonyos körülmények között azonban 
őket az érzékük vezette vagy instruktív mó-
don helyesen cselekedtek. De a saját törzsük-
ről nem alakult ki véleményük. Azt gyaní-
tom, hogy egy bizonyos kívánalom az, hogy 
konzekvensek (= következetesek) legyenek. 
Az érzékek helyet nekik az értelmükre kell 
koncentrálni, ami arra emlékeztetné őket, 
hogy egyszer vagy kétszer már sok pénzük-
be került az olyan galamb vásárlása, melyek 
híres szülőktől származtak. Ha egy bizonyos 
törzsben egy jó galamb adódik, amelyik át-
lagosan jól repült, azt könnyű lesz megtalál-
ni. Ő elárulja saját magát, nem is kell kézbe 
venni. Ehhez a művelethez nekem nem szük-
séges a galamb tulajdonosa, mert felismerem 
magam is. Probléma akkor jelentkezik, ha a 
galamb második vagy hetedik helyen vég-
zett. De egyáltalán az ilyen galambnál mu-
tatkozik-e különbség. Ha meggondoljuk azt, 
hogy a galamb 12 verseny alkalmával kb. 
négy alakalommal helyezte magát, akkor az 
ilyen galambot nem kell megünnepelni.

Az ilyen állományhoz nem kell szakértő, 
akinek döntenie kellene. Jóhiszeműség kell 
ahhoz, hogyha valamelyiket jónak minő-
síthetjük és érte kinyitjuk a pénztárcánkat. 
A problémát mindig a legjobban de a leg-
olcsóbban akarjuk megoldani. Használd a 
szemed és figyeld meg a galambot minden 
alkalommal, használd az értelmed, állíts saját 
magad elé mértéket, amely reális legyen és 
felejtsd el a reménybeli gondolataid. Ekkor 
elérheted a galambsport célját.

Foglalkozzunk egyszer a fészek legfiata-
labbjaival. Légy elővigyázatos, ha ürülékük 
vizenyős. Ennek valószínű oka az, hogy a 
szülők túlságosan sok ásványi anyagot és vi-
zet vettek fel. Kísérletezzél olyan párral, ahol 
az ürülék megfelelő. mert ha a szülők elvileg 
jók, akkor az ürülék is megfelelő lesz. Ha 
nem, a galambot ki kell selejtezni.

Többet mondanak azok a fiatal galambok, 
amelyek már kb. 30-35 naposak. Ezeknek 
már úgy kell kinézniük, mint a marcipánnak. 
Ezek közül aki nem teljes lakkban ül, az so-
hasem lesz jó. Mások ettől az időtől kezdve 
szépségükből veszítenek, de ezeket másként 
kell megítélni. De valamit tőlem átvehetsz, 
azok, amelyek 30-35 naposak és különösek, 
azok szépen fognak vedleni. Mégsem lesz 
mindegyik jó, a jók nem mindig ezek között 
ülnek.

Ettől kezdve a külvilágnak nagy befolyása 
van. Sokakat megrontja, de erre még visszatérek.

Figyeld meg továbbá, neked fel fog tűnni, 
hogy időváltozás esetén, ami esővel is jár, az 
állatok ürüléke nedvessé válik. Még láthatób-
bá lesz hideg idő esetén, ha az állat tollai táp-
lálkozás alkalmával összevissza állnak és ide-
oda szaladgálnak. Ezeket ki kell selejtezni.

Ha kizárólag özvegyekkel versenyzel, a fi-
atal tojóknál ez kritikussá válik.

Én ebben az évben csak annyit tartottam 
meg, amennyire nekem a következő évben 
mint özvegy, szükségem lesz. Ha jól meg-
szoktak, akkor a fiatalok versenye után volier-
be kerültek. Ez a törzsnek jó levegőt adott. 
Itt nem vált lehetővé a sarkokban az állatok 
összebújása. Ilyenkor a galambok az esti tré-
ningröptetésüket jelentősen jobban végezték. 
Minél több időt tudtam én a fiatal galam-
bokkal eltölteni, velük kontaktust teremteni, 
ez annál előnyösebb volt. Ettől a rendszer-
től többé sohasem fogok eltérni. Amióta jó 
galambokat tenyésztek, ezek jó tojókká is 
váltak. A fiatal galambokat a legnehezebb a 
repülési teljesítményük alapján megítélni, 
mivel ez az iskolázásukkal van összefüggés-
ben. Én az egész törzsemtől várok jó ered-
ményt, nem pedig az egyes állatoktól.

A fiatal galambjaimat én úgy szelektálom a 
megfigyeléseim alapján, hogy azokat tartom 
meg, melyek a fiatalok röptetését jól kiállták, 
még akkor is, ha csak röviddel a vége előtt 
tértek haza. Németországban a fiatalok röp-
tetése problematikus dolog. A feleresztések 
a szélrózsa minden irányába történnek. Mit 
lehet ekkor az egyes állatoktól elvárni a ha-
zafelé vezető út irányába, ha a visszatérésük 
útját ellen- vagy keresztirányban egy madár-
csapat keresztezi?

Kevesen vannak olyanok, amelyek egy ilyen 
nagyobb csapathoz nem csatlakoznak. Vannak 
fiatal állatok, amelyek már két vagy három ver-
senyen részt vettek, a következőnél egy 20 km-
es távolságnál viszont hetekig távol maradnak. 
Természetesen ennek olyan oka is lehet, hogy 
a korábbi röptetések alkalmával szerencséjük 
volt, helyes csoporthoz csatlakoztak a helyes 
irányban. Vándorlásuk alatt nem váltak butáb-
bá, mert ebben az esetben sikerült a túlélés ne-
héz helyzetét megtapasztalni.

Ezzel kapcsolatban nekem két példám 
van: az én „102”-em nekem nem hozott díjat. 
Négyszer későn érkezett, az utolsó verseny 
alkalmával 14 napig repült. Évesen kétszer 
első helyezést nyert és később mindig meg-
bízhatóbb és gyorsabb lett, négyszer nyert 
első helyezést a versenyek során. Aztán a 
„202”-es és a testvére az utolsó fiatalok ver-
senyén véletlenül karácsony előtt egy héttel 
tértek haza. Évesen repültek 10. és 11. he-
lyezést. Az első évben a „202”-es három első 
helyezést ért el. Ennél eredményesebb ga-
lambot én nem tenyésztettem. Később csak 
egyszer mondta fel a szolgálatot, és csak egy-
szer fordult elő, hogy nem az első tíz között 
végzett volna.

De ezek kivételek, mert általában az éve-
sekre ugyanaz vonatkozik, mint a fiatal ga-
lambokra. Mindkét korban még tanulniuk 
kell. Én nem vagyok azon a véleményen, 
hogy nekik az erő hiányzik, hanem még sok 
hibát vétenek, nem repülnek nagyobb tá-
volságra, ha a saját csapat nem húzza őket. 
Figyelj arra, hogy erős oldalszélnél támad a 
legnagyobb problémájuk és adódik meg egy 
szabály. Egy meghatározott repülési vonalon, 

ha oldalszél uralkodik, de emellett a nap me-
legről is gondoskodik, akkor jól szerepelnek. 
És na csak egyszer hozott haza díjat, akkor 
még nem fogok róla lemondani. Gondolj 
arra, hogy évente, ijedtség miatt, a galambok 
hazatérnek anélkül, hogy tudnák, mi történt 
velük. Ezt a tényezőt iktasd be a meggyőző-
désed közé, ha a galambjaid közül egyiktől 
vagy másiktól meg akarsz válni. 

Egy éves galambhoz is köt engem egy 
esemény. Évekkel ezelőtt egy ismerősöm-
nek átengedtem egy csomó fiatal galambot, 
amelyeket én igen nagyra becsültem. Én azt 
a tanácsot adtam a tenyésztőnek, hogy adjon 
nekik pihenőt és aztán küldje őket a 600 km-
re. Az eredmény: sláger első lett belőlük.

A következő évben volt egy megbízható 
versenyzőm, amire nem hiába vártam. Miu-
tán a sorsát a kezembe kellett vennem, hogy 
megmutassam számára a helyes utat a hibái-
ból, mert ehhez szokva volt, egyszerűen be-
állt a csapatba.

Az idősebb állatoknál nincs pardon. Ezek-
nél saját magunknak kell a mércét felállítani. 
Ha én RV-mester akarok lenni (RV = régiós 
egyesület), nekem olyan galambokra van 
szükségem, amelyek legalább 8-ikak lesznek 
a versenyen. Ezek csak azok részére érdeke-
sek, akik a galambsportban abban érdekeltek, 
hogy a versenynapon minél többet szerepel-
jenek. természetesen itt is vannak kivételek, 
ha pl. a származás a legjobb, vagy a testvérei 
szokatlanul jó versenyzők, akkor megvan a 
sanszuk arra, hogy a tenyésztésben részt vál-
laljanak.

Ha valaki követi az én metódusomat, annak 
garantálom, hogy nem lesz terhelt törzse. 

Nekem van egy tenyésztő család ismerő-
söm, akiknek naponta a munkahelyükre kell 
menniük és nekik 20 pár özvegy, plusz 7-8 
tenyész párjuk van és ez nekik elég. Galamb-
jaikról optimálisan gondoskodnak olykép-
pen, hogy dúcukat reggel és este kitisztítják, 
élelmezik, megfigyelik őket.

Mások, akik a dúcot csak hétvégén tisztít-
ják ki, nem szívesen látogatják az állatokat, 
mert körülöttük csak el nem végzett munkát 
látnak. Ez akadályozza őket. Te is ilyesfélét 
figyelhetsz meg a szomszédodnál, akinek 
háza mellett kert van. Ezek csak néhány ga-
lambot tartanak meg, a többieken túladnak.

Ha az ilyen tenyésztőkhöz bejelentés nél-
kül jelenünk meg, akkor rögtön megvan a vá-
laszuk: „Mást nem enged meg nekem ezzel 
kapcsolatban a munkaidőm!” Teljesen meg-
fordítva van.

Neki túlságosan nagy állománya van és 
az ezzel kapcsolatos tisztogatást nem tudja 
elvégezni. Az ilyen telített csoportból olyan 
törzset kellene kialakítani, melyben csak a 
legjobbak maradtak benn. A döntő előny az, 
hogy a kiválasztott özvegyeket jó formába 
kell tartani, kölcsönösen sungba kell őket 
tartani és akkor ők is felmelegednek. Ez az 
állapot akkor zavarodik meg, ha a követke-
zőkben beérkezett állatok negatívhatással 
lesznek a többi csoport-társaik vonatkozá-
sában. Megmondhatom még, hogy melyik 
az a csoport, amely könnyebben vezetheti 
meg? Ily módon és nem másként kell bánni a 
mestereknek ma és holnap is a tojókkal, ez a 
holnap sikerének a titka.

Harry Tamsen 
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UNGARN fickók és barátaik Németországban - (1. rész)

Immár többedszer jártam Németország-
ban a letelepedett Magyar galambászoknál, 
akik nagy szeretettel, barátsággal fogadták az 
Anyaországból érkező vándort.

Ilyen többek között TARÁCSKI ISTVÁN 
– aki 02953, Gablenz, Sagoinza 32-ben (tel.: 
00-49-03576-204221) él családjával, festői 
környezetben. Ahol a levegő ózonban gaz-
dag. Itt a fenyőerdőben, ahol István él. Itt 
szinte érezni lehet a fenyőgyanta illatát is. 
Az itt vendégeskedő minden sejtjébe beépí-
ti ezt a gyógyító tiszta levegőt. Irigykedtem, 
csodáltam ezt a festői környezetet, melyet 
nem hagytam szó nélkül „Más sokat fizetne, 
ha ilyen környezetbe tölthetne egy-két hetet, 
mások talán fel sem tudják mérni a természet 
adta csodás értékeit.”

Egy kis bevezető bemutatás a környék-
ről: Tarácski István a festői környezetben – 
egy fenyves erdő közepén – galambászkodik, 
mely a ragadozók paradicsoma is. Lakásának 
közelében található az ODERA jobb part-
ján egy több hektáros parkban műemlékké 

nyilvánított kastély (mely ma már a VILÁG-
ÖRÖKSÉG részét képezi) a különböző meg-
szállások, területfoglalások kapcsán teljesen 
le akartak rombolni, de fel is gyújtották. A 
Német egyesítést követően ezt a csodálatos 
kastélyt felújították/újítják, hiszen ez egy für-
dővároshoz köthető hely. A pihenni, gyógy-
ulni vágyók meglelik testi és lelki nyugalmu-
kat, nevezetesen Weisswasserban.

Ismeretségünk néhány évre datálódik. 
Először Tarácski Sporttárssal és feleségé-
vel DORISSAL, valamint német galambász 
barátaival Rathmann Karstennel és annak 
feleségével RAMÓNÁVAL Juhász Ernőnél, 
Esztergom-Kertvárosban találkoztam egy 
őszi postagalamb záróverseny alkalmával. 
Ezt követték a kölcsönös látogatások. Láto-
gatásunk alkalmával, melyet Juhász Ernővel, 
majd Teremy Lászlóval közösen tettünk meg, 
több német galambászt is meglátogattunk.

Első és második látogatásunk alkalmával 
is késő du., illetve kora esti órákban érkez-
tünk meg, ugyanis a technika ördöge közbe 
szólt. Így egy kis kerülővel, csalingázással, 
de végül is célba értünk.

Budapestről a kora hajnali órákban indul-
tunk, de a jelentős távolság (750 – 800 km) 
miatt, egy kis pihenő közbeiktatásával későn 
érkeztünk meg. Vendéglátóink már türelmet-
lenek voltak, miért is késünk, hiszen számí-
tásaik szerint már rég meg kellett volna ér-
keznünk.

Érkezésünket követően a szuvenírek ki-
csomagolása következett majd, István fele-
sége DORIS – aki elég jól beszél magyarul 
– mindenféle jóval ellátott minket. A hosz-
szú, fárasztó utról úti beszámolót tartottuk, 
közben sörözgettünk, így még hangulato-
sabb lett. A sörözgetés is elősegítette pihe-
nés utáni vágyunkat, nem sokkal később 
pihenőre tértünk.

Másnap bőséges reggeli volt feltálalva ré-
szünkre – a bőség zavarában volt részünk. 
Ezt követte a galamb mustra. Tarácski Sport-
barátunk megmutatta galambjait, melyek 
többrészes galambdúcban vannak elhelyez-
ve. Külön a tenyészek, a fiatalok. A verseny-
galambok részére tágas, de egyszerű fülkék 
vannak kialakítva.

Tarácski Sporttárs galamblétszámát te-
kintve verseny- és tenyészgalamb összesen 
80 db. körül van. A tenyészgalambok ké-
nyelmét, komfortját egy tágas volier bizto-
sítja. István galambjai szemmel láthatóan 
jól érzik magukat. Ottlétünk alkalmával a 
volierben elfeküdtek, napoztak, sütkérez-
tek.

Az UNGARN fickó jól kezelt/kiforrott 
állományával – melyek ALL ROUND ga-
lambok – már az 1980-as években komoly 
elismerést vívott ki magának, melyet a néhai 
HAÁSZ FERENC 1984. januári Postaga-
lambsport Újságban megjelenített. Amikor 
már gyökeret eresztett István, és családot 
alapított, a ház hátsó udvarában építette fel 
jelenlegi új dúcát.

István időközben német állampolgárságot 
kapott, de egyesületének az első számú veze-
tője tisztségét is kiérdemelte.

István 1981-ben csapatbajnokságot nyert, 
ezt folytatva 1983-ban újra bajnokságot 
nyert, de már nem csak egyesületi, hanem 
kerületi szinten is az élmezőnybe került.

Tarácski Sporttárs a versenyeredményei 
kapcsán, nem egy hencegő típus, de rendkí-
vüli vehemenciával, drasztikusan versenyez-
teti kedvenceit. Jelszava: „vagy húz a szürke 
vagy megszakad”. Már ebben az időszakban 
is volt olyan tojó madara, mely (7) hét helye-
zést tudott produkálni 12 bekosarazott útból 
úgy, hogy a versenyszezon előtt 5 db galam-
bot kellett előre megnevezni.

Ebben az időszakban Szegedről verse-
nyeztek, mely Szeged és Gablenz közötti tá-
volság: 729 km.

István lakásától távol dolgozott, esetenként 
két hétig is távol a családtól, kedvenceitől.

Ki látta el ebben az időszakban mada-
raidat és hogyan lettek felkészítve a verse-
nyekre?

A kedves feleségem DORIS a két pici 
gyermek nevelése mellett még ebben is ak-
tívan besegített.

Felkészítésben egyaránt, de az időközben 
kialakult galambász kapcsolat – galambász 
barátok – segítettek, akik ugyan riválisok 
voltak, de nem ellenségek.

Természetesen kérdések özönlöttek nem 
csak tőlem, hanem a velem együtt érkező tár-
saktól is.

Milyen módszerrel versenyezteted ma-
daraidat?

Özvegységgel, ahol a hímek és tojók egy-
aránt részt vesznek a versenyeken, minden 
távon.

Tarácski a dúca előtt füröszti madarait

Tarácski I. és Juhász Ernő



2013. augusztus 9

Mikor szoktál párosítani?
Minden év március első napjaiban, az idő-

járás függvényében. Madaraim versenyek 
előtt egy pár fiatalt nevelnek, majd szétsze-
dem őket és kezdődik az özvegység.

Szoktad madaraidat a közös tréningek 
előtt egyéni tréningben részesíteni?

Igen a közös tréningek előtt 8-10 alka-
lommal munkahelyem irányába viszem őket 
és 25-30 km-ről engedem fel. Sajnos nem 
tudom figyelemmel kísérni, hogyan jönnek, 
esetleg milyen sorrendbe, kihagyásokkal. 
Amikor már délután hazaérkezek, mind a he-
lyén van.

Versenyek közben viszed madaraidat 
egyénileg?

Akkor már nem, hiszen kellően be vannak 
tréningeztetve és az megítélésem szerint elég 
nekik.

Hogyan takarmányozod madaraidat?
Nos, miután özvegységgel versenyzek, 

kétféle özvegy takarmányt vásárolok – len-
gyel és német –, melyeket összekeverek és 
azt kapják, valamint megfelelő minőségű ás-
ványi anyagot, illetve minden földi jót.

István minden titkolózást nélkülözve meg-
mutatta a takarmányos kamrát, ahol az ásvá-
nyi anyagokon kívül semmi más nem volt 
látható. Elmondta, „én semmi féle hókusz-
pókusznak nem vagyok híve „a galamb mag-
evő, építse be a szervezetébe a magokból 
amire szüksége van. Vitaminokat nem adok.

Megjegyzés: Igaza van Istvánnak, de azok 
a takarmányok, melyek ott voltak 98% tisz-
taságúak és a csíraképességük szintén annyi 
lehet.

Fiatalokat versenyezteted?
Igen nagyon intenzíven a korábbi években 

és ezután is. Sajnos 2011-ben a fiatalok verse-
nyeztetését elhanyagoltam és a 2012. évben az 
egyéves madarak eredményei már nem voltak 
olyanok, mint a korábbi években. Egy német 
közmondást idézek és vallom én is, hogy „amit 
Jancsika nem tanul meg, János már soha”.

Honnan szerzed/szerezted be madaraidat?
Nagy részben magam tenyésztettem ki 

őket, de esetenként hozok be egy két db ma-
darat kipróbálásra és ha az saját állományom-
ba befér, be illik – értékeit figyelembe véve 
– akkor tenyésztek velük. Került hozzám ma-
dár Magyarországról Kerék Gábortól, Juhász 
Ernőtől és másoktól is. Többek között sikeres 
volt a Be 99-5091081 – Szupermen x NL 96-
1730765 Schalie párosításból származó utód. 
Ezt az utódot már tenyésztésbe tettem a kerü-
leti Champion – 667 kék tojómmal is, mely 
párosításból kiváló utódok jöttek napvilágra.

István a csevegés szünetében madarait dúc-
részeikből külön-külön kiengedte. Ekkor igen 
nagy meglepetésben volt részünk. A kirepülő 
madarak irgalmatlan sebességgel kezdtek re-
pülni, szinte cikáztak a levegőben. Gondol-
tuk, hogy ragadozó jelent meg, melyet árkus 
tekintetünk nem vélt felfedezni. Azonban 
néhány perc elteltével a fenyvesből bizony 

előkerült a ragadozó, mely üldözőbe vette 
István kedvenceit. A madarak megítélésünk 
szerint egy órát voltak távol – látókörünkön 
kívül – majd ugyanazzal a sebességgel szinte 
fejünket verve tértek be a dúcukba.

István elmondta, hogy bizony ezt a mada-
rai már megszokták és a versenyek alkalmá-
val többször is előfordult, hogy már a bejáró-
ra leszállt madarat kapja ki a ragadozó.

Kezünkbe került egy remek tarka tojó, 
melyet már korábban kissé megtépázott 
a ragadozó. Ez a madár a DV 9728-07-
293 kék tarka tojó kiváló izomzattal, szem 
szemcsézettel rendelkezik, mely minden 
évben csillogtatja tudását eredményeiben. 
Kértük Istvánt, hogy ezt a madarat ne rep-
tesse tovább, hiszen elmondása szerint 
tenyészértéke is kiváló, melyre részletesen 
ki fogok térni. István azonban hajthatatlan 
konoksággal válaszolta „vagy húz a szürke 
vagy megszakad”

Hová is kerültek még galambjaid?
Információim szerint Magyarországra több 

helyre kerültek galambjaid, melyek ajándék 
formában kerültek az Óhazába.

István a keményfejű Tolna Megyei – Kurdi 
születésű Ungarn Fickó összeszorított szájjal 
hümmögte el. Sok galambászt eredményhez 
juttattam, az Óhazában.

Tudom, hogy galambjaidnak utódai Tolná-
ban, de dél Magyarországon is kiválóan telje-
sítenek. Igaz dél Magyarországon van pl. az 
59. helyezéses madár apja: DV 09728-04-16 
k. Hím, valamint ennek anyja a DV 09706-
01-1543 kék tojó. Dél Magyarországon van 
tenyésztésbe vonva. Ez a madár verseny 
eredményeiben remekelt, hiszen 2005.07.09-
én Párizs - Gablenz 916 km. Ekkor a Zóna 
4-ben 2-ik díjas madár volt. A DV 09706-
02-667 kék tojó 3 év alatt teljesített 13 / 13- 
út alapján 5243 km-t ért el és ÁSZ pontjai 
= 931,49, ez szintén Magyarországra került 
ajándékként. Igen annak nagyon örülök, ha 
az eredményekről beszámolnak. De azok az 
igazi galambász barátok, akik őszintén tájé-
koztatnak az elért eredményről, vagy netán a 
kudarcokról.

Információim vannak arról is, hogy Ta-
tabánya környékére is ajándékoztál 20 db 
fiatalt, viszont azok teljesítményéről nem 
tájékoztattak, sőt meg sem köszönték, még a 
vendéglátást sem. Istvánnak erre csupán egy 
rövid válasza volt „Hagyjuk”.

Igen értem, de ilyenek vagyunk mi ma-
gyarok?

Eredményei a teljesség igénye nélkül:
Néhány évet tanulmányozva a Brieftaube 

újság alapján
2007
Szövetségi 13-ik, All Round 10-ik, Egyéves 

galambok 7-ik, Német Újság - Brieftaube: 
9-ik, NEMZETI LIGA: A-B-C első osztály, 
Hónap galambja: 5-ik – 2500-3000 küldött 
galamb közül, Bronzérem tulajdonosa.

2008
Röpcsoport 8-ik, 2500-3000 galamb közül 

ÁSZ-pontok alapján, Német bajnokság 4-ik, 
Egyéves galambokkal 2-ik, Champion tojók 
3-4-5-ik, Kerületi bajnokság, 5-ik, Legjobb 
egyéves kerületi tojó: DV09728-07-293 – 13 
út = 13 helyezés = 5026 díjkm. - 985,44 ÁSZ 
pont: ekkor a legjobb dúc galambja: 3 év alatt 
35 helyezés.

2009
Német Szövetségi Bajnokság 3-ik, 

Briftaube újság

2010
Szövetségi Bajnokság: 5-ik, Német baj-

nokság 8-ik, Egyéves galambokkal 10-ik, 
Brietaube újság: 4-ik, Kerületi bajnokság: 
6-ik, Champion tojó 7-ik, Kerületi tojó ga-
lamb: 39. HELYEZÉS – 13,977 DÍJKM. (3. 
Db-nak) Aachen 607 km 5. helyezés 3-ik, 
4-ik, 5-ik, 15-ik, 18-ik, Brüsszel 714 km 14 
küldött galambból 13 db a listán pl.: 4-ik, 
8-ik, 11-ik, 12-ik,. Oostende 812 km 15 indí-
tott galambból, 12 db a listán pl.: 1-2-4-6-7-, 
Orleans: 999,328 méter: 13 küldött galamb-
ból 8 db a listán.

2011
Nem kívánom teljes részletességgel untat-

ni a tisztelt sporttársakat:
A versenyek előtt 5 db galambot kell meg-

nevezni a 10 versenyútra vonatkoztatva.
Eredmények megoszlása: 10 versenyút 

alapján:
60. helyezés: 15 db hím és 45 db tojó = 60 

helyezés: 4519,33 pont, 24995 díj km.

2012
Csupán egy tételt emelek ki. Röpcsoport 

bajnokság előre nevezett 5 db galamb 12 út 
alapján:

Röpcsoport 11-ik, 16 db hím helyezéssel 
és 44 db tojó helyezéssel = 60 helyezés = 
4766 pont = 20640. díjkm.

Megjegyzés: a DV09728-07-293 kék tar-
ka tojó eredménye: 5 év alapján 59 helyezés, 
de még a lánya is, fia is kiválóan teljesített: 
a DV9728-11-105 12 / 7- 331,76 ÁSZ pont, 
2049 km, valamint a DV09728-10-881 fia, 
12 / 10 - ÁSZ pont 628,03, 3503 km.

A különböző tenyésztőktől – galambmust-
rákról visszatérve – este meglepetésünkre egy 
galambász társaság jelent meg, ahol egy bú-
csúesttel egybekötött tábortűz melletti vacso-
ra következett tiszteletünkre és társaságunkat 
megtisztelte Mixdorf Klaus sporttárs is.

Távozásunk alkalmával István a padlásán 
elhelyezett serlegeket – melyeket galambjai 
nyertek – részünkre átadta azzal, hogy kezd-
jünk vele valamit. Hát kezdtünk is. Részben 
a B-12 PGE. 60-ik évfordulójának alkalmával 
használtuk fel, nem kis meglepetést okozva 
sportbarátainknak. Ezt természetesen egyesü-
letem nevében ezennel is megköszönöm / kö-
szönjük Istvánnak.

Szerkesztette és a fotókat készítette: 
Szabó Ferenc – Picoló dúc
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A szuperlatívuszok dúca: Wolfgang Roeper
A beceneve „Szürke Farkas”, de olyan 

ismert, mint a „Tarka Kutya.” Wolfgang 
Roeperről, a sikereiről a módszereiről, már 
oly sokat írtak, hogy nem lesz könnyű eset 
róla valami újat előkeresni.

Eberhard Haase

Először a szuperlatívuszai szerint szeret-
ném karakterizálni, méghozzá három szem-
pontból:

1./ A teljesen szokatlan sikerei miatt. 
Többszörösen ismétlődő Körzet-, Kerület-, 
Régiószövetség- és Szövetségi bajnok, több-
szörös Kiállítás Győztes a Szövetségben, 
a Nemzeti Ász-galambok között, és több-
ször képviselte Németországot a Galamb-
Olimpiákon.

2./ A csúcsteljesítmények állandósága 
miatt, ami már több mint 40 éve tart. És 
még olyankor is, mint 2005, amikor minden 
tenyészgalambját elrabolták, csak egészen 
rövid időre esett ki a győzelmi szériája.

3./ A rendkívüli teljesítménye miatt 
2012-ben, 1. díj a Szövetségi rövid-, közép-, 
és hosszú távú, valamint az Évesek Bajnok-
ságában, megnyerte a Klinika-Kupát és az ex 
orbitális helyezései miatt a Szövetségi Ász 
galambok között – 1., 2., 4., 6., 7., 8., és ez 
a csoport képviselte a Német Szövetséget a 
szlovákiai Nyitrán, az Olimpián. Az általa 
elért pontszámok a közép-, és hosszú távon 
rekordnak számítanak, ilyen magas pontokat 
még nem ért el senki és ezt már nem is le-
het felülmúlni, mivel 2013-tól a Bajnokság 
feltételei megváltoztak. Az Ász galambok 
pontszám-feltételei 2004-ben léptek életbe 
és azóta csak egy alkalommal volt az 1. Ász 
hím pontszáma magasabb, mint 2012-ben, 
és ezelőtt még senki nem tudott 6 Ász hímet 
helyezni a Szövetségi értékelésben az első 
8 közé.

Továbbá itt van még a felsorolásban, hogy a 
„Gouden Duif” (arany galamb) versenyen is 1. 
helyet ért el a német galambászok között. 

A fantasztikus 2012. évet értékelve még 
egy másik szempontot is figyelembe kell 
venni. Két évvel ezelőtt, 2010-ben szintén 
az első helyen végzett a Német Szövetség 
Bajnokságában és 5 hímje az Ász bajnok-
ságban az első 13-ban foglalt helyet. Ez a 
csapat azután teljesen feloszlott és 2011-ben 
csak évesekkel versenyzett 8 úton és ezek-
kel is megnyerte a Középtávú Bajnokságot 
és az Évesek Bajnokságát a Régió Szövet-
ségben. (Regionalverband 150 Hamburg, 8 
Röpcsoport, 583 versenyző dúc). 2012-ben 
azután az évesek és a kétévesek is kosárba ke-
rültek, és íme a fent leírt  „csodaeredmény”.

Hogy ilyen rövid idő alatt, szinte egy csa-
pásra egy új csapatot tudott felépíteni, azt kö-
szönheti a sokéves tapasztalatának és termé-
szetesen kiemelkedő tenyészgalambjainak. A 
tenyészgalambok 90 százaléka kiváló verseny-
galamb volt, közöttük 7 Olimpiai résztvevő és 
10 Nemzeti Ász. Tenyésztojóként Wolfgang 
Roeper a győztes tenyészhímek testvéreit 
alkalmazza, mivel nála a tojók csak fiatalon 
kerülnek kosárba és ezek az eredmények nála 
csupán alárendelt szerepet játszanak.

A szerencse is közrejátszik
Természetesen a szerencse is hozzátar-

tozik, ahhoz hogy valaki ilyen kiemelkedő 
eredményt elérjen, ismeri el Roeper sporttárs. 
Példaként említ egy 600 km-es versenyt, amit 
még hétfőn fel lehetett engedni, mert enélkül 
a legtöbb, fent említett kimagasló eredmény 
nem lett volna elérhető. Ezen a versenyen 
112 tenyésztő vett részt 2117 galambbal. 
Wolfgang 16 db-ot küldött. A galambokat 
8.20-kor engedték fel Torun-ból, amiből azu-
tán egy idegtépő verseny lett. 16.59-kor szállt 
le az első galamb, a 272-es, az antennára. Ez 
volt eddig a legjobb és ezzel a győzelemel az 
1. Ász Hím címet szerezte meg. Itt kezdődött 
el az idegháború. Wolfgang több bajnokság-
ban is vezető helyen volt, viszont a többi ga-
lamb nem mutatkozott. 17.12-ig kellett várni, 
míg a 269-es landolt és egy perccel később a 
016-os. Nagy megkönnyebbülésére a kiérté-
kelés azt mutatta, hogy a három galamb az 1., 
2., és 3. helyet szerezte meg és a küldött 16 
galamb, 15 helyezést hozott.

Még egy másik körülmény is hozzájá-
rult a szerencséhez. Az elmúlt télen a RegV 
100, a RV Südholstein először, további 6 
Röpcsoporttal fogott össze egy versenycso-
port kialakításához, amivel jóval nagyobb 
galamb-, és versenyzőlétszám jött létre, ami 
jó hatással volt a nagyobb Ász-pontszám 
megszerzésére.

Egészségügyi ellátás
Wolfgang Roeper civil foglalkozásában 

pharmareferens volt egy Brüsszeli világcég-
nél, ahol humán gyógyszerekkel foglalkozott. 
Sok tenyésztő úgy gondolta, hogy a gyógy-
ászati anyagok alapos ismerete adta az alapot 
Roeper rendkívüli sikereihez. Ennek azonban 
az ellenkezője az igaz, mert Wolfgang ter-
mészetesen a gyógyszerek mellékhatásának 
veszélyét is ismeri (például antibiotikum), de 
bízik bennük és általában, állatorvosi tanács-
ra, megfelelő vizsgálatok elvégzése után 
alkalmazza. Egyébként is nagy súlyt helyez 
állatai egészségének megőrzésére és folyama-
tosan konzultál ismert állatorvosokkal, mint 
Dr. Warzecha, Dr. Becker, és Dr. Marien. Az 
utóbbi doktor készítményei közül pl. használ-
ja a „Schwarzen Sirup”-ot, egy ásványianyag 
keveréket, és egy kondíció port. Mint már 
említettük, Wolfgang a „vak-kúrát” (rezisz-
tencia vizsgálat nélküli antibiotikum haszná-
lata) a fent említett okok miatt nem használja, 
de ez alól kivétel a második költés előtt egy 
egyhetes Ronidazol-kúra trichomonas ellen a 
versenygalamboknál. A versenyidőszakban, 
hetente egy alkalommal (amikor a galambok 
úton vannak), a dúc lángperzselővel van fer-
tőtlenítve, hogy a fertőző-csira terhelés ala-
csony szinten maradjon. Nagyon fontosnak 
tartja a kötelező Paramyxo oltást.

Természet- és állatbarát
Wolfgang  a természet szerelmese, ezen 

belül különösen a madárvilág az ami nagyon 
érdekli. Kora tavasszal már napfelkelte előtt 
távcsövével kivonul a természetbe, hogy a 
madarakat megfigyelje. A téli madáretető-
nél összesereglett madarak némelyike már a 
tenyeréből csipkedi ki kedvenc csemegéjét. 

Talán ennek is következménye, hogy kapcso-
lata az özvegyekkel rendkívül szoros. Egy jól 
áttekinthető 40-es versenyállomány lehetővé 
teszi, hogy az özvegyekkel szinte egyenként is 
foglalkozzon és aki már járt nála és megfigyel-
te milyen játékos viadalokat vív az özvegyei-
vel, választ kapott a „csodaszer” kérdésre.

Ezek a játékok erősítik a galambok öntu-
datát, szinte megszépítik, erősítik a dúchoz 
tartozást és motiválják a gyors hazatérésre.

Galambok és származások
Nagymesterünk 6 Ász hímjéből jól kiol-

vasható saját tenyésztési alapelve. Teljesen 
függetlenül attól, hogy egy galamb a saját dú-
cából ered, vagy import útján került be, min-
den esetben nagy teljesítmény áll mögötte. 
Csillogó nevek, vagy papírok nem jelentenek 
semmit, csak a teljesítmény számít. Az az 
aranyigazság, hogy a jók csak jóból erednek, 
itt perfekt, szó szerint értendő.

Ez a mottó jellemzi az egész tenyésztési pá-
lyafutását, miután a kezdő éveiben a közvetlen 
kollégáitól és ismerőseitől kapott galambokkal 
az eredmények számára nem voltak kielégítőek. 
Így kerültek hozzá a 60-as években a kölni Willi 
Linztől Havenith és van der Espt galambok, 
melyek hatására a dúc versenyeredményei je-
lentősen javultak. Azután következtek a Fabry 
galambok, részben Sticklingtől, vagy közvetlen 
Lüttihből, melyek már nagyon megbízhatóan 
repültek, de különösen jól szerepeltek a kiállí-
tásokon egészen a Német Szövetség szintjéig. 
A van Hee galambok, Hans Reimannon keresz-
tül, gyorsaságot hoztak a dúcba és első esetben 
megajándékozták őt az 1. Német Ász hímmel. 
A 70-es évek végén és a 80-as évek elején 24 
originál Janssen galamb került be a Testvérek-
től a kummerfeldi dúcba, melyek között fan-
tasztikus örökítők voltak. A 80-as évek végén 
Schellensnél kopogtatott, ahonnan szintén ki-
magasló képességű versenygalambokat hozott.

A következő állomás Gaby Vandenabeele, 
akinek galambjai szintén kitűnően mutatkoz-
tak be. 2000-ben a Heremans-Ceusters dúc-
ból hozott be galambokat közvetlen azután, 
hogy a dúcközösség szétvált.

Wolfgang flamand nyelvismerete, a belga 
újságok olvasása, a sok utazás Belgiumba és 
a jó kapcsolat a szomszédos ország legjobb 
tenyésztőivel lehetővé tette, hogy a posta-
galambászás „felkelő nap” országáról ideje 
korán megismerjen mindent. Rendszeresen 
hozott fiatalokat a legjobb versenyzőktől és a 
legjobb örökítőktől. Ezeket az eredeti galam-
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bokat azután tesztelte a röptetések során (ki-
vételek voltak a Janssen galambok) és miután 
bizonyítottak, landolhattak a tenyészdúcba. 
Ezen a helyen kell megemlíteni, hogy az itt 
felsorolt dúcokon kívül más dúcokból is ke-
rültek be galambok, de teljesítményük nem 
volt kielégítő. Többek között ez a tapasztalat 
is meggyőzte Wolfgangot, hogy a legkedve-
zőbb az az út, hogy az importált galambokat 
megröpteti még akkor is ha eközben a kiadott, 
sokszor nem is kevés, pénze bánja.

2012. őszén ismét hozott 4 fiatal tojót Leo 
Heremanstól és Gaby Vandenabeelevel is 
cseréltek fiatalokat.

Alkalomszerűen előfordul, hogy rendkí-
vül kimagasló eredményt nyújtó öreg galam-
bot megvásárol, mint August Geentjenstől a 
„742”-t, ami huszonhárom 1. díjat repült és 
Josef Haesttől a „Jeff”-et a maga 13 győzel-
mével. Ráadásul mindkét galamb rendkívül jól 
örökít is. Az utóbbi időben az ilyen gyöngy-
szemek az internet jóvoltából villámgyorsan 
ismertté válnak és a műkedvelők számára 
csaknem megfizethetetlenek. Az Ász galambok 
törzskönyveiből az is kiderül, hogy a német 
elit dúcokból származó galambok, melyek már 
oda is importálva lettek, mint pl. Dirk de Beer, 
vagy Karsten Ploog, nagyon eredményesek 
a Wolfgang dúcban. A származási helyek fel-
sorolásából, ami ugyan nem teljes, de kitűnik, 
hogy Wolfgang Roeper már a kezdet kezdetén 
elvetette az akkori tenyésztők által népszerűnek 
tartott és propagált korábbi elméleteket, és val-
lotta, hogy fel kell építeni egy saját, és lehetőleg 
egységes törzset. Jelszava: „Mindig az élben 
versenyezni, és jóllehet már nagyon régen, 
generációkon keresztül a legjobb teljesítményt 
nyújtó galambjaival tenyészt, keresni kell a 
kivételes képességű galambokat, melyekkel az 
állományt még gyorsabbá lehet tenni.”

A tenyésztéssel kapcsolatos észrevételek
Miután a galambok a versenydúcból a több 

száz kilométerre lévő tenyészdúcba átkerül-
nek, beszoktatják őket és áprilistól augusz-
tusig szabadon kijárhatnak, úgy az olimpiai 
résztvevők, mint az Ász galambok.

Wolfgang Roeper meggyőződése, hogy a 
galambok jó közérzete, vitalitása, jó hatás-
sal van a felnevelt fiatalokra. A „tipikus – 
tenyészpár” elméletben nem hisz, galambjait 
minden évben átpárosítja. A tenyészpárok ma-
guk nevelik fel fiataljaikat, dajkapárokat nem 
alkalmaz. Megfigyelte azonban, hogy a begy-
tej minősége az idősebb galamboknál romlik, 
emiatt fiataljaikat nem nevelik olyan jól, mint 
fiatalabb társaik. Ennek eredményeképpen 
gondoskodik arról, hogy tenyészpárjai ne 
öregedjenek túl a tenyészdúcban és kivételes 
esetben a jól bevált öregebb tenyészpárok to-
jásait, fiatalabb párok alá helyezi.

Tanácsok
Az eredményes postagalambászat alapjait 

a mester 4 pontban határozza meg.
1./ A jó galambok. A jók a jókból jön-

nek és ha csak átlagos galambok vannak a 
tenyészdúcban, előfordul ugyan, hogy olykor-
olykor sikerül egy-egy jó galambot tenyész-
teni, azonban azt a reményt, hogy egy egész 
dúcra való jó galambot tenyésztünk, nyugod-
tan feladhatjuk. Nagy nevek a 3. vagy 4. gene-
rációban, nem biztosíték a nagy teljesítményre. 
Minél közelebb van a nagy teljesítményt nyúj-
tó galamb, annál jobb. De ezeknek a galam-
boknak is bizonyítani kell. Egy galambot csak 
azért, mert szép fotó van róla az interneten és 
jók a papírjai soha nem vásárol meg. Ő látni 
akarja a galambot és kézbe venni.

2./Egy egészséges dúc, nem egy dohos, 
beporosodott, nyirkos, galambokkal túlzsú-
folt, huzatos fabódé.

3./ A gondozás. Itt ismételten a fenti 3 kiegé-
szítőt említi (L. Egészségügyi ellátás) és kap-
ják még a következőket: Catosal vagy Rotosal, 
Blitz (Jód), Folyékony sörélesztő és Elektrolit.

4./ Egy szigorú szelekció az alapvető dol-
gokra, teljesítmény és ellenálló képesség. A 
szelekció már a fészekben kezdődik, és tart 
az év 365 napján. A már említett kritériumok 
mellett arra is odafigyel, hogyan idomul a ga-
lamb a tenyésztőhöz. Például a félénk, kevés-
bé fogékony galamb nem odavaló.

A teljesítményt minden évben hozni kell. Az 
az elképzelés, hogy egy elégtelen teljesítményt 
nyújtó galamb a következő évben talán javul-
ni fog, nem kecsegtet semmi eredménnyel. Az 
ilyen galamb ne foglaljon el egy helyet.

Végül egy kívánság
Wolfgang sokéves sikerein keresztül nagy 

tapasztalattal rendelkezik a szinte állandóan 
változó Német Szövetségi Bajnokság fel-
tételrendszerében. Kívánatosnak tart egy 
nagyobb állandóságot a szigorú kiírás vál-
tozás helyett. Miért kell egy-egy bizonyos 
távolságról rendezett versenyt megnevezni, 
ami az időjárás miatt ki is eshet és ezzel sok 
tenyésztő automatikusan kiesik (kizáródik) a 
Nemzeti Versenyből.

A szabályozást hasonlóan a galamb Olimpi-
ákra kiírt rendszerben kellene megadni, ahol a 
versenyek száma számít a meglévő programból. 
(pl. 10 verseny), és a minimális össztávolság.
(pl.3300 km, vagy 3600 km) lenne megadva. 
Ezzel lehetővé válna összességében a rövidebb 
és hosszabb utak bevonása az értékelésbe, ami 
a jelenlegi tenyészcélunknak – a német allrund 
postagalamb –, jobban megfelelne, mint a mos-
tani. Hogy esetleg három a hatból lenne bene-
vezve, vagy négy a tízből, vagy akár más szá-
mok, annak már nincs jelentősége.

ford.: Varga Antal



12 2013. augusztus

A szállítási szabályzat 25., 25a §-ai szerinti ellenőrzések  
Németországban

A szállítási bizottság ebben az évben ellen-
őrzéseket végzett a Szállítási szabályzat 25., 
25a §-ainak megfelelően, amelyekre az ellen-
őrzött tagok nagyon különbözően reagáltak. 
A teljes egyetértéstől az ellenőrök, a szállítási 
bizottság és az elnökség tagjainak megrágal-
mazásáig tényleg minden előfordult.

A postagalambászoknak tulajdonképpen 
örömmel és büszkeséggel kellene fogadniuk, 
hogy ellenőrzik dúcaikat, hiszen az ellenőrzés 
a tenyésztő és galambjai átlagot messze meg-
haladó teljesítményének következménye. Ki-
emelkedő teljesítményeket nem könnyű elérni, 
ehhez túl nagy a teljesítménysűrűség. Ha ennek 
ellenére rendkívüli teljesítmények születnek, 
az okkal vonhat maga után ellenőrzéseket.

Rejtély számomra, hogy az ellenőrzöttek 
egy része miért ütött meg gyakran ellensé-
ges hangnemet. A teljesítményeket minden 
sportágban ellenőrzik. Nincs olyan sportág, 
amelyben az ellenőrzöttek határozhatnák 
meg az ellenőrzés szabályait.

Az ellenőrzöttek között volt Andreas, 
Walter, Alexander és Tobias Drapa, akik a 
szövetség tagjai, valamint az RV Pforzheim 
szállítási egyesület is. Andreas Drapa úr ügy-
védje 2012. 06. 14-én levélben szólította fel 
az elnökséget annak „közlésére, milyen okból 
került/kerül sor ezekre az ellenőrzésekre”. 
Ezzel kapcsolatban az elnökség a 2012. 06. 
20-ai ülésén az alábbiak szerint határozott:

„Tekintettel a Drapa család dúcainak évek 
óta kimagasló versenyteljesítményeire jóvá-
hagyjuk ezeknek a dúcoknak a szállítási bi-
zottság által a Szállítási szabályzat 25. §-ának 
3. és 4. bekezdése értelmében történő ellenőr-
zését. Ez a megfelelő és megbízható ellenőr-
zés azt hivatott igazolni, hogy a Drapa család 
dúcainak galambjai a berakodási helyen sza-
bályszerűen berakodták, valamint a galam-
bokat a feleresztési helyen a többi résztvevő 
versenygalambjaival együtt indították.”

(A Német Postagalamb-tenyésztők Szövet-
sége bejegyzett egyesület Szállítási szabály-
zata a „Die Brieftaube” című folyóirat 11. 
számában olvasható)

Az alábbiakban lényegi kihagyás nélkül 
közzétesszük azt a jelentést, amelyet a szállí-
tási bizottság az Andreas, Walter, Alexander 
és Tobias Drapa tagoknál, valamint az RV 
Pforzheim szállítási egyesületnél a 2012. évi 
öreggalamb-verseny során végzett ellenőrzé-
sekről készített. Ez Andreas Drapa úr kifeje-
zett kérése is. Drapa úr ügyvédje a 2012. 07. 
24-ei újabb levelében felszólított bennünket 
„a Drapa család dúcaira vonatkozóan végzett 
ellenőrzések eredményének írásbeli közlésére 
és egy erről szóló cikknek a „Die Brieftaube” 
című folyóiratban történő megjelentetésére. Az 
ellenőrzésről készült jelentést 2012. szeptem-
ber 7-én megküldtük Drapa úr ügyvédjének.

Az ellenőrzésekről a jövőben sem tudunk 
lemondani. Lehet, hogy ez sajnálatos, de vál-
toztatni nem tudunk rajta. Egyebekben remé-
lem, hogy a jövőbeni ellenőrzések során az 
ellenőrzöttek úgy viselkednek majd, ahogy 
az tulajdonképpen magától értetődő lenne: 
sportszerűen és fair módon.

Richard Groß, elnökhelyettes

Ellenőrzések 2012-ben
Jelentés a 2012. évi öreggalamb-ver-

senyen Andreas, Walter, Alexander és 
Tobias Drapa tagoknál, valamint az RV 
Pforzheim szállítási egyesületnél végzett 
ellenőrzésekről

A szállítási bizottság úgy határozott, hogy a 
Szállítási szabályzat 25. §-ának 3. és 4. bekez-
dése szerinti jogával élve, amely szerint a bizott-
ság maga, vagy az általa megbízott harmadik 
személy bármikor és bárhol ellenőrizheti vagy 
ellenőriztetheti a szállítási szabályzat betartását, 
ellenőrzést végez a címben említett szövetségi 
tagoknál, valamint a hozzájuk kapcsolódó RV 
Pforzheim szállítási egyesületnél. Az ellenőrzés 
tárgya a szabályok betartása volt. Ennek során 
ellenőriztük a berakodást és galambok feleresz-
tési helyre történő szállítását.

Az egyes megbízottak megkapták az el-
lenőrzési utasításokat. Ezenkívül az RV 
Pforzheim szállítási egyesület elnökét, 
Andreas Drapa urat is értesítettük az elren-
delt intézkedésről, és egyben felszólítottuk a 
Szállítási szabályzat 25. § 3. bekezdésének 
3. pontja szerinti együttműködésre. Ezzel 
egyidejűleg a 702. Baden-Mitte Regionális 
Szövetség elnökét, Alfred Tögel sporttársat 
is írásban tájékoztattuk az ellenőrzésről.

Részletek
1. Az RV Pforzheim szállítási egyesület elnö-

ke, Andreas Drapa úr írásbeli felszólításunk el-
lenére sem közölte időben a szállítási bizottság 
elnökével, hogy a galambjai mikor kerülnek be-
rakodásra Königsbach/Stein berakodóhelyen. 
Ehelyett majdnem minden ellenőrzéskor a re-
gionális szövetség elnökének kellett telefonon 
megérdeklődnie a berakodási időpontokat.

2. A galambszállító kamion sofőrjét többször 
utasítottuk, hogy vigye magával a szövetség 
által rendelkezésére bocsátott mobiltelefont, 
hogy szükség esetén kapcsolatba tudjunk lépni 
vele. A galambszállító kamion sofőrje kezdettől 
fogva elutasította a mobiltelefon átvételét.

3. Az RV Pforzheim szállítási egyesület el-
nöke, Andreas Drapa szinte teljesen figyelmen 
kívül hagyta azt a neki 2012. 05. 18-án meg-
küldött utasítást, amely szerint Königsbach/
Stein berakodási helytől a feleresztési helyig 
követéssel történő útközbeni ellenőrzésre ke-
rül sor. A galambszállító kamion sofőrje már 
az első ellenőrzéskor a galambok felvétele 
után azonnal elindult a járművel és a vezetési 
magatartásával megakadályozta, hogy az el-
lenőrök követhessék. Csak az Andreas Drapa 
úrral történt újabb (telefonos) kapcsolatfelvé-
telt követően, azaz csak jelentős idő elteltével, 
sikerült ismét megtalálni az időközben lepar-
kolt kamiont. Az elrendelt követő ellenőrzést 
azonban ezen előzmények után – a szállítási 
bizottsággal egyeztetve – leállítottuk.

4. A 3. pontban leírt tényállás alapján a 
szállítási bizottság további ellenőrzéseket 
tartott szükségesnek. A történtek után úgy 
határoztunk, hogy a ketreceket a jövőben a 
fent említett tagok galambjainak berakodása 
után speciális zárral kell lezárni a galamb-
szállító kamionban.  A lezárást lakattal, vala-
mint plombadróttal és regisztrált plombával 
is meg kellett erősíteni. A galambok feleresz-
tése csak úgy vált lehetővé, ha előtte a hely-
színen a megfelelő kulcsokkal kinyitották a 

zárakat, valamint eltávolították a plombákat.
5. A 2012. 05. 26-27-ei verseny során az el-

lenőrzés először csak a Königsbach/Steinban 
történő berakodásra terjedt ki.

A galambok ellenőrzése után a ketrecek a 
kamionban lezárásra, majd leplombálásra ke-
rültek. A következő, Linkenheimban található, 
berakodási helyre követő ellenőrzéssel kísértük 
a galambszállító kamiont. A Stutensee/Spöck 
berakodási helyre történő továbbhaladást szin-
tén megfigyeltük, hogy a terv szerint ott átadjuk 
a kamiont a 702. regionális szövetség többi ga-
lambszállítójával konvojban történő továbbha-
ladásra, valamint leadjuk a ketrecek feleresztés 
előtti kinyitásához szükséges kulcsokat.

A megbeszélt találkozóhelyen nem láttunk 
további galambszállítókat. Megtudtuk azon-
ban, hogy a járművek közben továbbmentek 
Linkenheimig, hogy ott bevárják a pforzheimi 
galambszállítót. A kulcsokat Linkenheimban 
átadtuk vezető sofőröknek (a 702. regionális 
szövetség versenyén résztvevő más regioná-
lis szövetségek kamionsofőrjei) azzal az uta-
sítással, hogy nyissák ki a ketreceket. 

A sofőrök a feleresztési helyen eltávolított 
plombákat bevonták és átadták a szállítási bi-
zottságnak.

6. A 2012. 06. 1-2-i versenyen először két el-
lenőr működött a galambok gyűjtésének és rako-
dásának helyszínén, akik a kamionok lezárását és 
biztosítását is végezték. Ők aztán átadták az eh-
hez szükséges kellékeket két további ellenőrnek, 
akik elindultak a feleresztési helyre. A galambok 
feleresztése előtt kellő idővel megérkezett a ga-
lambszállító, az ellenőrök ellenőrizték ketreceket 
és a plombákat, és rögzítették az ellenőrzött tagok 
ketreceiben található galambok számát. A ketrecek 
kinyitása után megtörtént a galambok feleresztése.

7. A 2012. 06. 8-9-ei hétvégén ugyanúgy 
végeztük az ellenőrzést, mint az előző hét-
végén. Az ellenőrök megállapítása szerint 
a galambszállító csak röviddel a galambok 
felengedése előtt, 6:20 órakor érkezett meg a 
franciaországi feleresztési helyre. A sofőr el-
mondása szerint a feleresztési helytől mintegy 
tíz kilométerre megállt és várakozott, hogy 
„bosszantsa” az ellenőröket. Az ellenőrzés et-
től eltekintve problémamentesen zajlott.

8.  2012. 06. 17-ei verseny során szintén 
két ellenőr dolgozott a helyszínen, valamint 
a feleresztési helyen,  akik semmi szokatlant 
nem jelentettek.

9. Ugyanez vonatkozik a 2012. 06. 22-23-i 
verseny során a berakodási helyen és a fel-
eresztési helyen végzett ellenőrzésekre is. Itt 
sem történt semmi rendkívüli.

10. A 2012. 06. 29-30-i és 07. 1-ei hétvé-
gén nem volt ellenőrzés.

11. A 2012. 07. 08-ai versenyre történő be-
rakodás után szintén vita volt az ellenőrök, 
valamint Andres Drapa úr és a galambszállító 
kamion sofőrje közt a kamion ellenőrök által 
történő követése miatt.  A sofőr ezt elutasítot-
ta.  Az elnök közbenjárását követően a kami-
on következő, flehingeni berakodási helyig 
történő követésről állapodtunk meg.

Ott az ellenőrök még egyszer megbeszél-
ték a sofőrrel a feleresztési helyre történő 
továbbhaladást. A sofőr megadta az útvonal 
lényeges pontjait. Az ellenőrök a feleresztési 
helyig követték a járművet és ott végrehajtot-
ták szükséges intézkedéseket. 
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12. A 2012. 07. 16-ai verseny alkalmával 
az ellenőrök a helyszínen még egyszer meg-
próbálták megbeszélni sofőrrel a feleresztési 
helyig elrendelt konvojban történő haladást. 
Az esetleges útközbeni kapcsolatfelvétel cél-
jára felkínált mobiltelefont a sofőr elutasította. 
Vezetési magatartása (nagy sebesség a lakott 
területen belül) arra utalt, hogy nyilvánvalóan 
le akarja rázni a kísérő járművet, ami sikerült 
is neki. Az ellenőrök aztán egyedül indultak 
a feleresztési helyre, ahová egy idő elteltével 
végül a galambszállító is megérkezett.  Ami-
kor az ellenőrök a feleresztési helyen megkér-
dezték tőle, miért nem tartotta be az elrendelt 
konvojban történő haladást, azt felelte, hogy 
sietett, ezért nem tudott erre tekintettel lenni. 

13. Az öreggalambok utolsó, 2012. 07. 
22-i versenyén nem volt ellenőrzés.

Összefoglalásként az alábbiak állapítha-
tók meg

Az ellenőrzéseket megnehezítette, hogy 
a galambszállító kamion sofőrje előbb a te-
lefonos kapcsolatfelvétel lehetőségének el-
utasításával, majd a vezetési magatartásával 
hátráltatta az útközbeni, követéssel történő 
ellenőrzést. Ezért a ketrecek berakodástól 
feleresztésig tartó, hathatós biztosítását szol-
gáló intézkedéseket kellett hozni.

Ezek eredményeként megállapítható, hogy 
a galambok berakodásának és feleresztési he-
lyig történő szállításának ellenőrzései során 
nem állapítottunk meg a szállítási szabályzat 
rendelkezéseivel összefüggő kifogásokat.

Bedburg-Hau, 2012. szeptember 
Josef Sandhoff, 

a szállítási bizottság elnöke 

egy ámokfutás margójára (II.)
Ha lelőnek egy medvét az másként jelenik 

meg a „vadászok” és másként a „medvék” 
lapjában. 

Anno Jakab és Péter az addigiaktól eltérő 
utakat keresett. A lehetőségek megteremtésé-
hez feltételek kellettek. Harmadik társukkal 
elő is teremtettek egy „fogatot”. A „fogat” elé 
Péter fogta „lovait”. A feltételek olyannyira 
jók voltak, hogy előző részünk írója is, annak 
ellenére, hogy - idézem: „A kettő egyesület-
ből egyet sikerült jobb belátásra bírnom, így 
nem követték Jakabot az ámokfutásában.” az 
általa „elítélt” szervezet tagjaként élt a lehe-
tőséggel. (Ami tegnapelőtt bűn volt, tegnap 
erény, ma újra elítélendő, holnap mi lesz?) 

Csak hát a továbblépéshez újabb „feltéte-
lekre” volt szükség. Ezek előteremtése nagy-
részt Jakabra maradt. Jakab pedig kalapolt, 
kuncsorgott, kéregetett (szervezett) és adott 
a sajátjából (anyagiakat) is. Ahogy történet-
írónk írta: „Mindezektől függetlenül az új 
egyesület rendben működött.” Aztán egyszer 
csak kezdődtek az „aljas támadások”. Jakab 
egyre kíváncsibb lett bizonyos „dolgokra”. E 
nélkül nem vállalta tovább a munkát. Emel-
lett (és nem ebből következően) a Péter által, 
„lovai” közreműködéséért kért javadalma-
zással a meghirdetett versenyprogram vállal-
hatatlan volt. 

Hosszas háttéregyeztetések ellenére Péter 
nem engedett. Jakab 
és harmadik társuk 
„fogatban” lévő tu-
lajdonrészük adott 
évi használati jogát, a 
program lefolyásának 
biztosítása érdekében 
más szállítóra bízta. 
Péter számára ugrott 
a javadalmazás. „Ug-
rott” Péter is. A „dol-
gok” tisztázása helyett 
jött a hangulatkeltés, a 
„minden Jakab bűne” 
meg a „fenyegetőzik”. 
Lemondását követően 
kialakult patthelyzet-
ben Jakab menteni 
próbálta a menthetet-
lennek tűnőt. Számá-
ra is elfogadható, új 
elnökkel hajlandónak 
mutatkozott a szakmai 
munka folytatására. A 
Jakab által sebtében 
javasolt személy nem 
vállalta az elnökséget. 
(Nem lehetett tehát 
szó előre egyeztetett 
„puccsról”.) Így le-
mondása ellenére Pé-
ter végigvitte az évet. 

Jakab félre állt. Szó 
sem volt tehát puccs-

ról. Péter „híveivel” mellőzte az addig igé-
nyelt, az ideig az egyesület létének célját je-
lentő, jól működő, Péter igyekezete ellenére 
megvalósuló programot. Év végén aztán Pé-
ter kísérletet tett az egyesület feloszlatására. 
A tagi passzivitás gátolta meg az ehhez szük-
séges kétharmados többség elérésében. 

Péter az ezt követő „aljas támadások” hatá-
sára (Jakab olthatatlan kíváncsisága) másod-
szor is lemondott és kilépett az egyesületből. 
Híveit (6 fő, Péter és kiskorú gyermeke, tehát 
közel sem 90%) maga köré gyűjtve elindult. 
Egyesületét hátrahagyva, (ami Jakab eseté-
ben bűn, Péter számára megdicsőülés) kb. 
100 (száz) kilométerre befogadó egyesületre 
talált. (Közelebb nem volt?) Az új vezetőség 
nem kívánt az előző időszakért felelősséget 
vállalni. 

A  dokumentum átadás-átvétel során át-
adott anyagok alapján fegyelmi vizsgálat 
indult. (A többszöri nekifutásra sikeredett 
tárgyi eszközátadás során Péter meglehető-
sen méltányos elbánásban részesült.) Péter 
átigazolása kútba esett. Sebtében belépett 7 
(hét) éves gyermeke nevén több, eddig Péter 
nevén repülő galamb versenyez. Egyesüle-
ti listán 60-70 (hatvan-hetven) kilométer – 
légvonalban mért – mélységi hátrányt vál-
lalva, 8 (nyolc) tag 8 (nyolc) főversenyen 
ez ideig összesen 8 (nyolc) egyesületi he-
lyezést eredményező szezonnal a háta mö-
gött, a vele tartók egy része a felszámoláson 
gondolkodik. 

A jogalkalmazás meglehetősen furcsa ér-
telmezése lenne, ha egyeseket kivonnánk a 
meglévők hatálya alól, míg másokkal szem-
ben a saját – pillanatnyi – érdekeink szerint 
kreáltatnánk szabályokat. (Az értékrend nem 
azonos az érdekrenddel!)

Az erős sugallat, mely szerint Jakab „állhat 
egykori egyesületének feljelentése mögött”, 
a különböző jogszabályi fenyegetettségen 
túl minősíthetetlen, illetve a szerzőt minősí-
ti. (Egyszer talán megérjük, hogy valaki az 
alaptalanul, mocskolva vádaskodók ellen is 
szankciókat követel.)

Összefoglalva: Történetírónk – vélhetően 
– tudatosan megragadt a hangulatkeltésnél.

„Medveként” egyoldalúnak, csúsztatott-
nak, több esetben valótlannak, sértőnek, rá-
galmazónak érezzük a megjelenteket, melyek 
alkalmasak egy ember és egy szervezet tag-
ságának lejáratására. 

Mint látják, a fenti történet másként íródik 
a „vadászok” és másként a „medvék” lapjá-
ban. Címlap szerint a postagalambászok lap-
ját olvasom. Nem hiszem, hogy a vadászok 
ilyen és hasonló jellegű írásai ebbe a lapba 
valók lennének. Amennyiben egy mégis be-
került, kérem, tegyék közzé egy „medve” 
verzióját is!

Jakab, a „medve”

Delta Club Balatonfőkajár
Tisztelt Sportbarátok,
Ezennel szeretettel meghívunk minden érdeklődőt az augusztus 
31-i (szombat) záróversenyünkre/ünnepségünkre.

Szokásunkhoz híven különböző tevékenységeket, vetélkedőket 
szervezünk természetesen értékes nyereményekkel, meglepeté-
sekkel.
Nem akarunk mindent elárulni, de itt egy kis ízelítő az egész na-
pos programunkból:

- vendégek ünnepélyes fogadása
- ünnepélyes megnyitó
- beszámoló a telep idei tevékenységéről
- galambászfórum
- vetélkedők
- fantasztikus tombola értékes nyereményekkel, galambokkal 
(többek között tisztavérű Koopman, Bertie Camphuis, (Jan 
Kastelijn / Kipp&Söhne, Jan&Kathy Lotterman, a Delta-
Club szupertenyész galambok közvetlen gyerekei, Aarden ga-
lambok stb…)
Több mint 60 galamb mellett igen értékes tárgynyeremé-
nyek!!!! (Mega rögzítő rendszer, elektromos grillkészlet stb.)
- Szupertombola fantasztikus galambokkal, nyereménnyel
- a hölgyek ingyenes nyereményének kisorsolása
- galambok érkezése a záró versenyről

Este díjkiosztó ünnepélyes vacsorával, zenés/táncos mulatság-
gal!!!! (Előjegyzés szükséges és a 06-70-2551701-es telefonszá-
mon lehetséges. Ár: 5000 Ft/fő

Különleges Ünnepség lesz a Delta-Clubnál kellemes meglepeté-
sekkel!!!!!
Ismét érdemes lesz ellátogatni Főkajárra!!!!!
Mindenkit szeretettel várunk!!!!

Delta-Club
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Candidiasis - galambok élesztőgomba fertőzöttsége
Ebben a hónapban egy olyan betegségről 

szeretnék írni Önöknek, amely szerintem egy 
kicsit el van felejtve, ugyanakkor egy amerikai 
postagalambász honlapon azt olvastam, hogy 
a nyolc legfontosabb galamb betegség közé 
tartozik: paratífusz, paramyxovírus fertőzött-
ség, fiatal galambok betegsége, ornithosis, 
trichomonosis, férgesség, coccidiosis és a 
candidiasis. Egy konkrét eset alapján merül-
tem el mélyebben ebben a témában. 

Néhány szót erről a betegségről.
A kórokozó egy élesztőgomba, leggyak-

rabban a Candida albicans, mely széles kör-
ben elterjedt. Normál esetben is megtalálható 
a galambok emésztőcsatornájában, kis szám-
ban, de a fertőzött környezetben, takarmány-
ban is előfordul. Hajlamosító tényezők hatá-
sára okoz csak megbetegedést.

Melyek ezek?
• hámsérülések, pl. kézzel nevelt fiókák-

ban, gázok okozta irritáció esetén,
• fiatal kor, legyengült immunrendszer, 

stressz,
• társfertőzések jelenléte, pl. trichomonosis, 

himlő, herpesvírus,
• antibiotikumok túlzott adagolása esetén,
• A vitamin hiányakor.
A gomba a hajlamosító tényezők hatására 

elszaporodik a nyálkahártyákon, itt okoz el-
változásokat, innen a véráramba betörve eljut 
a különböző szervekbe, pl. a nemi szervekbe, 
a központi idegrendszerbe és ennek megfele-
lően alakít ki különböző tüneteket: terméket-
lenséget, idegrendszeri tüneteket.

A betegség jelei nem jellegzetesek!
Ha kinyitjuk a galamb száját vaskos, fehér 

színű felrakódásokat láthatunk a csőrkává-
kon, a garattájékon, talán jellemzője lehet, 
hogy feltűnően büdös.

Ha az emésztőcsatornában szaporodnak el 
a gombák, a betegség étvágytalansággal, fo-
gyással, hányással, hasmenéssel járhat.

A légutakban elszaporodva teljesítmény-
csökkenést, súlyosabb esetben orrfolyást, 
könnyezést, nehezített légzést eredményez.

A gomba kimutatása könnyű feladat. A bélsár, 
ill. a garatváladék tenyésztéses elemzése a kór-
okozó baktériumok mellett a gombákat is kimu-
tatja. A garatváladék mikrobiológiai vizsgálatát 
gyakorlati szempontból nem sokra értékeltem, de 
a gombakimutatás kapcsán van létjogosultsága.

A gyógykezelés csak akkor nyújt végle-
ges megoldást, ha a hajlamosító tényezőket 
sikerül kiküszöbölni! A gombákat nehéz el-
pusztítani, mivel gombaellenes hatóanyagok 
súlyosan károsíthatják a belső szerveket, fő-
leg a májat!

A leggyakrabban választott hatóanyag a 
nisztatin. Talán ennek van a legkevésbé máj-
károsító hatása, mivel a bélcsatornából alig 
szívódik fel.

Hátránya, hogy könnyen kialakul alkalma-
zásakor rezisztencia, főleg ha kis adagban, 
és/vagy túl sokáig használjuk. Érdemes úgy 
adagolni, hogy etetés előtt kell szuszpenziós 
formában adni, mivel így hatékonyabban mű-
ködik. Sajnos teljes mentesség, gyakorlatilag 
nem érhető el vele!

Adagolása: 800000 nemzetközi egység/1 
liter ivóvíz legalább 5 napon keresztül. 
Galamboknak kifejlesztett készítménye a 

Tollisan cég Fungi pora. Humán készítmé-
nyek is igénybe vehetők, mint pl. Nystatin 
500 000 NE filmtabletta.

A diflucan tartalmú készítmények, újab-
bak, jóval hatékonyabbak, de drágábbak is.

A ketokonazol hatóanyag vízben nem ol-
dódik, toxikus is, legyengült szervezetben 
nem alkalmazható.

Egyedi tablettás terméke a Dac cég 
Ketokonazole tablettája.

A megelőzésre nagy hangsúlyt kell fektet-
ni, a gombák elleni harcban. Ezek a teljesség 
igénye nélkül:

• a stressz faktorok kizárása, 
• jó minőségű takarmányok adagolása, 
• magas glükóztartalmú készítmények al-

kalmazásának elkerülése,
• megfelelő higiénia, szellőzés biztosítása, 

porterheltség csökkentése,
• immunrendszer támogatása,
• természetes hatóanyagok használata pl. al-

maecet, grapefruit mag kivonat, pro biotikumok,
• túlzott antibiotikum felhasználás.
Postagalambászatban én ez utóbbinak lá-

tom a legnagyobb jelentőségét! Az indoko-
latlan gyógyszerhasználat akár súlyos beteg-
séget is okozhat!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a megújult 
www.galambpatika.hu oldalon várja, és 
eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász
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halottaink

Megrendülten tudatjuk, hogy Kauremszky Ferenc (A-09) Sport-
társunk 2013. július 2-án, hosszan tartó súlyos betegség után, 55 
éves korában elhunyt. Személyében évtizedek óta eredményes, 
korrekt, segítőkész galambász társunkat veszítettük el. 
A kegyelet virágaival és galambok feleresztésével búcsúzunk. 
Emlékét megőrizzük! 

A-09 egyesület tagsága és a 
Kolumbia Sport Klub vezetősége

Kedves Sportbarátok és ismerősök!
Megköszönjük mindazoknak, akik drága imádott fiúnk 
Kauremszky Ferencet utolsó földi útjára elkísérték, sírjánál ga-
lambok feleresztésével, a kegyelet virágaival búcsúztak tőle.
Kérjük a tagságot őrizzék meg őt emlékezetükben, szívükben úgy, 
ahogy Ő tisztelt és szeretett mindenkit.

Köszönettel, a gyászoló szülők

Megrendüléssel tudatjuk, hogy Bajusz 
István az A-14 Nagykőrösi Egyesület tag-
ja 2013. június 19-én tragikus hirtelenség-
gel életének 68-dik évében elhunyt.
Személyében egy nagyszerű sporttársat, 
barátot veszítettünk el, aki egyben a Hírös 
Tagszövetség alapító elnöke volt.
Június 28-i a búcsúztatásán egyesületünk 
tagsága és galambász ismerősei, barátai, 
valamint családja és rokonsága köszönt el 
tőle.

Nyugodj békében Pista bácsi !
A-14 Nagykőrös tagsága

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

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik 
ismerték és szerették, hogy Térpál István 
sporttársunk a H-04 Jánosháza PGSE tag-
ja 2013. július 20-án életének 71. évében 
elhunyt.
Felejthetetlen halottunk hamvasztás utá-
ni búcsúztatója 2013. július 29-én volt a 
jánosházi temetőben. 

H-04 Jánosháza PGSE tagsága

A Szikszói Postagalamb Sportegyesü-
let tagsága mély megrendüléssel tudatja 
mindazokkal, akik ismerték és tisztel-
ték, hogy Klinga Ferenc sporttársunk 
sajóhídvégi lakos életének 58. évében 
rövid ideig tartó, türelemmel viselt súlyos 
betegségben elhunyt.
Utolsó útjára elkísérték családtagjai, bará-
tai, közeli és távoli ismerősei, galambász 
barátai.
Temetésén a kegyelet virágaival és a szik-

szói galambok feleresztésével vettünk tőle végső búcsút.

Emlékét örökké megőrizzük!
Szikszói Z-26 Egyesület tagsága
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Élrepülők-Championok - Dél-Tisza kerület 
sport kategóriák: H. 1. díj, B. 2. díj, D. 2. díj. 
2012. évi fiataljaim 600 km-ig repültek. Ga-
lambjaim 100-800 km-ig megbízhatóak és el-
adók. 45 év után befejeztem a galambászatot! 
Szepesi Imre Orosháza, Szentesi út 50. 
30/577-4819

***
12 db. fiatal a 2. költésből kiadó. Szülők 
átlagban 40 helyezést repültek. (2 x Olim-
pia, 1 x Európa kupa. Tagsz.-i -, Nem-
zeti - Bajnokságok, díjak, élhelyezések, 
2 x Mest.Vers.) Vérvonalak: Horemans, 
G.Vandenabeele, van Loon, A.Drapa. 
T: 30/531-2658

***

Eladó egy postagalamb állomány. Raymond 
Hermes, Eijerkamp, Meule-mans, Verstraete 
Koopman (Plange), Schaerlaeckens, Gaby 
Vandenabeele és egyéb röptetett galambok 
és fiatalok. 
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