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Kedves Magyar Postagalambászok!
Tisztelt Sporttársak!

„Menj bátran minél mélyebbre az erdők közé!
A fák alatt itt-ott látod még a harmatot, ahogyan megcsillan a fűszálak 

hegyén… Csak annyit érzel, hogy csodálatos. És megállsz. És abban a pillanat-
ban megnyílik a szíved és az angyalok észrevétlenül melléd lépnek és kincsek-
kel töltik meg szívedet. A legnagyobb kincsekkel, amik csak vannak az emberek 
számára: a Jóság, a Szeretet és a Békesség.”

(Vass Albert: Mese az erdőről)

Az új esztendőben kívánom, hogy találjuk meg valamennyien lelkük mélyén ezt a mesebeli erdőt. Az ünnepi 
időszak mindannyiunk számára lehetőséget teremt arra, hogy elgondolkodjunk hétköznapjainkon. A szeretteink 
körében együtt töltött nyugodt ünnepnapok, a családi beszélgetések megteremtik azt a meghitt légkört, amelyben 
feltöltődhetünk és olyan élményekben lehet részünk, melyekből erőt merítünk a mindennapokban.

Szükségünk lenne rá a nagyon zivatarosra sikeredett, problémákkal, feszültségekkel teli 2013. postagalambász 
versenyévünk végeztével. Soha nem látott események sorával, felfokozott érzelmek, hangulatok közepette mi mást 
remélhetnénk, mint azt – többé nem fordulhatnak elő ilyen és hasonló cselekmények postagalambsportunkban, 
postagalambász közösségeinkben.

Tanuljon belőle mindenki – a vétkes is és az ártatlan is, tegyen érte mindenki a közömbös is és az igazságke-
reső is. Tudomásul kell vennünk, hogy a postagalambsport egymás tiszteletén alapszik. Önmagukat kell megtaní-
tani mások tiszteletére, önmagunkat kell meggyőzni mások megbecsülésére. Sokszor elég volna, ha az arra 
választottak – elvégeznék a dolgukat, elvégeznék amire vállalkoztak amire felhatalmazást kaptak. Ne legyünk felü-
letesek, de legyünk következetesek. Törekedjünk arra, hogy legjobb szándékunk szerint szolgáljuk szűkebb és 
tágabb postagalambász közösségeinket, találjunk együtt gondolkodókat, együtt akarókat, találjunk jóindulatú segí-
tőkész, segíteni akaró támogatókat.

A 2013. év megsokszorozott erővel tette próbára a magyar postagalambászokat, postagalambász közössége-
inket. Tanuljunk önmagunk és mások hibáiból, hogy önmagunk és mások javára fordíthassuk.

A szegénység növekedése összefügg a szeretet hiányával, mégis azt kérem a békét és a szeretetet tegyük léte-
zésünk alapjává, mert ezzel lelkileg feltöltődünk – szükségünk lenne rá.

December a fények hónapja – az üstökös csóvája, a gyertya lángja, az utcák fényei, de ne feledjük, hogy létezik 
egy mindezeknél sokkal erősebb, mindenen keresztülhatoló fény – a szeretet fénye.

Kívánom, hogy valamennyiünk otthonát ragyogja be ez a fény, s ne csak a karácsonyi időszakban, hanem az év 
minden napján.

Kívánom, hogy a 2014-ik évi Magyar Postagalamb Versenyeredményeire legyen minden postagalambász büsz-
ke.

Kívánom, hogy valamennyiünknek hozzon elismerést, örömöt, élményt a XXXIV. Postagalamb Olimpia Buda-
pesten.

Sikerekben gazdag Boldog új Évet kívánok.

   Tisztelettel: 

Bárdos István
Elnök

Köszöntő
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Jegyzőkönyv 2013. december 10.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2013. december 10-én, 10 órakor tar-
tott elnökségi üléséről. Helyszín: Budapest, 
Verseny u. 14.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila.

Napirend:
1. Átigazolási kérelmek
 Előadó: Molnár Mihály
2. Kitüntetések előterjesztése
 Előadó: Bárdos István
3. Az 58. Országos kiállítás és Kontinentá-

lis Kupa előkészületei
 Előadó: Hegedűs István
4. Aktuális témák

Bárdos István köszönti a jelenlévőket. 
Megállapítja a határozatképességet.

Az átigazolási kérelmek előterjesztéséhez 
átadja a szót Molnár Mihálynak.

1. Átigazolási kérelmek
Az A-29 egyesület és a C-01 egyesület be-

jelentette, hogy megszűnik. Az elnökség ezt 
tudomásul veszi.

Az újonnan alakult D-18 polgárdi egyesü-
let a 29. tagszövetségben kíván versenyezni 
és kéri felvételét a Sportszövetségbe.

Az F-07 kapuvári egyesület a 11. tagszö-
vetségben kíván versenyezni és kéri felvétel-
ét a Sportszövetségbe.

Az A-14 egyesület a 9. tagszövetségből a 
30. tagszövetségbe kíván átigazolni.

Az F-05, F-06, F-29 egyesületek a 25. tag-
szövetségből a 11. tagszövetségbe kívánnak 
átigazolni.

A D-05, D-06, D-07 egyesületek a 13. tag-
szövetségből a 04. tagszövetségbe kívánnak 
átigazolni.

Az M-02 és M09 egyesületek a 20. tag-
szövetségből a 04. tagszövetségbe kívánnak 
átigazolni.

Az R-38 egyesületnek ebben az évben nem 
volt tagsági viszonya, most a 07. tagszövet-
ségbe kérik felvételüket.

A fenti egyesületek felvételi kérelmével 
illetve átigazolásával kapcsolatban a szüksé-
ges dokumentumok megvannak.

HATÁROZAT: A fentebb felsorolt egye-
sületek felvételéhez és átigazolásához az el-
nökség hozzájárul.

Elfogadva: egyhangúlag.

Molnár Mihály elmondja, hogy a 09. 
Szolnok és Környéke Tagszövetség 2013. no-
vember 9-én tartott küldöttgyűlésén kimond-
ta megszűnését.

A tagszövetség A-02, A-15, A-25, A-63, 
R-10, R-23 egyesületei felvételüket kérik a 
21. tagszövetségbe.

Ugyancsak a 09. tagszövetség megszűnése 
miatt az A-23 és R-36 egyesületek felvételü-
ket kérik a 07. tagszövetségbe.

Az R-12 egyesület a 28. tagszövetségbe 
kéri felvételét.

A 7. tagszövetségtől rendelkezésre áll egy 
közgyűlési jegyzőkönyv, amelyben az A-23 
és A-36 és R-38 egyesületek kérik felvételü-
ket a 07. tagszövetségbe.

Bárdos István elmondja, hogy a 2013. no-
vember 9-én hozott Küldöttgyűlési határozat 
alapján történő megszűnést 2008-as alapsza-
bály alapján mondta ki a 9. tagszövetség.

A 9. tagszövetségnek ezen alapszabá-
lya nincs bejegyezve. Ezzel kapcsolatban 
az ügyészség állásfoglalását kérte a Szö-
vetség.

Konrád János elmondja, hogy a szö-
vetségi alapszabály szerint a szervezet 
bíróság általi megszűntetésével válik vég-
legessé az ügy.

Bárdos István: elfogadhatatlan, hogy egy 
tagszövetség annak okán, hogy nem akar bi-
zonyos egyesületekkel versenyezni, inkább 
feloszlatja magát.

Javasolja, hogy a megszűnőben lévő 9. 
tagszövetség egyesületeinek átigazolását az 
elnökség azzal a feltétellel fogadja el, hogy 
akkor válik érvényessé, ha megszűnés törvé-
nyesen bírósági végzéssel lezajlik.

HATÁROZAT:
A 09. tagszövetség egyesületeinek más 

tagszövetségbe történő átigazolásához az el-
nökség azzal a feltétellel járul hozzá, hogy a 
09. Szolnok és Környéke Tagszövetséget az 
illetékes bíróság megszűnteti.

Elfogadva: egyhangúlag

Molnár Mihály előadja, hogy az újonnan 
alakult Galamb Derby Klub kérte cégbíró-
sági bejegyzését és felvételét a Postagalamb 
Sportszövetségbe. Önálló tevékenységet kí-
vánnak folytatni.

A Klub bejegyzése meg is történt.
Bárdos István javasolja a Derby Klub fel-

vételét.
Olyan postagalambászoknak szerveznek 

versenyeket, akik versenyengedéllyel rendel-
keznek.

Alapszabályunk szerint a versenyengedélyt 
csak az egyesületen keresztül lehet váltani.

Kötelezettséget vállaltak a mindenkori 
sportszövetségi alapszabály betartására.

Konrád János: A 6. szakasz szerint nem 
lehet felvenni olyan egyesületet, amely más, 
meglévő egyesület érdekeit sérti.

Bárdos István: ez nem sért érdekeket, a 
kínált versenyzési formát a tagszövetségek 
nem tudják biztosítani.

A tagszövetségekről elmondható, hogy 
olyan nagymértékű a rájuk szabott feladat, 
amelyet szinte lehetetlen végrehajtani. Ez 
nem működhet így sokáig.

A jelenlegi felépítésünkre az is igaz, hogy 
tagszövetségi szinten vannak a jogok, a szö-
vetségi szinten a felelősség van.

HATÁROZAT:
Az elnökség hozzájárul a Galamb Derby 

Klub felvételi kérelméhez. A sportszövetségi 
szabályoknak a Klub által történő betartásá-
hoz ragaszkodik a Sportszövetség.

A Klub versenyeinek hivatalos mivoltá-
nak alapvető feltétele a szabályok maradék-
talan betartása.

Elfogadva: egyhangúlag

Molnár Mihály ismerteti Földing Norbert 
és apja, a Politzer Testvérek, Molnár Sándor 
mesterversenyzői pályázatait.

A feltételeknek megfelelnek javasolja elfo-
gadásukat.

HATÁROZAT:
Az elnökség Földing Norbert és apja, a 

Politzer Testvérek, Molnár Sándor mester-
versenyzői pályázatát elfogadja.

Elfogadva: egyhangúlag

2. Kitüntetések előterjesztése

Érdemérem:
Cséfán Tivadar P06 Czeglédi Sándor S05
Horváth Ernő G09 Kovács Imre N14
Markó Dezső F30
Medovárszky András B09

Arany:
Csordás Károly F35 Hegyi György R17
Hunyadi László A03 Lakatos András T11
Lukács Gyula K01 Mihalik Csaba P02
Papp László dr. S16 Szalkai Sándor U02
Tóth József A12 Vecsey István dr. S16
Vécsi Mihály A24 Veres Róbert E08
Ötvösi László C25

Ezüst
Bánfalvi János A56 Dudás József U02
Finta Zoltán R21 Gáspár András Z03
Iván László S06 Kiss Gábor A08
Lex Mátyás R17 Mátyás Lajos S05
Morvai Zoltán V17 Nagy Zoltán Z30
Németh István B16 Nyitrai János Z30
Szántó József D03 Szentesi Endre F18
Takár Jenő B26 Vajas László C06
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Bronz
Ács Ferenc A50 Dudás Ferenc A42
Gál József A63 Horváth Albert Z03
Horváth Lajos C11 Hubai János R21
Kalmár László S10 Katona Sándor R06
Kliment Gyula A54 Kovács Balázs A63
Kovács József V10 Kozári Gábor L08
Pál József L08 Rebenek Imre F10
Sebestyén Csaba R01 Sebők Miklós P02
Tóth János A02 Trávnyik István A08
Török István R14 Varga András S01
Varga K. István U05 Zachár Ferenc A38

Posztumusz
Árvai István A00 Bajusz István A14
Kauremszky Ferenc A09 Ujházy Péter B03

HATÁROZAT:
Az előterjesztett kitüntetési javaslatokat 

az elnökség elfogadja.
Elfogadva: egyhangúlag.

3. Az 58. Országos kiállítás és Kontinen-
tális Kupa előkészületei

Hegedűs István az 58. Országos Kiállítás-
sal kapcsolatban elmondja, hogy megtörtént 
a helyszín bejárása. A kiírás megjelent, ennek 
megfelelően várják a nevezéseket. 2014. ja-
nuár 3-án, a galambok beérkezése után tör-
ténik a bírálat.

A legjobb 5-5 galambot 3 bíráló át fog-
ja nézni. A kiállítás építésében Gödöllő és 
Isaszeg segít majd.

Európa Kiállítás lesz Brno-ban. Doholúcz-
ki Tibor és Nagy Gábor lesznek a bírálók.

Molnár Mihály, Hegedűs István és Kálazi 
László lesz delegált.

Kálazi László elmondja még, hogy a 
Hungexpo területén az F csarnok 73 x 48 m.

Középen van egy tűzoltó út, azt szabadon 
kell hagyni. 

Bárdos István kérdésre elmondja, hogy a 
Villám Klub eredményei kérdésesek, mert 
nem a szabályzataiknak megfelelően rendez-
ték meg versenyeiket.

A Dél-Tisza tagszövetség küldöttgyűlésén 
úgy döntött, hogy a versenyeiket nem fogadja 
el hivatalos versenynek, az Országos kiállítá-
son nem vesznek részt.

Bárdos István tájékoztatja az elnökséget, 
hogy Erdélyi Gyula óvást nyújtott be a 2013. 
évi Nemzeti Bajnokság megjelent eredmé-
nyeivel kapcsolatban továbbított a Verseny-
bizottságnak.

4. Aktuális témák
Bárdos István elmondja, hogy az ered-

ményszámoló programot modernizálni kell. 
A legfontosabb dolog az elektromos órákból 
történő adatátvitel. A jövőben lesznek olyan 
chipgyűrűk, amelyeket nem lehet a Nemzeti 
Bajnokság versenyein használni.

2014. január 30-ig meg kell oldani az ered-
ményszámoló program jövőjét.

A 2014. évi világbajnoksági dúcpályázatra 
egy darab jelentkezés érkezett, Bacskai Sán-
dor (Vác) küldött pályázatot. 1000 galambos 
dúcot szeretne építeni. Kéri az elnökséget, 
hogy támogassa a Bacskai Sándorral közösen 
megépítendő Világbajnoki dúchoz kapcsoló-
dó teendőket.

HATÁROZAT:
Az elnökség elfogadja a 2014. évi FCI 

Világbajnokság megrendezéséhez szüksé-
ges galambdúc Bacskai Sándorral történő 
együttműködéssel történő megépítését Vác 
térségében.

Elfogadva: egyhangúlag.

Bárdos István a 2015-ös Postagalamb 
Olimpia támogatásaival kapcsolatban el-
mondja, hogy csak külföldről sikerült szpon-
zorokat szerezni. Magyarországról senki nem 
tett szponzori felajánlást.

A magyar postagalambászok 1000-1000 
Ft támogatása adja az egyik kiemelt olimpiai 
alapot.

Bárdos István tájékoztatja az elnökséget, 
hogy fellebbezések vannak folyamatban a 
Fegyelmi Bizottság határozatával szemben. 
Czékus János és Erdélyi Gyula fellebbezett. A 
fellebbezéseket a küldöttgyűlés fogja tárgyalni.

Erdélyi Gyula közben rágalmazásért felje-
lentette Gyulai Józsefet. A Fegyelmi Bizott-
ság munkaanyagát a honlapra a Szövetség 
tette fel.

Bárdos István ismerteti Kovács Mihály le-
velét, amelyben nem kíván fellebbezni.

Bárdos István ismerteti Tasi Tibornak az 
elmúlt hónapokban érkezett nyílt leveleit.

A 2,5,9,19 tagszövetségek esetében jel-
zés van arról, hogy nem a megadott helyről 
engedték a galambokat. Bárdos István kéri 
Molnár Mihályt, hogy vizsgálja ki ezen ese-
teket és a Közgyűlésen adjon tájékoztatást.

Bárdos István elmondja, hogy a Dél-Tisza 
ügyében fel kell függeszteni a Fegyelmi el-
járást. Ennek oka az, hogy Szosznyák Tibor 
gépkocsivezető levelet írt neki, amelyben 
bűncselekményre utaló dolgokat ír le. Emi-
att a Sportszövetség a rendőrséghez fordult, 
bejelentést tett.

HATÁROZAT:
A Sportszövetség elnöksége a Dél-Tisza 

Tagszövetség szabálytalan feleresztéseivel 
kapcsolatban zajló fegyelmi eljárást a rend-
őrségre tett bejelentést követően, a büntető-
eljárás jogerős befejezéséig felfüggeszti.

Elfogadva: egyhangúlag.

Bárdos István elmondja, hogy olimpiai 
szervező bizottságot kell alakítani annak 

érdekében, hogy az olimpiához kapcsolódó 
szervezési feladatok minél hatékonyabban 
kerüljenek végrehajtásra. Szükség van egy 
szervezőbizottságra és egy un. marketing bi-
zottságra.

HATÁROZAT:
Az elnökség hozzájárul az olimpiai szer-

vezőbizottság felállításához úgy, hogy egy 
szervezőbizottság és egy marketing bizottság 
jön létre, az elnök koordinálásával és egyez-
tetésével álló tagokból.

Elfogadva: egyhangúlag.

Bárdos István tájékoztatja az elnökséget, 
hogy Scheily Gábor az ügyészséghez fordult 
a VJB 2013. évi megalakításával kapcsolat-
ban. A probléma a VJB tagjainak megválasz-
tásával van. Az ügyészséggel történt egyez-
tetést követően a 2014. évi küldöttgyűlés 1. 
napirendi pontja meg fogja erősíteni a VJB 
tagokat tisztségükben.

Bejelenti, hogy 2013. november 25-én tar-
tott egyeztetést követően egy un. Közép-Ma-
gyarország bajnokság szerveződik 4 úttal.

A Kolumbia Tagszövetség elnöke, Mészá-
ros János kifogással élt a Royal- és Budapest 
Derby versenyeivel szemben. Véleménye 
szerint a versenyek nem a szabályoknak 
megfelelően lettek megrendezve.

Bárdos István kérésére Doholúczki Tibor: 
elmondja, hogy a verseny rendezését a B26 
egyesület vállalta magára. Minden egyes 
gyűjtőrendszerhez hívtak embert gyűjteni.

A tenyésztő beadta a galambjait a gyűjtés 
során az órával együtt. A bontás ugyanígy 
zajlott. A gyűjtés során történhettek kisebb 
szabálytalanságok a rutinszerű folyamatok 
miatt. Fontos és tájékoztatni kell a Derby 
Klubot arról, hogy a gyűjtés és bontás közbe-
ni szabályokat szigorúan be kell tartani !

A 2014. évi Nemzeti Bajnokság javaslatát 
ismerteti Bárdos István:

HATÁROZAT:
A 2014. évi versenykiírást a fentiek szerint 

fogadta el az elnökség.
Elfogadva: egyhangúlag.

Bárdos István elmondja, hogy a Villám 
Klub a Dél-budapesti Postagalambsport Klub 
2012. évi versenyeredményeinek törlő hatá-
rozatával szemben fellebbezett és kérte rend-
kívüli küldöttgyűlés összehívását.

Az elnökségi tagok megkérdezése után 
az elnökség úgy döntött, hogy nem javasol-
ja rendkívüli küldöttgyűlés összehívását az 
ügyben.

Jegyzőkönyv:
Pethő Attila

főtitkár
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Nemzeti Bajnokság 2014.
„Aki nem tud mindent, azért még nem 

buta, de aki nem akar többet tanulni ehhez, 
az igen!”

Érdemes újra gondolni 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 hagyományain-
kat megtartva kívánunk a világhoz hasonló 
értékeléseket, 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 ha-
gyományai a csapatversenyekre, a cham-
pionságra épülnek. Ezzel nincs is baj, csak a 
csapat kiválasztása okoz, nagyon sok posta-
galambásznál kisebb-nagyobb nehézséget.

Ezen a téren változtatni szeretnénk.
A változás alapgondolata kapcsolódik a 

versenyengedély váltáshoz és versenyrend-
szerünket közelíteni szeretnénk a galambász-
tudás és nem a galambászok anyagi helyzete, 
galambászata felé.

2014. évtől:
1. Az eddigieknek megfelelően kell a ver-

senyzőnek versenyengedélyt váltani. – 2000 
Ft minden versenyző versenyengedélye + 50 
Ft minden 10 db fölött benevezett galamb. 
Aki a főversenyre versenyengedélyt váltott a 
fiatalokra új versenyengedélyt nem kell válta-
ni, csak azoknak, akik a főversenyeken nem 
versenyeztek. Fiatalok versenyengedélye 
1000 Ft / versenyző és minden 20 db felett 
benevezett galamb fölött 25 Ft / db galamb. 
A versenyengedély váltást a tag felé igazolni 
kell, a befizetést bizonylatolni, átadni.

2. A tagszövetségek a rövidtávra, közép-
távra szervezett versenyeikkel vesznek részt 
(600 km-ig) a nemzeti bajnokságban, nevez-
nek a kiállításokra. A hosszú távra 7-8 zóna 
postagalambászainak, összefogva és egyez-
tetve a tagszövetségekkel, a Maraton és a 
Pannon maraton szervezőivel koordinálva a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség szer-
vezné és bonyolítaná le a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség által kijelölt feleresztési 
helyekről 1-2 tagszövetségi szállító járművel 
zónánként az 1 napos hosszú távú és maraton 
versenyeket (600 km fölött). Természetesen 

ezeken a versenynapokon is lehetne rövid és 
középtávú versenyeket rendezni valamennyi 
tagszövetségben.

3. A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
által ajánlott versenyformák:

3/1. Minden tenyésztő maximum 2 db 
10-es csapattal indulhat bármely versenyen, 
bajnokságban az idős galambok versenyein. 
Többi küldött galamb csapaton kívüli, egyé-
ni induló, 0-án csapatkóddal jelölve. Min-
den bajnokságban a csapatok által utanként 
szerzett pontok összegződnek. Az utolsó 
tagszövetségi verseny után azonban minden 
versenyzőnek csak egy csapata (a jobbik) 
szerepelhet a különböző bajnokságok csapat-
eredményében.

3/2. 2014-es Magyar Dúcbajnokság. A 
Nemzeti bajnokság kijelölt útjaiból értékelve.

Megszűnne a 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. Ezek a galambok hozzák a pontokat, 
mely pontokat el kell osztani a beszámított 
galambok számával. Így minden úton max. 
100 pont szerezhető.

Sokkal szorosabb eredményeket kapunk, 
nem vesszük el sok ember kedvét a verseny-
zéstől. Nyerni csak élgalambokkal lehet. Nem 
fordulhat elő, hogy valaki gyengébb ered-
ménnyel, de több helyezéssel nyerjen bajnok-
ságot. Áttekinthető, könnyebb ellenőrizni. 
Nincs ügyeskedés a csapatgalambokkal.

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

Pl.:
a.) tenyésztő. Küldött 96 galambot, így az 

első 20 galambjának pontszámát kell osztani 
20-al. Ez lesz az adott úton a pontszáma.

b.) tenyésztő. Küldött 14 galambot, így az 
első 3 galambjának pontszámát kell osztani 
3-al. Ez lesz az adott úton a pontszáma.

c.) tenyésztő. Küldött 4 galambot, így csak 
az első galambja számítana, de van a mini-
mális 2, így az első 2 galambjának pontszá-
mát kell osztani kettővel. Ez lesz az adott úton 
a pontszáma.

A minimális galambszám ajánlott értéke 2 
vagy 3, így egy „csodagalamb” még kevés a 
bajnokság megnyeréséhez.

A létszámot nem korlátoznánk, így a nagy 
tenyésztők annyit küldenek, amennyit akar-
nak, illetve a kis tenyésztők is reális eséllyel 
indulnak a Magyar Bajnokságért.

4. Az 1 napos hosszú távú versenyek, 
versenyutak Szövetség által előírt időpontjai 
és feleresztési helyei amelyek az Anker Al-
fonz Bajnokság és a Nemzeti Versenyek érté-
keléshez szükségesek a Magyar Postagalamb 

Sportszövetség írja ki és a maraton klubok-
kal közösen, a tagszövetségekkel egyeztetve 
szervezi a Tagszövetségek szállítási kapacitá-
sainak igénybevételével.

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

Zónák, feleresztési helyek és a hozzá tar-
tozó tagszövetségek:

1. zóna: 11 – 14 – 25 tagszövetség
2. zóna: 13 – 29 tagszövetség
3. zóna:  1 – 3 – 6 – 12 – 16 – 17 tagszövet-

ség – Villám Klub – Derby Klub
4. zóna: 7 – 23 – 28 tagszövetség
5. zóna: 8 – 10– 18 – 26 tagszövetség
6. zóna: 22 – 24 – 27 tagszövetség
7. zóna: 5 – 15 – 19 tagszövetség
8. zóna: 4 – 20 – 21 – 30 tagszövetség
Minimum induló versenyzői létszám 50 fő, 

1000 galamb

Tervezett Időpontok:
- június 21-22.
- július 05-06.
- július 19-20. Magyar Galambászok hét-

végéje - Kiemelt Nemzeti verseny, az egész 
országnak közös Magdeburg feleresztéssel.

Feleresztési helyek (600 km fölött, amik-
ből választani lehet).

A július 19-20-i Magdeburg minden 
zóna számára kötelező feleresztési hely.
1. zóna: Stendal – Kassel – Magdeburg
2. zóna: Dessau – Brandenburg – Magdeburg
3. zóna:  Dessau – Dessau – Magdeburg, vagy  

Aurach – Bamberg – Magdeburg
4. zóna:  Berlin – Halle – Magdeburg, vagy 

Neumarkt – Aurach – Magdeburg
5. zóna:  Cheb – Cheb – Magdeburg, vagy Re -

gens burg – Regensburg – Magdeburg
6. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
7. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg
8. zóna: Cheb – Cheb – Magdeburg

Minden zónában lehetőség van 700 km fe-
letti verseny utak rendezésére is.

Az Országos Versenyszabályzat 3. §. 1. 
pontja szerint:

„Hivatalos postagalamb versenyeket a 
Sportszövetség és annak tagjai (Egyesüle-
tek, Tagszövetségek, Maraton klubok) írhat-
nak ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg az 
FCI előírásai figyelembe vételével.”

Egyesületek, klubok hivatalos versenyt, 
csak saját tagjaik részére szervezhetnek, tag-
szövetségi kereten belül, Tagszövetségi jóvá-
hagyással.

A versenyek kiírását kötelező a versenyen 
részt venni szándékozókkal előre megismer-
tetni, tájékoztatást adni a technikai feltételek, 
gépkocsik, kísérők, a felügyelet és ellenőrzés 
biztosításáról a versenyek minden fázisában. 
A versenyzési jogot minden Tagszövetség 
valamennyi egyesülete és tagjai számára biz-
tosítani köteles.
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A tagszövetségek és klubok a Versenysza-
bályzat 3. §. 2. pontja alapján elkészítik és 
határidőre (március 1.) leadják az adott évi 
hivatalos versenyprogramjukat. Ezen ver-
senyekből hirdethetnek tagszövetségi ered-
ményeket, tagszövetségi bajnokságokat, és 
készíthetnek éves évkönyvet.

A tagszövetségek által végrehajtott, és az 
SVB által elfogadott versenyekből számolva 
hirdeti a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat, és az 
Anker Alfonz Bajnokságot.

Magyar Nemzeti Bajnokság
Magyarország Nemzeti Bajnoka címet 

az alábbi kategóriákban hirdetjük meg:
- Rövidtávú
- Középtávú
- Hosszú távú
- Maraton
- Fiatalok versenye
A zónákban együtt versenyzők részére 

Országos zónabajnokságot hirdetünk kü-
lön értékeléssel Pl. 2-es zóna: Közép-Du-
nántúl, 3. zóna – Közép-Magyarország, 
4-es zóna – Karancs Mátra kupa stb.

A Tagszövetségek és Klubok által le-
adott 2014-Versenyprogram formanyom-
tatványon kategóriánként külön meg kell 
jelölni a Nemzeti Bajnokságok, valamint 
az Anker Alfonz bajnokság útjait. Az SVB 
által elfogadott versenyprogramtól a tagszö-
vetségeknek eltérni csak indokolt esetben 
lehet, amelyet jelenteni kell a Szövetségbe, 
amelyet az SVB jóváhagyásra felülvizsgál. 
Amennyiben az év folyamán bármi nemű 
módosítás történik, azt a versenynaptárban 
“VÁLTOZÁS” címszóval jelölni kell, és azt 
a Szövetségnek legkésőbb a Tagszövetségi 
versenyek után 24 órán belül el kell juttatni. 
Az SVB ezen táblázat alapján a tagszövetsé-
gek eredményeiből számolja a Nemzeti ver-
seny kiírások eredményeit.

Az elnökség részéről nem tudjuk elfogadni, 
hogy Ausztriából 15 feleresztési hely, Cseh-
országból 26 feleresztési hely, Németország-
ból 19 feleresztési hely, Magyarországból 25 
feleresztési hely van megjelölve. A feleresz-
tési helyek számát csökkenteni kell, a 10-50 
km eltérésű feleresztési helyek kijelölését 
nem támogatjuk. Valamennyi versenyforma 
esetében kevesebb feleresztési helyeket kell 
kijelölni és törekedjünk az állandóságra, nem 
kell évről-évre, hétről-hétre változtatni!

A Nemzeti Bajnokságok értékelése koef-
ficiens számítással 

(koef= elért helyezés x 1000 
          indított galamblétszám) 

történik zóna, régió, tagszövetségi, 
röpcsoporti vagy egyesületi eredményekből 
számolva.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 
FCI kategóriáknak megfelelő versenyutakból 
az alábbi Bajnokságokat hirdeti: 

Magyarország 
Nemzeti Rövidtávú Bajnoka

- 100-400 km között távolságokról rende-
zett versenyeken a versenyző csapatból utan-
ként 3-3 galamb eredménye számolható

- 4 kijelölt útból a 3 legjobb eredményt 
számoljuk

- minimum össztáv 700 km
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    70.000.-
 3 hely    50.000.-
 4 hely   30.000.-
 5 hely   20.000.-

Magyarország 
Nemzeti Középtávú Bajnoka

- 300-600 km közötti távolságokról rendezett 
versenyeken a versenyző csapatból utanként 
3-3 galamb eredménye számolható

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk

- minimum össztáv 1100 km
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    70.000.-
 3 hely    50.000.-
 4 hely   30.000.-
 5 hely   20.000.-

Magyarország 
Nemzeti Hosszú távú Bajnoka

A szövetség által kijelölt és szervezett fel-
eresztési helyekre a zónákból indított galam-
bok eredménye alapján

- 500 km feletti távolságokról rendezett 
versenyeken a versenyző csapatból utanként 
3-3 galamb eredménye számolható

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk

- minimum össztáv 1800 km
- Minimum 100 versenyző és 1500 galamb 

részvétele szükséges.
A nemzeti hosszú távú versenyeket az elő-

zőekben kiírt 8 zónába összeállt tagszövetsé-
gek közös versenyeiből kívánjuk értékelni.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    70.000.-
 3 hely    50.000.-
 4 hely   30.000.-
 5 hely   20.000.-

Magyarország Maraton Bajnoka
- 800 km feletti távolságokról rendezett ver-
senyeken a versenyző csapatból utanként 3-3 
galamb eredménye számolható

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk

- minimum össztáv 2400 km
- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 

részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    70.000.-
 3 hely    50.000.-
 4 hely   30.000.-
 5 hely   20.000.-

Magyarország 
Fiatal Galambok Bajnoka

- minimum 100 km fölötti távolságról rende-
zett versenyeken, csak azévi gyűrűvel gyűrű-
zött fiatal galambokkal lehet versenyezni 

- 4 útból 3 legjobb verseny eredménye szá-
molható

- minimum össztávja 600 km.
- 20/6 eredménye számolható
- a versenyző csapatból utanként 6-6 ga-

lamb eredménye számolható.
- minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.
A hosszú távú versenyekhez hasonlóan ja-

vasoljuk a zónakeretek között megszervezni 
a fiatalok nemzeti bajnokságát.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    70.000.-
 3 hely    50.000.-
 4 hely   30.000.-
 5 hely   20.000.-

Magyarország Ászgalambja
- Minden Nemzeti bajnokság kategóriájában 
a helyezett galambok eredménye alapján ász-
galamb értékelésre kerül sor.

-  Összesítésben külön-külön  
1 éves hím-tojó,  
2 éves és idősebb hím-tojó, 

- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 
eredménye vehető figyelembe (R/3, K/3, 
H/3, M/3, F/3).

Díjazás bruttó:
 1 hely  30.000.-
 2 hely  20.000.-
 3 hely  10.000.-

Senior - Junior Kupa
Külön nemzeti értékelés készül a Magyar rö-
vid-, közép-, hosszú távú és fiatalok bajnoki 
eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 65 
év feletti, illetve 18 év alatti versenyzők ré-
szére.
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TOP 100 lista
Magyar Nemzeti bajnokságok évenkénti 
helyezési eredményei alapján 2012-ik évtől 
minden évben összeállítjuk a TOP 100-as 
tenyésztői, versenyzői listát a rövid-, közép-, 
hosszú távú versenyeredményei alapján. 
Minden távon eredményt kell elérni, a ma-
ximális helyezési számból kell TOP 100-as 
listát csinálni.

3 év összesítése alapján 2014. év végén 
Országos Elit Klub eredményt hirdetünk.

Anker Alfonz Bajnokság

Általános szabályok:
A tagszövetségek által rendezett főverse-

nyeken elért eredmények használhatóak fel, 
melyek egységes értékelési módszer segít-
ségével vannak összehasonlítva. Az össze-
hasonlítás a galambok által elért helyezések 
száma, azonosság esetén a koefficiens érték 
alapján történik. A lista minimum 50 induló 
versenyző tag, és 1000 galamb esetén vehető 
figyelembe. 

Értékelés a 20%-os díjlistán 5 galamb tag-
szövetségi, vagy röpcsoporti eredmények 
alapján (9x5 helyezés – 3 rövid, 3 közép, 3 
hosszú) történik. 

A versenyutaknál egy utat két kategóriában 
nem lehet számítani.

Az Anker Alfonz Bajnokság útjai meg-
egyeznek a Nemzeti Bajnokságra nevezett 
utakkal, attól eltérni nem lehet.

Rövidtáv – 4 jelölt útból a 3 legjobb olyan 
verseny számolható, amely 100-400 km 
közötti távú 

Középtáv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 300-600 km távú 

Hosszú táv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 600 km fölötti távú 

Anker Alfonz bajnokságot a Tagszövetsé-
gek száma alapján (1-30) díjazunk.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    80.000.-
 3 hely    60.000.-
 4 hely    40.000.-
 5 hely    20.000.-
A többi helyezett (6-30) serleg díjazásban 

részesül.

Emlékversenyek

Bíró József emlékverseny 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-

tal rendezett leghosszabb távú verseny egyé-
ni első helyezettje.

Díjazás: serleg díjazás

Tiszafüred-Kócsújfalu (kitelepítettek 
emlékversenye)

Egyéni verseny, nevezési díj nincs.
Díjazás: egyéni serleg díjazás.
Részletes versenykiírás áprilisban.

Tagszövetségi emlékversenyek
A mindenkori Szuperkupa verseny ered-

ményéből számolva.
Mikó József Budapest (01. Tgsz.)
Malina Ferenc Budapest (01. Tgsz.)
Várszegi Béla Budapest (02. Tgsz.)
Kottek Károly Budapest (02. Tgsz.)
Guzmics Tibor Budapest (03. Tgsz.)
Dr. Elefánti György Makó (05. Tgsz.)
Elek Imre Hmv (05. Tgsz.)
Kovács Ferenc Vác (06. Tgsz.)
Aradi László Lőrinci (07. Tgsz.)
Hartmann István Lőrinci (07. Tgsz.)
Schaub József Győr (11. Tgsz.)
Szabó László Szfehérvár (13. Tgsz.)
Tantó Gusztáv Keszthely (14. Tgsz.)
Bíró Imre Mezőtúr (19. Tgsz.)
Godó Lajos Lajosmizse (21. Tgsz.)
Toronyi András Nyíregyháza (22. Tgsz.)
Szabó Róbert Salgótarján (23. Tgsz.)
Dr. Bajusz Árpád Szerencs (24. Tgsz.)
Pakuts Károly Rajka (25. Tgsz.)
Gáspár András  (28. Tgsz.)
Nagy Béla Magdeburg országos 

verseny egyéni első helyezettje

A versenyek értékeléséhez a résztvevők-
nek eredményeikkel egyénileg jelentkezni 
kell 2014. október 1-ig.

Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg 
díjazásban részesülnek.

Pálmai Gábor Emlékserleg
Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt 

elért magyar postagalamb díja 2 évente az 
Olimpiák után kerül kiosztásra.

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el 
sport vagy standard kategóriában a legjobb 
magyar postagalamb, akkor az elért helye-
zésnek megfelelően több díjat adunk ki.

Komlódy Ferenc Emlékverseny 
(Szuperkupa)

- A magyar galambászok hétvégéjén 
megrendezett országos hosszú távú ver-
senyből kerül értékelésre.

- Létszám alapján egyéni listákból 5000 
galamb felett nemzeti, 2000-5000 galambig 
zóna díjazással.

- 2000 galamb alatti létszámból nem hir-
detünk Szuper Kupa eredményt.

Feleresztési hely Magdeburg 
(koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”)

I. zóna:  750 km alatt
II. zóna:  750-800 km között
III. zóna:  800 km fölött

Dátum: július 19. 

Értékelés: 
- egyéni lista zónánként
- csapat lista 5 küldött galambból 3 befutó 

zónánként
- A sorrendet koefficiens pontozással álla-

pítjuk meg (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám).

Díjazás: Zónánként / 1000 galambonként
Egyéni díjazás: Csapat díjazás:
1. hely: 50.000.- 1. hely: 50.000.-
2. hely: 30.000.- 2. hely: 30.000.-
3. hely: 20.000.- 3-5. hely: 10.000.-
4-10. hely: 10.000.-

A küldött létszám minden megkezdett 
1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
1-1 db serlegdíjazás.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó rendezvényeken.

Kállay Ferenc Derby verseny

Ezen országos versenyen rendezzük Ma-
gyarország derby bajnokságát. A Kállay Fe-
renc Derby versenyt.

A július 19-i Magdeburgi verseny, a 3 zó-
nában indult galambok versenyeredménye 
alapján hirdetett Kállay Derby verseny.

- Csak egyéni verseny. A derby galambok 
önálló értékelésével. 

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak a gyűrűkártya tulajdonosa versenyez-

tetheti a galambot, csak ő nyerheti a díjakat. 

- A díjazás bruttó 1.000.000.- Ft a kül-
dött derby gyűrűs galambok arányában.

Egyéves derbygyűrűs galambok 
nemzeti versenye

2014. június 28-29. (hétvége) 300-600 km 
közötti távolságról 8 zónában rendezett ver-
seny alapján.

Az egyéves derby gyűrűs galambok önálló 
értékelésű egyéni versenyen vesznek részt. 
Az egyéves Derby galambok részére egyé-
ni lista alapján az induló létszám arányában 
bruttó 1.000.000.- díjalapot osztunk szét a 
küldött derby gyűrűs galambok arányában.

A versenylista sebesség alapján készül.

Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-

lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az 
országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – 
meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.
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Katowice

A világ postagalambászait érintő legna-
gyobb tragédia történt 2006. január 28-án 
Katowicében a lengyel postagalamb szövet-
ség Nemzeti kiállításán.

Ma már tudjuk - 65 ember veszítette éle-
tét, közöttük 1 német, 1 belga, 1 holland, 1 
magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel ál-
lampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 
FCI vezetésével összhangban FCI Emlékver-
senyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

A verseny időpontja: 2014. július 19. 
szombat.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 
a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által 
kijelölt gyűjtőhelyeken történik.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: Az 
áprilisi újságban lesznek kijelölve

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sport-
szövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hir-
detünk, (Az összes küldött galamb közül 
egy nevezett és 2 befutó alapján 2 zónában: 
I. Zóna 300 km-ig, II. Zóna 300 km felett) a 
lista 20%-os.

5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a be-
pakolásnál!

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, mini-
mális induló létszám zónánként 1000-1000 
db galamb, kevesebb induló létszám esetén a 
díjazás %-os arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:
     1. díj 30.000 Ft Üdülési Csekk
     2. díj  20 000 Ft Üdülési Csekk
     3. díj 10 000 Ft Üdülési Csekk
4-10. díj Serleg díjazás
Csapat díjazás 2 zónában:
1. díj: 30.000.-
2. díj: 20.000.-
3. díj: 10.000.-
Minden első galambot telefonon kötelező 

jelenteni a versenyszabályzatnak megfelelően.
Díjátadás: 
Az országos kiállításon és a zóna díjkiosz-

tó ünnepségeken.

Nemzetiszínű gyűrűs versenyek
1., Két és több éves galambok 

versenye

2014. július 19. (szombat)  – 3 zónában, 
együtt gyűjtve, szállítva, engedve az Orszá-
gos versennyel:

Magdeburg (koordináták: 
 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”)
I Zóna: 750 km és az alatti dúcok.
II. Zóna 750-800 km közötti dúcok.
III. Zóna: 800 km feletti dúcok részére.

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelke-

ző postagalambász részt vehet a versenyen, 
– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 

értékelésben vesznek részt és a közös listán 
is szerepelnek.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Nevezési díj: 500 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft 

A három zónában összesen a nemzeti színű 
gyűrűs galambok zónánkénti indított létszá-
ma alapján

 I. zóna
 II. zóna
 III. Zóna
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs 

galambok 5%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-

lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az 
országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – 
meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

2., Egy éves galambok versenye

2014. július 19. (szombat)  – 3 zónában,
Cinovec (koordináták: 
 50° 44’ 04,0” 13° 45’ 27,0”)
1. zóna: 530 km és az alatti dúcok
2. zóna: 530-600 km közötti dúcok
3. zóna: 600 km feletti dúcok részére

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelke-

ző postagalambász részt vehet a versenyen, 
– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 

versenyen vesznek részt.
– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 

a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 

a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Központi gyűjtési helyek, időpontok: Az 
áprilisi újságban lesznek kijelölve

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

Nevezési díj: 400 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 1.000.000.- Ft 

összesen a három zónában a nemzeti színű 
gyűrűs galambok zónánkénti indított létszá-
ma alapján

 I. zóna
 II. zóna
 III. Zóna
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs 

galambok 5%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tu-

lajdonosa versenyeztetheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az 
országos zóna díjkiosztó ünnepségeken – 
meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

3., Fiatal nemzeti színű gyűrűs 
galambok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel 
gyűrűzött fiatal galambok részére rendezett 
Tagszövetségi verseny

- 2014. szeptember harmadik, vagy negye-
dik hétvégéjén rendezett verseny.

- a legrövidebb versenyző dúc távolsága 
lehetőleg 300 km legyen.

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak egyéni értékelés van.
- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

- A nemzeti színű gyűrű ára 2014-ben 
 1000 Ft/db.
- Az olimpiai hozzájárulás fejében kapott 

Nemzeti színű gyűrűs galambok szintén részt 
vesznek a Fiatalok versenyén.

Díjazás bruttó:
A nemzeti színű gyűrűs galambok részé-

re a Tagszövetségek a 2014-ik évi nemzeti 
gyűrűk vásárlása után kapják meg a díjazásra 
fordítható összeget (700 Ft/gyűrű) amelyből 
minimum az első 1-10 helyezett galambokat 
díjazni kell.

Díjátadás: A Zóna díjkiosztó ünnepségeken.
A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség hi-
vatalosan elismert versenyein az alábbi kri-
tériumok szerint (Anker Alfonz Bajnokság, 
Nemzeti Bajnokság, Kiállítási eredménnyel, 
évkönyv) lehet versenyezni és eredményeket 
elérni ahol elsődleges szempont az önkéntes 
szabálykövető és szabálybetartó magatartás.

- Valamennyi gyűjtésen 7 versenyző fő je-
lenléte kötelező, saját galambjai gyűjtésében 
senki nem vehet részt.

- Valamennyi gyűjtőhelyen versenyzők 
kötelesek valamennyi szállítóketrecbe kü-
lön-külön berakni a versenyző galambjaikat. 
Így nem fordulhat elő, mint 2012. és 2013. 
évben, hogy külön engedtek egy autóból ver-
senyző galambokat. A szabály be nem tartása 
a versenyből való kizárást vonja maga után.

- Tagszövetségek az együttes starthelyek-
ről kötelesek együtt engedni, közös listát, 
csak közös megegyezéssel készíthetnek.

- Kötelező ellenőrizni Tagszövetségi, illet-
ve Szövetségi szinten az élversenyzőket, az 
olimpiai várományosokat. Az ellenőrzések 
jegyzőkönyveit 48 órán belül el kell juttatni 
a Szövetségbe. Olimpiára sportkategóriában 
csak a folyamatosan ellenőrzött galamb ered-
ménye juthat ki. Az ellenőrzés külön gumi-
gyűrűzést, startellenőrzést, … tartalmaz.

- A Szövetségi versenyellenőrzésekre 3-5 
fős független országos bizottságot kell felál-
lítani, amely bárhol bárkit ellenőrizhet.

- A versenyek során az eredményszámo-
lóknak kötelessége jelenteni a tagszövetsé-
gek 1-3 helyezett galambjait, ha már két úton 
előfordult az eredmény.

- az ÁEÜ elvárásainak megfelelő szállítási 
ketrecpakolást (db / m2) be kell tartani.

- Valamennyi hivatalos versenyre kötele-
ző kísérőt küldeni a versenyszervezőknek az 
első gyűjtőhelytől kezdődően a startig bezá-
rólag. A gépkocsivezetőknek is kötelező ga-
lambellátási ismereteket beszerezni.

- Valamennyi szállító jármű vagy konté-
ner GPS rendszerrel van ellátva, a Szövetség 
részére a hozzáférési kód le van adva. Ahol 
nem tudunk ellenőrizni – azt a versenyt nem 
tekintjük hivatalos versenynek az értékelés-
ből kizárjuk. Folyamatosan nyomon követhe-
tő legyen az útvonal – az ajtónyitás – a start. 
A GPS koordinátákat a versenybizottságnál 2 
évig kötelező megőrizni nyomtatott formá-
ban. Ahol ezt nem tudják bemutatni, ott az 
eredményt a kiállításokon és a Nemzeti Baj-
nokságokban nem vesszük figyelembe.

- Valamennyi szállító járművet egyszerre 
nyíló szerkezettel kell ellátni – jobboldal – 
baloldal esetében (központi nyitószerkezet). 
Mindent látni! és láttatni kell!

- Valamennyi szállító járművet 1-2-3 videó 
kamerával kell felszerelni, a startot és a folyo-
sói feladatokat a tagszövetség  CD-re mentse 
le, ellenőrzés céljából egy évig köteles meg-
őrizni. A videó kameráknak a start előtt 20 
perccel működniük kell az utolsó galamb 

kirepüléséig és ezt a honlapra a hazaérkezést 
követően köteles a tagszövetség feltenni.

- A pénzdíjas versenyek élgalambjait jelen-
teni kötelező, aki ezt nem teszi meg, kiesik a 
versenyből, a díjat nem kapja meg.

- Valamennyi tagszövetség köteles honla-
pot működtetni és azon folyamatos tagszö-
vetségi és verseny információkat közölni.

- Egységes eredményszámolás kötelező 
minden tagszövetségben. A tagszövetségben 
versenyző tag ha a saját közössége eredmény-
számolását végzi, eredményeit kötelező elő-
re kijelölt egyesülettel leellenőriztetni és az 
ellenőrzés dokumentumait minden verseny 
után egy héten belül leadni a Szövetségbe.

- A lista megjelenése után 30 nap áll ren-
delkezésre az óvásra, amelyet a listát készítő 
szervezethez kell eljuttatni.

- A starthelyek változásait az új GPS ko-
ordinátákkal együtt 48 órán belül be kell je-
lenteni írásban a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségbe, ennek elmulasztása esetén a 
versenyt töröljük.

- Szlovákiába, Csehországban, Német-
országban, Ausztriában a szövetségek által 
megadott koordinátákról köteles engedni 
minden versenyt a versenyt szervező tag-
szövetség, illetve az országos szövetség. A 
kiadott koordinátáktól eltérni nem lehet. Aki 
nem a kijelölt hivatalos koordinátáktól rende-
zi a versenyt, annak az eredményét töröljük. 
Az esetlegesen felmerült, előre nem tervez-
hető akadály esetén a starthellyel kapcsolatos 
problémát 24 órán belül jelezni kell a Szö-
vetségbe.

- A Start: Egy versenyautóból minden pos-
tagalamb egyszerre, egy időben történő kien-
gedése.

- A március 1. után történő versenyprog-
ram változásokat minden esetben le kell adni 
a versenyek után két héttel a szövetségbe. 
Aminek elmaradása a Nemzeti Bajnokságból 
való törlést von maga után. 

- Valamennyi Tagszövetség 3 központi 
gyűjtőhelyet köteles kijelölni és működtetni.

- Az elektromos gyűjtő szettet a hagyomá-
nyos órákkal versenyzők dokumentációját 
követve kötelező a gyűjtőhelyen, vagy pedig 
két lakattal ellátott ládában tartani a gyűjtés 
végeztével. Az ellenőrző láda két lakattal van 
lezárva, a kulcsa külön-külön megjelölt sze-
mélyeknél van elhelyezve. Senki nem viheti 
haza még a saját gyűjtőrendszerét sem.

Valamennyi szállító járművet minden év 
április 1-ig be kell mutatni a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség Versenybizottsága 
mellett működő szállítási szakmai bizott-
ságnak, amely licenc kiadási jogosítványt 
fog kapni. A galambszállító autókat élőállat 
szállításra le kell vizsgáztatni a szükséges 
állategészségügyi igazolásokat és a sofőrök 
illetve kísérők, fuvarozók szükséges állat-
szállítási vizsga papírjaikat be kell szerezni.

Figyelembe kell venni 
• a szállító jármű férőhelyeit
• etetési, itatási lehetőségeit
• levegő hőmérsékleti adottságait
• a start együttes, egy idejű lebonyolítását

- a szállító jármű sofőrje alapvető postaga-
lambász ismeretekkel rendelkezzen

- a kísérők részére kötelező tanfolyamot kell 
szervezni, tapasztalataikról jelentést kell írni.

- a kísérő nem lehet versenyző postaga-
lambász, családtag – apa, fia, feleség, élettárs.

- Képzéseket, tanfolyamokat kell szervez-
ni szövetségi szinten

• a gépkocsivezetőknek
• a gépkocsi kísérőknek
• az eredményszámolóknak
• a benevezéseket végzőnek
• az elektromos rendszerek kezelőinek
• a tagszövetség VB elnököknek
• a tagszövetségi elnököknek
• állatvédelmi, állategészségügyi kép-

zés, oktatás
• Magyarország összes egyesületi ver-

senybizottsági elnök részére évente 
egyszeri alkalommal, egynapos tan-
folyamot kell szervezni a versenyek 
megkezdése előtt.

- Falvakban, városokban faluház – tájház 
– múzeum működik. Mindezek közelében – 
mellette „faludúc” – „közösségi dúc” legyen, 
ahol postagalambokat tart fenn a helyi egye-
sület, ahonnan esetleg versenyeztetnének is, 
ahol a település lakói fiatalok-idősek ismer-
kedhetnek a postagalambokkal.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
szervezeti felépítéséből adódóan a tagok az 
egyesületükön keresztül, az egyesületek a 
tagszövetségekhez, a tagszövetségek a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetséghez köte-
lesek továbbítani minden szövetséget érin-
tő kérdést, problémát, javaslatot sportunk 
fejlő dése érdekében.

Az évente tartott tagszövetségi közgyűlé-
sek jegyzőkönyveit a tagszövetség egyesü-
leteihez és a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetségnek kötelesek eljuttatni. Az elnökség 
a hiányosságokat többé nem tudja és nem 
is fogja elnézni, mert a Szövetség vezeté-
sének a jelenleginél több információra van 
szüksége a területeken folyó munkáról, a 
postagalambászatot és a postagalambászokat 
érintő kérdésekről.

Ide tartozik a kötelező Bírósági változások 
bejegyzésének kérdése is. 2014. évre csak a 
szabályos bejegyzésű egyesületeket vesszük 
nyilvántartásba, ezzel kapcsolatosan minden 
tagszövetségi elnök megkapta a hiánypótlási 
felhívást, amelyet 2013. december 10-ig – a 
tagnyilvántartás leadásáig el kellett rendezni.

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöksége

A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalosan elismert 
versenyek kritériumai a 2014. évre
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Nanne Wolf – Egy lengyel kutatás 
a postagalambokat érintő vírus-fertőzésekről

Nemrégiben megjelent egy cikk Stenzel 
kutató, valamint a Szárnyas Osztály munka-
társainak gondozásában a Warmis és Mazury 
Egyetemen, Olsztynban. Szerettek volna tu-
domást szerezni a lengyelországi galambo-
kat érintő adeno, circo, és herpeszvírus-fer-
tőzések előfordulásáról, s ennek érdekében 
107 galambdúcot vizsgáltak meg az egész 
országban elszórva. Ezen dúcoknak 61%-át 
postagalambok népesítették be, míg 39%-át 
díszgalambok birtokolták.

Igen magas arányban találtak circo-vírust. 
Még az igen kevéssé fertőzött dúcok eseté-
ben is a galambok 44, 5%-nál állapították ezt 
meg, míg a súlyosan fertőzöttek esetében ez 
szinte minden galambot érintett. 

A kutatók szemléletét követve más tu-
dósok jelentős hányada is hangsúlyozta 
ezen véleményt, hogy a circo-vírus egyike 
az ellenálló-képesség gyengülésében szere-
pet játszó faktoroknak, melynél leginkább 
a fiatal galambok válnak fogékonnyá az 
adeno-vírusra nézve.

Hollandiában egyre gyakrabban találnak 
ott is vírust, ahol a tenyésztők igen jó kö-
rülményeket biztosítanak madaraiknak. Sok 
esetben úgy tűnik, a galambokra nézve ez 
semmilyen hátrányt nem jelent.

Az egyik dúc esetében a herpesz-vírus a 
galambok 30%-nál volt jelen, míg más dú-
cokban az állatok nem hordozták magukban 
a vírust. Hollandiában ezen megbetegedés 
tüneteit sokkal gyakrabban találjuk fiatal ga-
lambok körében. A galambok felfúvódnak, 
csőrükben sárga lerakódás jelentkezik, s a 
legtöbb esetben meg is halnak. Múlt ősszel 
három esetben is láttam ezt a fertőzést idő-
sebb galamboknál. Ezen dúcokban is elpusz-
tult az érintett, fertőzött galambok többsége. 

Az adeno-vírust két dúc esetében találták 
meg. Ezen két dúc abban a pillanatban épp 
egy e-coli fertőzés tombolt a fiatal galambok 
körében. Kár, hogy arról nem tudósítottak, 
melyik típusú adeno-vírust találták.

Szép, hogy vannak tudósok, akik galam-
bokon végeznek kutatásokat. Sajnos azon-
ban ennél a kutatásnál, vizsgálatnál a talált 
eredményeket, következtetéseket különféle 
fajokra nézve általánosítják. Ha a vizsgált ga-
lambdúcok esetében a madarak 44,5 és 100% 
között circo-vírust találtak, akkor szeretném 
tudni, hogy dúconként hány darab maradat 
vizsgáltak meg, összesen hány madarat vizs-
gáltak meg, valamint összesen hány fertőzött 
galamb volt.

Kitozán/Chitosan
Nemrégiben olvastam egy postagalambok-

kal kapcsolatos cikket a kitozánról. Ahogyan 
azt az ember talán tudja, az állatgyógyászat 
területén egyre inkább azon vagyunk, hogy 
háziállatainkat természetes hatóanyagok-
kal tudjuk kezelni. Az elmúlt néhány évben 
egy nagyon enyhe természetes termékek 
olyan hányadára bukkantak, melyek minket 
a paratyphus és az e-coli elkerülésében segít-
hetnek. Így változó eredményekkel egy erős 
fokhagyma kivonatot (allicine) alkalmaznak 
a baktériumokkal, penész és gombás fertőzé-
sekkel szemben.

A kitozán hatását illetően egy iráni kutatás-
ra volnék figyelmes. Tavasoli és munkatársai 
(Állatorvosi Kar, Urmia, Irán) tricho-val fer-
tőzött galambokat kitozánnal kezelték.

Az eredményt a következők során írnám 
le. Mielőtt azonban a levont következtetések-
ről beszélnék, szeretnék valamit a kitozánról 
szólni. A kitozán egy természetesen előfor-
duló anyag, szer, mely antibakteriális hatás-
sal bír. A szert 1859-ben Rouget találta fel. 
A kitozánt kitinből (chitin - rákok páncélja) 
állítják elő, de a rákok és garnélák csontjaiból 
is kivonható. Normális esetben ezen csontok 
megmaradnak az állatok értékesítése során, 
de ami korábban szemét, hulladék volt, azt 
csak megtisztítják és befestik.

A szert jelenleg különféle célok elérése 
érdekében alkalmazzák:

- a mezőgazdaságban a víz tisztítására
- beledolgozható a papírba, hogy azáltal az 

erősebbé váljon
- az antibakteriális hatásának köszönhető-

en ez a papír alkalmas arra, hogy abba élel-
miszereket csomagoljanak

- a gyógyászatban a sebek bezárásánál, 
varrásánál

- a tabletták és antibiotikumok előállításánál
- a textiliparban
- mázanyagként
- emberek esetében fogyasztószerként (vi-

tatott)
- a bor egyik alkotórésze, mint tisztító, hí-

gító szer
Iráni tudósok laboratóriumi körülmények 

között kimutatták a kitozán hatását speciális 
tápanyagokra nézve. Ennek során a kitozán 
különféle koncentrációit használták: 125, 
250, 500, és 1250 ug/ml. A hatást 3, majd 
még egyszer 6 óra elteltével vizsgálták. Há-
rom óra elteltével alacsony koncentráció 
mellett (125 ug/ml) a trichomonádok 93%-a 
halott volt, 250 ug/ ml esetén szintúgy 93% 
és 500 ug/ml esetén pedig a beavatkozást kö-

vető 3 óra múlva a trichomonádok 96,7%-a 
pusztult el.

Ezen eredmények igencsak bátorítóak. 
Természetesen még kell egy lábjegyzetet 
tennünk, mégpedig, hogy ezen hatásokat a 
galambok testén kívüli eredményekből követ-
keztették ki, határozták meg. Az ember termé-
szetesen sohasem tudhatja, hogy ezen eredmé-
nyek jelentős különbséget mutatnának-e, ha a 
jövőben a galambok testén belül vizsgálnák 
azokat. Mindent egybevetve annyira pozitív 
ez a kutatás, hogy jómagam tesztelni fogom 
ezt az anyagot praxisomban. A levont, meg-
állapított következtetéseket, eredményeket 
természetesen aztán le fogom írni.

Paratífusz/ Paratyphus
Az utóbbi időszakban jómagam találkoz-

tam a paratífusz többféle típusával is. Sok 
galambkedvelő ismeri fel a betegség súlyos, 
durva tüneteit, mint például: az ízületek meg-
vastagodása, megduzzadása, becsomósodá-
sa; komoly súlyvesztés, lesoványodás; for-
gó torok és a zöldes színű hasmenés, bélsár 
jelentkezése. Gyakran a paratífusz azonban 
más és sokkal finomabb tüneteket produkál, 
példának okáért a vedlést, a tollak elhullaj-
tása; mintázatok megjelenése a tollazatban; a 
fiókák, fiatal madarak rossz fejlődését, vala-
mint rossz teljesítményt (elesettség, bágyadt-
ság). Különösen az utolsó előtti szárny cső-
tollá, tollazattá való fejlődése egy szinte soha 
sem hiányzó tünete ezen betegségnek. Sajnos 
nehéz oltóanyaghoz jutni, mely megelőzheti 
ezt a betegséget. Jelenleg az élő vakcina csak 
elszórtan, alkalomadtán hozzáférhető. 

A betegség fellépésekor az embernek min-
denképpen azonnal egy jó kúrával kell kez-
denie, legjobb egy bakteriológiai kivizsgálást 
követően. Ezt követheti egy célzott terápia. 
Gyakran a trimethoprim és a sulfa kombiná-
ciója bizonyul hatásosnak, sikeresnek. Taná-
csos egy 14-21 napig tartó kúra. A praxisban 
sokszor alkalmazok probléma-megoldásként 
vajsavat (ovocrack duif). A vajsav úgy tűnik, 
hogy képes megfékezni, hátráltatni a para-
tífusz és az e-coli növekedését (Dr. Nahl). 
Mivel a vajsav egy kalcium-részecskéhez 
kötődik, ez az anyag a tenyésztés során is 
igen jól használható. A vajsav naponta ad-
ható. Az ovocrack adagolását követően javul 
a tenyészidőszakban a tojáshéj minősége. A 
madarak egészségi állapotával kapcsolatos 
kételyek felmerülése esetén az embernek 
mindenek előtt időben egy specializált állat-
orvoshoz kellene tanácsért fordulnia! 

ford: Nagy Nikolett
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11. sz. Tagszövetség Győr és Környéke, Fertőparti Röpcsoport

Röpcsoporti Általános és Hosszútáv Bajnok
Endrei Ervin Tel: 70/ 573-2537
9330 Kapuvár, Pozsonyi u. 117

Tisztelettel Köszöntöm Minden Sporttársamat!
Bemutatkozásom az elmúlt években meg-

történt. Az idei évben pár Sporttársammal 
kerületet váltottunk és úgy érzem helyes 
döntést hoztunk, hiszen rugalmasabb és 
megbízhatóbb vezetőség dolgozik a Fertő-
parti Röpcsoportban.

Állományom továbbra is Csernák József, 
Endrei Ottó és Szabolcs öcséim tenyészeté-

re épül. Ezúton is szeretném megköszönni Nekik a sok kiváló képes-
ségű galambot!

Az idei évben fiatalokat kaptam id. és ifj. Fekete Lajos versenyzőiből, me-
lyek szülei több kerületi és országos díjat szálltak. Ezek a galambok nagyon 
jó eredményeket mutattak a Fiatalok Bajnokságában, hiszen a röpcsoport 2. 
Champion is tőlük került ki. Köszönöm Nekik a kiváló galambokat!

Köszönettel tartozom még Kurcsics Sándor Sporttársamnak a se-
gítőkészségéért, hiszen ő etette galambjaimat, amikor munkahelyi 
elfoglaltságaim miatt nem értem rá.

Végezetül sok sikert kívánok minden Sporttársnak az elkövetkező 
évekre!    Tisztelettel:  Endrei Ervin

Röpcsoporti Rövidtáv és Középtáv Bajnok
Horváth Vince F-03

Tisztelt Sporttársaim!
Horváth Vince vagyok, 1965-ben szület-

tem. Családommal Fertőhomokon élek és 
faipari vállalkozó vagyok. Már 29 éve volt 
az első versenyem, de sajnos a munka miatt 
többször abba kellett hagynom. Katonaság 
után Béky Albert sárvári sporttárstól remek 
galambokat és tanácsokat kaptam.

A mostani állományomat 7 éve kezdtem el 
újjáépíteni. Berettyóújfalui barátomtól a néhai 

Szabó Sándortól (többszörös kerületi bajnoktól) hoztam őket, akitől zömé-
ben Klak galambok kerültek be a dúcaimba. Az ő segítségével és tanácsa-
ival jutottam előbbre. Később külföldi tenyésztőktől tisztavérű Klakokat 
szereztem be. Ezekkel a Klak galambokkal, és a Szabó féle Klakok ke-
resztezésével egy régi álmom vált valóra, és eredményeim az elmúlt 3-4 
évben rohamos tempóban javultak, így a 2012-es Középtávú Bajnokság 
megnyerése után idén sikerült a Rövid-, és Középtávot is megnyernem a 
Sopron térségében működő Fertőparti Röpcsoportban.

Néhány kiváló eredményem 2013-ból:
Középtávú champion bajnokság, hímek:
1. Horváth Vince F03 HU 12-11-70615 H 4h 149,48p
2. Horváth Vince F03 HU 10-14-53426 H 4h 143,69p
3. Horváth Vince F03 HU 09-14-37749 H 4h 139,99p
5. Horváth Vince F03 HU 09-25-90858 H 4h 133,11p
Minden sporttársamnak kívánok a jövőben nagyon sok sikert és sok 

egyetértést!

Röpcsoporti Fiatal Galambok Bajnoka
Kálmán Zsolt F-32

Sok szeretettel köszöntök minden galam-
bász Sporttársat és családját!

Először van lehetőségem az évkönyvben 
bemutatkozni.

38 éves vagyok, Kapuváron élek felesé-
gemmel és fiammal. A postagalambászatot 
2009-ben kezdtem.

2013-ban sikerült megnyernem a 11. ke-
rületen belül, Fertőparti röpcsoport fiatal ga-
lambok bajnokságát. Állományom a csornai 

Éliás István sporttárs galambjaira épül, melyek utódai stabil galam-
boknak tűnnek. Ezúttal is köszönöm neki minden segítséget, melyet 
az elmúlt 3 évben nyújtott.

Galambjaim teljesítménye évről-évre jobb, mely köszönhető annak 

is, hogy kíméletlenül végigröptetem a kiírt programot. Nagyon fontos-
nak tartom a jó minőségű takarmány összeállítását, melyet magam vég-
zek. A fiatalbajnokság megnyerésén kívül a 2012 évhez hasonlóan idén 
is az én galambom lett az egyesület legjobb 1 évese, mely a csornai 
Farkas Imrétől származik, és sikerült elhoznom a sprint champion hím 
első helyezett díját. Ez utóbbi galamb Szili Pétertől került hozzám.

Remélhetően ezeken a teljesítményeken javítva az öreg galambok 
versenyén is sikerül évről évre előre lépnem.

Köszönettel tartozom még feleségemnek és fiamnak Mártonnak, 
aki távollétemben szorgalmasan helytáll helyettem, és mindazoknak a 
sporttársaknak akik hasznos tanácsokkal láttak el.

Győr és Környéke Tagszövetség Fertőparti röpcsoport Főprogram
Wels, 2013.05.05. 07:30
Indult 2 egyesület 49 tenyésztő 1272 galambbal

1. Bujdosó János 1.cs. F03 HU 10-14-52715 H 1628,81
2. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU-09-25-92815 H 1627,54
3. Szigethi Sándor 2.cs. F03 HU 11-D-359102 H 1624,79
4. Kalmár Károly 1.cs F03 HU 10-14-54463 H 1623,46
5. Rábensteiner Zoltán 2.cs. F03 HU 12-D-472020 H 1621,10

Passau, 2013.05.12. 07:00
Indult 2 egyesület 50 tenyésztő 1269 galambbal

1. Horváth Róbert 2.cs. F09 HU 11-25-09285 T 1506,73
2. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 11-D-343453 H  1493,75
3. Csapó Zoltán 4.cs. F09 HU 12-25-22777 H  1483,53
4. Göndöcs György 1.cs. F09 HU 12-D-525364 T 1453,97
5. Göndöcs György 1.cs. F09 HU 12-D-525363 T 1450,84

Plattling, 2013.05.19. 06:00
Indult 2 egyesület 50 tenyésztő 1276 galambbal

1. Rábensteiner Zoltán 3.cs. F03 HU 12-D-471794 H 1139,08
2. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 HU 09-14-36266 H 1138,72
3. Rábensteiner Zoltán 4.cs. F03 HU 11-28-19441 H 1136,73
4. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 HU 10-14-53817 H 1136,66
5. Bujdosó János 1.cs. F03 HU 12-D-532628 H 1131,41

Passau, 2013.05.25. 09:50
Indult 2 egyesület 46 tenyésztő 892 galambbal

1. Göndöcs György 1.cs. F09 HU 09-25-91301 T 1038,77
2. Jakab István 1.cs. F09 HU 11-M-125284 H 1008,77
3. Vámos Dénes 1.cs. F09 HU 12-D-473233 H 1002,25
4. Horváth Ákos 1.cs. F09 HU 12-OL-15564 T 990,47
5. Szigeti Mihály 1.cs. F09 HU 11-25-10286 H 981,43

Weimar, 2013.06.08. 06:00
Indult 2 egyesület 24 tenyésztő 240 galambbal

1. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 11-25-16020 H 1295,33
2. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 10-25-00924 H 1270,93
3. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 10-25-00915 H 1247,24
4. Kalmár Károly 1.cs. F03 HU 08-25-79022 H 1239,07
5. Ivánkovics László 1.cs. F09 HU 11-25-09144 H 1238,43

Regensburg, 2013.06.09. 06:00
Indult 2 egyesület 48 tenyésztő 974 galambbal

1. Horváth Vince 2.cs. F03 HU 12-11-70615 H 1142,35
2. Szigethi Sándor 1.cs. F03 HU 11-D-359129 H 1112,46
3. Kántor Ferenc 1.cs. F09 HU 12-D-471998 H 1109,14
4. Kántor Ferenc 1.cs. F09 HU 12-11-71402 H 1108,64
5. Horváth Vince 1.cs. F03 HU 11-14-71526 H 1107,22

Regensburg, 2013.06.16. 06:30
Indult 2 egyesület 47 tenyésztő 917 galambbal

1. Pukler László 1.cs. F03 HU 12-D-471598 H 1296,51
2. Czebe Imre 2.cs. F03 HU 12-11-71552 H 1296,45
3. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 HU 11-25-09350 H 1295,59
4. Horváth Vince 1.cs. F03 HU 11-14-71541 H 1294,71
5. Horváth Vince 1.cs. F03 HU 09-14-37749 H 1294,56

Kassel-Lutterberg, 2013.06.22. 05:30
Indult 2 egyesület 23 tenyésztő 207 galambbal

1. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 10-25-00924 H 1341,45
2. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 10-25-00915 H 1337,58
3. Szigethi Jenő 1.cs. F09 HU 11-D-397888 H 1322,21
4. Ősze Pál 1.cs. F09 HU 10-25-99661 H 1314,53
5. Szigethi Sándor 1.cs. F03 HU 09-14-49012 H 1312,30

Regensburg, 2013.06.30. 05:30
Indult 2 egyesület 47 tenyésztő 833 galambbal

1. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 09-25-92815 H 1454,95
2. Szigethi Szilárd 2.cs. F09 HU 12-11-73772 H 1446,24
3. Kántor Ferenc 1.cs. F09 HU 11-02-07657 H 1442,85
4. Horváth Vince 1.cs.  F03 HU 10-14-53426 H 1442,26
5. Pukler Tamás és fia 1.cs. F09 HU 10-25-06506 H 1440,44

Magdeburg, 2013.07.06. 06:00
Indult 2 egyesület 22 tenyésztő 205 galambbal

1. Szigethi Jenő 1.cs. F09 HU 11-D-397888 H 1370,01
2. Ősze Pál 1.cs. F09 HU 10-25-99633 H 1366,69
3. Szigethi Sándor 1.cs. F03 HU 11-D-359129 H 1353,64
4. Ivánkovics László 1.cs. F09 HU 11-25-09127 H 1348,28
5. Horváth Győző 1.cs. F09 HU 11-25-09005 H 1336,04

A 2013-ik évkönyvből szerkesztési hiba folytán kimaradt eredmé-
nyek. A hibákért elnézést kérünk. 

Főszerkesztő



2014. január 11

Regensburg, 2013.07.14. 05:30
Indult 2 egyesület 46 tenyésztő 802 galambbal

1. Ősze Pál 1.cs. F09 HU 12-25-17825 T 1396,01
2. Horváth Vince 1.cs. F03 HU 11-14-71540 H 1392,72
3. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 11-D-343453 H 1392,27
4. Endrei Ervin 2.cs. F09 HU 12-25-18427 H 1390,77
5. Kálmán Zsolt 1.cs. F09 HU 11-D-391880 H 1389,83

Magdeburg, 2013.07.20. 06:00
Indult 2 egyesület 18 tenyésztő 188 galambbal

1. Keresztes Gábor 1.cs. F03 HU 11- 14-69228   H 1460,24
2. Szigethi Szilárd 1.cs. F09 HU 10- 25-06969   T 1436,68
3. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU-10- 25-00915   H 1427,04
4. Szigethi Sándor 1.cs. F03 HU 09- 14-36462   H 1425,50
5. Böszörményi Tibor 1.cs. F03 HU 10- 14-54234   H 1421,77

Fertőparti röpcsoport Általános távú csapatbajnokság 12 út alapján
1. Endrei Ervin 1.cs. F09 48 h. 1679,07 p
2. Szigethi Sándor 1.cs. F03 49 h. 1609,73 p
3. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 46 h. 1518,58 p
4. Pukler Tamás és fia 1.cs. F09 47 h. 1500,72 p
5. Kalmár Károly 1.cs. F03 44 h. 1388,37 p

Fertőparti röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság 4 út alapján
1. Horváth Vince 2.cs. F03 20 h. 415,90 p
2. Endrei Ervin 1.cs. F09 17 h. 412,78 p
3. Pukler Tamás és fia 1.cs. F09 16 h. 400,17 p
4. Szigethi Sándor 1.cs. F03 17 h. 386,07 p
5. Horváth Vince 1.cs. F03 16 h. 384,37 p

Fertőparti röpcsoport Középtávú csapatbajnokság 4 út alapján
1. Horváth Vince 1.cs. F03 20 h. 726,29 p
2. Kántor Ferenc 1.cs. F09 20 h. 653,66 p
3. Pukler Tamás és fia 1.cs. F09 20 h. 641,55 p
4. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 19 h. 579,80 p
5. Szigethi Sándor 1.cs. F03 18 h. 567,89 p

Fertőparti röpcsoport Hosszútávú csapatbajnokság 4 út alapján
1. Endrei Ervin 1.cs. F09 16 h. 792,67 p
2. Szigethi Sándor 1.cs. F03 14 h. 655,77 p
3. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 12 h. 567,96 p
4. Ivánkovics László 1.cs. F09 12 h. 564,39 p
5. Kalmár Károly 1.cs. F03 13 h. 526,48 p

Általános távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, hímek
1. Endrei Ervin F09 HU 10-25-00924 H 8h 303,32p
2. Szigethi Sándor F03 HU 09-14-36462 H 8h 284,83p
3. Endrei Ervin F09 HU 11-25-16020 H 8h 279,14p

Általános távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, tojók
1. Göndöcs György F09 HU 12-D-525363 T 5h 137,68p
2. Horváth Róbert F09 HU 11-25-09271 T 5h 103,70p
3. Ősze Pál F09 HU 12-25-17825 T 4h 127,03p

Rövid távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, hímek
1. Endrei Ervin F09 HU 11-25-16020 H 4h 103,65p
2. Kántor Ferenc F09 HU 11-D-367447 H 4h 91,19p
3. Kurcsics Sándor F09 HU 09-25-97781 H 4h 84,58p

Rövid távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, tojók
1. Göndöcs György F09 HU 09-25-91301 T 3h 78,81p
2. Csapó Zoltán F09 HU 10-25-06141 T 3h 74,60p
3. Horváth Róbert F09 HU 12-11-73683 T 3h 69,76p

Közép távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, hímek
1. Horváth Vince F03 HU 12-11-70615 H 4h 149,48p
2. Horváth Vince F03 HU 10-14-53426 H 4h 143,69p
3. Horváth Vince F03 HU 09-14-37749 H 4h 139,99p

Közép távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, tojók
1. Göndöcs György F09 HU 12-D-525363 T 3h 84,52p
2. Böszörményi Tibor F03 HU 12-11-71725 T 3h 74,99p
3. Horváth Róbert F09 HU 11-25-09271 T 3h 66,58p

Hosszú távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, hímek
1. Szigethi Sándor F03 HU 09-14-36462 H 4h 199,25p
2. Rábensteiner Zoltán F03 HU 10-14-52894 H 4h 198,10p
3. Endrei Ervin F09 HU 10-25-00915 H 3h 180,50p

Hosszú távú Fertőparti röpcsoport championbajnokság, tojók
1. Szigethi Szilárd F09 HU 10-25-06969 T 2h 89,52p
2. Keresztes Gábor F03 HU 10-14-52377 T 2h 65,11p
3. Keresztes Gábor F03 HU 11-14-69244 T 2h 61,23p

Fertőparti röpcsoport championbajnokság egyéves galambokkal, hímek
1. Horváth Róbert F09 HU 12-11-73528 H 7h 225,22p
2. Bujdosó János F03 HU 12-D-532628 H 6h 184,41p
3. Szigethi Sándor F03 HU 12-D-471943 H 6h 161,30p

Fertőparti röpcsoport championbajnokság egyéves galambokkal, tojók
1. Göndöcs György F09 HU 12-D-525363 T 5h 137,68p
2. Ősze Pál F09 HU 12-25-17825 T 4h 127,03p
3. Horváth Róbert F09 HU 12-11-73683 T 4h 108,05p

Sprint bajnokság
Amstetten, 2013.04.28. 07:30
Indult 2 egyesület 40 tenyésztő 1390 galambbal

1. Kálmán Zsolt 3.cs. F09 HU 11-D-391880 H 1396,59
2. Horváth István 1.cs. F09 HU 11-D-437015 H 1393,07
3. Horváth István 3.cs. F09 HU 12-D-570676 T 1393,07
4. Endrei Ervin 2.cs. F09 HU 09-25-92842 H 1386,43
5. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 HU 11-25-09358 H 1356,15

Amstetten, 2013.06.22. 06:00
Indult 2 egyesület 28 tenyésztő 510 galambbal

1. Ősze Pál 3.cs. F09 HU 11-25-10043 H 1501,29
2. Csapó Zoltán 2.cs. F09 HU 12-25-22778 H 1467,19
3. Göndöcs György 1.cs. F09 HU 11-25-10345 H 1466,16
4. Göndöcs György 1.cs. F09 HU 11-25-10335 T 1465,96
5. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 09-25-92811 H 1458,32

Amstetten, 2013.07.06. 06:00
Indult 2 egyesület 29 tenyésztő 490 galambbal

1. Kálmán Zsolt 1.cs. F09 HU 12-D-525453 H 1361,14
2. Horváth István 3.cs. F09 HU 12-D-570700 T 1359,35
3. Rábensteiner Zoltán 1.cs. F03 HU 11-25-09325 H 1357,95
4. Rábensteiner Zoltán 4.cs. F03 HU 11-25-09358 H 1356,86
5. Horváth Vince 3.cs. F03 HU 11-14-71540 H 1356,44

Fertőparti röpcsoport Sprint csapatbajnokság 3 út alapján
1. Göndöcs György 1.cs. F09 14 h. 241,05 p
2. Ősze Pál 1.cs. F09 14 h. 207,88 p
3. Ősze Pál 2.cs. F09 13 h. 193,06 p
4. Endrei Ervin 1.cs. F09 11 h. 176,83 p
5. Rábensteiner Zoltán 4.cs. F03 14 h. 174,12 p

Sprint Fertőparti röpcsoporti championbajnokság, hímek
1. Kálmán Zsolt F09 HU 12-D-525453 H 3h 52,54p
2. Göndöcs György F09 HU 09-25-91329 H 3h 43,91p
3. Göndöcs György F09 HU 12-OL-15566 H 3h 43,71p

Sprint Fertőparti röpcsoporti championbajnokság, tojók
1. Horváth István F09 HU 12-D-570700 T 3h 51,88p
2. Göndöcs György F09 HU 09-25-91301 T 3h 50,17p
3. Göndöcs György F09 HU 12-D-525363 T 3h 47,46p

Fiatalok versenye
Wels, 2013.09.08. 07:00
Indult 2 egyesület 41 tenyésztő 1857 galambbal

1. Kalmár Károly 2.cs. F03 HU 13-D-625613 1053,72
2. Horváth György 3.cs. F03 HU 13-11-80541 1049,00
3. Horváth György 2.cs. F03 HU 13-D-625783 1048,18
4. Pukler László 1.cs. F03 HU 13-D-625544 1032,40
5. Kálmán Zsolt 2.cs. F09 HU 13-D-659608 1025,82

Passau, 2013.09.15. 07:30
Indult 2 egyesület 44 tenyésztő 1658 galambbal

1. Szigethi Sándor 2.cs. F03 HU 13-D-626222 1121,94
2. Szigethi Sándor 2.cs. F03 HU 13-D-626249 1116,03
3. Endrei Ottó 2.cs. F09 HU 13-14-99366 1114,78
4. Szigethi Sándor 1.cs. F03 HU 13-D-626260 1111,30
5. Endrei Ottó 1.cs. F09 HU 13-D-636284 1110,31

Plattling, 2013.09.22. 07:30
Indult 2 egyesület 42 tenyésztő 1552 galambbal

1. Böszörményi István 1.cs. F09 HU 13-D-626438 1316,35
2. Böszörményi István 3.cs. F09 HU 13-D-626436 1315,81
3. Böszörményi István 3.cs. F09 HU 13-OL-19086 1315,17
4. Ivánkovics László 3.cs. F09 HU 13-D-626716 1313,51
5. Ivánkovics László 1.cs. F09 HU 13-D-626681 1313,42

Straubing, 2013.10.05. 07:30
Indult 2 egyesület 35 tenyésztő 787 galambbal

1. Pukler László 1.cs. F03 HU 13-D-625544 1084,64
2. Kálmán Zsolt 2.cs. F09 HU 13-D-659118 1081,08
3. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 13-D-639401 1078,71
4. Endrei Ervin 1.cs. F09 HU 13-D-659629 1078,66
5. Kálmán Zsolt 2.cs. F09 HU 13-25-29766 1078,61

Fertőparti röpcsoport Fiatalgalamb csapatbajnokság 4 út alapján
1. Kálmán Zsolt 2.cs. F09 28 h. 805,82 p
2. Kurcsics Sándor 2.cs. F09 28 h. 772,81 p
3. Pukler Tamás és fia 1.cs. F09 27 h. 592,70 p
4. Endrei Ottó 1.cs. F09 25 h. 589,55 p
5. Böszörményi Tibor 1.cs. F03 24 h. 582,73 p

Fiatal galambok Fertőparti röpcsoport championbajnoksága
1. Kálmán Zsolt F09 HU 13-25-29766 4h 121,78p
2. Endrei Ervin F09 HU 13-D-659629 4h 110,58p
3. Kurcsics Sándor F09 HU 13-OL-18122 4h 105,22p

Emlékverseny
Nürnberg Jura, 2013.10.05. 07:45
Indult 2 egyesület 25 tenyésztő 351 galambbal

1. Szigethi Sándor 1.cs. F03 HU 13-D-626286 1136,70
2. Kálmán Zsolt 1.cs. F09 HU 13-D-659101 1120,47
3. Böszörményi Tibor 2.cs. F03 HU 13-D-626028 1118,01
4. Ivánkovics László 2.cs. F09 AU 13-104-617 1091,38
5. Szigethi Sándor 2.cs. F03 HU 13-D-626288 1064,27
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Ad Schaerlaeckens – Emlékek
Innen nézve egy egész örökkévalóságnak 

tűnik, amikor megírtam első riportomat. Ez 
1974-ben volt, hogy egész pontosak legyünk. 
Még szemtelenül fiatal voltam, az esti órák-
ban angolt és pszichológiát tanultam, majd 
ezt követően látogattam meg többször is Jan 
Zoontjens-t Rielben. Jan egy fantasztikus 
ember és egy hatalmas bajnok volt, azonban 
egyetlen probléma mégis akadt: a sajtó még 
nem szerzett róla tudomást, s jómagam meg 
is értettem Jans ebből fakadó frusztrációját. 
Felhívtam tehát az NPOorgaan-t (egy hol-
land szövetségi magazin) és megkérdeztem, 
hogy írhatok-e egy Rielből származó bajnok-
ról riportot.

Szabad kezet kaptam tehát próbálkozása-
imat illetően, s ezt követően minden héten 
arra vártam, hogy azokat leközlik-e a ma-
gazinban. De semmi, nothing, niente. Szinte 
halálosan szégyelltem magam és felhívtam a 
szerkesztőséget. A riportom annyira tetszett 
nekik, hogy azt a karácsonyi számban szeret-
ték volna leközölni. Ez volt tehát a kezdete 
a riportok hosszú sorának. Elkezdtem írni, 
mivel ez hatalmas örömöt okozott nekem, 
ugyanis tanulni akartam (mindenek előtt a 
galambházak, dúcok érdekeltek).

Hofkens
„Hm, tömött, zsúfolt galambházak tehát” 

- gondoltam én. Azonban ez idő alatt meg-
barátkoztam Gust Hofkens-szel. Két árverést 
is lebonyolítottam neki, melyek közül mind-
kettő bebukott. Hofkens dúcaitól teljesen 
összezavarodtam, ezek ugyanis mélyek és 
nyitottak voltak. A hideg szeles időben az 
ott tartózkodás egyszerűen kellemetlen volt. 
Ezek éppolyan nyitott dúcok voltak, mint 

Janssenéi. Hofkens árverései lakóhelyemen, 
Baarle - Nassauban zajlottak és balul sültek 
el, befuccsoltak, mivel Hofkens vonakodott 
attól, hogy a reklámokra pénzt adjon ki. Így 
történhetett tehát, hogy sok tenyésztő igen 
kevés pénzért bajnokokat vásárolt. Számom-
ra rendkívül kellemetlen volt, nem akartam 
elfogadni a jutalékot, s így választhattam ma-
gamnak pár fiatal galambot. Amint később 
kiderült ez egyike volt a valaha velem történt 
legjobb dolgoknak.

Wouters- Coremans
A Wouters-Coremans-éknál, a langdorpi 

mestereknél tett egyik látogatásom sokáig 
az emlékezetemben fog még maradni. Miért 
nem engedtek engem akkoriban a dúcokhoz? 
–kérdeztem magam. Amíg fel nem fedeztem: 
dúcokra feldarabolt kukoricaszárakat fektet-
tek, amivel az ember fantasztikus dúcklímát 
kap. Miután tudomást szereztem a titkáról, 
Jos annyira nagyvonalú volt, hogy egy pár 
zsákkal nekem adott. A dúcokra tettem, elren-
dezgettem a kukoricaszárakat, mely annyira 
tetszett nekem, hogy azonnal tudtam: Mu-
száj ebből még szereznem, de hogyan juthat 
ehhez hozzá az ember? Cor Leijtens-re gon-
doltam aztán, aki annakidején Ostbrabantban 
fiatal galambjaival halált és pusztulást vetett. 
A testvérek hatalmas parasztháza mögött ha-
talmas kukoricaföldet is láttam. Ha valaki se-
gíteni tudott, akkor az ő volt.

Így aztán egy zsák felaprított kukoricaszár-
ral Middelbeers-be mentem. Megmutattam a 
felaprított kukoricaszárakat, ők azonban még 
soha azelőtt ilyet nem láttak.

„Ezt nem lesz egyszerű megcsinálni”- 
mondták a testvérek. Először is az embernek 
szüksége van a kukoricaszárakra, majd pedig 
egy gépre, hogy azt felaprítsa. Kezdésképp 
jómagam gondoskodtam a kukoricaszárak-
ról, ők pedig az aprító gépről. Ez idő óta 
(1994-ről beszélek) mind náluk, mind nálam 
aprított kukoricaszárak fekszenek a dúcokon, 
madárházakon.

Eric Limbourg
Galambtenyésztőként ő egy igazi jelen-

ségnek tekinthető, akárhogy csűri-csavarja 
ezt az ember. Az egyik róla készült filmben 
azt állította, hogy én voltam az első külföl-
di, aki az ajtaja előtt állt. Ez egy hétfő este 
volt és a galambok nem néztek ki valami jól. 
Nem mertem semmit sem mondani, hiszen ő 
akkoriban már egy hatalmasság volt, azon-
ban óvatosan megkérdeztem, hogy ezek a 
galambok a következő hétvégén ismét, újra 
igénybe lesznek-e véve. S ez így is történt. 
És mit gondol Ön? A teljes díjlistát azon 
madarak uralták, melyek még 5 nappal ko-
rábban sehogy sem néztek ki. Eric-nek min-
den bizonnyal már akkoriban is egy sokkal 
okosabb személynek kellett lennie szemben 
a többséggel.

Voets, Klak és Hebberechts
Majd ezt követték látogatások a legha-

talmasabb szimpatizánsoknál: M. Voets 
Kesselből, F. Aerts Tilburgból, ahol vásá-
roltam pár fiatal madarat igencsak humá-
nus áron. És tudja Ön, hogy Maurice mit 
mondott erre? „Kell még köztük egy vagy 
két galambnak lennie, melyekkel ti még to-
vábbjuthattok. „Semmi nagyképű halandzsa, 
mellébeszélés a jó tenyésztési párokat illető-
en, minden egyszerű és nyilvánvaló. Ez de 
Klak P. v. d. Loo-ra emlékeztet Vlijmenből, 
aki ott 4 fiatal galambot is vásárolt, melyek 
akkoriban darabonként 250 Guldenbe kerül-
tek, és Piet véleménye szerint ez még nem is 
sok pénz. Ám de Klak a következőképpen 
válaszolt: „Ez igaz, azonban arra, hogy egy 
igen jó van köztük, nem túl nagy az esély.” 
Amikor Piet kérdően nézett de Klak-ra, de 
Klak azt válaszolta: „Négy galamb között, 
melyeket én nevelek, teljes bizonyossággal 
állítva nem minden esetben fogunk egy jót is 
találni. Ha most neked ott lenne a 4 galamb 
közt egy jó, az teljes valószínűséggel puszta 
véletlen volna.”

Mindez Chris Hebberechtre emlékezte-
tett engem. Amikor az egyik barátommal 
meglátogattam őt, az említett Chris az ő 
legkiválóbb tenyészpárja után érdeklődött. 
Chris: „Egyáltalán nincsen nekem amolyan 
valóban jó tenyészpárom. Így tehát nem is 
tudom, melyiket kéne most neked megmu-
tatnom.” Talán a dolgok ma már másként 
vannak, de…

Jelenleg az ál-teljes árverések időszaká-
ban élünk. Az egyiknél, ahol csupán néhány 
mester volt jelen, az embernek gyorsan elő 
kellett guberálnia 500 eurót azért, hogy akár 
csak egy tollat is vehessen. Ki merem jelen-
teni, hogy soha azelőtt nem adtak még ki any-
nyi pénzt rossz galambokért, mint az elmúlt 
években. A kérdés csupán az: Meddig még?

Bosua és Claessens 
Sokkal korábban, mint ahogyan Kees 

Bosua és Luc Claessens olyan híresekké 
váltak volna, mint ahogyan később lettek, 
viszonylag sűrűn tartottam ezen férfiakkal 
a kapcsolatot. Kees idejött, hogy megnézze 
a fiatal galambok hosszú távú versenyeikről 
való érkezését, illetve ezen kívül árverése-
ket is bonyolítottunk le együtt. Mindkettőjük 
számára küldtem még Japánba is madarakat. 
És akkoriban még a madarakhoz családfa is 
tartozott. Amikor láttam, miféle madarakat 
adnak tovább, elképedtem. Ezek között olya-
nok ültek, melyeket még sok tenyésztő nem 
is tartott madárházaikban. Azonban ennek a 
kettőnek még ez sem volt elég jó. Akkoriban 
úgy véltem, hogy mindkettő nagy névvé fog 
válni. (Gyakran írtam, hogy a kiválasztás, 
osztályozás számomra az egyedüli titok a ga-
lambsport területén.)

Gust Hoffkens révén AS a galambházakat, 
dúcokat illetően teljesen összezavarodott. 
Ezek ugyanis mélyek és nyitottak voltak, 
mint Janssens-éké, amivel azonban nem 

számolt.
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André Roodhooft
Ezt követte egy látogatás André 

Roodhoofnál. Egy barátommal voltam ott, és 
egy kávé valamint némi csevelygés után meg 
is néztük a galambokat; tenyészgalambokat 
tehát, melyek igen félénkek, bátortalanok 
voltak, nyilvánvalóan ugyanis kevés idegen 
megy a madárház közelébe. Így meg kellett, 
hogy fogják őket. Az egyik madár igencsak 
nehezen hagyta magát megfogni, André 
azonban nem adta fel, ám azonban amikor 
végre elkapta és kezünkbe akarta adni, a ma-
dár kilehelte utolsó lélegzetét.

„Egyike az én legjobb tenyészmadaraimnak” 
– szólt André. Az egész borzasztó kínos volt 
számunkra, s többször is bocsánatot kértünk. 
André azonban nyugalommal folytatta tovább, 
s más galambokat is mutatott nekünk. „En-
nek jónak kellene lennie és ez csak egy ga-
lamb”– hangzottak el a szavak, melyekre még 
mindig emlékszem. „Ez csak egy galamb?” 
Hogy mennyire volt ez igaz, s mennyire volt 
Andrénak megfelelő relativitás-érzéke, az csak 
később derült ki, amikor ő maga súlyos beteg 
lett, ám szerencsére később felgyógyult.

Marcelis
Gyakran mentem Albert Marcelishez, aki 

egy igen derék, becsületes ember, főként Eric 
Berckmoesnak köszönhetően. Eric Albertot 
egészen annak haláláig segítette, támogatta, 
hogy a lehetőségekhez mért kereteken belül 
galambokkal versenyezhessen.

Amikor Albertnél voltam, megijedtem, 
mennyire fiatalok voltak a madarak elválasztá-
sukkor. Mindössze 23 naposak. „Ha eztán nem 
tudnak magukon segíteni, akkor nem is élet-
erős, életképes galambok” – mondta Albert. 
Albert soha nem adott ki pénzt galambokért, 
többnyire a környékről való tenyésztők által 
szedte meg, erősítette meg magát. „És csak na-
gyon ritkán vittem oda egy-egy olyan galam-
bot, amivel valami nem klappolt”– így Albert.

Létezik azonban olyan személy, aki még 
ennél is többet tudhat? Ha igen, akkor Leo 
Heremans minden bizonnyal közéjük tartozik.

Leo Heremans
2003: Leo még a Heramans-Ceusters név 

alatt versenyzett, én pedig vásároltam nála 
néhány galambot egy taiwani számára. Leo 
azelőtt alig adott el galambokat, s ezek elég 
olcsóak is voltak. Akkor még nem volt neve, 
mint ma, és ez a taiwani pedig nem egy 
„olimpikon” utódját akarta, emlékszem még 
mindig. Amikor egyszer ismét galambot hoz-
tam el, megfogadtam, hogy párat megtartok 
magamnak, és tanácsot kértem Leótól. Ő mu-
tatott nekem néhányat, melyekkel valószínű-
ség szerint sikert érhetek el. Egy évvel később 
az Eijerkamp-hoz tartó útja során benézett 
hozzám, és arra kért, hogy mutassam meg 
neki azokat a galambokat, amiket korábban 
nekem adott. „Ennek jónak KELL lennie” – 
mondta, és a 04-124-re mutatott. Az utódok 
ebből valahogy nem tetszettek nekem, és azt 

gondoltam: „Te is tévedhetsz, Leó”. Így véle-
kedtem tehát. Három unoka kiváló galambbá 
vált, egy pedig szupergalambbá. De aki isme-
ri a saját galambjait! Amire ő támaszkodik, 
arról én soha nem fogok tudomást szerezni.

Stickers-Donkers
A Lilléből származó duó rövidtávon meg-

semmisülő eredményei széles körben is-
mertek. Drick esetében az ember minden 
alkalommal újra elképed, amikor az ember a 
fiatal galambok dúcai előtt áll. Ezek ugyanis 
nagyon kicsi dúcok, sokkal inkább volierek. 
A homlokzat pedig drótból van. Sötétítésről 
vagy világításról így tehát itt nem is eshet szó. 
A németek pedig mindenekelőtt a fényről, le-
vegőről és ventillációról fantáziálnak. Beiga-
zolódni látszik, hogy azoknak a volierekben 
és dúcokban, ahol nem takarítanak, kevesebb 
a probléma a colival. De, hogy ez nem min-
dig van így, az Lillében ki is derült. Minden 
évben van mit tenni az adenoval / colival 
szemben, még a nyitott dúcok ellenére is.

De Wit fivérek
Szintúgy hosszú idővel ezelőtt a de Wit 

fivéreknél vásároltam meg az ő első nemzet-
közi Barcelonájukat. Meglepetésemre ez egy 
tiszta de Klak volt (Janssen is) és hihetetle-
nül szép. „Szeretnél egy pár fiút?” - kérdezte 
Jaap. Udvariasan megköszöntem, habár mind 
kék és káprázatos szépségtől lüktetőek voltak. 
Annak idején bele se gondoltam abba, hogy 
környezetemben a legjobb galambok ülhet-
nek. Hogy ez egy megbocsájthatatlan tévedés 
volt, később derült csak ki. Voltak tenyésztők, 
akik nem voltak olyan buták, mint én, név 
szerint van der Merwe, Verkerk, Verbree, de 
Bruijn és mások, akik galambokkal távoztak 
de Wit-éktől, egy tenyésztőtől, aki soha nem 
szerzett dicsőséget, pedig megérdemelte vol-
na. Mees Dorenkamp-nál – akinek tömérdek 
jó galambja kellett hogy legyen – egyszer egy 
nemzetközi AS-galambot vásároltam, melyet 
szintén soha nem fogok elfelejteni.

Doktor Madeira
Tudja Ön, hogy mely galambok tudnak 

hatalmas benyomást kelteni? A Portugáliából 
származó Dr. Madeira, szemész galambjai. 
Talán ott az ember semmit sem vár el, de aki 
úgy gondolja, hogy csak „nálunk” Hollandi-
ában és Belgiumban vannak jó madarak, an-
nak igen gyorsan fel kell ébrednie álmaiból, 
vagy pedig meg kell néznie a tribünversenyek 
díjlistáját, mint például a dél-afrikaiét. A hol-
land és belga galambokat főként a német, de 
néha kuwaiti vagy az úgynevezett fejlődő or-
szágok madarai döngölik földbe.

Dilen Pék
Sok időt töltöttem el Dilennél is Ravels-

ben. Onnan is hoztam el galambokat, és 
vagy hisznek nekem vagy sem, de egy rossz 
sem volt köztük. Hogy milyen jók voltak a 
Dilentől származó galambok, azt Dorfgenosse 
Rik Vloemans is tudta. A térségben azonban 
soha vagy csak ritkán ért el valaki díjat. És 
Dilentől teljes bizonyossággal tudom, hogy 
ő soha, de soha nem tartott kúrákat. Még a 
trichomonádokkal szemben sem. Ha a ga-
lambokat trichomonád lepte volna el, azokat 
egész egyszerűen kiszelektálták.

Van der Wouwer
Ott öt vagy hat évvel ezelőtt vásároltam 

több galambot is 100 Euro/darab áron. Né-
hányat a kosárba tett, én pedig rögtön meg 
is fordultam a „Kaasboer” gyermekeivel és 
unokáival, s hazamentem. „Vigyél még egy 
párat”– kérlelt. „Ezektől probléma nélkül 
meg tudsz szabadulni.” Ezt valóban meg is 
tehettem volna. MINDENT meg kellett vol-
na vásárolnom, amit csak bírtam volna. Az-
tán pedig jót kamatozhatott volna a pénzem. 
A minőség nem volt fontos. A családfa pedig 
még kevésbé. Van der Wouwer rövidesen fi-
atal galambokat árverezett el 4.400 Euróért!

ford: Nagy Nikolett

De Klaknál sosem volt arra garancia, hogy a 4 fiatal galamb között egy jó is van. Ezzel 
kapcsolatban ő maga is őszinte volt.
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Történetek Kaposvárról 

Búcsú Országos Bajnokunktól (2. rész)
„Sírkövünkre majdan két dátumot írnak, mégis legfontosabb a 

közöttük lévő kötőjel.”
(Kevin Welch)

Katona György 1967. évi országos rövidtávú bajnokcsapata

A Délnyugat kerület rövidtávú bajnoksága ebben az évben egy 
mosonmagyaróvári és tizennégy budapesti útból állt. Katona György 
ötös fogata a kerületi bajnokságban 24 db 10%-on belüli helyezést 
szerzett, mellyel az országos rövidtávú bajnokságban 192 ponttal első 
helyezett lett. Úgy vélem, ezek a galambok feltétlenül megérdemlik, 
hogy nevük, eredetük és teljesítményük ne merüljön feledésbe.

2195-66-205 skt. (rokontenyésztett Delbar)
Danilló 

Kkh. 
(Dellon 

fészektest-
vére)

3321-62-209 
skcsh.

Belg. 60-4164136 kh - orig. Delbar
Belg. 60-4164124 skt. - orig. Delbar

3321-62-210 
skt.

Belg. 60-4164136 kh - orig. Delbar
Belg. 60-4164124 skt - orig. Delbar

Dorottya 
skt. 

2195-65-
113 skt. 

DOLLÁR
3321-63-303 
skh. 

Belg. 60-4164136 kh - orig. Delbar
Belg. 60-4164124 skt - orig. Delbar

Dominó 
3321-62-226 
kkt.

L1-13-61-188 kh. 
Belg. 137 x Belg. 129
L1-13-61-198 skt. 
Belg. 136 x Belg. 124

1967. évben 4 x 10%-ban. Kerületi 6., 15., 19.,26. helyezés.

2195-66-206 skt. (Symons x régi Kottek-Anker x Schlégel)
Jakab 
2195-65-
107 Skh.

Bütyöklábú 
Fia 3750-62-4

Bütyöklábú - régi Kottek-Anker
Kolibri (Foxi X Kókusz)

Pesti Tojó - Symons vér
- régi Kottek-Anker

Susan 
0408-64-
233 Skt.

Szputnyik 
Skh Anker A.

Tijl - Orig. Symons
Szeles (Tijl X Nele)

Vakarcs 0408-
62-134 Skt.

Szputnyik Skh
Auróra (Négus X Zsiráf (Schlégel))

1967. évben 5 x 10%-ban. Kerületi 1., 2., 8., 11., 35. helyezés.

2195-66-227 kkh. LÁSZLÓ (75% Fabry x 25%Delbar)
Fóka 5020-
64-449 
Kkh.

Dellon 3321-
62-20 Kkh.

62-209 skcsh. (Belg. 136 x Belg. 
124)
62-210 skt.  (Belg. 136 x Belg. 124)

Liliom 3321-
63-302 Skt.

L1-13-61-105 (Bronzé x Criquet)
L1-13-61-122 - Bronzé unoka

Leona 
0408-65-
301 Skt.

Lehel 5431-
63/64-262 
Skh.

3321-63-318 kkh (Bronzé x 62-263)
3321-62-208 kkt. (60-101 kkh x 
60-96 skt.)

Lizi 3321-
62-247 skt.

Bronzé B. 59-1005190 - orig Fabry
L1-13-61-122 - Bronzé unoka

1967. évben 5 x 10%-ban. Kerületi 1., 5., 10., 10., 12. helyezés.

2195-66-231 kkh. (Delbar x Fabry)
Anker 
holland 
Delbar-ja

Lili 0787-
63-342 skt. 
1964-es 
kelésű 
(Király-
Fábry)

295 B. 55-1007188 skcsh. - orig. Fabry
59-150 skt.

319 294 kkcsh (295 testvére)
287 skt. - orig. Fabry-k unokája

1967. évben 6 x 10%-ban. Kerületi 3., 4., 9., 9. 13., 13. helyezés. 

2195-66-259 skh. LEVENTE (rokontenyésztett Fabry)
Lehel 
5431-63-
262 skh.

3321-63-318 
kkh

Bronzé B. 59-1005190 
3321-62-263 (Argenté x Bronzé)

3321-62-208 
kkt.

L1-13-60-101 kkh. (Bronzé x 
Criquet)
L1-13-60-96 skt. (Argenté x Bronzé)

Lizi 3321-
62-247 skt.

Bronzé B. 
59-1005190 

L1-13-61-
122 skt.

L1-13-60-102 kkh. (Bronzé x 
Criquet)
L1-13-60-97 skt. (Argenté x Bronzé)

Az Országos Bajnokság 1965-ben indult Anker kezdeményezésé-
re. A nevezni kívánó tenyésztők 5-5 galambjának 10%-on belül elért 
helyezései alapján rangsorolták a csapatokat. A kerületi bajnokságok 
20%-os listájának 10%-ra történő leszorítása, a gyorsabb galambok 
előtérbe kerülését célozta.

Szinte törvényszerűen, ennek az újításnak is voltak ellenzői. Az 
O.B. három évet ért meg. Anker ismét kapott hideget-meleget. Ő is 
hangot adott csalódottságának: „Nem a haladást szolgálta az a ren-
delet mely eltörölte. Ellenfelei azt találták helytelennek, irreálisnak 
benne, amit a belgák, franciák, hollandok, kelet- és nyugatnémetek 
elfogadhatónak tartanak a maguk számára. Ők persze nem tőlünk 
tanulták a postagalambtenyésztést és tíz-, hússzor annyi tenyésztőlét-
számmal bírnak, mint mi. Tökéletesen reális versengés nincsen. El-
képzelhetetlen. Ilyen alapon – mint az országos bajnokságunkat - ir-
reálisnak lehet tekintenünk majd minden kerületi versenyt, kiállítások 
eredményeit stb. Egy felépített, nem tökéletes építményt csak javítani 
szabad, nem lerombolni. Mert a semminél az is több volt. Inkább tö-
kéletesíteni kellett volna!” (Anker, 1970.)

Az O.B. középtávú kategóriájában három év mérlege alapján a má-
sodik legeredményesebb volt Katona György állománya, írta Haász 
Ferenc lapszerkesztő 1968-ban.

1965. Magyarország középtávú csapatbajnoksága 10. helyezett
1966. Magyarország középtávú csapatbajnoksága 17. helyezett
1967. Magyarország középtávú bajnoksága 5. helyezett
1967. Magyarország rövidtávú bajnoka!
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Kerületi és országos sikerei folytán ga-
lambjai iránt komoly érdeklődés mutatko-
zott. A Magyar Postagalambsport Szövetség 
– több eredményes tenyésztővel együtt – őt 
is felkérte tombolagalamb felajánlására az 
1970 januárjában tartandó országos kiál-
lításon. A felkérésnek kettős célja volt. Az 
akción keresztül azon tenyésztők akik gyen-
gébb állománnyal rendelkeznek hozzájut-
hassanak kiváló galambokhoz, valamint az 
ily módon új tulajdonosához jutó galambon 
keresztül az ország különböző tájain lakó, 
egymást nem ismerő sporttársak között 
sportbarátság alakuljon ki. Persze nem volt 
mellékes az a tény, hogy a tombola bevéte-
léből kívánta a Szövetség fedezni az új for-
májú országos kiállítás többletköltségét és a 
tombola sikerétől függően a Magyar Posta-
galambsport Szövetség is be kívánt kapcso-
lódni azon időszak nemes társadalmi moz-
galmába, a „Televíziót minden iskolának!” 
mozgalomba.

A Baráti Liga
Az eredményes tenyésztés és versenyzés 

megkönnyítésére 1968 márciusában létrehoz-
ták a Baráti Liga nevű társulást. Tagjai: Filkó 
László (Sződliget), Katona Géza (Budapest), 
Katona György (Kaposvár), Pesti Rudolf 
(Gödöllő), Kurucz Attila (Vác). Megállapod-
tak abban, hogy levelezést fognak folytatni: 
takarmányozás, tenyésztés és versenyzés té-
mákban. Minden témakör külön dossziéban 
lesz rendszerezve. A tagok vállalták, hogy 
leírják állományuk származását, jelenlegi 
tartási-, takarmányozási-, versenyzési rend-
szerét, állományuk egyes családjairól tablót 
készítenek, törekednek külföldi szaksajtó be-
szerzésére, annak lefordítására.

Az egyik cél a tenyésztés könnyítése volt 
azzal, hogy a Baráti Liga állományai széle-
sebb bázist biztosítsanak a rokontenyésztés 
gyakorlására. „A tenyészgalambok is kitűnő 
egyészségnek kell, hogy örvendjenek, mert 
csak ezektől várható egészséges, jó utód. 
Csak az egészséges galamb képes hétről-
hétre jól repülni, díjakat nyerni. Nekünk nem 
lehet célunk, hogy galambjainkat gyógysze-
rezzük. Nekünk egészséges, kiváló utódokat 
kell tenyészteni. Rokontenyésszünk… De ke-
gyetlenül selejtezzük ki a gyengéket, a nem 
megfelelőket. Tegyük azt, amit a természet 
is véghezvisz. Ez az élet és az élet könyörte-
len… A rokontenyésztés lényege, hogy cél-
szerű, nagyon alapos szelekciót végezzünk, 

mert ez az alapja a későbbi eredményes 
munkának. Csak az egészséges, jól fejlett, 
a törzs fő jegyeit magán viselő tisztavérű 
galambokat szabad meghagyni!” (Pesti Ru-
dolf, 1969.)

Az addig alkalmazott kíméletlen röptetési 
módszerek tapasztalata alapján megállapí-
tották:

„Az Anker dúcban is volt és van hason-
ló probléma. Nem véletlenül nem tud be-
öregedni egy jó galamb sem. Még mielőtt 
beöregedne, elveszik egy olyan versenyen, 
ahol az utolsó tartalékait is felhasználja. Pl.: 
SLÁGER amíg megvolt, addig fantasztikusan 
jól repült. Ahány kosárba tevés, annyi he-
lyezés és mind az élben! Sláger fia FURKÓ 
úgyszintén az apja sorsára jutott. Ő volt az, 
aki minden fészekállapotra jól jött. Egy éves 
korában már 9 x 402 km volt mögötte 9 he-
lyezéssel! A tizedik útjáról veszett el nyom-
talanul... Saját dúcomban is (és Öcsinél is) 
tapasztaltam, hogy a kétévesek nem repültek 
úgy, mint egyéves korukban. Nincs rossz ga-
lamb, csak türelmetlen tenyésztő!!!” (Katona 
György, 1969.)

A remek ötlet és kezdeményezés sajnos 
egy-két év alatt kifulladt. Okai sokfélék, sze-
mélyes jellegűek.

Közösségi munka
Az egyesületi és a kerületi munkából is 

kivette a részét. A hatvanas évek második fe-
lében a Délnyugat kerület titkára. Ezekben az 
években a kerületi listákat az Anker-Katona 
duó készítette, ami igen nagy munka volt. 
Bírálói vizsgát tett, több kerületi kiállításon 
bírált. 

Sportunk közélete akkoriban sem volt kü-
lönb a maitól, jól példázza ezt az a pár sor, 
amit egy bonyhádi sporttárs írt neki:

„Kedves Gyurka!
Nagyon mérges vagyok az egész galam-

básztársadalomra! Szomorú tapasztalatokat 
szereztem. December végén felküldtek egy 
Tanácsülésre. Nekem ez még új volt, de úgy 
szédelegtem ki a Szövetség helyiségéből. Pe-
dig állítólag ez egy sima kis ülés volt… Ki-
ábrándító! Az a sok okos ember majdnem bi-
rokra kelt, én meg csak bámultam, hogy ilyen 
veszélyes szórakozás a mienk?!” (Wiandt 
István, 1970.)

Gyuri bácsinak volt egy elhíresült mondá-
sa: „Vannak akikkel csak a galambászokról 
lehet beszélni és vannak akikkel a galam-
bokról…”

A 70-es 80-as évek
Szerényebb időszak. 1971-ben a Dél-nyu-

gat kerület egyesült a Dél-kerülettel, mely 
általános visszaesést okozott. Kedvezőtlen 
hatásait korábbi írásaimban már ecseteltem. 
Nem csak Ő, a többi kaposvári sem talált régi 
önmagára és eredményeire. Ő ezt is a tőle 
megszokott alapossággal vizsgálta. Rengeteg 
listát tanulmányozott, elemzett. A nagy Dél-
kerületen belül egyes térségek eredményeit 
hasonlította össze a széljárás függvényében. 
Munkája külön tanulmányt érdemel! De ezt 
majd máskor.

1970. őszén a Symons és a Fabry törzset 
fölszámolta, csak a Delbarokat tartotta meg. 
A Fabrykat a 68-as járvány tizedelte meg, a 
rendkívül fészekszerető Symons törzs pedig 
az 1966 óta alkalmazott özvegységi módszert 
nem bírta. Jó galambok voltak, de vadak, bi-
zalmatlanok. Véleményem szerint mindkét 
lépés hiba volt! Remek keresztező partnerek 
voltak a Delbarokkal.

1976-ban a Béke utcai lakásukat szanálták, 
helyén lakótelep épült. Kényszerű költözés 
következett először egy kaposvári lakásba, 
ahol nem lehetett folytatni a galambtartást. 
Ezért újabb költözés Kiskorpádra. Deli Fe-
renc akkori lapszerkesztő éppen ebben az 
időben látogatta meg: „Nagy, de szomorú 
munka közben találkoztunk. A lakásból és az 
udvarról már szinte mindent elszállítottak, 
csak a dúcból nem akart elfogyni a berende-
zés. Legalábbis Katona sporttárs szerint… 
Ám felesége felvilágosított bennünket, hogy 
már egy hete nincs ott egy szög sem, csak 
Gyuri nem tud lejönni onnan! Azt hiszem, mi 
galambászok megértjük ezt. Nagyon nehéz 
elszakadni attól a helyiségtől ahol évtizede-
ken keresztül ücsörögtünk, dolgoztunk, izga-
lommal vártuk galambjaink hazaérkezését.” 
(Deli Ferenc, 1976.)

A szinte teljes mértékben az 50-60-as évek 
legjobb Delbar galambjaira épülő állomány-
ban a fokozódó rokontenyésztés negatív ha-
tásait egy ismételt Delbar importtal próbálták 
enyhíteni. 1972. január 2-án Szekeres Ferenc 
és Anker meglátogatta a Katona-dúcot. Min-
den egyes galamb (55 db) kézbe került és 
alapos vizsgálat tárgyát képezte. A vélemé-
nyüket feljegyezték, néhányat idézek:

DOLLÁR kkh. 
Anker: „Szuper! Igazi telivér, jellegzetes 

Delbar, úgy ahogy az nála is a jóknál kiné-
zett.”
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Szekeres: „Jellegzetes Delbar, önmagá-
ban klasszis, de már továbbtenyésztve (értsd: 
rokontenyésztve) nem adhatja önmagát.”

DÉMON kkcsh. 
Anker: „Depresszionált, de van szerveze-

te. Delbarral nem tenyésztendő, Janssennal 
keresztezve volna ideális.”

Szekeres: „Démon jó, de nem gyors. Sok 
tenyészérték.”

DELTA kh.
Anker: „A törzs nemessége benne van… 

De tudja Ön, hogy ez telivérben lefelé viszi 
a törzsét?!”

Szekeres: „Ő egy klasszis!”
Dorottya skt. 
Anker: „Kitűnő!!! De cseppvérszerűen 

hasznosítanám utódait.”
Szekeres: „Tönkrement szervezet, illetve 

gyenge. Sok a tenyészérték, de csak keresz-
tezném.”

Aztán a folytatás, már Gyuri bácsi visz-
szaemlékezésével: „Amikor Alfi átnézte a 
galambjaimat, mondta, hogy kellene egy kis 
frissítés a Delbarokba. Akkor éppen tojó hi-
ányom volt. Alfi írt Delbarnak, hogy szeret-
nénk vásárolni tőle egy tojót, de Delbar azt 
válaszolta, hogy nem tud küldeni. Ajánlott 
egy német tenyésztőt, akinél az ő galambjai 
vannak. Onnan hozattunk 6 db fiatalt. Alfi írt 
a németnek. Megvannak a levelek és a szár-
mazási lapok is.”

A német tenyésztő akihez Delbar irányí-
totta őket, Hans-Jürgen Vauth (Németország, 
Veltheim) volt. Fiatalember, kis állománnyal 
és nagy sikerekkel. RV bajnok, KV bajnok, 
ifjúsági bajnok. Eredményeit nem a véletlen 
szülte, ezt újra és újra bizonyította. A nehéz 
időjárási viszonyok között bonyolított 1970-
es évben, amikor a tervezett 13 útból csak 11 
tudtak megrendezni a Vauth állomány ismét 
jól szerepelt:
- RV bajnok 5 galambbal (11 úton 45 helyezés)
- KV bajnok 5 galambbal (5 úton 23 helyezés)
- Német ifjúsági bajnok
- két legjobb galambja 11 úton 11 helyezést 
repült

A Vauth által küldött galambok:
DV 08852-73-627 kkh.
DV 08852-73-628 kt.
DV 08852-73-634 kh.
DV 08852-73-661 kh.
DV 08852-73-662 kkt.
DV 08852-73-665 kt. 

És a levél:
„A Katona úr által kért galambokról:
Amint a származási lapokon is látszik, 

a fiatalok közeli rokonságba tartoznak és 
azonos vért képviselnek, mint az Ön Delbar 
úrtól származó galambjai. Én a galambokat 
az Ön részére kimondottan úgy válogattam 
ki, hogy azonos legyen a vér, csak a tartási 
rendszerünk tér el némileg. Esetenként beke-
resztezek barátaimtól származó, de szintén 
Delbar vérű, jó teljesítményű galambokat. 
Ilyen például a 02204-66-412 kt, amit egy 
holland barátomtól, Van Alphentől kaptam. 
Ő közvetlen Delbar úrtól hozta galambjait. 
Ez a 412 kt. az anyja a 08852-67-32 kh. ga-
lambomnak, amely jó versenyző és tenyész is. 
33 úton 32-szer helyezte magát, kétszer baj-
nok, számos egyéb érmet – aranyóra, arany 
gyűrű, arany mandzsetta, Mona Lisa medál 
stb. - szerzett. 1972-ben a 32-est a nagyany-
jával párosítottam. A 85-ös és a 106-os mind-
kettő kiváló örökítő. A 106-os csak tenyész, 
ebből Delbar úrnak is küldtem egy fiatalt, 
mely klasszis lett nála. A 85-ös jól repült, 
két éve már a tenyészdúcban van. Fiai és lá-
nyai is kiválóan repülnek. Mindkettő anyja a 
4251572-64 kt. mely egy isteni Delbar tojó, 
mely Delbar úr híres 806-osának apai féltest-
vére. Az 572 anyja a Ballon lánya. Az 501-es 
tojó két alkalommal nyert nemzetközi kiállí-
táson, ahol Delbar úr a 12. helyezést érte el. 
Delbar úr ebben az évben fiatalokat kapott 
tőlem a 4419732-63 és 4251657-64 párból és 
azt mondta, hogy ennél jobb galambokat még 
nem látott.”

Gyuri bácsi megvásárolta továbbá Ankertól 
a DIADÉM nevű kéktarka, eredeti Delbar 
tojót, melyet a Mester 1971-ben hozott. Di-
adém a híres 806-os közvetlen gyereke volt. 
„Diadém két évesen került hozzám, 3000 Ft-
ért. Alfi 4000-ért vette Delbartól.” (Katona 
György, 2011.)

Minden igyekezet ellenére, sajnálatos mó-
don sem a német galambok, sem Diadém im-
portja nem hozta azt, amit vártak tőle. A ver-
senyeredmények nem javultak. Pedig utódaik 
nem voltak rosszak. Bizonyítja ezt, hogy az 
állományából kikerült „telivérek” iránt még 
hosszú évekig az ország minden részéből óri-
ási kereslet volt és sok tenyésztőt segítettek 
jó versenygalambokhoz. De elsősorban a sa-
ját, más vérű galambjaikkal történő kereszte-
zés esetén! Erről sok-sok levél tanúskodik. A 
Katona-Delbarok fogalommá váltak!

A 90-es évektől napjainkig
1992-ben Gyuri bácsi felszámolta állomá-

nyát. A kaposvári Sikabonyi Dezsőnek adott 
30 db-ot, melyek 80%-a a régi Delbarok 
utódai voltak. Ezeket Sikabonyi beszoktat-
ta, versenyeztette, saját galambjaival ke-
resztezte, és... Évekig az egyesület egyik 
legeredményesebbje volt, kerületi szinten is 
jó eredményekkel! Ismét költözés… Vissza 
Kaposvárra. „A felszámolásom után 9 év ki-
hagyás következett. 2001-ben kezdtem újra 
a galambászatot. Ekkor Öcsémtől kaptam 
1 párat és Sikabonyitól 2 párat.” (Katona 
György, 2011.) 

Az élet nehézségei, a sors csapásai – csa-
ládi tragédia – nem kímélték Gyuri bácsit. 
2012 végétől betegsége egyre jobban kor-
látozta mozgásában. Kedvenceit sem tudta 
ellátni. 2013 elején galambjait barátainak, 
ismerőseinek ajándékozta. Ezzel a törté-
net véget ért. 11 éves korától élete végé-
ig a postagalambok rabja volt. Tenyésztői 
pályafutása során elért eredményeivel, az 
általa tenyésztett galambokkal beírta ma-
gát a magyar postagalambsport törté-
nelmébe.

Tanácsai a fiataloknak, kezdőknek
Ne kezdjenek sok galambbal és később se 

tartsanak túl sokat! Vegyék figyelembe, hogy 
a világ leghíresebb tenyésztői is kevés ga-
lambból alakították ki törzseiket. Igazán érté-
kes galamb kevés születik, de alapozni csak 
ilyenre érdemes. A tenyésztőt akitől vásárol-
nak, közvetlenül ismerjék meg. Eredményeit 
legalább 10 évre visszamenőleg érdemes ta-
nulmányozni, mert aki 10-15 éven keresztül 
eredményes, ott jók a galambok. Azt is érde-
mes figyelni, hogy a kiszemelt tenyésztő ga-
lambjai másoknál mit produkálnak.

Ismerjék meg, barátkozzanak meg galamb-
jaikkal. Fontos, hogy megfelelő kontaktus 
alakuljon ki velük. Példaként említette Tóth 
László egykori országos szakelőadót, aki an-
nak idején úgy vette le a gumigyűrűt a haza-
érkezett galambról, hogy azt meg sem kellett 
neki fogni. A galamb hazaérkezéskor berepült 
a fészkébe és amíg csipegett az aprómagból, 
addig lehúzta róla a gumigyűrűt. Gyuri bácsi 
is ilyen volt. Rajongott a galambokért és azok 
is Gyuri bácsiért. Égi dúcában is biztosan így 
van. Nyugodjék békében.

Ferenczi Igor 
K01 Kaposvár
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Állatvédelem, VII. évfolyam, 1910. október
A drótnélküli távíró hatása a postaga-

lambokra
Traser, egy angol város polgármestere, azt 

az észleletét közli, hogy amióta a drótnélküli 
távíró létezik, azóta postagalambjainak nagy 
száma téveszti el útját. Szerinte ennek bizo-
nyára az az oka, hogy az előidézett villamos 
hullámok megzavarják a galambok tájékozó-
dó képességét.

A galamb és repülése
Általános az a felfogás, hogy a galamb (és 

más hasonló jó repülő madár) repülő képessé-
gére, ennek erejére, gyorsaságára s illetőleg 
testének a levegőben való lebegtetésére el-
határozó befolyást gyakorol az, hogy akara-
tosan megtölthető légzacskói és velő nélküli, 
léggel megtölthető csontjai vannak. Tény, 
hogy ily igen apró, egyfelől a tüdővel, más-
felől a csontokkal közlekedő léghólyagcsái 
vannak a galambnak s némelyek ezeket a ha-
lak úszóhólyagához hasonló rendeltetésűnek 
tartják, mely hólyag ez állatok lélegző készü-
lékeivel (a kopoltyúkkal) szintén kommuniká-
cióban áll. Bechhold dr. szerint azonban a ha-
sonlat sántikál, mert a hal egy oly közegben, a 
vízben mozog, amely súlyra nézve több száz-
szorosan nehezebb, mint a sokszor nagy terje-
delmű úszóhólyagban foglalt levegő, melynek 
lélegzés útján való kevesbítésével vagy foko-
zásával képes a hal alulról fel, felülről le emel-
kedni s illetőleg süllyedni tetszés- és szükség 
szerint, holott a galamb – eltekintve is attól, 
hogy imént említett légzacskói aprók, – a je-
lentékenyen könnyebb levegőben mozogván, 
testének emelése és süllyesztése egészen más, 
vagy legalábbis nem ugyanoly törvényen kell, 
hogy alapuljon.

Nem állja meg hát helyét egészen az a 
közfelfogás, hogy a galamb megtöltvén tü-

dejéből légzacskóit és csontjai levegővel, 
teste könnyebbé lesz s ez teszi lehetővé köny-
nyebben történő repülését, emelkedhetését, 
sülyedhetését. Ámde azt sem mondhatjuk, 
hogy a levegővétellel teste feltétlenül súlyo-
sabbá lesz. A lényeg a dologban ott van, hogy 
a madarak testi hőfoka 40, sőt több Celsius, 
ez tehát felmelegíti s ekként kiterjeszti, hígít-
ja a felvett levegőt, következésképp ez amott 
a szervezetben jóval kisebb súlyú, mint a 
környező levegő, melyben a madár mozog. 
Így válik tehát lehetségessé a lebegés, az 
emelkedhetés s a süllyedés. Igazság szerint 
fajsúlyában változik tehát e felfogás szerint 
a galamb teste a levegővel való telítés és az 
attól való mentesítés közben és nem valósá-
gos súlyában.

Ámde ha meggondoljuk, hogy a csontok 
levegővel telítve is megtartják terjedelmüket, 
vagyis nem lesz ezáltal a levegőben lebegő 
test sem kisebb, sem nagyobb dimenziójú, 
de a felvett levegő mennyiségével tényleg 
súlyosabb lesz: be kell látnunk, hogy ezen 
körülmények (t.i. az üres csontok és a léghó-
lyagok) a repülésre magára tulajdonképpen 
hátrányosak, vagy legalábbis értéktelenek.

De hát miért szerelte fel mégis így és nem 
másképpen a természet ezen teremtményeit?

Erre nézve egy másik tudós (Oelze) kö-
vetkezőleg vélekedik: „Aki valaha gyorsan 
száguldó automobilon ült, észrevehette, hogy 
légvételei megnehezedtek a száguldás közben. 
Ugyanez éri a levegőben szárnyaló galambot 
is. (Bizonyára a repülőgépen ülőt is. szerk.) A 
léghólyagok és üres csontok nagyobb mennyi-
ségű levegő felvételére s visszatartására képe-
sítik a galambot és lehetővé teszik, hogy vérét 
(pillanatokra szünetelő légfelvétel nélkül is) 
élenyesítse (oxydálja), azon pillanatokban is 
t.i., melyekben az orrlyukakon keresztül való 

légvételt a kedvezőtlen, akadályozó légáram-
latok ott a széllökéses levegőben nehezítik, 
vagy lehetetlenné teszik.”

Ezt a cél szolgálják az üres csontok és lég-
hólyagok vagy amazt, avagy mindkettőt, az 
tehát bizonytalan; az én felfogásom az, hogy 
mindkettőt.

Állatvédelem általában
Állatok itatása vasúton, szállítás közben. 

(A m. kir. földművelésügyi miniszter folyó 
évi május 28-án kelt 111,633/1909. számú 
körrendelete valamennyi városi és vármegyei 
törvényhatóságnak).

Az 1909. évi november hó 11-én 5592/M. 
E. I. sz. alatt kelt rendelettel életbeléptetett 
vasúti üzletszabályzat a hozzátartozó B. mel-
léklet (Az élő állatok szállítására vonatkozó 
részletes határozmányok) 5. §-ában azt a ren-
delkezést tartalmazza, hogy ha a szállítás 36 
óránál tovább tart, az állatokat minden 36 óra 
elteltével itatni kell.

Ezzel összhangban, az 1888: VII. t.-c. 
végrehajtása iránt, az akkori földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter által 
40,000/1888. szám alatt kiadott rendelet 85. 
§-ának első bekezdését – a m. kir. kereske-
delemügyi miniszter úrral egyetértőleg – oly-
képpen módosítom, hogy olyan vasúti kocsik 
használata, melyekben az etetés és itatás is 
eszközölhető, csak 36 óránál tovább tartó ál-
latszállításoknál kötelező.

Fentiekhez képest az idézett rendeletsza-
kasz második bekezdésének határozmányai 
ezentúl szintén csak a 36 óránál tovább tartó 
állatszállításokra vonatkoznak.

Felhívom a törvényhatóságot, hogy ezen 
rendeletem közhírré tétele iránt szabálysze-
rűen intézkedjék.

Monostori Károly

Választási hírek
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

Alapszabálya 12. szakasz, 5. pont B. bekez-
dés értelmében az alábbiak szerint közzé 
tesszük az Országos Választási Jelölőbizott-
ság jelölő listáját, melyet 2014. január 04-én 
fogadott el az Országos Választási Jelölőbi-
zottság
Elnök:  Bárdos István

Alelnök:  Doholúczki Tibor, 
 Molnár Mihály
 (csak egy jelölt választható)

Elnökségi tagok:
Budapest 1.  ifj: Bartoli Rudolf
Budapest 2.  Mészáros János
Dunántúl 1.  Földing Norbert
Dunántúl 2.  Németh Zoltán

Kelet-Magyarország 1.  Barna Miklós, 
 Kaldenekker Sándor
 (csak egy jelölt választható)

Kelet-Magyarország 2.  Hegyi György, 
 Mátyás László
 (csak egy jelölt választható)

Észak-Magyarország:  Szabó Géza, 
 Bodonyi Ferenc
 (csak egy jelölt választható)

Maraton Klub:  Pintér László
Pannon Maraton Klub:  Mihalik Csaba

Versenybizottsági elnök:  Belák Ottó, 
 Konrád János
 (csak egy jelölt választható)

Bíráló Bizottsági elnök:  Hegedűs István, 
 Tóth István
 (csak egy jelölt választható)

Ellenőrző Bizottság:
Elnök: dr. Rózsa Ernő
1. tag: Pató József
2. tag: Szalai Károly
3. tag:  Száraz György
4. tag: Szirmai József
póttag: Szabó Bálint

Fegyelmi Bizottság:
Elnök: Gyulai József
tag: Demők János
1. tag: Kármán Gábor
2. tag: Némedi József
3. tag: Dr. Vecsey István
póttag 1: Fehér Attila
póttag 2.: Maszlag Attila

Horváth Zoltán sk.
a Jelölő Bizottság elnöke
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Talent Quatro teszttelep - Csehország - Versenykiírás 2014-re
Meghirdető: Matuska Stanišlav, 
Uničovská 16, 785 01 Šternberk

Kapcsolatok:
mobil telefon + 420 775 995 701   
  +420 775 995 702
E-mail: matuska@ecoteam.cz
 bomat@centrum.cz

Alapvető információk
• l galamb benevezési díja 50,- € 
Utólagos aktiválásra nem lesz szükség. A 

nevezést csak a teljes összeg befizetése után 
tudjuk elfogadni.

• A Talent Quatro Šternberk teszte-
lő állomásra történő bejelentkezési lap a 
www.ecoteam.cz weboldalon kitölthető, lásd 
a Talent elnevezésű oldalt.

Bankkapcsolat: Česká spořitelna
IBAN CZ68 0800 0000 0002 7164 7113 
SWIFT: BIC GIBACZPX
Értesítés rovatba a következőt kérjük írni:
A résztvevő neve/darabszám

A galambfiókák átvétele
• A TS Talent Quatro Sternberk kapacitá-

sa az idei évben kb. 500 darabra korlátozott. 
Az egy tenyésztőtől származó galambfiókák 
száma azonban nincs korlátozva. A tervezett 

darabszámtól történő plusz, mínusz 10%-
os eltérés a galambfiókák számában meg-
változtatja a nyeremények értékét mindkét 
irányban.

2014.04.25.-től 2014.05.20.-ig

Naponta 16:00 órától 19:00 óráig. Ezen 
időn kívül telefonon történt megegyezés 
alapján. 

• A galambfiókákat 30 - 40 napos életko-
rukban kell leadni és azokat a 2014. évre 
érvényes gyűrűzéssel kell ellátni. A galamb-
fiókák leadásakor be kell mutatni azok állat-
orvosi igazolását a paramixovirózus elleni 
védőoltásról.

• A galambfióka elpusztulásakor a résztve-
vő ingyenes tartalékgalambot küldhet a TS-
be 2014. 06.10.-i határidőben. 2014.

Tréningek és versenyek
Az aktuális versenynaptár a www.ecoteam.

cz oldalakon található meg, Talent 2014 cím-
szó alatt.

A versenyek kiértékelése
Zohor        1-3. helyezés 50+40+30 Eur
Neusiedl a S.  1-3.helyezés 60+50+40 Eur
Körmend        1-3.helyezés 70+60+50 Eur
Nagykanizsa  1-3.helyezés 90+80+70 Eur

Záró verseny Osijek Vrpolje 509 km
1. díj 1.600,-Eur   41.600,-Kč
2. díj 1.200,-Eur   31.200,-Kč
3. díj    800,-Eur   20.800,-Kč
4. díj    400,-Eur   10.400,-Kč
5. díj    300,-Eur     7.800,-Kč

6-10. díj    200,-Eur   26.000,-Kč
11-20. díj    100,-Eur   26.000,-Kč

Finálé összesen  163.800,-Kč

Eso galambfióka:
1-3. helyezés 200 + 120 + 60 Eur
Time Eso;
1-3. helyezés 250 + 180 + 100 Eur
Knock Out:
1. helyezés 300 Eur

A galambfiókák árverése
A befejező verseny fináléjába beérkező ga-

lambfiókák a hazai és a külföldi portálokon 
kerülnek majd árverésre. Előnyös ajánlat 
esetén a galambokat együtt is el lehet adni az 
árverésen kívül.

• A fináléba beérkező első 30 galambfióká-
nál az árverési bevétel összegét 50%-ban az 
eredeti tulajdonos kapja és 50%-a a tesztelő 
állomásé lesz.

• Az árverésen résztvevő többi galamb ára 
elosztási aránya: 30% az eredeti tulajdonosé, 
70% pedig a tesztelő állomásé.

IV. Postagalamb Európa Kiállítás - Csehország - Brno 2014
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Légúti betegségekről
A 2013-as évben jóval több légúti meg-

betegedéssel fordultak hozzám az előző 
évekhez képest. A galambok teljesítmény-
csökkenésének a hátterében ez volt az első és 
legfontosabb tényező. Azt, hogy miért fordult 
elő ennyi légúti probléma, nehéz megmonda-
ni. A szélsőséges időjárásnak minden bizony-
nyal nagy szerepe lehetett ebben.

Gyakori kérdésként merült fel: miért zi-
hál, liheg a galamb?

Mert nem kap levegőt, vágnánk rá első-
ként. A válasz, viszont nem ilyen egyszerű.

Kezdjük az alapoktól!
Vannak hasonlóságok és különbségek a 

madarak és az emlősök légzőszervrendszere 
között.

Hasonlóság, hogy a légutak egyre kisebb 
átmérőjű csövecskékből állnak, de már az 
emlősök tüdejében megtalálható léghólya-
gocskák – ahol a tulajdonképpeni gázcsere 
történik–, hiányoznak a madarak tüdejében. 

A madarakéban úgynevezett léghajszálcsö-
vek találhatók, melyeken a levegő folyama-
tosan keresztüláramolhat. Evolúciós szem-
pontból a madarak tüdeje primitívebb, mint 
az emlősöké.

Az emlősökkel ellentétben a madarak szer-
vezetében rekeszizom sincsen, amely a le-
vegő ki- és beáramlását biztosítja. Alapvető 
különbség a légzsákok jelenléte. A tüdőhöz 
5 pár légzsák csatlakozik. A madarak tüdejé-
nek térfogata állandó, a légcserét a légzsákok 
nyomásváltozása működteti. Ezek a vékony, 
levegővel teli savóshártya kettőzetek, behá-
lózzák a madarak egész testét. Könnyebbé 
teszik a madarakat és rendkívüli módon ja-
vítják a szövetek oxigénhez való jutását.

Nemcsak a belégzés, hanem a kilégzés 
során is oxigénben dús levegővel látják el a 
tüdőt. Ez teszi lehetővé a gyors és hosszan 
tartó izomműködést, így a repülést is.

A légzsákoknak szerepük van a normál 
testhőmérséklet és a folyadékháztartás 

fenntartásában is. A galambok bőrében nin-
csenek verejtékmirigyek, így nem tudnak iz-
zadni, nem tudnak folyadékot párologtatni a 
testfelszínéről, hogy hűtsék szervezetüket.

A párologtatás a légzsákok felszínén való-
sul meg, ezáltal hőt ad le a szervezet. Nagy 
melegben gyorsabban kezd el lélegezni „li-
heg” a galamb, emiatt több hőt és folyadékot 
veszít. Így viszont könnyen ki is száradhat, 
ha nincs meg az utánpótlás. Lényeges, hogy 
ilyenkor könnyen hozzáférjenek az ivóvízhez 
a galambok Ez a lihegés egy fiziológiás fo-
lyamat, de akár betegség tünete is lehet. Erről 
a következő részekben lesz szó.

Kérdéseiket és tapasztalataikat a 
www.galambpatika.hu oldalon várja:

Keressen minket a Facebookon is!

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász
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A 16-os Tagszövetségben  a 2013-as évben 
ismét kiválóan szerepeltek galambjaim.
Kora tavaszi tojások a versenygalambjaim 
alól olcsón elvihetőek. Vérvonal Desmeth-
Matthijs x Devrient.
Csapat eredményeim 2013:
Tagsz. rövidtáv  4.
Tagsz.középtáv:  1.
Tagsz. hosszú táv  1.
Mesterfokú csapatbajnokság 1.
Megyei csapatbajokság 2.
Vajas Laci Magyar Mesterversenyző 
Tel: 30/217-2914

***
Eredeti német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de Klak, 
Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. Schellens, 
Borgmans, G. Vandenabeele, Tournier, D. 
Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha, Fonyód Kupavezér u. 27., 
00-36-70/596-6115, 20/522-6984

***

Extra válogatott, megbízható postaga lambok, 
championok - díjasok - több csapatbajnokságot 
nyert, kis létszámú állomány eladó.  
Szepesi Imre, Orosháza Szentesi út 50. 
Tel: 30/577-4819

***
BRICON Speedy óra 45 cm-es antennával 
eladó. Telefon: 06/20-32-76-544

***
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Köszöntjük  
a január  

hónapban született 
sporttársainkat

A07 Káposzta János 80
Z20 Onofer László 80
P02 Kitulják Pál 79
N08 Gyurász Pál 78
L08 Bencze József 77
A43 Szabó József 77
P05 Szendrei László 77
H04 Vargyay István 77
R06 Csizmadia László 76
B03 Volek Győző 76
P05 dr. Bánki Gyula 75
H01 Berkes Lajos 75
Y05 Ludván Zsolt 75
Z14 Nyulászi György 75
N14 Seres Gyula 75
Z14 Belányi István 74
R14 Hertelendy Csaba 74
B07 Jakab Károly 74
P08 Juhász Sándor 74
Z42 Kopcsó Ilona 74
K01 Sümegi József 74
A40 Kiss András 73
N09 Lantos József 73
A40 Palotai Gábor 73

C06 Tóth Ignác 73
Y01 Kovács György 72
R08 Jakab József 71
P17 Oláh István 71
B09 Prókai Csaba László 71
Z14 Tóth Zoltán 71
U03 Dr. Aranyossy Zsolt 70
V11 Farkas József 70
M12 Hegedűs Jenő 70
U05 Kabók Antal 70
A58 Medgyesi György 70
N05 Molnár János 70
Y14 Polgár Károly 70
F10 Simon Károly 70
A18 Balogh József 65
Z38 Kovács László 65
F16 Ledó Vilmos István 65
B09 Nagy István 65
S08 Pántya Imre 65
A31 Pataki János 65
F21 Simon János 65
F05 Szabó Mihály 65
N18 Szabó Péter 65
T17 Szoboszlai Károly 65

N18 Tóth János 65
A18 Tóth Sándor 65
U01 Túri László 65
R12 Varga István 65
B26 Balkó Lajos 60
Z25 Benes Ferenc 60
B17 Guzsik Gábor 60
D06 Halunka László 60
C04 Juhász István 60
Y01 Poszmik László 60
D01 Szűcs István 60
T12 Czégény Antal 55
R05 Erdős Sándor 55
F03 Gritsch Ervin 55
R29 Katona László 55
K01 Lukács László 55
F13 Soós István 55
S09 Takács Ferenc 55
N05 Vén Ferenc 55
T12 Asztalos Ferenc 50
E11 Kereszti Attila 50
A11 Makkos Tamás 50
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Sima lakossági hirdetés /20 szóig/  3.000,- Ft/hó
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül sza-
vanként       200,- Ft
1/8 oldalas keretes hirdetés 10.000,- Ft/hó
1/4 oldalas keretes hirdetés 20.000,- Ft/hó
1/2 oldalas keretes hirdetés 50.000,- Ft/hó

Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 meg-
jelenés esetén 15 %.
A hirdetési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
Lapzárta: minden hónap 20. napja.

A hirdetés megjelenésének előfeltétele a 
hirdetési díj postai feladását igazoló fel-
adóvevény másolatának és a hirdetés szö-
vegének, képének megküldése az alábbi 
címek egyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség, 1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail:  info@postagalamb.hu
 szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364

A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Lakossági Hirdetés

Halottaink
Slánitz János
1938.07.02 - 
2013.12.19.

Sajnálattal tudat-
juk, hogy Slánitz 
János a C-08 Ko-
máromi Egyesü-
let alapító tagja 
hosszan tartó 
betegség után 74 

éves korában, december 19-én elhunyt.

C-08 egyesület tagsága

Hirdetés feladási tájékoztató - 2014








