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Ahogy én látom: 
Postagalambászat jelenlegi és jövőbeli kilátásai.

Kirajzolódni látszik a társadalomban négy-
pólusú jövedelmi tagozódás. Ebben a tagozó-
dásban mi postagalambászok is teljes összes-
ségében benne vagyunk. 

Részletezve:
1. Nagyon gazdag réteg, ahol a pénz nem 

számít.
2. Közép felső réteg (havi l millióval)
3. Közép alsó réteg (havi 2-300 e.- Ft-al)
4. Leszakadó réteg (minimál béresek, köz-

munkások, nyugdíjasok)
A mi helyzetünkben, az 1-es pontban szerep-

lők között vannak, akik kipróbálni önmaguk-
nak bizonyítani akarnak, ezért (mivel engedi a 
pénztárcájuk) nagy létszámba röptetnek.

Sajnos azonban ide csapódnak a keres-
kedők, akik pofátlan tömegű galambbal és 
áraikkal vámszedői a hiszékeny galambá-
szoknak.

Cikkem valójában erről a jelenségről szól 
és nagyon elszomorító, hogy a SZVB kivá-
lóan alkalmazza a „kínai majom” másolását 
(nem látok, nem hallok, nem beszélek).

2-3. ponthoz. Itt is van még havi 30-40 e.- Ft 
galambászatra, de már néha a család, a gyere-
kek rovására.

4. réteg nagyon rossz állapotban van.
Akik tudják kigazdálkodnak kisebb össze-

geket és abból kis állományokat, kis röptető 
létszámokat fent tartanak, azért mert nagyon 
szeretik a galambjaikat.

Amikor aztán felbontják az órákat jön a nagy 
kérdés: „MENNYIT helyeztél?” „NEM helyez-
tem!!” v. „Egy galambot helyeztem.”, de nem 
hagyja abba, és ez a CÁPÁK szerencséje.

A galambászok egy részének két feladata 
van: KÜLDENI és FIZETNI!

Ebben a rétegben benne vannak a beteg 
nehezen mozduló öregek, Ők mit tehetnek? 
Erre nincs válaszom! Pedig 60 év felettiek 
40%-ban vannak jelen a Szövetség létszámá-
ban! Ezek között sok beteg is van. Hihetet-
lennek tűnik?

Számoljátok meg egyesületi létszámotok-
ban a nyugdíjas – aktív arányt.

Fiatal? 20 év alatti? Mint fehér holló.
Az ne vezessen félre senkit: „én az Apu-

kámmal galambászom” „én a Nagypapám-
mal galambászom”. Az egyesületemben 3 
évvel ezelőtt volt 3 ilyen fiatal, lelkesek vol-
tak, ma már a dúcot is elkerülik.

Sajnos ebből kiolvasható a jövő!
Mit lehet tenni!
1. Esélyegyenlőséget biztosítani.
2. Olyan verseny szabályzatot, amit min-

denkire kötelezővé tesznek, és szigorúan el-
lenőriznek. (Ezt a kérdést másutt bővebben 
kifejtem.)

3. Évente át kell vizsgálni, és az újságban 
leközölni az esetleges változást.

Pontonként! 
1. Esélyegyenlőség:
a.) Csapatversenyben mindenki egy, azaz 1 

csapattal vehet részt. Erről készül a csapatlista.

b.) A több galambot küldők ugyanabban a 
kocsiban, ugyanazon feleresztési helyről ver-
senyezzenek külön listán!

c.) Készüljön közös lista a kiállítási szin-
tek eléréséhez! Bár ez elhanyagolható, mert a 
fenti két listából megállapítható a 20%.

d.) Minden lista 33%-os legyen!
Így mindenki igénye ki lesz szolgálva.
Előre tudom, a legnagyobb ellenállás a 

listaszámolók részéről várható! (De nehogy 
már a mozdonyfüst vigye a vonatot.)

2. Versenyszabályzat:
Ez a dagályos még mindig a gumigyűrűket 

taglaló szabályzat megérett a kiselejtezésre.
Rövid, érthető, szabályos megfogalmazást 

kell készíteni.
Követni kell az élet hozta változásokat.
Ehhez úgy látom a jelenlegi SZVB. elnö-

köstül együtt alkalmatlan.
Évente az aktuális szabályzatot az újság-

ban le kell közölni.
Mi van ma? A 2011-es évi szabályzatot 

elővették gondosan elrakott helyről. Ha vé-
letlenül vitás kérdés merül fel, mindenki em-
lékszik valamire. A leghangosabb szava dönt! 
Hogy mi van leírva? Kit érdekel!

Válaszokat kell adni a tagságnak, mert az 
elektromos rögzítőkkel a versenyek egy része 
2-3 percig tart. Egyáltalán nem mindegy ki 
hol lakik!

A 33%-os listát évek óta szorgalmazom.
Legyen sikerélménye minél több sport-

társnak. És csak az az igaz, hogy a 20% a jó 
galamb a többi 80 %-ot csak levágni érde-
mes?????????????

Felejtsék el azt a bugyuta érvet, „kiállítási 
szint” ugyan már hol élnek!!

A 20% fenntartása önző egyéni érdek, ép-
pen ezért javaslom, a Versenyszabályzatban 
olyan ne szerepeljen, hogy a Tagszövetség-
re bízzák a döntéseket. CSAK EGY SZA-
BÁLYZAT VAN!

Amennyiben ez folytatódik, minek az 
SZVB??

Itt elérkeztünk egy kényes kérdéshez: 
POSTAGALAMB SPORT.

Tessék mondani a fentiek alapján miféle 
sport ez ahol mindenkinek külön szabálya 
lehet?!

Attól sport a sport, ami Új-Zéland-tól Iz-
landig (és folytathatnám) azonos feltételek 
és szabályok alapján játsszák és űzik. És ná-
lunk??????????????

Végig lapoztam az Évkönyvet. Bár ne tet-
tem volna! RETTENETES. A sport szót sür-
gősen kerülni, megszüntetni kell, ha ez így 
folytatódik.

Elkeserítő, ha pl. a „Forma 1”-re gondolok, 
amit cirkusznak hívnak, l m/m-re szabályoz-
zák az autókat az esély egyenlőség nevében.

Nálunk százával ráküldik a galambjaikat 
a szerény egy csapatotokat küldőkre. Olyan 
érzésem van időnként, hogy el kell tiporni 
mindenkit!!!

Uraim! Ez társasjáték. Ha nem lesznek tár-
sak, játszhat az a 3-4 tag egyedül.

Éppen ezért sürgősen lépni - intézkedni 
kell! Ehhez hozzáértő tenni akaró fiatal em-
berekre van szükség. (Az Alapszabály módo-
sításához véleményem a későbbieknél.)

Amennyiben gonoszkodni akarok, még 
mondhatnám: „Nehogy tolókocsin tolják be 
az Elnökséget az ülésekre!”

Friss erőkre fiatal embereknek lehetőséget 
adva váltani kell!!!!

Elég volt a helyben járásból!
Erős SZVB-re van szükség, akik szembe 

mernek menni a mai „csókosokkal”.
Szabály csak egy lehet, nincs helyi sajátos-

ság, azt bízzuk a néptáncra.
Postagalambászok! Követeljétek az esély 

egyenlőséget! Anker tanítványok (akik egy-
re többen lesznek) szólaljatok meg. Anker 
egyik fő gondolata „Versenyzésben mindig 
esélyegyenlőséget kell biztosítani minden 
versenyző részére”.

Alapszabály: ahogy én látom.
1. Szövetségi vezetőt előre meghatározott 

időre (ciklusra) lehessen választani.
2. Szövetségi vezető csak a megválasztott 

funkciót töltheti be. Megválasztásával le kell 
mondani minden más megbízatásról. Ne ve-
gyünk példát honatyáinkról.

3. Közgyűlés:
A leegyszerűsített létszám nem a tagság 

véleményét, hanem inkább a saját vagy a 
közvetlen környezetének érdekeit képviseli.

Vissza kell térni az általam alkalmazott 
részközgyűlésekre, ahol a teljes tagság véle-
ményét jobban képviselik.

Egy másik módszer szerint, egyesületen-
ként jegyzőkönyvbe rögzítve a tagság véle-
ményét írásban küldjék el a Szövetségi Ellen-
őrző Bizottságnak!

4. Tagszövetségek ellenőrzése:
a.) Minden Tagszövetség köteles interneten 

közzé tenni költségvetését, majd annak elszá-
molását.

A tagnak kötelessége tagdíjakat fizetni, 
akkor joga legyen annak további útját is kö-
vetni.

b.) Szövetség Ellenőrző Bizottsága véle-
ményezze a Tgsz. gazdálkodását.

Végszó:
Tudom nincs nálam a „bölcsek köve”. Azt 

is tudom, hogy lesz számtalan ellenérv, remé-
lem közte olyan is lesz, akik elgondolkoznak 
a leírtakon. Mindenütt vannak erőshangú 
nagy, vastagpénztárcájú emberek, akikkel 
nagyon nehéz szót érteni (a pénz növeke-
désével, nő az ész is gondolják). Én mégis 
a józan észben és a haladó gondolkodásban 
reménykedem.

Sporttársi Üdvözlettel:
Kurucz Attila 

postagalambász, 
aki hisz a változásban.
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IV. Európai Postagalamb Kiállítás 2014. Brno
Brno ez a több mint ezer éves történelmi 

város adott otthont a 2014. évi Európa Kiál-
lításnak 2014. január 31 – február 1. között.

Európa 14 országa képviseltette magát: 
Belgium, Franciaország, Portugália, Olasz-
ország, Ausztria, Lengyelország, Szlovákia, 
Románia, Szerbia, Oroszország, Horvátor-
szág, Magyarország, Csehország.

Egy szép világos kiállító csarnokban meg-
hitt, családias kiállítás volt viszonylag kevés 
árus stand, kevés eladó galamb és kitűnő ki-
állítási kollekciók még kitűnőbb életteljesít-
ményes cseh galambok.

Standard eredmények:
1. Csehország
2. Lengyelország
3. Szlovákia
4. Magyarország
5. Románia
6. Szerbia
7. Olaszország
8. Ausztria
9. Portugália

10. Oroszország
11. Belgium
12. Horvátország
13. Franciaország
Magyar bíráló volt: Hegedűs István, 

Doholúczki Tibor

Sporteredmények:  1-3 1-10
1. Lengyelország 15 x 24 x
2. Románia    2 x 18 x
3. Csehország    4 x   9 x
4. Szlovákia     9 x
5. Portugália    2 x 10 x
6. Belgium     3 x
7. Magyarország  
8. Olaszország    1 x   1 x
9. Szerbia     2 x

10. Franciaország    3 x
11. Oroszország   
12. Horvátország   
13. Bulgária     1 x

Lassan, de biztosan érzékeljük nincs vala-
mi rendben Magyarországon. A nemzetközi 
kiállításokról évek óta a 4. helyezéssel térünk 
haza, a sporteredményeinkkel évek óta csú-
szunk lefelé.

Sport „A” kategóriában a magyar helye-
zések 15-23-25. hely; az 1-10-ben Portugália 
(3), Olaszország, Románia (3), Lengyelor-
szág (3) végzett.

Sport „B” kategóriában a magyar helye-
zések 28. (a másik 2 galamb lemaradt); az 
1-10-ben Lengyelország (3), Csehország (2), 
Bulgária, Szlovákia (2), Románia (2) galamb 
végzett.

Sport „C” kategóriában a magyar he-
lyezése 17-20-21. helyezés; az 1-10-ben 
Lengyelország (3), Belgium (2), Románia 

(2), Szlovákia, Portugália (2) galamb végzett 
és itt ki kell emelni az 2. helyezett lengyel 
Oleksiak Zbigniew galambját, amely 2,92 
koefficienssel győzött.

Sport „D” kategóriában a magyar helye-
zések 22-23-24 helyezés; az 1-10-ben Len-
gyelország (3), Csehország (2), Portugália 
(3), Szlovákia, Franciaország végzett.

Sport „E” kategóriában a magyar he-
lyezések 17-21-22. hely; az 1-10-ben Len-
gyelország (3), Románia (3), Franciaország, 
Szlovákia (2), Csehország végzett.

Sport „F” kategóriában a magyar helye-
zések 18-22-24. helyezés; az 1-10. helyen 
Lengyelország (3), Szlovákia, Románia (3), 
Szerbia (2), Csehország végzett.

Sport „G” kategóriában a magyar helye-
zések 19-26-29. hely; az 1-10. helyen Romá-
nia (3), Csehország (2), Lengyelország (3), 
Belgium, Franciaország.

Sport „H” kategóriában a magyar helye-
zések 18-19-22. hely; az 1-10 helyen Csehor-
szág, Lengyelország (3), Szlovákia (2), Por-
tugália (2), Románia (2) végzett.

Ezen nem lehet magyarázni semmit, nem 
is kell, csak elmélkedni, hogy hová fejlődött 
a világ és hol állunk mi Magyarország.

Az esti díjkiosztó dobogósai:
1. helyen: Lengyelország 5x, Portugália, 

Csehország, Románia
2. helyen: Lengyelország 4x, Csehország 

3x, Olaszország
3. Lengyelország 6x, Portugália, Románia

postagalambászok végeztek.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki mind-
azon sporttársaknak, akik felkészítették ga-
lambjaikat és képviselték Magyarországot.

Szeretném, ha a 2014. évi versenyek ter-
vezésekor jobban átgondolnák tagszövetségi 
vezetőink, versenybizottságaink mit – ho-
gyan – kikkel együtt versenyezzünk 2014. 
évben.

Minden összefogás erősít, a jelenlegi ma-
gyar versenyzési kultúra, az egyénieskedés, 
az önzés csak ront még ezen a Brno-i helyze-
tünkön és helyezésünkön is.

Vannak postagalambjaink, vannak lehető-
ségeink, de nincs egység és nincs összefogás, 
ezért nemzetközi szinten egyre lejjebb és lej-
jebb csúszunk a vetélytársak között.

Bárdos István
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Brno - IV. Postagalamb Európa Kiállítás eredményei
Standard hímek:

1. Sadlák Vendelin & Andrej Szlovákia SK 10-01302-419 93,250
2. Dobrovolny Miloslav Cseh CZ 09-0162-324 92,917
3. Varmus Miroslav & Jakub Szlovákia SK 08-01601-895 92,917
4. Kustyán-Ayurveda dúc F02 HU 11-D-333913 92,917
5. Kotleszka Artur Lengyel PL 0186-09-8396 92,917

13. Petromárkó Zsigmond A58 HU 09-16-08691 92,667
24. Viglidán Ágoston F24 HU 10-OL-02151 92,250
25. Juhász Ernő G02 HU 09-29-26952 92,167
29. Ducza Lajos A31 HU 09-01-20228 92,083

Standard tojók
1. Lademann Zdzislaw Lengyel PL 11-142946 93,17
2. Novák Vladislav Cseh CZ 10-078-522 93,08
3. Hruby Rudolf Cseh CZ 08-0207-484 93,08
4. Pantelic Zoran Szerbia Serb 921521-08 93,08
5. Privara Martin Cseh CZ 09-0266-523 93,00

9. Burszán Lajos A42 HU 11-06-02310 92,92
21. Oláh János Z22 HU 10-08-17552 92,67
25. Egyed István V33 HU 11-26-31246 92,67
50. Vajas Laci C06 HU 09-16-11061 92,33
62. Iványosi Szabó Zoltán N08 HU 09-21-92143 92,17

Sport „A” kategória
1. Moreira Diamantino Portugália PT 10-411174 13,76
2. Ferrari & Goretti Olaszo. ITA 129351-08 14,64
3. Esteves Antonio Portugália PT 10-373381 16,16

15. Takács Gábor F16 HU 11-D-395451 37,05
23. Tóth Pál R14 HU 10-19-04363 52,81
25. Kollár - Rákóczi A42 HU 09- 06-92202 64,19

Sport „B” kategória
1. Lazar Grzegorz Lengyel PL 0145-09-4429 9,49
2. Lamacek Josef Cseh CZ 10-0166-302 10,11
3. Tonder Kazimierz Lengyel PL 0409-10-7801 11,94

28. Kancsár Ferenc A52 HU 10-02-90050 65,22

Sport „C” kategória
1. Oleksiak Zbigniew Lengyel PL 0053-10-459 2,92
2. Grenda Robert & Aleksand. Lengyel PL 0206-09-234 13,75
3. Szymczyk Andrzej Lengyel PL 0399-08-3505 17,53

17. Heilig Károly F19 HU 09-11-40129 101,69
20. Pálmány Boldizsár E05 HU 10-23-36152 122,71
21. Jakus Béla A08 HU 08-D-190178 125,79

Sport „D” kategória
1. Oleksiak Zbigniew Lengyel PL 0053-10-543 16,30
2. Polásek Michael & Martin Cseh CZ 11-0266-4104 22,98
3. Barlog Stanislaw Lengyel PL-OL 11-212436 24,96

22. Földing Norbert és apja F30 HU 10-D-312635 74,00
23. Bátor Antal Y08 HU 10-OL-05381 77,79
24. Fekete Lajos H05 HU 10-14-58082 79,84

Sport „E” kategória
1. Mielczarek W. P. Lengyel PL 050-09-3892 12,69
2. Waclawczyk Tadeusz Lengyel PL 11-405935 13,81
3. Kawaler Krzysztof Lengyel PL 027-07-6030 18,14

17. Rasztovich Gyula F05 HU 07-D-163460 86,86
21. Győri Sándor P08 HU 11-05-11020 125,41
22. Turák Károly P01 HU 09-05-69096 128,62

Sport „F” kategória
1. Toma Arkadiusz Lengyel PL 274-13-3002 1,18
2. Socala Pawel Lengyel PL 017-13-774 1,58
3. Swiecicki Adrian Lengyel PL 0224-13-3032 1,71

18. Földing Norbert és apja F30 HU 13-D-629369 8,40
22. Forró József F01 HU 13-D-692008 10,31
24. Szabó Géza Z16 HU 13-D-621331 10,85

Sport „G” kategória
1. Stanescu + Dobre Románia RO 12-508300 4,91
2. Skrbek Marek Cseh CZ 12-0198-561 4,98
3. Sofron Veronica Románia RO 12-112049 5,53

19. Grampsch - Kancsár HU 12-D-445108 18,60
26. Zérczi József A08 HU 12-D-458284 29,46
29. Jencsel Gábor Z16 HU 12-08-33269 33,73

Sport „H” kategória
1. Kubácek Lubomir Cseh CZ 10-0234-6504 5,13
2. Radola Grzegorz Lengyel PL 11-377892 6,65
3. Rybicki Przemyslaw Lengyel PL 0431-11-2257 8,40

18. Bagdal József E13 HU 12- D-515353 46,46
19. Mátyás Dúc S05 HU 10-D-261004 47,26
22. Takács Gábor F16 HU 10-11-56349 51,14

Országok közötti pontverseny
Standard Sport

1. Cseh 201 1. Lengyel 665
2. Lengyel 183 2. Románia 531
3. Szlovákia 151 3. Cseh 466
4. Magyarország 98 4. Szlovákia 464
5. Románia 91 5. Portugália 386
6. Szerbia 71 6. Belgium 317
7. Olasz 50 7. Magyarország 237
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A hobbim szolgája – Siker minden áron? 
Az embernek veszíteni is tudnia kell

Tudom, hogy ezen sorokkal egyszer még 
igen messzire megyek, hogy szemléletem és 
korábban kinyilvánított véleményem nem lel-
kesít mindenkit, és ez rendben is van. Valószí-
nűleg jó páran a Holdra küldenének engem 
ezen cikk olvasását követően. Ezzel együtt is 
tudok élni. De nem hagyom magam megtör-
ni. Lehet, hogy az ember a Holdon is játszhat 
galambokkal? Ha igen, akkor csakis jobb fel-
tételek közt, mint itt a Földön. Pontosabban 
szólva nálunk Németországban. Így ott kell, 
hogy gyakoroljam a hobbimat, számomra 
nem maradt egyéb választási lehetőség. És 
ezért élek is ezzel. Ám elégedetlen vagyok to-
vábbá bizonyos feltételekkel, melyeket alap-
jaiban véve meg kellene változtatni. S azon 
korláttokkal, melyek a galambsport eredete 
óta fenn állnak. De mit kellene még változtat-
ni?- kérdezed te. 

Hogy hosszú ideje nincs minden rendben, 
ezt a tagok drámaian csökkenő létszáma is 
tanúsítja. Ezért nem tudok és nem is akarok 
engedni, tágítani. Nekem ez, mint ahogyan 
azt korábban többször hangsúlyoztam, ki-
zárólag ezen fantasztikus hobbi fennmara-
dásáról szól. Tudom, hogy csak önmagamat 
ismételgetem!

Úgy látom és érzem magam, mint egy va-
lóban, igazán hallgató többség szócsöve, aki 
a csekély vagy teljesen elmaradott sikerek 
ellenére még mindig hű és elkötelezett, s to-
vábbra is az szeretne maradni. És ez engem 
nem zavar, hanem az okoz félelmet, amikor a 
baráti és ismeretségi körömben ismét elhang-
zik az asztalnál a hobbi abbahagyása. Az a 
benyomásom, hogy sokakon igen fenyegető 
hangulat uralkodik.

Egy lökést a „díjszállítókra”
Ezen rész képezi legnagyobb csoportját a 

közösségünkben lévő sportbarátoknak. Mi, 
kevéssé sikeres sportbarátok képezzük a bá-
zist és garantáljuk ezzel még a lehetőséget a 
versenyek gyakorlására, továbbá mindezzel 
egy hosszú évtizede fennálló tradíció fenn-
maradását. Ne ámítsuk magunkat egyáltalán!

Szemmel láthatóan a bázis lemorzsoló-
dik és még gyorsabban fogyatkozik, csök-
ken annak mérete. Egyre szélesebb méretet 
ölt azonban a beletörődés, belenyugvás.

Az aktuális többség életkori struktúrája 
megköveteli a jelenlegi tenyésztő család adó-
ját. Egy „betegség”, mely ellen szemmel lát-
hatóan senkinek sincs hatékony gyógyszere. 
Milyen sokáig megy ez még így tovább? Még 
10 év? Vagy kevesebb?

Nem, én arra gondolok, ahogy ez tovább 
fog menni. Valahogyan. De biztosan nem 
úgy, mint korábban. Ezen sport, ahogyan ezt 
még túlnyomórészt űzik, már nem illik to-
vább ehhez a korhoz, jelen időkhöz. Habár 
az egyesületünk fejlődése igen egyértelmű 
szignálokat küld, sokan ezt nem szeretnék 

elismerni. Szemeket becsukni és így tartani 
– így zajlik ez többnyire. Pár évig, amíg még 
idősebbek is vannak köztünk, még működ-
nie kell ennek. És ami aztán jön, számomra 
teljesen mindegy! – Szemmel láthatólag ezt 
sokan gondolják így. Sajnos. Kár!

Reformok? Áh nem! Csak úgy tovább, 
ahogyan már 1938-ban Schneidemühl-nél, 
a feleresztő helynél.

Nem, ez egyáltalán nem stimmel. Időköz-
ben a galambsport nagyon sokat változott! 
Galambjainkat modern szállító járműveken 
szállítjuk, jó ideje nem vasúti úton. S ked-
venceinket visszaútjuk során nem fordítjuk 
meg többé a jó öreg rögzítő órával Nem! Mi 
a modern dolgokat követjük – legalábbis a 
sacheni elektronikában. Már közel 20 éve. 
Mégis minden tétre megy, vagy?

Nem, egyáltalán nem tétre megy. Körü-
löttünk azonban lassan, de biztosan minden 
koromsötétté, kilátástalanná válik. És mi 
odanézünk, megvonjuk vállunkat és mint a 
kisgyerekek a rég legyőzött, felülmúlt utó-
dokba kapaszkodunk. Csak ne változtassunk 
meg semmit! Ezt tettük ugyanis mindig. És 
ennél is maradjunk! Ebből elég! Így van! 
Tőlünk pár csapattárs elszalad, elfut, vagy el 
fognak. De hát mi mást tegyünk?

Amikor a „versenytudósítás” oldalakat ol-
vasom a „postagalambban”, s szemeim előtt 
tartom az RV-résztvevők nevetségesen ala-
csony számát, félelem és kétség fog el. Hó-
vihar, ha a maradék kis amatőr tenyésztők 
e néhány évben teljesen elpártolnak zászló-
inktól. Legyen így, hogy a Jóisten kivonja 
őket a forgalomból. Legyen, hogy az ember 
a korából kifolyólag már nincsen abban a 
helyzetben, hogy napról napra fontos mun-
kákat még egyáltalán gyakorolni tudjon. Ez 
fog következni! Egészen biztosan! És aztán? 
Nem jön utána semmi. A személyek csökke-
nésének pótlására nem látok semmit. Fiatal 
és ezáltal utánpótlás-reklámok? Álmodoz-
zatok tovább!

Ahol az ember körülnéz, gyakran csak 
makacs régi dolgokhoz ragaszkodó galamb-
tenyésztő fejeket lát, ahogyan én magam is 
túlnyomórészt a „temetőszőke” hajszínem-
mel. Így mondta ezt egyszer nekem az egyik 
diákom, aki a szürkehajú szót nem tartotta 
megfelelőnek, s ezt nekem egész pimaszul az 
arcomba is mondta. Mind akkor, mind most 
nagyon jót nevetek ezen. És most remélem, 
hogy ez nálad is hasonlóképpen megy. A 
„temetőszőkének” nem kell automatikusan 
régimódinak lennie és tanulásra képtelen-
nek lenni. És ezen felül vannak még köztünk 
„nem temetőszőkék”, akik kezükkel és lá-
bukkal a reformok és újdonságok ellen ka-
pálóznak. Hajszínükből kifolyólag megítélve 
lennie kell még jövőképes, reformbarátnak is 
és a reformok iránt érdeklődőknek. 

Úgy tűnik, még a jó szándékú döntéshozó 
vezetőink sem tudnak semmilyen fordulatot, 
változtatást véghezvinni. Így fest ez tehát. 
Mindemellett a legjobb szándékot feltétele-
zem róluk. Sőt az üzemi vakság pusztán az 
egyike a szélesedő betegségeknek, melyeket 
az ember csak a semleges kívülállók által 
képes leküzdeni. Ezen felül mindez sokkal 
korábban kellett volna, hogy megtörténjen. 
Mindez még egy pillantást igényel.

A gyakran felelőtlen és nagy rizikójú 
irányváltás már a 2013-as évben – ahelyett 
hogy a fiatal galambok körében arányérzék-
kel és elővigyázattal, óvatossággal kezdtek 
volna bele – sok helyen hagyták, hogy a 
hangulat csökkenjen, s az eredmények is túl 
rosszak voltak. Véleményem szerint, ez még 
sok tagba fog nekünk kerülni. Ki a felelős 
mindezért? Leginkább az elnökségé, ezzel 
együtt a szövetségé. Amikor nem mennek 
jól a dolgok, az emberek mindig a többi-
ekben keresik a felelősséget, soha sem sa-
ját magukban. De a postagalamb tenyész-
tők is emberek, ki hitte volna?! Egy egészen 
más faj. Ezen felül egy igen nehézkes! Nem 
kell önfejűnek tűnnie annak, amit most itt 
fogok mondani: 

Előre láthatóak voltak az idős galambok 
versenyzését érintő problémák az irány-
változtatással?

Erről már egy hónappal korábban figyel-
meztettem mindenkit. De hát ki hallgat még 
rám, a tehetségtelenek? A jó tanács sokba ke-
rül! Így szól egy régi német közmondás. Ha 
mi magunk a többségben képtelenek vagyunk 
arra, hogy véghez vigyünk egy fordulatot, 
akkor kérem szépen fel kellene hagynunk a 
körbepofázással, illetve azzal hogy folyama-
tosan másokról mekegünk. És ebből kifolyó-
lag számomra nem jelent jó megoldást az, 
hogy hagyjunk fel az egésszel.

Barátom, H. aki ezt a szót, „abbahagyni” 
mindig újra és újra a szájára veszi, fiatal még, 
de ennek ellenére igen mély, sokrétű együtt-
érzését, véleményét fejezte ki. Ez pedig 
elégedetlenséget jelent a létrejövő kapcso-
latokra nézve: nem gyakran mindenekelőtt 
az egyes dúcokra nézve. Ezen negatív vé-
leménykinyilvánítások sajnos egyre inkább 
szaporodnak. Ezek – a többi, az idővel együtt 
járó elégedetlenség mellett – panaszok igen 
sajátos fajtákról, melyeket az embernek ko-
molyan kell vennie.

Az embernek sokkal intenzívebben el kell 
gondolkodnia arról, hogy tudná ismét a hob-
bival kapcsolatos rosszkedvűséget örömmé 
változtatni. Lehet, ha az ember akarja! Min-
denekfelett nem csak „az ember”, hanem én 
magam, mi magunk is!
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Min kell tehát változtatni, hogy a hob-
bimban lévő örömöm ne tűnjön el telje-
sen?

Hogyan kellene magamat, attitűdömet és 
beállítódásomat megváltoztatni, hogy az el-
tűnt öröm ismét visszatérjék?

Én ezt semmi esetre sem fogom meg-
tenni – mármint ezzel a sporttal való felha-
gyásra gondolok – jöjjön, aminek jönnie 
kell! És kérlek, Te se tedd ezt! Szükségünk 
van Rád! Csakis együtt van jövőnk, de én 
egyet s mást meg fogok változtatni, ez egé-
szen biztos! Egy létszámcsökkentésre fogom 
elszánni magam a jövő évben. Egészen biz-
tosan már most ősszel. Lehetőleg 40 galamb 
körében téli állományt tartani, ez egy lénye-
ges cél. Igen-igen, tudom hogy „aztán sem-
mi esélyem a bajnokságon” – hallom ezen 
szavaidat. És? Még nem vagyok egyedül a 
bajnoksági postagalamb tenyésztők miatt. 
És ezen felül hivatalnok is vagyok. És nekik 
egyáltalán nem szabad dolgozniuk, vagy mi? 
És kérlek, fontold meg ezeket azon lehető-
séggel együtt: kevesebb munka, alacsonyabb 
költségek, s ezzel egy időben több öröm és 
lehetőség az egyes galambokkal való törő-
dést illetően. Talán többet kell majd tennem 
az én tollas kedvenceimért?! Majd meglát-
juk, a remény hal meg utoljára!

És ha az előre belátható időn belül egyéb 
lehetőségek után kell néznem, hogy hol és 
hogyan tudom az én hőn szeretett hobbimat 
tovább folytatni, akkor a „nagy hosszútáv” 
maximum 900 km-en nem lehet egy tervez-
hető alternatíva számomra? És aztán majd én 
magam eldönthetem, hogy mit mikor akarok 
csinálni. Például hogy mely versenyeken ve-
szek részt; mikor, hogyan, mely kerületekben 
kötelezem el magam. És ezen felül marad idő 
és hely az élet más szép dolgaira is. Ha én 
is a tehetségem szabadsága függvényében 
jutok majd el a feltüntetett határokhoz. Azon-
ban soha nem járnék ezen az úton az RV-
programjátékaiban való sikerek hiányából 
fakadó csalódottság miatt. A hamis illúziók 
veszélyesek lehetnek. Ezen tekintetben már 
évtizedek óta hozzá vagyok szokva a siker-
telenséghez. De mégis szívesen vagyok pos-
tagalamb tenyésztő – gyakran minden áron. 
Van, amikor jobban, van amikor kevésbé! De 
egészen biztosan a jövőben is az maradok!

Már jó ideje válaszút előtt állunk!
Talán az egyre inkább sorvadó RV-játékra 

való „kényszermód” hamarosan egy új ori-
entációt hoz majd el. Csak nézzétek meg az 
RV-kben repülő dúcok számát. Sok helyen 
legjobb esetben még jelen vannak az egye-
sületi erők, összehasonlítva az 1960-80-as 
évekkel.

Az, aki semmi esetre sem szeretne lemon-
dani szárnyas futólovairól, annak még ma el 
kell gondolkoznia, hogy hogyan is megy ez 
majd tovább.

Kinézhet ez az út úgy, amilyennek követ-
kezik? Egy változtatás például: a verseny-
programok redukálása és felosztása két kü-

lönböző érdeklődési csoportba: minden 6-7 
verseny rövid- és középhosszú távon (verse-
nyek kizárólag 350 km-ig, melyből maximum 
6-7, korlátozva a tenyésztőnkénti galambok 
számát (15), az esélyegyenlőség miatt). Ez a 
rendszer a résztvevő csoportoknak nem pusz-
tán az egyes RV-tagjaira korlátozódik. Más 
sportbarátok a szomszédos RV-kből szintén 
részt tudnának venni.

A második érdeklődési körben ugyanazon 
feltételeket biztosítják a 400-700 km-es tá-
vokon. Ezt azonban egy másik RV vagy egy 
tagszövetség bonyolítja le. Itt azonban szük-
ség van a sietségre; a döntés ezen pillanata 
meglátásom szerint már inkább kötelező, 
kényszerű, mint ahogyan ennek mindnyájan 
látszólag tudatában vagyunk. Vagy mi mind-
annyian trónfosztó bajnokok volnánk? 

Elfújta a szél
Múlt hétvégén (június 22) egy 550 km-es 

délkeleti nemzetközi versenyt írtunk ki, há-
rom RV-vel együtt. A délnyugati szél erősen 
fújt, Böen-ben helyenként 5-6 km/h-val. Mi 
ezen három regionális egyesület közepén a 
keleten lévő dúcok, galambházak ellen nem 
sok mindent tudtunk elrendelni, leginkább 
ami az abszolút élhelyezést illeti. Magam 
részéről semmire sem számítottam szinte 
és ez így teljesen normális is. Azért mert a 
mi helyi egyesületünk olyan gyenge volna? 
Hülyeség! De – ezért a nyugatról keletre 
való terjeszkedés, kiterjedés egyszerűen túl 
nagy. Ezen felül nyom még a latba a szél is. 
Amikor a hely, elhelyezkedés előnyei a szél 
befolyásából adódóan olyan egyoldalúak, ak-
kor már barátom Marcel Aelbrecht, Lebbeke 
is figyelmeztetett engem röviddel az említett 
verseny előtt. „Ne számíts sokra! És ahogyan 
ez kinéz, nem is kell sokat intézkednetek 
majd!” Hogy mennyire igaza volt, azt a díj-
lista mutatta. Lehetett volna sokkal rosszabb 
is. Hogyan? „Az embernek veszítenie is 
tudni kell!” - mondja a 4 éves unokám min-
dig, amikor az ember ne idegesítsd magad já-
tékban ő a dédnagyanyjával nem igazán akar 
sétálni.

A hobbiban azonban mégis örömünket 
kell lelnünk illetve találnunk. Az ember-
nek csak jól körül kell néznie.

Tegnap a két kisebb unokámmal – 4 és 6 
évesek – a fiatal galambjaimat előtreníroztuk. 
Mind a három kosarat kinyithatták, és az ösz-
szesen 29 galambomat kiengedhették. Hatal-
mas öröm és egy lelkes köröcske kísérte az 
galambok startját az égbe. Hogy azért-e mert 
ezt kapták? Visszafele el is tűntek a látóme-
zőnkből.

A visszaúton a 4 éves Marlo azt kérdezte: 
„Ki az, aki előbb otthon van? Mi, vagy a ma-
darak, nagyapa?” Megvontam a vállamat, de 
nem akartam lapítani és végezetül azt vála-
szoltam: „Természetesen mi! Mi autóval sok-
kal gyorsabbak vagyunk!” Amikor bekanya-
rodtunk az utcánkba, ott láttuk már a házunk 
fölött a rajt körözni – már 8 perce, ahogyan 
azt a feleségem megállapította. Marlo legfris-

sebb kommentárja: „Vesztettünk! De az em-
bernek veszítenie is tudnia kell!” – fakasztott 
mosolyra Marlo szavaival. Kiegészítettem: 
„Így van ez. És a te nagyapád tudja, hogy mi-
ről beszél, mivel jól kiismerte, milyen veszí-
teni!” Vélhetőleg a mélyebb értelmét Marlo 
nem értette meg szavaimnak, de majd ha na-
gyobb lesz és meglátja egykori díjlistámat!

Csalódásokkal élni
Az egyre jobban növekvő betelepedési te-

rületek esetében, melyekről a galambtenyész-
tők a növekvő költségek miatt kiszorultak, 
a szél és a területi előnyök-hátrányok igen 
jelentős szerepet játszhatnak. Plusz feladat? 
Biztos vagyok benne, hogy közülünk nem ke-
vesek számára igen, nekem azonban semmi 
esetre sem. Számomra az élvezetet egy tevé-
kenységben nem pusztán egy jó, kiváló díj-
lista jelenti. Bár persze nem volna ellenemre.

A belgáknak ez jobban megy. Ők a nem-
zetközi versenyek során postagalambjaikat 
a dúcokban hagyják, abban az esetben, ami-
kor helyzetük és az előre jelzett szél alapján 
nem számolhatnak semmilyen eséllyel. Így 
volt ez a két nemzetközi győztes esetében is, 
Gueret (az idősebb és fiatalabb is) a már em-
lített múlt héten (2013. 06. 22) Neerpeltben/
Limburgban, vagyis egészen az ország külső 
keleti részén Steinwurfweite-ben, a holland 
határnál, akik faluszomszédok, egymás-
tól 200 méterre laknak. Az említett szoros 
Südwestwindnél, a nyugaton fekvő belga 
provinciánál nem láttak esélyt, s így sokan az 
ott fekvő dúcokból nem is gyűjtötték be.

Amikor az ember egy olyan verseny al-
kalmával, amikor ilyen feltételek között elő-
reláthatólag semmilyen virágcserepet nem 
nyerhet, a nagyobb és az országhatár feletti 
ismert dúcot veszélybe sodorja, az ember 
egész egyszerűen jobb, ha otthon hagyja a 
galambjait. Egy elhibázott, rossz rövidítés 
igen csorbíthatta volna a hírnevet, mely az 
üzlet számára is igen kártékony volna. Csak 
nálunk adott az a lehetőség, hogy az ember 
kalkulál azzal, hogy aztán mindenféle világ-
bajnokságról szövögetett álmától búcsút kell 
vennie.

Ez csak nálunk lévő különleges, sajátos 
szervezeti rendszer?

Nálunk Németországban ilyen nincsen. De 
miért is van ez nálunk egyáltalán így? Van 
tehát egy ilyen verseny, melynél az esélyek 
igazságtalanul vannak elosztva, ám ettől nem 
futhatok el. A csak időjárási kilátások függ-
vényében rizikós verseny várat magára.

Az, aki saját RV-jében vagy a fölérendelt 
konkurenciával szemben alkalmas a bajnok-
ságra, s szeretne is versenyben maradni, an-
nak az alábbi mottó szerint kell versenyeznie: 
„élni vagy halni!”

Én azonban ezt igen jól tudnám csinálni; 
és ezzel más kevésbé sikeres dúcokat legyőz-
ni, erejét mérsékelni. Ki kényszerít minket 
egyáltalán 12, 13 vagy éppen 14 vasárnap a 
versenyzési asztalhoz? Az RV versenyek és 
ezzel a bajnoksági programok Németország-
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ban korábban kerülnek megrendezésre. Egy 
igazán rossz kényszer! Egy ősi szokás a haj-
dani Tobaktól! Hosszú ideje már nem kortárs. 
Tagellenes, ellenséges! Így tehát a jövőre 
nézve a mellett döntök, hogy még idő előtt 
kiszálljak. De egyszerűen a közepén kiszáll-
ni, hogy aztán újra beszálljak – megy ez így 
egyáltalán? Elméletileg igen, ha az ember az 
elvárásait erősen leredukálja és az olimpiai 
mottó „Ott lenni minden áron!” után megy.

Aki nem parancsol magának, az örökre 
szolga marad!

Még soha nem voltam magam ura? Nem 
minden egyedül az én döntésem, amit teszek? 
Miért nem azt az utat járom, amit a szükség-
leteim, igényeim és érdeklődésem legin-
kább súgna? Ki képes engem egyáltalán arra 
kényszeríteni, amit a német versenyprogram 
számomra előír és amit én egyre inkább te-
hernek érzek? Nem teszem ki magam ezzel 
egyúttal egyfajta hobbi-stressznek is? Nem 
okozok ezzel magamnak bizonyos kénysze-
reket szakmai pályafutásom nyugdíjas évei-
mig hátra lévő részére? Hobbi és stressz, ez 
a két fogalom, mely együtt jár, mint tűz és 
víz, macska és kutya. Tedd magad rendbe és 
gondold át, hogy és milyen módon lehetne ez 
más, vagy hogy te ezt magaddal is meg aka-
rod-e tenni. Nem olyan kövér eredmények 12 
versenynél vagyis inkább csak 6-nál. Tesz ez 
valamilyen kvalitatív különbséget? Nem, de 
ez egy engedményt jelent.

Ez a merev ragaszkodás az ősi szoká-
sokhoz, rítusokhoz nem pusztán egyike az 

igen különböző okoknak, ami miatt tagja-
ink száma csökken – a költségek mellett, a 
munkamennyiség, a lehetőségekbeli egyen-
lőtlenségek mellett egészen a parttalan, irá-
nyíthatatlan állománynagyságon, a helyzeten 
és pénztárcán át, az irigységig, az egymással 
és más faktorokkal való bánásokig.

A németországi postagalambsport egy, 
az RV-tagságból fakadó kényszer! Hóna-
pokon keresztül, mely nem illik többé a 
jelenlegi időkhöz!

A mi szabadidős tevékenységünk, s ebben 
az összefüggésben a tevékenység szó egy 
vicc, egy amúgy is 365 napon át tartó hob-
bi, magas munka és pénzbeli mennyiséggel, 
mint például a stressz-faktor, ha az ember 
sikeresen akar lépést tartani. Ez pedig külö-
nösképpen az áprilistól szeptemberig tartó 
hónapokra érvényes, vagyis 6 hónapra. Ha az 
ember ezen időszakban nem fektet ebbe sok 
fáradtságot és munkát, akkor már nem igen 
lesz esélye a sikerre. És így a hobbi szó fogal-
mával nincs is tovább mit csinálni.

Ez munka, munka, munka és időközben 
sok pénzbe is kerül. „Minden állatkának az ő 
örömöcskéje”, így tartja egy közmondás. De 
mi van akkor, ha az élvezet egy folyamatos, 
emelkedő munkabefektetés ellenére, mint 
például a költségek, folyamatosan elmarad? 
Az embernek vastag bőre kell hogy legyen, 
amikor mindezek ellenére nem arra gondol, 
hogy eldobjon mindent.

Mi lenne, ha funkcióvivőink között a nagy 
okosok először arról gondolkodnának el, 

hogy ezek az érzett és valóban keletkezett 
kényszerek hogyan lennének megváltoztat-
hatóak, anélkül hogy az ember mások ágyú-
eledele lenne? 

De ne jöjjön kérem senki hozzám azzal a 
javaslattal, hogy nekem az volna az alapve-
tő dolgom, hogy arról gondolkozzak, hány 
versenyt mikor, hol és melyik konkurencia 
ellen küldök. Nem! Az én lakóhelyem eldön-
ti, hogy mit, hogyan és hol az én hobbimban. 
Igen. Élni vagy halni. Így szól a jelmondat. 
Csináld vagy hagyd abba!

Vagy el az RV-programjátékoktól és ehe-
lyett egész „hosszútávokat” játszani? Miért 
nem keresek más járható utakat? Miért nem 
specializálom magam egy próbaidőre, példá-
ul kizárólag csak fiatal galambokkal? Vagy 
ki akarja nekem megtiltani, hogy a 13 he-
lyett csak 6 idős galambbal végzett versenyt 
tartsak? Így érzem tehát a 3 oldalú terhet: 
tenyész-, fiatal és idős galambok versenyei. 
Hagytam mindezt csökkeni, s mi lett a rá-
adás? Kevesebb munka, alacsonyabb költsé-
gek, kevesebb stressz. Szép kilátások? Ahogy 
korábban már mondtam: minden állatka maga 
örömöcskéje! Talán van ezen gondolatok kö-
zött egy, mely téged is érdekel. A nyugdíjas 
élet még nagyon szép lehet ezzel a hobbival. 
Enélkül, igen unalmas. Na jó, talán túlzok itt 
egy kicsit, de a kert, a házimunka és az hogy 
pusztán csak nagyapa legyek, számomra nem 
elég.

Hartwig Kruse 
Ford: Nagy Nikolett

Marcel Sangers – Tapasztalatok: 
Galambfióka-kísérlet

Az elmúlt hetek a holland galambsport szá-
mára nagyrészt a következő galambfióka-sze-
zon jegyeiben teltek. Úgy tűnik, a veszteség 
évről-évre egyre nagyobb. Sajnos ez a trend 
2013-ban is folytatódott. Elképzelhetetlen, 
hogy milyen sok postagalamb veszik oda a 
világ minden pontján, profik és amatőrök, 
kicsi és nagy galambkedvelők körében egy-
aránt, Északon és Délen, mindenhol a galam-
bok legalább fele vész el, s ezután kellene az 
embernek még a szerencséről, boldogságról 
beszélnie. 

Természetesen az ember gondolkodik raj-
ta, hogyan lehetséges az, hogy oly sok pos-
tagalamb vész el. Annál a tömegnél, melyek 
egyszerre elvesznek, nem lehet a minőség 
vagy az egészség a kiváltó ok; én magam ezt 
semmi esetre sem hiszem.

Az idegeskedés, hajsza és stressz a szál-
lítóketrecekben egyre jelentősebb szerepet 
játszik, ám idén a galambászok jelentős 
hányada már a házuknál sok galambot el-
veszítettek.

A fiatalok, akik őrülten, bolondul repülnek, 
s már igen jól az élmezőnyben voltak, egy-
szer csak hirtelen útnak indulnak, s tömege-
sen távol is maradnak!

A galambok tréningezése: azon galambok-
kal, akik a kosarat már több mint 10 alkalom-
mal látták. Ám ahogyan ez a kísérlet semmi-
ből került elő, úgy hagyta is a postagalambok 
nagy részét eltűnni. Ennek pontos oka feltehe-
tően rejtély marad majd, ennek ellenére azon-
ban én nem szeretnék egy új teóriát eltitkolni.

Gyomirtó szerek
Teljesen új volt számomra az a teória, me-

lyet Ad Schaerlaeckens publikált. Ő azt hal-
lotta, hogy egy galambok iránt érdeklődő 
tudós azon a véleményen volt, hogy a mező-
gazdaságból származó gyomirtó szerek egy 
igen fontos oki tényezőként lehetnek jelen. 
Ugyanazon szerek, melyek a postagalambok 
tömeges haláláért felelősek. Ezekre ugyanis 
nem a fészkeiken találnak rá halottan, hanem 
egész egyszerűen nem képesek ismét megta-
lálni a fészkeiket, mivel tájékozódási képes-
ségük teljesen összezavarodik. Mindezt pedig 
feltehetően ugyanúgy, mint korábban is egyes 
meghatározott védekező szerek okozzák.

Az említett tudós teljességgel lehetségesnek 
tartotta, hogy a fenti szerek a madarakat is érint-
hetik. Ez pedig azonnal meg is magyarázná, hogy 
miért veszítettünk el szeptemberben annyi fiatal 
galambot, míg azt követően már nem; ugyanis 

azt követően már nem alkalmazzák ezeket a sze-
reket. Ha ez valóban így van, akkor csak egyet-
len recept, megoldás kínálkozik: Augusztusban 
kell nekikezdeni a fiatal galambok versenyeinek! 
Őszintén szólva egyáltalán nem lepődnék meg, 
ha a történetben volna némi igazság.

Az ok ugyanis, hogy a fiatal programok, 
amik augusztusban vagy később kezdőd-
nek (Hollandiában ezeket Natournak vagy 
Taartvluchtennek nevezik) sokkal keve-
sebb tollba kerülnek.

Korábban mindig afelől közelítettem ezt 
meg, hogy mindennek oka a klímaváltozás-
ban rejlik. Június elején és júliusban ugyanis 
a levegőben többféle zavar, rendellenesség 
válik leírhatóvá, valamint ezen periódus alatt 
részesülnek a fiatalok az első tréningben is. 
Halálos, ahogyan ez egyre gyakrabban meg-
mutatkozott. Ezen felül jön még a mobilte-
lefonok adatforgalma által megemelkedett 
sugárzási mennyiség is, és habár számomra 
ez sem tűnik tévesnek, lehetetlennek, ez nem 
magyarázza azt, hogy a fiatal galambok beta-
nítása során augusztusban és szeptemberben 
miért téved el egy egész csapat. Talán a valós 
háttértényező, ok a lehetséges faktorok egy 
kombinációja. Aki tudja, mondja meg!
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Falco Ebben… ahogyan ezt én látom - Egy fáradtságos év
A 2013-as év egy igen nehéz év volt a ga-

lamb-versenyek számára, melynek során a 
galambkedvelők közül sokan feladták, hogy 
az évkönyvbe kerüljenek. A szörnyűségek már 
télen elkezdődtek a ragadozó madarak általi 
számtalan pusztításnak köszönhetően. A sze-
zonstartot végezetül el kellett tolni az extrém 
alacsony hőmérséklet miatt és az idős galam-
bokkal extrém időjárási körülmények között 
kellett versenyeznünk. Sőt esetünkben két 
versenyt is, melyek normális esetben szomba-
ton vannak, hétfőre kellett halasztanunk. Az 
ember persze nem örül ezeknek, de az igaz-
ság az, hogy lehetett volna rosszabb is. 

A fiatal madarakkal a szezon éppen hogy 
elkezdődött. Dráma, hogy a fiatal mada-
rak többsége már most elveszett. Sajnos mi 
magunk is nagy veszteségről panaszkodhat-
tunk. Szemeimben a fiatal galambokat sújtó 
veszteség a legnagyobb fenyegetés a spor-
tunk számára, nagyobb, mint a galambtartók 
elöregedése vagy a ragadozó madarak által 
okozott probléma. 

Az Ad Schaerlaeckens weboldalán olvas-
tam, hogy egy, a galambokra érdeklődést 
mutató tudós szemlélete szerint, az okok 
egyikének ezért a mezőgazdaságban hasz-
nált védekező szereknek kellene lennie. Ezek 
azok a szerek, melyek a méhek tömeges el-
pusztulásáért felelősek. Ezen méheket az 
ember nem a kaptárban találja meg halottan, 
nem, ők azért halnak meg, mert nem találnak 
vissza kaptárhoz. Egész egyszerűen elveszí-
tik orientációs képességüket. A fent említett 
tudós azon a véleményen van, hogy mind-
ebben a galambok is érintettek lehetnek. Ez 
rögtön meg is magyarázza azt , miért is nem 
veszítünk el szeptemberben vagy a későbbi 
időszakokban több fiatal galambot; ebben az 
időszakban ugyanis nem alkalmazzák ezen 
szereket!

Ezen teóriában azonban jómagam kételke-
dem, még akkor is, ha egy egészen új szem-
léletmódról van szó. A méhek a mézből, a 
virágok porából élnek. A védekező szereket, 
melyektől maguk a méhek is elpusztulnak, 
már a virágok magjaira is adagolják, és az 
elterjed az egész növényen. Később azzal a 
méhek érintkezésbe kerülnek, amikor a vi-
rágra szállnak.

Azt kérdezem magamtól, hogy jelenleg 
hogyan is tudnak a méhek ezzel kontaktus-
ba kerülni? Biztosan ebből kerül valami a 
levegőbe is, de nem olyan mennyiségben, 
hogy ez a méhek orientációs képességét 
befolyásolja?

Mégis úgy gondolom, hogy a magvak és a 
csírák, melyeket learatnak, nem tartalmaznak 
szennyeződést, mérget. Ezeket ugyanis az 
emberek fogyasztják.

Furcsa azonban, hogy az azon galambok 
körében fellépő pusztulás, melyek később 
születtek és először augusztusban/szeptem-
berben tanítják be őket, csekélyebb. Tartok a 
fiatal madarakkal való versenyzéstől, de ezzel 
a veszteséggel, nyomorúsággal ez így nem 
mehet tovább. Ezt egész egyszerűen nem te-
hetjük meg állatainkkal, jókora felelősségünk 
van ugyanis velük szemben. Talán először 
augusztusban a fiatal madarak versenyével 
kell kezdenünk, de természetesen az öt rövid 
verseny alkalmával alig tanulnak valamit.

Augusztus végéig/szeptember közepéig 
végig kell csinálni, majd azt követően öt 
középtávú-repülést lebonyolítani.

Ezt követően a madarak még legalább egy jó 
kiképzést, tréningezést kapnak és az emberek 
versenyben lelt öröme, melyet a fiatal galambok 
versenye okoz, nem vész el. A sötétítés és vilá-
gosítás által nagyon könnyű a galambokat hosz-
szú időn keresztül versenyeztetni. Ezen kívül 
hab a tortán, hogy szeptemberben és októberben 
kiváló, repülésre alkalmas időjárásunk van!

Németországban a fiatal galambok utazta-
tása így-úgy, de később kezdődik meg. Va-
lamelyest jól ismerem a német rendszert, de 
nem teljesen. Szívesen hallanék, szereznék 
tapasztalatokat a fiatal galambok elpusztulá-
sáról, legszívesebben e-mail útján, valamint 
azokról az ötletekről, elképzelésekről, hogy 
egyes tenyésztők miért veszítenek el fiatal 
galambokat, míg mások nem. Számomra he-
lyénvaló, hogy a sötétítéssel nincs mit kez-
denünk, amíg azonban egyre több tenyésztő 
van, aki ennek ellenkezőjéről vélekedik.  

Ami valószínűleg a mi ifjaink tájékozódási 
képességét zavarja, azok a napkitörések amik 
2013-ban egy jelentős tetőpontot értek el, s 
melyek akár egy komplett áramellátási rend-
szert is megbéníthatnak. Hiszem azt, hogy ez 

a legvalószínűbb ok, tényező, mely a fiatal 
madarak elhalálozásában, elpusztulásában 
szerepet játszik. 

Érdekesség marad azonban, hogy azok a ga-
lambok, melyek egyszer már átmentek a „sava-
nyú almán”, alig vesznek el aztán. Ezt minden 
évben ismét megfigyelem. A kisebb távolságok 
megtétele sokszor lehet praktikus. Egy tréning 
azonban drámaivá válik. Nem ritkán a második 
tréning sem zajlik túl jól, majd ezt követően 
kezdődnek az éles versenyek, amikor még alig 
van egy-egy felhőcske az égen. Még mindig 
vannak emberek, akik úgy vélik, nem szüksé-
ges részt venniük a tréningeken. Őket hatalmas 
csapások érhetik az első éles versenyek alkal-
mával. Természetesen az indítást végző szemé-
lyeket gyakran teszik felelőssé az emberek és 
azt mondják: „Soha nem lett volna szabad őket 
felengedni!” Értelmetlen viszont, hogy egye-
sek teljesen flottul haza kapják madaraikat. Ez 
azonban egy talány, és az is marad. Egy rejtély, 
melyet gyorsan meg kell oldani. A galambtu-
lajdonosok száma egyre nagyobb mértékben 
apad, és a fiatal madarakat érintő esetek nem 
segítenek ennek feltartóztatásában. 

Fordította: Nagy Nikolett

Ezért is gondolom úgy, hogy Hollandiában 
a fiatal galambok versenyének (Belgiumban 
főleg, mivel ott is hatalmas mértékű a veszte-
ség) a modern időkhöz kell igazodnia.

A legfontosabb lépés: később kezde-
ni! Semmi esetre sem augusztus 1. előtt. 
Az egy évtizeddel ezelőtt még nem ismert 
veszteségekre nyitott szemmel kell len-
nünk és gondoskodnunk kell arról, hogy 
ne váljunk az intézmények zsákmányaivá, 
mint az állatvédelem, akik a „fiatal galam-
bok pusztulásának” témáját próbálkoznak 
kipeckelni, gúzsba kötni. 

A természettel (idős és fiatal galambok szá-
mára tartott repülések augusztus közepétől 
szeptember közepéig) és a „Taartvluchten-
nel” kapcsolatos tapasztalatok igen jók. 

Híres nevek, mint Gerard Koopman vagy 
Hans Eijerkamp már felküzdötték magukat ah-
hoz, hogy soha többet vagy pedig csak nagyon 
ritkán vegyenek részt a fiatalok versenyein. Az ő 
madaraik a „Taartvluchten” alkalmával készül-
nek fel a jövőre, s igen jó tapasztalatokat is sze-
reznek. Jómagam úgy vélem, hogy lépést kell 
tartanunk az idő múlásával s közbe kell avatkoz-
ni: később kezdeni a fiatal galambokkal!

A fiatal galambokat érintő pusztulás és azok 
egészsége közti kicsi hidat gyorsan szétverték. 
Korábban már írtam a galambok egészségét 
érintő TriColiStop-ról pár hasábban, mely 3 
órán belül mindenféle colibaktériumot meg-
gyilkol. A témával kapcsolatban sok megke-
resést kaptam, arra vonatkozóan, hogy mit is 
a jelentenek ezen csapások, valamint mik az 
aktuális kezelési eljárások!

E-mail: info@marcelsangers.nl

 ford: Nagy Nikolett

Eladó 
Tenyészgalambok!

A következő vérvonalakból: 
Márkus István: 1000 Márkás gyerek; 

Borgmans x Hofkens; Breemen 
x Nyitrai Janssen; Borgmans x 
Breemen;

Horváth Zoltán: Nelles Van De Pol
Hubner Herbert: Koopman 
(Kanibaal, King Arthur)
Puss József: Gyerkó - 2011. Fiatalok 

Versenye Nürnberg Jura Zóna I. 
hely, országos V. hely (2011-D-
371157)
Érdeklődni Zsikai Attilánál: 
70/534-0906 számon lehet.
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Édesapám, a galambtenyésztő - Lena von der Becke
Soha nem egyszerű, ha az ember apja galamb-

tenyésztő. Ma 16 éves vagyok és apámmal együtt 
gondoskodom a galambokról. Így valamivel köny-
nyebb megértenem, hogy édesapámnak nincs min-
dig ideje. De amikor még fiatalabb voltam, sokszor 
a pokolba kívántam volna apám galambjait.

Az ember szeretne kikapcsolódni a hét-
végén, és mi történik? Itt a kosarazás ideje, 
galambok érkeznek meg a versenyből, vala-
hol egy kiállítás, gyűlés, egy másik kiállítás, 
vagy épp egy másik tenyésztő érkezik ven-
dégségbe. Természetesen apukám minden-
hova magával vitt, s ez most sincs máshogy. 
Mindegy, hogy Günter Prange-hoz, Gaby 
Vandenabeele-hoz, Rudi Diels-hez vagy egy 
újabb hosszú távon versenyző tenyésztőhöz, 
mint Hans Georg Pumpe, én mindig ott va-
gyok. És ez már igen szórakoztató, lehet 
hagyni, hogy a postagalambsport igazi szak-
emberei egy-két tippet adjanak útravalóul. 
Néha azonban ez igen idegölő, idegesítő is 
lehet, amikor ez ember tervez valamit, de azt 
el kell felejtenie, mert galambjai vannak.

A postagalamb-naplómból
6:30, csörög a vekker, hogy apám éppen 

hol van ez idő tájt, az nem kérdés. Természe-
tesen a galambdúcnál. Háromnegyed hatkor 
csörög az ébresztő órája, s azóta már a ga-
lambháznál ügyködik, s végzi a versenyzők-
kel a mindennapi reggeli tréninget, edzést. 
Szerencsére én megspórolom magamnak ezt 
a reggeli stresszt, máskülönben csak hátulról 
látnám bizonyos napokon a buszomat.

Kettő óra körül ismét otthon vagyok az 
iskolából. Időközben anyukám kiengedte a 
fiatal galambokat, megetette őket és termé-
szetesen a többiről is gondoskodott.

Ebéd és a házi feladat után ki kell takaríta-
ni a fiatal madarak dúcait. Ez egyáltalán nem 
tartozik a kedvenc feladataim közé! S mindig 
próbálom is magam kihúzni ez alól.

Az anyukám szerencsére már rendbe tette 
a tenyész-galambokat. A versenyzők apukám 
feladata. Délután át akart még jönni pár barát, 
de mi meg össze akartuk írni a fiatal madarak 
létszámát. Mit fog ebből apukám valójában 
megtartani? Közel 100 fiatal madarat kell 
befogni és összeszámolni, feljegyezni. Apám 
számára az semmilyen akadályt nem jelent, 
hogy ott vannak a barátaim. Hamarosan 
mindannyian kapunk pár kosarat, amiket az-
tán a kertbe vihetünk. Apám befogja a fiatalo-
kat, s mi pedig szorgalmasan írunk és ezzel el 
is töltjük délutánunkat a galambházban.

Mit szólnak a barátok ehhez a hobbihoz?
Természetesen mindenkinek más a véle-

ménye. Vannak, akik érdeklődnek eziránt, 
míg mások nem. Ha valamiben segíteni kell a 
galambokkal, akkor persze segítenek, ezért is 
barátok. És akinek ezzel valamilyen problé-
mája van, az nálunk csak a rossz oldalon áll.

„Miért éppen postagalambok, mint hobbi?” 
Igen, ezt a kérdést számtalanszor hallom. De 
miért ne? Ez egy kicsit másabb. A kézilab-
dánál egészen ki tudom magam fárasztani, 
míg a postagalambokkal egy kis nyugalom-
hoz jutok. De ugyanúgy amikor az ember 
Dortmundban van a vásárban, szintén meg-
ismer pár fiatalt. Sajnos velük csak az évben 
egyszer-kétszer találkozom, de szerencsére 
ma már létezik internet és Facebook!

Kikapcsolódás, utazás a nyári-, tavaszi- 
vagy karácsonyi szünetekben?

Nyári szünet: a szünet, amire mi fiatalok 

egész évben vártunk. 6 hét iskola nélkül, vég-
re nyaralás. De nem nálunk!

Ez ugyanis a versenyszezon, amikor is 
az ember csak a dúcnál látja az apámat. Az, 
hogy rossz hangulat álljék elő, természetesen 
nincsen kizárva.

Télen párosítjuk madarainkat, így ilyenkor 
az ember egyből ki is „sminkelheti” az üdü-
lést. Végezetül a fiatal madarakat meg is kell 
gyűrűzni.

Tavaszi szünet? Az apámnál ez ugyanúgy 
fest. Az idősebb állatok előkészítése, felké-
szítése már megkezdődött, a fiatalokat el kell 
különíteni, és az versenydúc utolsó finomsá-
gait még elintézni.

Így már csak az őszi szünet maradt. De 
ennek miért is kéne másnak lennie? Egé-
szen eddig minden nyaralásnál itt volt egy 
galambtenyésztő. És ha ez még nem volna 
elég, akkor egy nyaraló bérlője is egy ga-
lambtenyésztő nő volt. Ha az ember kinézett 
az ablakon, rögtön látott is egy galambházat. 
Persze ennek apám nagyon örült.

Munkamegosztás a galambházban
Úgy gondolom, hogy sok tenyésztő, akik 

egy dúc-közösségben repülnek, ismerik ezt 
a problémát. Egy téma, két különböző vé-
lemény, és egy nagy vita. Nálunk sincs ez 
másképp. Két tenyésztő, mindkettő azt hiszi, 
hogy igaza van. Éppen ebből kifolyólag van 
nálunk egy igen világos, egyértelmű feladat 
felosztás. Apukám felelős az idős madara-
kért, én a fiatalokért, anyukám pedig úgy se-
gít, ahogyan tud.

Végezetül az mindig olyan szép, amikor az 
embernek sikerül a fiatalokkal egy versenye, 
s apám „pelenkás hülyeként néz”. Ez mindig 
igazi örömet okoz!

Nem szeretnék lemondani a galambokról!
Mialatt kiismertem őket, megtanultam, mit 

jelent felelősséget vállalni valamiért. A posta-
galamb sport nem egy tipikus hobbi, amit az 
ember hetente kétszer gyakorol. Az ember-
nek 365 napon át törődnie kell állataival. Így 
azonban nagyon boldog vagyok, hogy én ezt 
apukámmal együtt csinálhatom, másként nem 
bírnám ezt egymagam. Anyagilag sem. Mi 
egy igen egyedülálló, verhetetlen csapat va-
gyunk, amikor arról van szó, hogy össze kell 

tartani! És úgy vélem, hogy egyszer-kétszer 
igen a tenyeremen hordoztam apámat. Amikor 
ő nekem minden vasárnap el akarta magya-
rázni, hogy milyen szelünk van éppen és mely 
irányból kellene érkezniük a galamboknak 
vagy milyen szél volna ideális aznap. De én 
mindezt a mai napig nem értettem meg igazán. 
A meteorológia soha nem lesz az erősségem.

2012-ben utaztam először galambtenyész-
tőkkel az RV-ből apám nélkül Lierbe a ga-
lambvásárra. Nem hozhattam magammal 
egyáltalán fiatal galambokat, mivel arra az 
évre már volt nekünk elég. De ez a mondat 
az egyik fülemen bement, a másikon ki is 
jött. Így tehát persze hogy vettem magamnak 
egy galambot. De egynél ez nem állhatott 
meg! Egy tenyésztő, aki velünk utazott egy 
kis piros madarat ajándékozott nekem. Véle-
ményem szerint ezt a madárkát egy normális 
tenyésztő soha nem vette volna meg, mivel 
annyira kicsi és finom volt, én azonban feltét-
lenül akartam. „Vörös Alfréd” – így nevez-
tük el a fiatal állatot, nem egyszer nem tudott 
egyedül magokat felcsipegetni, felszedni.

Először is nem vihettem magammal fiatal 
galambot, én pedig rögtön kettővel mentem 
haza, melyből az egyik nem is volt képes egye-
dül enni. Apámnak sokszor igen erős idegzet-
re volt hozzám szüksége. „Vörös Alfréd” egy 
nagy mosókosarat kapott szalmával, s első he-
tét nálunk tölthette el. Az első repülési próbál-
kozások a folyosón kezdődtek. Egészen addig 
minden rendben is volt, amíg egy hét múlva 
az asztal és a padok felett nem járt, s azt tette, 
amit csak akart. Ez után aztán anyukám ki is 
zavarta, dobta őt a házból, s a fiatalok dúcában 
kellett lennie. Ez alatt a hét alatt testvéremmel, 
akinek amúgy semmi köze nem volt a galam-
bokhoz, rengeteg mókában volt részünk!

Kalandos, izgalmas postagalamb egyesület
Mivel mi, ahogyan korábban már említet-

tem, nem utazunk el a nyári szünetben nyaral-
ni, így valami egészen máson kellett gondol-
koznom. Mivel én írom a versenytudósításokat 
RV-nk számára, így úgy gondoltam: Miért is 
ne szólhatna egy újság a „postagalambokról”, 
amit szinte minden tenyésztő olvas?

14 éves voltam, amikor nekivágtam végül 
ennek a kalandnak. Ruhrgebiet-en voltam és 
mivel senkit nem ismertem, nem is tudtam, 
hogy hol fogok aludni. De ez a probléma 
nem állhatott az utamba. Klaus Kühntopp 
Essenben két hétre gondoskodott nekem szál-
lásról. Ezért hát még egyszer hálás köszönet 
Walter és Brigitte Kleinödernek ezért a cso-
dálatos két hétért, és természetesen Kühntopp 
Úrnak is, aki lehetővé tette számomra a szer-
kesztőségben ezt a két hetet!

Azt kell hogy mondjam, ez valóban izgal-
mas volt! Pusztán 14 évesen, 160 kilométerre 
az otthonomtól, valamint az a bizonytalanság, 
hogy milyenek az emberek, hol fogok lakni 
és természetesen az is, hogy mire számítha-
tok. De nem is alakulhatott volna jobban! 
Nagyon tetszett, hogy ebben az évben már 
harmadjára is gyakorlatot csinálhatok. Szív-
ből szeretném ezt megköszönni Skrzypczak 
és a Graw családoknak, akik az utóbbi két 
évben magukhoz vettek. Idén is szeretném 
ezt újra megtenni, s ez valóban rengeteg 
örömmel, izgalommal jár, amikor az ember 
a kulisszák mögé nézhet, hogyan is zajlanak 
a hétköznapok a postagalamb szövetségnél, 
s ezen kívül az ember egy csomó új, kedves 
embert ismerhet meg. 

ford: Nagy Nikolett
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Te is fiam Brutus (Et tu mi fili Brutes)
Megújul a 900-as Club Meixner Zoltán ve-

zetésével, aki nem adja fel álmait.
A 2014. január 04-én megrendezett Orszá-

gos PGS Kiállításon mondta el újra terveit és 
a program elképzeléseit beszélte meg a régi / 
új club társakkal.

A megbeszélésen jelen volt többek között 
Mihalik Csaba a Pannon Maraton Club Elnö-
ke is, aki felajánlotta önzetlenül baráti segít-
ségét a megalakuló sportbaráti társaságnak.

Mindenekelőtt Meixner Zoltán köszönetét 
fejezi ki ezennel is azon egyesületeknek, akik 
nem fogadták el (visszautasították) belépési 
szándékát.

Ilyenek: 
A-21 PGSE (B02. Tagszövetség 

Szigetszentmiklós 2008-ban)
B-04 PGSE (B02.Tagszövetség Pesterzsé-

bet : 2008-ban)
B-05 PGSE (B03.Tagszövetség Kispest, 

2008-ban)
B-07 PGSE (B01.Tagszövetség Rákoske-

resztúr: 2011-ben)
B-02 PGSE (B01. Tagszövetség Rákoskert: 

2013-ban)
A-39 PGSE (B03. Tagszövetség Rákoske-

resztúr: 2013-ban)
Erre használható az Latin mondás: „Et tu 

mi fili Brutes?” Te is fiam Brutus?
Tehát a régi barátok, tanítványok, megta-

gadták belépési szándékát, közeledését vissza 
utasították. Nem fogadták el a baráti jobbot.

Ezek az Egyesületi Tagszövetségi veze-
tők talán ekkor nyitogatták, illetve kinyitot-
ták PANDORA szelencéjét, kiszabadították 
a szellemet, melyet már nem tudtak vissza 
erőszakolni. Így kiszabadult (korábbi bajnok, 
kiemelkedő Ankeri hagyatékkal megáldott 
tenyésztő kezébe vette sorsát barátai, sorstár-
sai segítségével) a nagy szellem.

Akik Meixner Zoltánt nem kívánták be-
fogadni talán lelki szemeik előtt az lebegett 
(latin közmondásból származó idézet, amikor 
a róka nem érte el a szőlőt, azt mondogatta: 
„Nem kell a szőlő, mert savanyú” Sajnos 
55 év távlatából nem bátorkodom idézni.

Miért is savanyú a szőlő?
Talán mert kiváló tenyésztő
Talán mert kiváló versenyző
Talán mert országos bajnok volt
Talán mert a sportban megélt szellemiségét 

átvitte a postagalamb sportba
Talán mert a régi Ankeri törzs tenyészője
Talán azért mert nemzetközi tapasztalatok-

ra tett szert

Talán azért mert importált Desmeth 
Matthijs galambokat

Talán azért mert Ő volt a EXODUS – nagy 
utazó

Miért savanyú a szőlő? Azt én nem tudom 
megítélni, de Meixner úr elmondásából az 
tűnik ki, a régi barátok, tanítványok akiket 
önzetlenül segített elfordultak tőle.

Neki savanyú a szőlő?
Mit is ír dr. Gotthard László úr az év-

könyvbe:
Idézet a teljesség igénye nélkül. „Ilyen 

kicsi országban még nem éltem, de sehol 
nem találkoztam még csak megközelítően se 
hasonló széthúzással. Meglepett az itthoni 
marakodás.”

Igen Dr. Gotthard úr vannak egyesületi 
tagszövetségi vezetők (vagy legalább is azok 
szeretnének lenni) akik pionírként érkeztek 
talán évtizedekkel ezelőtt megalakult, kivált 
egyesületek megműveletlen szocialista uga-
rára.

Vannak egyesületi Tagszövetségi szinten 
is sült halak, akik nem mernek, vagy nem 
tudnak véleményt nyilvánítani, (azt viszont 
mindig kell, hiszen a hasznos viták előbbre 
viszik az egyesületeket, Tagszövetségeket 
gondolkodásban, mely eredményre vezet) de 
nem marakodni!

Igaz, ha esetleg valaki mégis kifejti vé-
leményét mondjuk egy nézetkülönbség, 
civakodás kapcsán, arra rásütik azt a bélye-
get (még ha sokat tett is egyesülete, talán a 
postagalambászat érdekében), hogy „BOM-
LASZTÓ személyiség”.

Ha és amennyiben alapító tagnak számít is 
és pionírként jelent meg a szocialista ugaron 
anno, akkor sem jogosít fel senkit arra, hogy 
határozott kézmozdulattal „KIFELÉ” intsen 
bárkinek. Igaz azzal a mondásával, mozdu-
latával „A VISZONTLÁTÁSRA” Ki innen-t 
jelent.

Nos ezeken a kicsinységeken át kell lépni. 
Miért is? „Aquila non captat muscas” A sas 
nem fog legyet, vagyis bölcs ember nem fog-
lalkozik apróságokkal.

Úgy tapasztalom, hogy egyre csökkenő 
galambász létszámot egyesek még tovább 
csökkentik, ahelyett, hogy szervezésben aktí-
van kivennék részüket és a fiatal utánpótlásra 
összpontosítanák erejüket, szervező képes-
ségüket, nem a széthúzásra rágalmazásokra 
használnák. Lehet, hogy éppen az ünnepi 
mámorban úsznak, vagy talán esetenként el-
gurul a gyógyszerük.

Túllépett: Ezt tette Meixner úr. Túllépett 
és a göröngyös utat tovább folytatva, felele-
veníti a 900-as Clubbot, akár verejtékezve is, 
igazi sportbaráti segítséggel.

Az Országos Kiállítási bemutató nem 
csak szervezésben merült ki, hanem egyút-
tal Meixner Zoltán bemutatta a néhai Anker 
Alfonz által importált galambok leszárma-
zottjait. Azon sportbaráti szándékkal, hogy 
az Anker nagymester által tenyészett brili-
ánsokkal (melyet Anker azzal a szándékkal 
importált, tenyésztett, hogy felvirágoztassa a 
Magyar Postagalamb Sportot) sokakat ered-
ményhez juttasson.

A versenyzési lehetőségét azonban nem 
tudták teljesen visszaszorítani, (bármennyire 
is akarják egyesek) a Royal Derby program-
jában újra lehetősége nyílott, hogy madarai-
nak rendkívüli tehetségeit kamatoztassa.

MIHALIK Csaba a Pannon Maraton Club 
Elnöke felajánlotta sportbaráti segítségét, az 
újra szerveződő sportbarátoknak. Rendkívüli 
kedvező áron fogja elszállítani kedvenceiket 
a Clubba szerveződött sportbarátok galamb-
jaival. Ez nem csak egy gesztus hanem véle-
ményem szerint Fair Play díj odaítélésében 
is szerepet játszhat.

Összetartásra, nem széthúzásra lenne szük-
ség. Természetesen a csalókat (ha vannak 
olyanok) azokat meg kell büntetni valamilyen 
formában, de nem feltételezésekre alapozva, 
rágalmazni, esetleg útszéli szitkozódásokba 
kezdeni.

Tudom és vallom ez GENERÁCIÓS prob-
léma is, hiszen a fiatalok hangadó része min-
dennel szemben kritikus, amit bárki olyan 
mond aki elmúlt ötven.

Negyven év után újra megrendezésre ke-
rül Magyarországon a Postagalamb Olimpia, 
mely egy nagy megtiszteltetés a magyar pos-
tagalambász társadalom teljességére nézve. 
Igen nagy erőfeszítések árán jött létre, amit 
kellően értékelni kellene.

Zárszó:
Tudom, hogy jelen írásom sokakban ki-

ütötte a biztosítékot, talán megtiltják, meg-
tesznek mindent, hogy írásaim továbbra is 
megjelenjenek. De önzetlenül teszem/tettem. 
Álláspontom szerint nem csak dicsérni kell, 
esetenként csipkelődve, talán a valóság tala-
ján maradva más – ugyan nem rágalmazó – 
nézeteket is meg kell írni.

Szabó Ferenc
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58. Országos kiállítás, Budapest 
Hungexpo Vásárközpont

Köztudott, valamennyi postagalamb te-
nyésztő szerte a világban bő egy éve hírül 
vette, hogy sorrendben a XXXIV. Postaga-
lamb Olimpiát a magyar postagalamb te-
nyésztők rendezhetik.

A világ fővárosainak egyik gyöngyszeme 
Budapest. Ide várjuk az FCI tagországok 
mindegyikéből a galambjaikat, küldötteiket, 
látogatókat. 

Az első és egyetlen magyarok rendezte 
Postagalamb Olimpia 1975-ben került meg-
rendezésre Budapesten. Akkor jó sajtóvissz-
hangot kapott a vasfüggönyön túlról is. Fáj-
lalom, manapság egészen más világot élünk 
mi magyarok és nem kevésbé, mint postaga-
lambászok. Az akkoron még meglévő, tetten 
érhető összetartozás, összetartás, segítőkész-
ség manapság csak az emlékeimben él.

Az olimpia megrendezésének joga meg-
tiszteltetés nem kevésbé óriási felelősség. 
Jó lenne, ha nem csak és kizárólag elnök úr 
vállát nyomná az a kedves teher. Hogy akar-
nak, fognak-e a tagszövetségek vezetői ebből 
részt vállalni, arra fény derül majdan. Itt első-
sorban anyagi segítségre gondolva.

A fantáziájukra bízva, hogy tudnak-e, 
akarnak-e fogadásos pénzdíjas versenyeket 
rendezni. A befolyt összegeket az Olimpiára 
elkülönített pénzalapba utalva. Sokat, nem is 
gondolják mennyire nagyon sokat jelentene 
egy nevünkhöz köthető nívós Olimpia meg-
rendezésében.

Csak egy közeli példát vezetnék elő. A 
Nyitrán 2012-ben megrendezésre került 
XXXIII. Postagalamb Olimpián csak a mű-
soros gála díjkiosztója 25.000 euróba került a 
Szlovák sporttársaknak.

Nem kevésbé fontos a hely megkeresése, 
megválasztása. Két alkalommal a SYMA 
rendezvény központ kínálatát teszteltük. Az 
utolsó pillanatokban is folyt az útkeresés, így 
jutottunk 2014. január elején a Hungexpo 
Vásárváros kínálta lehetőség kipróbálásához. 
Úgy tűnik most ez lészen az Olimpia hely-
színe.

Az 58. Országos Kiállítás hozott jó és ke-
vésbé jó tapasztalatot. A kevésbé jó egy hu-
szárvágással megoldódik, marad tehát a két 
csarnok ésszerű berendezése, ami nem lesz 
egy sétamenet. 

Első blikkre az megállapítható volt, hogy 
mindennek volt helye, nem volt tumultus. Az 
Olimpia idején minimum 19 nemzet galamb-
jait kell elhelyezni. Az akkor merőben más 
képet fog mutatni. A galambokat megtekint-
ve, minden szinten némi javulásnak kell be-
következnie. Ez önmagától nem fog menni. 

Még nem késő, akár a tagszövetségek 
programjainak korrigálása elvezethet az 
ígéret földjére. Többször szóvá tettem, 
most sem mulasztom el megismételni. 

Nem vezet az áhított nemzetközi elis-
mertség rang meghódításához a jelenleg 
megkövesedett Tagszövetségi programok, 
némi eltéréssel 12 út 10-11 feleresztési 
helyről. A lengyel példa adaptálható, s ki-
derülhet akár a 2014-es versenyévben is, 
hogy van, vannak-e kiváló képességű ver-
senygalambjaink.

A kiállítás helyszínét néhányszor bejártam 
az Olimpia elhelyezésének esélyeit átgondol-
va mit, hol lehetne bemutatni stb. Az utóbbi 
három olimpián szerzett tapasztalatok birto-
kában, akkor ott a helyszínen és az eltelt idő-
ben némi közvélemény kutatást végezve. Íme 
az eredmény, ezen a kiállításon volt minden-
nek helye, nem volt tumultus. 

A galambok az eleddig megszokott szinten 
hozták az eredményeket. Csupán két kivétel 

volt: Földing Norbert és apja sport „D” és 
„G” kategóriában egy-egy győztes galambot 
tudott kiállítani; Takács Gábor F-16 „A” ka-
tegóriában győztes, míg „H” kategóriában 3. 
díj. Mindketten Észak-nyugat Magyarország 
versenyzői. 

A kiállítási ketreckártyák túlnyomó több-
ségében rövid- és középtávú utak uralták a 
teljesített km-eket. A tételes felsorolást kate-
góriánként a januári szaklapban színes fotók 
kíséretében megtekinthették.

Kíváncsivá tesz a legjobbjaink a január 
végén Brno-ban megrendezésre kerülő Kö-
zép-Európa Kupán megtörik-e a jeget, vagy 
marad minden a megszokott helyén.

Száraz György

Tisztelt Sporttársak!
A Maraton Klub az éves rendes közgyűlés-
ét 2014. március 29.-én 10 órától  a Csili 
Művelődési Ház
(Budapest  XX. ker. Baross utca 55.)
Vízvári termében tartja, melyre szeretettel 
várjuk a Sporttársakat!

Napirend:
1. 2013. évi versenyek értékelése
2. 2013. évi gazdasági beszámoló
3. 2014. évi versenyprogram
4. Jelölőbizottság választás
5. Egyebek

Fontosabb híreink

A 2014-es mind a 3 út (Aachen, Liege, 
Brüsszel) főleg a maraton gyűrűs galam-

bok részére pénzdíjasként lesz megren-
dezve! Kérünk mindenkit, hogy ezeket 
a galambokat minél nagyobb létszámba 
küldjék a versenyekre, mert ennél jobb 
nyerési lehetőséget jelenleg az országban 
sehol, senki nem kínál rajtunk kívül!

2014-es gyűrűket az alábbi sporttársak-
nál lehet még vásárolni.

Pintér László, Esztergom 30 667 5542
Markó Dezső, Győr 30 645 5808
Konrád János, Tát 30 305 4780
Dobai József, Budapest 70 312 8376
Fejős Zsolt, Nagykáta 30 257 6636
Belák Ottó, Magyarnándor 30 935 4580
A megrendelt gyűrűket postai utánvéttel 
tudjuk küldeni.

Sporttársi tisztelettel a 
Maraton Klub vezetősége  

Maraton Klub hírei!
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Versenygalambok tenyésztése (1. rész) 
(Kezdő galambászok részére)

Mottó: Gondolataim kristálytiszták, me-
lyek vízben nem oldódnak.

Bevezető: Ácson jártam egy postagalamb 
tenyésztőnél, aki előre megtervezett, tudo-
mányos alapokra helyezve, tenyészti pos-
tagalambjait. Állattenyésztői precizitással 
tenyésztett galambjai, ma már nemzetközi 
szinten is eredményesen megállják helyüket, 
öregbítik a magyar postagalamb tenyésztők 
hírnevét.

Rövid bevezető után: szokásomhoz híven 
a település történelmi bemutatásával kezdem.

Hol is található ez a település? Nos az M1-
es autópálya közelében Komárom-Eszter-
gom Megye északi sarkában.

A település nevét az Árpád korban letelepe-
dett királyi szolgálatban álló ácsokról kapta.

Első írásos említés 1138-ból való „OLT” 
majd 1292 ből „Villa Alch” formában. A 
település már a római korban is lakott volt. 
1540-ben a falut a törökök teljesen lerombol-
ták véglegesen csak 1643 után népesült be. 
Az Eszterházyak szereztek itt nagybirtokot, 
majd a XIX. század második felében a Zichy 
család. A Napóleoni háborúk idején Batthyá-
ny Fülöp vezette Vas megyei lovasezred Ács-
nál ütközött meg a franciákkal. A szabadság-
harc során a komáromi vár közelsége miatt 
több véres csata színhelye volt a település.

Ki is lehetne más ez a nagy tudással (geneti-
kai felkészültségű) rendelkező tenyésztő mint 
KAJTÁR ATTILA (2941 Ács, Dugonics-út. 
15) akit elsődlegesen is a Genesiologia (tu-
dományos fejlődéstan) érdekel, és sikerese-
sen alkalmazza tenyészetében.

Előzetes egyeztetés után fogadott szépen be-
rendezett otthonában. Attila, már türelmetlenül 
várt minket, hiszen kissé elkeveredtünk a vá-
rosban. Menetközben már a – még nem látott – 
kiváló tenyésztő munkásságáról társalogtunk.

Rövid bevezető beszélgetés, kávézás után 
a galambmustra következett. Attila galambjai 
teljesen zárt rendszerben vannak elhelyezve, 
amit egy közlekedő folyosó választ ketté. Mi-
vel Attila tartós külföldi munkái miatt ked-
venceit zárva tartja, úgy rendezte el a madarai 
elhelyezését, hogy könnyebbséget jelentsen 
a madarak ellátása. Ebből következik, hogy 
kedvenceit távolléte alkalmával – Attila két-
háromhetente egyszer tér haza – időt, fárad-
ságot nem kímélve kedves felesége látja el, 
Attila intelmei alapján.

A galambmustra után interjú következett 
Attilával:

Attila mikor fertőződtél meg a galamb 
bacilussal?

Válasz: Ó az már meglehetősen rég volt. 
Emlékeim szerint 14 éves koromban kerül-
tem először kapcsolatba a galambokkal. Ak-
koriban a díszgalambok nyűgöztek le. Mint 
általában az lenni szokott többféle galamb 
került hozzám. Voltak keleti sirálykák, ko-
máromi bukók. Ez a korszak nem nevezhe-
tő tenyésztésnek, inkább valamiféle játékot 
űztem a színekkel, a formákkal. Már ebben 
az időszakban nagyon foglalkoztatott egy 
gondolat. Pl. mitől lesz az egyik ilyen, a má-
sik meg olyan. A komolyabb tenyésztésről, a 
genetikáról fogalma sem volt.

Mikor kezdtél foglalkozni az állatte-
nyésztéssel behatóan, és a genetikával?

Az idő múltával Bábolnára kerültem dol-
gozni, ahol konyhafőnökként lehetőség 
nyílott számomra neves genetikussokkal 
megismerkedni. Egy kiemelkedő személlyel 
kerültem rövid időn belül kapcsolatba, a Tetra 
világcég fő genetikusával LORENZ úrral.

Majd az ismerkedés, kapcsolatbővítés to-
vább folyatódott, hiszen szívtam magamba az 
információkat, mint a szivacs a vizet. Szomjú-
ságot éreztem a nemes tudomány iránt. Mond-
hatom barátomtól Dr. Pászti Györgytől renge-
teget tanultam a genetikáról. Most is hálával 
tartozom neki / nekik hiszen hosszú éveken át 
türelmük volt kérdéseimre válaszolni.

Időt, fáradságot nem kímélve fejemet az 
általa szerzett tudománnyal tágította. Na-
gyon fontos volt, amit tőle tanultam „a fejed 
nem komputer, nem adat tárolásra való, arra 
ott vannak a füzetek, jegyzetek, illetve a szá-
mítógép „A fej gondolkodásra való”.

A kapcsolatépítést tovább folytattam. A 
sors, szerencse, úgy hozta, hogy sikerült 
megismerkednem Dr. Horn Artúr professzor 
úrral és a nagymesterrel, Anker Alfonzzal.

Ez egy csodálatos sikersorozat volt, hiszen 
nem mindenkinek adatott meg, hogy ilyen 
kiemelkedő, nagy tudású személyiségekkel 
kapcsolatba kerüljenek, – tőlük – önzetlenül 
segítséget kapjanak, tanácsokkal lássanak el 
tudományos szinten.

Igen ez nagyszerű időszak lehetett, de 
mikor kerültél kapcsolatba a postaga-
lambokkal?

Nos a postagalambokkal a sajnálatos  
Paramixó járvány idején kerültem kapcso-
latba. Némi szerénység nélkül elmondhatom, 
hogy én voltam az egyetlen ember, aki ebből 
a sajnálatos katasztrófából profitálhatott.

Meglepő: Hogyan tudtál ebből profitálni?
Hát ez úgy kezdődött, hogy egy ismerő-

söm megkeresett azzal a kéréssel, segítsek a 
Győri Kerület postagalambászainak, hiszen 
nagy bajban vannak. Megjelent a galambok 
között valami kórság, csavargatják a fejüket, 
hullnak mint a legyek, de nincs ellene sem-
miféle gyógyír. A bábolnai ismeretségem 
kapcsán kérésüket tudtam teljesíteni, hiszen 
a La Sota törzsből kitenyésztett H. vakcinát 
megtudtam szerezni, mely a baromfi pestisre 
volt kitenyésztve.

Egy kis kitérő: Paramixo-vírust a Né-
met Szövetségi Köztársaságban 1982-ben 
észlelték először, a vírus okozta járványos 
betegséget galambokon. Egy nagy nemzet-
közi fajtagalamb kiállítás kapcsán lépett fel 
a betegség 1982-83 telén. A versenyidőszak 
megindulása után, 1983 nyarán már a pos-
tagalambokon is számos megbetegedést ész-
leltek jelentős veszteségekkel.

A galambok paramixó-vírusa az a tipikus 
baromfipestis - Newcasttle disease – vírusá-
val közeli rokonságban áll. A vírus tovater-
jedése állatról-állatra közvetlen érintkezés 
útján következik be vagy pedig közvetve 
kórokozó tartalmú porral. Ezt a port a ro-
varok – legyek, szúnyogok, – kisemlősök – 
patkány, egér –, de emberek is közvetíthetik.

A vakcinázás után a betegség szinte egy 
csapásra megszűnt, tehát a vakcinázás ered-
ményes volt. A kór megszűnte alkalmával a 
Győri és Győr környéki postagalambászok 
hálásak voltak. (vagy nem? ma már nem 
tudom megítélni, hogy ezt hálának, vagy 
büntetésnek tudjam be). Nos a néhai Schaub 
József és Máj Árpád felajánlott részemre 
10-10 db fiatal postagalambot, melyet 1984-
ben meg is kaptam. Ezt követően 1985-ben 
megkezdődött számomra egy versenyso-
rozat, melyet ugyan siker nem koronázott. 
Mindössze (2) két helyezést értem el, azt is 
a 20 % végén. Némi csüggedés után ugyan, 
tovább folytattam – már fertőzött voltam a 
galambszeretettel – a galambászkodást, nem 
adtam fel. Sokat nézegettem a galambokat, 
tűnődtem, úgy láttam az egyik olyan, mint a 
másik, mégis mitől lehet a teljesítmény kü-
lönbség?! Sajnos semmi okosat nem tudtam 
kiokoskodni.

Riportot készítette:
Szabó Ferenc
–picollodúc–

Ferrari 792
Tenyésztője: Kristoph  Spieker

Tulajdonosa: Kajtár Attila
Vonal: Wunder von Haacht X Eurostar 959
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A kispadlástól felfelé…..
Ünnepelni jött össze – Csongrádon a ga-

lambász társadalom több jeles tagja. Az ösz-
szejövetelre az adott okot, hogy Kócsó János 
csongrádi sporttársunk éppen 60 éve lett tag-
ja a szövetségnek.

Sporttársunk a postagalamb sport 
emblematikus meghatározó személyisége ma 
is. Egykor úgy emlegették nevét, személyét, 
mint a postagalambászat utazó nagykövete. 
A tudatosan kiépített kapcsolatai révén elsők 
között segített a magyar postagalamb állo-
mány minőségi javításában. Nem véletlen, 
hogy negyed százada tiszteletbeli tagja a bel-
ga „Ridders” Clubnak csak úgy, mint a Nyu-
gat Flandriai Hosszú Távú szervezetnek. 

Világhírű tenyésztők vendége – éveket tölt 
Belgiumban – akik az ő hívását is elfogad-
ják, köztük Desmet Matthijs, Etien Devos és 
még sokan mások. Kitűnő eredményeket ér-
nek el galambjai szlovák és szerb tenyésztők 
dúcaiban. Tenyész állományából az ország 
szinte minden részén található kitűnő állo-

mány, meghatározó egyed. Az elmúlt olim-
pia évében egy Kócsó János által gyűrűzött 
fiatal, a Világbajnokságon 3. helyezést ért 
el. Egy kisvirág termése, nagy idők munká-
ja, ami közkinccsé lett. Rá igazán jellemző, 
hogy nem „feledte az ösvényt,” amin jött arra 
maradandó jeleket rakott le, mindannyiunk 
számára. Az „úton” mindig mellette felesége 
Kati és a Család. 

A szövetség munkájából is részt vállalt, 
alapító elnöke a Pannon Maraton Clubnak. 

Kócsó János a múltszázad közepétől nap-
jainkig meghatározó tagja az egyetemes ma-
gyar sportgalamb társadalmának.

Ars poetikája talán egy gödöllői sporttár-
sunk gondolata, ami úgy szól: „az emberek 
a galambok szeretetével születnek és az az 
évek során szenvedéllyé válhat”. 

Gratulálunk! Erőt, egészséget kívánunk 
Kócsó Jánosnak és segítő Családjának.

Murányi László
Csongrád U12

G-02 Környe kihelyezett gyűjtőcsoport

Szalczinger Ferenc 
G-02 Környe kihelyezett gyűjtőcsoport 

általános bajnoka. Esztergom röpcsoport ál-
talános bajnoka és a 29. Tagszövetség közép- 
és általános bajnoka.

Technikai okokból sajnos lemaradtam a 
2013-as évkönyvből ezért köszönöm a lehe-
tőséget, hogy a szaklapban bemutatkozhatok.

13 éve vállalkozó vagyok, három lányom 
van Ildikó, Mercédesz és Adriána. Három 
éve vidéken kezdtem ismét komolyabban 
galambászni. Környei egyesületben vagyok 
tag és itt versenyzek, özvegy módszerrel. 
Galambjaim Král Csaba C-25 és Horvát Já-
nos C-01 származnak. Természetesen meg 
kell említenem Zábrácki Lajost, akinek kö-
szönhetem ezt a galambokhoz való kötödést. 
Eredményei. 2011. egyesületi csapat rövidtáv 
1. hely, középtáv 1. hely, általános bajnokság 
1. hely. 2012. egyesületi csapat rövidtáv 3. 
hely, középtáv 2. hely, általános bajnokság 
1. hely. 2013 kerületi általános középtáv 1. 
hely, általános csapat 1. hely.

Természetesen ezek az eredmények eléré-
sére kell egy jó családi háttér is.

Tisztelettel: Szalczinger Ferenc

Angeli István 
G-02 Környe kihelyezett gyűjtőcsoport 

2013. évi fiatalok csapatbajnoka.

Angeli Istvánnak hívnak, Oroszlányban 
születtem 1956.10.26-án. 1978-ig tartottam 
galambokat, de nem versenyszerűen. Utána 
abba kellett hagynom, mert a családi házból 
tömblakásba költöztünk. 2005-ben nyugdíjba 
mentem a Bányamentő Állomástól és ekkor 
családi házba sikerült költöznünk. A garázs 
tetejére galambházat építettem 2006-ban. 
2010-be beléptem a Környei egyesületbe, 
mely később átalakult G-02 Környe gyűj-
tőcsoporttá. Az egyesület tagsága gyűrűzött 
fiatalokat és ezekkel kezdtem el versenyezni. 
2012-ben volt egy röpcsoporti 1. helyezettem 
és zóna 3. helyezettem. 2013-ban tatabányai 
Králl Csabától kaptam galambokat és mellé a 
móri galambász barátaimtól is. Ezekkel a ga-
lambokkal kezdtem el a 2013-as fiatalok ver-
senyét, amit egyesületi szinten megnyertem 
és az esztergomi röpcsoportban 2. helyezést 

értem el. 2013 augusztusában az esztergomi 
Pintér László Solva Aardenokból kaptam 8 
párat, amit a közeljövőben szeretnék beépíte-
ni állományomba. Az öregek versenyén ter-
mészetes módszerrel versenyzek, szeretném 
kipróbálni az özvegy versenyzési módszert 
is. Eredményeimnek nagyon örülök és ez-
úton szeretném megköszönni a kerületi és az 
egyesületi vezetésnek áldozatos munkáját és 
kívánok minden sportbarátomnak sok sikert 
és egészséget a jövő esztendőre.

Tisztelettel: Angeli István

2013. évi röpcsoporti eredményeink:
1. Szalczinger Ferenc
2. Molnár László
3. Rácz-Varga Zéró Dúc

Fiatalok bajnoksága:
1. Angeli István
2. Varga-Rácz Zéró Dúc
3. Stamler Dezső
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január 1-ig Gyűrűkiosztás 
január 04. 58. Országos Postagalamb Kiállítás
 Budapest Hungexpo
 + Külföldi feleresztési helyek listája
jan. 31-feb. 1. IV. Európa Kiállítás Brno
március 1-ig A tagszövetség hivatalos versenyprogramjának leadá-

sa
  Anker Alfonz Bajnokság versenyutak leadása
 Zóna versenyek megállapodásainak leadása, röp-

csoport besorolása, közös értékelések jelzése, leadása
 Zóna Díjkiosztók, a 2013-as év versenyeinek díjazása
március 31-ig Küldöttközgyűlés
 Tagszövetségi gyűrűnyilvántartás leadása (internetre)
április 15. Orvosi igazolások leadása
 Versenyengedélyek befizetése (az alapnevezés szerint 

1. csapat 2000 Ft. többi nevezett 50 Ft/db)
 Gumigyűrűk elvitele és befizetése
 Dúcbemérések leadási határideje (új dúcoknál csak 

műholdas bemérést fogadunk el) a tagszövetségektől
 Központi gyűjtőhelyek listájának leadása
 Tagszövetségi gyűjtőhelyek listájának leadása
 Tenyésztői adatok pontosítása, egyeztetése
 Eredményszámolóktól az adatbázis átküldése a Szö-

vetségbe, versenyengedélyek regisztrálása
 Feleresztési helyek engedélyeztetése az Állategész-

ségügyi Hatóságnál és az Európai Nemzeti Szövetsé-
geknél

április 30. Versenyórák ellenőrzési jegyzőkönyvét a Szövetségbe 
leadni

 Új GPS kódok leadása a Szövetségbe, valamennyi 
feleresztési hely GPS koordinátájának felhelyezése a 
Szövetségi Honlapra

máj., jún., júl. Versenyidőszak
 Versenyeredmények elküldése az eredményszámo-

lóktól a programrendszeren keresztül folyamatosan, 
versenyutanként a Szövetség szerverére.

június 30. A 2015. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés
július 30. A fiatal galambok versenyprogramjának leadása
augusztus 15. Fiatalok versenyére dúcbemérési beadási határidő
 Fiatal galambok alapnevezésének leadási határideje
 Fiatalok versenyengedély váltása, befizetése – aki a 

főversenyen nem versenyzett
 Orvosi igazolások leadása
 Eredményszámolóktól a fiatalok alapnevezésének át-

küldése a Szövetségbe
 Nemzeti Versenyek előzetes listája
 Anker Alfonz Bajnokság előzetes listája
 Magyarország Nemzeti Bajnoksága előzetes listája
szeptember FCI fiatal galambok Világbajnoksága
 Fiatal galambok versenyei
 versenyellenőrzési adatok leadása a Szövetségbe
október Bajnokok kiállítása, egyesületi, tagszövetségi kiállítá-

sok, díjkiosztók
október 31. Évkönyv anyag leadási határidő a Szövetségbe
november 1. – november 30.
 Átigazolási időszak (egyesületi és tagonkénti)
november 30. Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez.
 Kitüntetések felterjesztési határideje az Elnökséghez
 Átigazolási kérelmek leadása a Szövetségbe
 Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a tagszövetségek-

be, tagsági díjak befizetése
december 10-ig Tagszövetségek, tagegyesületek létszám összesítőjé-

nek leadási határideje
 Tagsági díjak befizetése a szövetségbe
 Országos Kiállítási hozzájárulások befizetése
december 20. Országos Kiállítás dokumentumainak leadási határideje

Marcel Sangers – Tapasztalatok 
Egy második esély

A 2013-as szezon közel véget is ért, én azonban úgy érzem, mintha 
még csak most állnánk a starthoz. Ez valószínűleg abból fakad, hogy 
számomra idén az idős galambok szezonja igen rövid volt. Versenyző 
galambjaim eladását követően évekig alig működött valami, s így nem 
is csináltam sok mindent. Attól a perctől kezdve a fókusz teljes egészé-
ben a fiatal galambok képzésére irányult. Az előző évben rengeteget 
invesztáltunk ebbe, mindenekelőtt ami a betanítást illeti. Mindössze 
néhány galambot vesztettünk közben el. És miért kellene az embernek 
változtatnia egy olyan formán, ami már sikeres volt?

Tehát május végétől kezdve csupa vér, izzadtság és könny volt a 
fiatal galambok betanítása. Sokáig minden rendben is ment, egészen 
körülbelül június közepéig, amikor is egy kb. 40 km-es gyakorló re-
pülést tartottunk.

Az első csoportunk már kb., 20-szor volt  a kosarakban, s csodás 
időnél fel is engedtük őket. Több mint a fele nem volt otthon este és 
legvégül kicsit több, mint a felét kaptuk vissza. Ez egy napon történt, 
amikor sok sportbarát vesztett el galambokat, még a házak körül is!

Ettől a naptól, melyen a galambkedvelők a semmiből galambokat ve-
szítettek el, idén nagyjából 5 került meg. Fellelkesítették a madarakat 
ezen napokon egy tréningrepülésre? Vagy a fiatalok azokon a napokon, 
amikor az atmoszféra rossz, elhúznak, s aztán el is vesznek? Az okot 
nehéz kitalálni, s természetesen nem kicsi emiatt a csalódottság sem.

Ezen visszaesés ellenére azonban nem hagytuk abba a fiatalok tré-
ningeztetését, s a második és harmadik csoport is intenzív távokban 
részesült. Az embernek aztán tényleg sok dolga van a galambokkal! 
Ez sok részből áll: galambokat bepakolni, elvinni, a tanuláshoz szaba-
don engedni majd gyorsan hazamenni. 

Gyakran már a reggeli órákban, ugyanis igen hosszú időn keresz-
tül nagyon meleg időnk van. Így gyakran reggel 6-kor keltem, hogy 
elvigyem őket 40 vagy 50 km távolságra tőlünk, elkerülve így, hogy 
a legnagyobb hőségben kelljen hazajönniük. Szerencsére ez jól ment.

Július elején megkezdődtek a fiatal galambok részére tartott ver-
senyek. Mit kellett volna tennünk? A fiatal madarak számára tartott 
versenyeket nagyon jónak tartjuk, de sok galambba kerülnek. Más 
részlegekben, melyek már valóban elkezdődtek, a galambok egész 
rakományai vesztek el. Gondolatban még a mi katasztrófa szabályozá-
sunkkal foglalkozva elhatároztuk, hogy semmiben nem veszünk részt. 
Már az első hétvégét követően boldog voltam, a galambok több mint 
fele sok sportbarátnál már úton volt. Ez egy fiatal galamb játékhoz 
vezetett, melynek semmilyen létjogosultsága nem volt, mivel csak egy 
maréknyi csődben lévő galambkedvelő néhány galambja volt jelen. 
Sokat spekuláltak a galambokról, hogy mi is volna a legjobb a jövőben 
a fiatal galambokkal való versenyzés szempontjából. Korán kezdeni 
vagy éppenséggel később, együtt a csődben lévő öreg galambokkal? 
Nagyon sok lehetőség van. Hogy mindezt az új versenyzési rend felál-
lításánál figyelembe veszik-e, azzal kapcsolatosan kételyeim vannak!

De vissza: Mindeközben amellett vagyok, hogy fiatal csapatomat ma-
gam jól betanítsam, sőt mit több, sportbarátommal, Alwin Petri-vel kö-
zösen. Tulajdonképpen nagyon jól tréningezünk együtt. Alig veszítünk 
madarakat, habár a galambok gyakran elszórtan érkeznek csak haza. 
Remek egészségnek örvendenek, s az elmúlt néhány hétben mentek át 
az első tűzkeresztségen, amikor a betanításnál a kosarakkal mintegy 100 
km-re mentek. A repülés kitűnően zajlott, 10 perc alatt fiatal galambja-
ink 80%-át visszakaptuk. Ma este van a Natour egy versenyének első 
előkészítése, ez öt utat jelent, melyeket egyszerre készítenek elő, azért 
hogy a késői galambok berepülhessenek. Mindeközben mindenkinek, 
akinek galambja van, megilleti a bekosarazás: korai fiatal galambok, 
késői fiatal galambok, idős hímek és idős tojók. Egyre több ember ver-
senyezteti a Natour-on fiatal galambjait.

Hollandiában az ország északkeleti részén élő galambászok ren-
dezték szeptemberben és októberben a késői és nem elsötétített fiatal 
galambok számára torta versenyeket. Sok tenyésztő igen jó galambo-
kat tartott vissza ezen repülésektől, mivel ezen állatok gyakran az év 
legszebb időszakában születtek és mivel ősszel gyakran sokkal jobb a 
klíma is. A versenyek egy hatalmas publikum számára biztosítanak le-
hetőséget, melynél galambok ezrei egy területről 100 km-es hosszon 
keresztül, 50 km-es szélességben vesznek részt. Így tehát a madaraknak 
valóban meg kell tanulniuk magukat a tömegtől elkülöníteni. Ezen ver-
senyek alkalmával nagyon csekély a veszteség és egyre több tenyésztő 
tenyészti fiatal galambjait speciálisan ezen „torta”-repülésekre. Én is 
ezen repülések alkalmával fogom az utolsó körömmel játszani, hogy 
egyszer kipróbáljam; mindig lépést tartok veletek!

E-mail: info@marcelsangers.nl
ford: Nagy Nikolett

Határidők, események 2014



14 2014. február

Élettartam garancia. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk.

3600,-
forinttól

3200,-
forinttól

5200,-
forinttól

Hívjon bizalommal, és rendeljen most!

Szívesen kapna díjkiosztóra értékálló ajándékot? 
Megajándékozná szeretteit egy különlegességgel?

Németh István
06 30 299 19 27

galambekszer@gmail.com
fb.com/galambekszer

A Magyar 
Postagalamb 
Sportszövetség 
hivatalos partnere

Garancia
Arany, ezüst és bronz termékeink között meg fog ja 

találni ízlésének és pénztárcájának megfelelo darabot

A megoldás

GALAMBÉKSZER
Egyedi tervezésu Medálok, Kituzok és Fülbevalók

Sérelmek a pszichiátrián

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

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

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

Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás! 

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

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384

E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

A légúti betegségekről (2. rész)
Az előző havi cikk a légúti betegségek 

megismeréséhez szükséges élettani alapokról 
szólt, és a lihegést, mint fiziológiás folyama-
tot ismertette. 

A lihegés, viszont betegség tünete is lehet, 
ennek megítélése nem könnyű feladat.

Mikor liheghet még a postagalambunk?

Repülés után:
- ha nincs megfelelő kondícióban-túlsú-

lyos,
- ha nincs kellő edzettségi állapotban,
- vedlés idején, mikor a tollazata, alkalmat-

lan a hatékony repülésre,
- hirtelen, nagyfokú terheléskor, pl. egy ra-

gadozó támadása esetén.

Illetve, ha légúti megbetegedésben szenved!

A tünetek a ziháláson kívül a következők 
lehetnek:

- tüsszögés, könnyezés, orrfolyás
- szemkörnyéki duzzanat, piszkos, szür-

kés csőrdudor

- nyelési nehézségek, nyak nyújtogatás, 
ásítás

- repülési kedv csökkenése
- a versenyek utáni veszteségek száma 

nő.

Hogyan alakul ki a légzőszervi beteg-
ség?

Versenyszezonban különböző egészségi 
állapotban lévő galambok kerülnek a szállí-
tóládába! A galambok testhőmérséklete jóval 
magasabb, mint a miénk - (40,7 °C). 

A kosárban, viszonylag kis területen, nagy-
számú galamb tartózkodik, így nagy mennyi-
ségű hő termelődik – akár egy hidegebb tava-
szi napon is. Ha a galambok felmelegednek, 
a lihegéssel járó párologtatással csökkentik 
hőmérsékletüket. Ha a szállító jól szellőzik 
és az állatok vízzel is el vannak látva, ez nem 
jelent problémát.

Ha a láda viszont nem szellőzik, a lihegés-
sel távozó nedvesség nem tud távozni, nő a 
pára, nő a hőmérséklet, ez a nedves meleg 
pedig a kórokozók melegágya!

A problémát tovább súlyosbítja, ha nem jut 

kellő mennyiségű vízhez a galamb, mivel így 
a párologtatással járó folyadékveszteséget 
nem tudja pótolni, könnyen kiszárad!

Ha a galambunk az előző versenyről, már 
ilyen állapotban jön haza, nem regeneráló-
dik, nem gyógyul meg teljesen, betegséggel 
küzd! Nemcsak az emiatt kialakuló csökkent 
oxigénszállítás rontja a teljesítményt, hanem 
a salakanyagok felhalmozódása az izmokban 
görcsös és fájdalmas izomműködést eredmé-
nyez!

Képzeljük csak el, hogy egy ilyen állapot-
ban lévő madártól várjuk el, hogy több száz 
kilométert repüljön és még első is legyen!

Csak a legjobb formában lévő postaga-
lambok lehetnek a győztesek!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a www.ga-
lambpatika.hu oldalon várja, és eredményes 
versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász



2014. február 15

Halottaink

Hosszan tartó súlyos betegség után 71. életévében elhunyt 
Kucsera József az U-18 Szeged Egyesület tagja.
Január 13-i temetésén rokonok, barátok, ismerősök és a galambá-
szok népes tábora vett Tőle szomorú búcsút
Nyugodjon békében, emlékét megőrizzük.

U-18 Szeged Egyesület tagjai

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 
2013. december 17-én 40 éves korá-
ban tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Fábián Tibor a jászladányi R-40 
egyesület tagja. 
Sírjánál a rengeteg virág mellett, ga-
lambok felengedésével is búcsúztunk 
tőle. 

R-40 egyesület tagsága

Megrendülten tudatjuk, hogy Kóródi László sporttársunk egye-
sületünk alapító tagja 2014. január 6-án 80 éves korában elhunyt. 
Temetése 2014. január 15-én volt a miskolci Szentpéteri kapui 
temető kis ravatalozójában. 
Emléked megőrizzük, nyugodj békében Barátunk. 

Z-31 Miskolci Egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Kozák 
Elemér 58 éves korában, hosszú súlyos 
betegségben 2014. január 17-én elhunyt. 
Sírjánál a kegyelet virágaival és galam-
bok feleresztésével vettünk végső búcsút. 
Emlékét örökre megőrizzük. Nyugodjon 
békében!

R-14 tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Csikós 
István az R-31 Törökszentmiklósi egye-
sület tagja 2013. december 19-én tragikus 
hirtelenséggel 59 évesen elhunyt.
Személyében egy nagyszerű sporttársat, 
barátot veszítettünk el.
Búcsúztatásán egyesületünk tagsága és ga-
lambász ismerősei, barátai, valamint csa-
ládja és rokonai köszöntek el tőle.

R-31 Törökszentmiklós tagsága

Berkó Jánostól búcsúzunk. Egy igazi ősgalambásztól. Gimnazis-
ta kora óta foglalkozott postagalambokkal, annak ellenére, hogy 
a hatóság engedélyhez kötötte a galambtartást. S így – lévén ő 
csendőr ember fia – csak más nevén tudott postagalambászkodni.
Galambász pályája során számos elismerésben részesült, sok-sok 
oklevelet és serleget tart a család.
A költők szavával búcsúzunk: „Árnyéka az elköltözöttnek, sírod 
fölött zeng az engesztelő szózat.”

(Kölcsey - Kazinczy - Berzsenyi vita záróakkordja)
U-03 Kistelek
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Vállalom galambházak berendezését, ülő-
kék, szállító ládák, fészkek, etetők, tolóajtók 
készítését egyedi méretben is. Referenciák: 
Zsikai Attila, Horváth-Varga dúc. Elérhető-
ségem: www.asztaloscsabi.fw.hu
Tel: 20/933-8444, 
asztaloscsabi@freemail.hu

***
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

***

FIGYELEM!
Benzing és STB versenyórába indigó kapha-
tó. Tel: 20/296-3018

***
Fiatalok gyűrűzését vállalom 2014-ben is 
igazi allround galamboktól 100-750 km-ig és 
maraton  távra valókat. 10 db rendelésekor + 
2 db ajándékba. Szállításban segíthetek. Ér-
deklődni: 96/261-748-as telefonszámon.

***
A 16-os Tagszövetségben két év alatt 43 díjat 
szállt versenygalambjaink alól kora tavaszi 
tojások eladók.
Illetve tenyészgalambjaink alól fiatalok ren-
delhetők. Érdeklődni telefonon.
Bederna-dúc Gyermely Tel: 30/469-1167

***

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, Fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu
Honlap: http://www.postagalamb.hu. A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
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Lakossági Hirdetés

BRICON Speedy óra 45 cm-es antennával 
eladó. Telefon: 20/327-6544

***
Bricon 1000 óra, 2 db 28 cm-es antenna, 
Bricon szünetmentes tápegység nagy és kicsi 
adapter, kifogástalan állapotban reális áron 
eladó! Érd: 30/485-8876

***
Eladó egy Benzing Atis elektromos rögzítő 
Plb 170-es antennával, kizárólag együtt. Érd: 
30/388-5110

***
Eladó! Sporttársi áron! 80 ketreces 2160 db 
galamb Eu. szabvány szerinti szállítására al-
kalmas felépítmény! érdeklődni: 
30/305-4780 számon lehet.

***
Komplett Bricon postagalamb időmérő rend-
szer eladó. Bricon 500-as óra 1 év jótállással, 
50 cm-es antenna, adapter, antennakábel. 
Tel: 27/362-256

***






