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34. Postagalamb Olimpia, Budapest - Hungary 
Tervezett program

2015. január 13., kedd 
	 	 -	FCI	elnökség	érkezése

2015. január 14., szerda
	 	 -	FCI	Bíráló	Bizottság	érkezése
	 	 -	Bírálók	sorsolása,	egyeztetés
	 	-	Az	59.	Nemzeti	Kiállítás	galambjainak	beérke-

zése,	bírálata
08:00	–	11:00	 -	galambok	érkezése
12:00	–	13:00	 -	galambok	bírálata
15:00		 	 -	Eredményhirdetés
16:00	–	20:00	 -	FCI	olimpiai	galambok	érkezése

2015. január 15., csütörtök
08:00	–	11:00	 -	FCI	olimpiai	galambok	érkezése
13:00	–	16:00	 -	Galambok	standard	bírálata
18:00	 	 -	Eredményhirdetés
08:00	–	18:00	 -	Standok	bepakolása

2015. január 16., péntek
08:00	 	 -	Pénztárnyitás,	kapunyitás
08:00	–	18.00	 -	A	34.	Postagalamb	Olimpia	nyitva	tartása
	 	 -	Az	59.	Nemzeti	Kiállítás	„C”	csarnok
09:00	–	10:00	 -	Megnyitó	műsor	az	A	és	C	csarnokban	és	az	A	

csarnok	színpadán
10:00	 	-	A	34.	Postagalamb	Olimpia	hivatalos	megnyitó-

ja	–	A	csarnok	színpadán	–	
	 	Dr.	 Fazekas	 Sándor	 Földművelésügyi	 miniszter	

megnyitója
	 	 Vendégek,	kiállítók	köszöntése
10:30	–	11:00	 -	Szórakoztató	műsor	az	A	csarnok	színpadán
09:00	–	16:00	 -	Gyermek	játszótér	az	A	csarnokban
13:00	–	16:00	 -	Néptánc	bemutató	az	A	csarnok	színpadán
	 	 -	Nemzetek	tánca	az	A	csarnok	színpadán
	 	 -	Tombola	a	C	csarnok	színpadán
15:00	–	18:00	 -	FCI	Junior	tanácskozás
	 	 -	FCI	Bírálói	tanácskozás
	 	 -	FCI	Sport	és	Grand	Prix	tanácskozás
	 	 -	FCI	Állatorvosi	-	Állategészségügyi	tanácskozás
20:00	–	23:00	 -	Hotel	Aréna
	 	 -	FCI	Világbajnokság	díjkiosztója
	 	-	FCI	Grand	Prix	versenyek	összesített	eredmény-

hirdetése,	díjkiosztója
	 	 -	Carlos	Marquez	Pratz	emlékverseny	értékelése
	 	-	Magyar	Nemzeti	Bajnokság	és	Nemzeti	verse-

nyek,	Anker	Bajnokság,	Olimpiai	versenyek	díja-
inak	átadása

2015. január 17., szombat
08:00	–	18:00	 -	A	34.	Postagalamb	Olimpia	nyitva	tartása
10:00	–	13:00	 -	FCI	Kongresszus	a	Parlamentben
10:00	–	15:00	 -	Közötti	időpontban	az	A	csarnok	színpadán
	 	 -	Népzenei	bemutató
	 	 -	Néptánc	bemutató
	 	 -	Nemzetek	tánca
	 	 -	tombola
18:00-tól	 -	Gálaest	az	Európa	Hajón

2015. január 18., vasárnap
08:00	–	13:00	 -	A	34.	Postagalamb	Olimpia	nyitva	tartása
13:00	–	14:00	 -	Az	59.	Nemzeti	kiállítás	 és	 a	34.	Postagalamb	

Olimpia	galambjainak	kiadása
14:00	 	 -	A	34.	Postagalamb	olimpia	zárása

Olimpiai információk
Cím: 
SYMA	Sport-	és	Rendezvényközpont
1146	Budapest	Dózsa	Gy.	u.	1.
GPS:	 X:	47.500851	 Y:	19.100976
	 X:	47°30’02’’		 Y:	19°06’06’’

Jegypénztár:	a	Dózsa	György	úti	bejáratnál
Jegyárak:  15	euró/nap	-	napi	belépő
	 	 20	euró	–	bérlet	a	3	napra	az	olimpiára
Ingyenes belépést biztosítunk (igazolással):
	 	 -	a	18	év	alatt	fiataloknak
	 	 -	a	nőknek
	 	 -	a	nyugdíjasoknak
	 	 -	a	rokkantaknak

Gálaest:
Európa	hajó	–	600	fő	részvételével
	 	 -	Olimpiai	díjak	átadása
	 	 -	Zenés	műsor
Jegyár:	70	euró	/	fő
-	tagszövetségeken	keresztüli	igényléssel.

http://www.olympiad2015.hu/
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A Világbajnok: Hu 14-15-02142

Jártam	az	ifjú	„Titánnál”	aki	Elek	város-
ában	él	és	már	20	éves	kora	ellenére	elérte	
azt,	amit	mások	talán	80	éves	koruk	ellené-
re	sem	tudnak.
Elérhetősége:	 Elek,	Mező	 út	 31.	Tel.	 06-

70/518-3908

Bevezető:
Szokásomhoz	híven	a	település	érdekessé-

geit	történelmi	múltjára	visszatekintve	muta-
tom	be.
Elek	 település	Békés	Megyében	van,	Bé-

késcsabától	 25	 km-re	 és	 Gyulától	 12	 km	
távolságra.	 A	 település	 négy	 nemzetiségű	
lakosságból	 tevődik	 össze.	 Ennél	 fogva,	
nemzetiségi	 kultúrája	 színes	 hagyományok-
kal	rendelkezik.
Történelmi	visszatekintés:	A	település	tör-

ténete	 1232-ig	vezethető	vissza,	melyet	 írá-
sos	formában	említenek.	A	települést	a	török-
dúlást	és	a	15	éves	háborút	követően	német	
telepesekkel	 telepítették	 be	 (báró	Harrucem	
János	György	1724-ben).
Ezt	 követően	 Elek	 töretlen	 fejlődésnek	

indult.	Már	 1854-ben	 az	 írások	mezőváros-
ként	említik.	Ennek	a	folyamatnak	a	trianoni	
békeszerződés	 véget	 vetett.	 Elek	 elvesztette	
piacának	nagy	részét.
Turisztikai	 látnivalói	 közül	 csupán	 az	

1796-ban	barokk	stílusban	épült	rk.	 templo-
mot	említem	meg.

Ki is ez az ifjú?
Nos,	nem	más,	mint	Nagy Mihály, aki 20 

éves kora ellenére világbajnokságot nyert	
a	fenti	gyűrűszámú	madarával.

Ha	 jellemezni	 akarnám,	 akár	 röviden	 is	
Mihályt,	bajban	lennék.	Ő	egy	nagyon	fiatal	
agilis,	szerény	fiatalember,	aki	korát	komoly-
ságában	felülmúlja.
Ő	 nem	 csupán	 a	 postagalambász	 berkek-

ben	járatos,	hanem	a	mezőgazdaságban,	ahol	
ugyanolyan	precizitással	ápolja	állatait,	mint	
kedvenc	madarait	 és	 a	 birtokain	 termesztett	
növényzetet.
Róla	elmondható,	hogy	„aki	korán	kel	ara-

nyat	lel”	vagy	álmos	marad?	Nos,	mind	ket-
tő	 igaz.	 Nyári	 időszakban	 a	 nagy	 kampány	
idején	talán	3-4	órákat	tud	pihenéssel	tölteni.	
Ekkor	is	ellátja	kedvenceit,	ha	kell	rátesz	még	
egy	lapáttal.	Sajnos	korán	árvaságra	jutott	és	
mint	 félárvának	 12	 éves	 korában	 nyakába	
szakadt	a	gazdaság	minden	gondja	nehézsé-
ge.	Ezt	 az	 erőt	 néhai	 édesapja	 és	 édesanyja	
táplálta	belé,	akinek	segítségével,	gondosko-
dása	mellett	tudott	komoly	eredményeket	el-
érni,	tanulni.	A	nyakába	szakadt	örökség	nem	
olvadt	szét	kezében	(fiatal	kora	ellenére)	mint	
a	jégcsap,	hanem	inkább	gyarapodott.

Mihály mióta is galambászik?
Talán	génjeiben	örökölte	meg,	hiszen	né-

hai	édesapjának	is	voltak	már	galambjai,	aki	
gyermekével	(élete	rövid	szakasza	alatt)	ezt	a	
szép,	nemes	hobbit	megszerettette.
A	nehéz	időszakok	ellenére	édesanyja	gon-

doskodása	mellett	tágította	tudását,	tanult	és	
még	gépszerelői	szakmát	is	szerzett.

Tenyésztési módszere
Mihály	a	tenyésztést	úgy	végzi,	hogy	jót	a	

jóval	párosítja,	melyeknek	utódait,	keményen	
megröpteti.	Ami	jónak	mutatkozik,	az	marad,	
ami	 nem	üti	meg	 a	magasra	 állított	mércét,	
azt	kiteszi	az	állományból.

Hogyan választotta ki Mihály a világ-
bajnokot?
Kérdésemre	elmondta,	hogy	véletlenszerű-

en	választotta	ki	azt	az	egy	darab	fiatal	mada-
rat,	melyet	 a	váci	 teszttelepre	küldött.	 (Igaz	
ezen	kiválasztott	madárnak	a	szülei	is	kima-
gasló	eredményeket	értek	el	kerületi	szinten,	
de	még	a	 fészektestvére,	melyet	azonnal	 te-
nyésztésbe	 vont.)	Tehát	 az	 a	madár	 jöhetett	
szóba,	mely	a	küldési	 időszakban	éppen	 le-
választásra	került.

Mihálynak honnan származnak a ma-
darai?
Nos	különböző	helyekről,	de	elsődlegesen	

is	 egy	 olyan	 tenyésztőtől,	 akinek	 madarai	
szintén	kimagasló	eredményeket	értek	el,	sőt	
már	megjártak	egy-két	olimpiát	is	sikerrel.
Ki	is,	illetve	kik	is	ezek	a	tenyésztők?	Nos	

én	tudom,	de	kifog	derülni	a	tisztelt	olvasók	
számára	 egy	 másik	 riport	 kapcsán,	 amikor	
Mihály	 galambjainak	 a	 felmenő	 tenyésztőit	
fogom	bemutatni.
Mihály,	 a	 junior	 galambász	 bemutatta	 a	

világbajnok	 madarának	 felmenői	 pedigréit,	
melyeknek	 gyűrűszámai	 a	 teljesség	 igénye	
nélkül.

1,/ Hu 10-05-89611 k. hím	(mely	fiatalon	
1423	madár	közül	I.	champion)

2,/ Hu 11-05-08071 kcs. tojó	(anyai	nagy-
nénje	 a	 89611-es	 kék	 hímnek)	 ez	 a	 madár	
hosszútávú	 champion,	 valamint	 általános	
távú	kerületi	első.	Apja	középtávú	champion.	

Megjegyzés: „alma nem esik messze a fá-
jától” Igaz előfordul, ha a fa a dombon áll és 
a gyümölcs elgurul.

Mihálynak	 a	 fenti	 gyűrűszámú	 világbaj-
nok	madarának	kimagasló	eredménye	a	leg-
nagyobb	 névnapi	 ajándék	 volt.	 Talán	 nem	
tudott	 volna	 számára	 nagyobb	 meglepetést,	
örömet	szerezni	semmiféle	más	ajándék.
Ezen	hír	már	a	Mihály-napi	ünnepség	so-

rozat	alkalmával	eljutott	hozzám	Tiszafüred-
re,	 ahol	 a	 jelenlévő	 galambászok	ujjongtak,	
ugráltak	 örömükben	 „Magyar	 galamb	 lett	 a	
világbajnok”
Mihály	 elmondta,	 hogy	 egyesülete	 őt	

nagyban	 segítette,	 úgy	 galambokkal,	 mint	
szakmai	tanáccsal,	melyért	nem	tud	elég	há-
lás	lenni,	pl.:

Balogh Zoltán,	gyulai	galambásznak,
Rotár István,	gyulai	galambásznak,
Cséfán Tivadarnak,	aki	a	legtöbbet	segít	

szintén	önzetlenül	minden	téren,
Zalai Attilának,	aki	őt	bevitte	a	galamb-

sportba,	 megismertette	 annak	 szép	 oldalá-
val.	

Mihály madarainak edzései
A	versenyek	előtt	különböző	távolságokra	

viszi	 egyénileg	madarait,	 így	 azok	kb.	 8-10	
alkalommal	kerülnek	kosárba	a	közös	trénin-
gek	előtt.	Madarait	a	munka	dandárjától	füg-
gően	viszi	a	versenyek	közben	egyénileg	egy	
bizonyos	távolságra.

Mihály takarmányozása
A	 takarmányozásból	 nem	 csinál	 különö-

sebb	 hókusz-pókuszt,	 vesz	 időnként	 egy	
keveréket,	melyet	 ő	 elképzeléseinek	megfe-
lelően	erősít.	Az	érkezéskor	madarai,	 diétás	
takarmányt	 kapnak,	 mely	 árpából,	 cirokból	
tevődik	össze.

Mihály	 madarait	 január	 közepén	 párosít-
ja	össze	és	 így	 tenyészt.	Elmondása	szerint,	
ekkor	még	 a	 földeken,	 a	 gazdaságban	némi	
pihenés	van.

Zárszó:
Mihály	 köszönetet	 mond	 a	 váci	 tesztte-

lep	 vezetőinek	 a	 kiváló	 gondoskodásért,	 és	
a	szövetségnek	miután	 lehetővé	 tették,	mint	
juniornak,	hogy	egy	darab	galambot	ingyen	
és	 bérmentesen	 küldhessen	 a	 teszttelepre.	
Kívánom,	hogy	Mihály	hosszú	évekig	kiváló	
eredményeket	 érjen	 el.	Abban	 a	 reményben	
búcsúztam	 a	 közelgő	 házassága	 nem	 fogja	
eltántorítani	eme	nemes	sporttól.

Szerkesztette,	fotókat	készítette:	
Szabó Ferenc
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Egyesületeink-közösségeink érdekében és védelmében  
Jó, ha mindannyian tudunk róla…

Az	 Ellenőrző	 Bizottság	 megválasztását	
követően	 többek	 között	 a	 sportszövetség	
alapszabályból	és	a	hatályos	egyéb	szabály-
zatokból	eredő	nyilvántartási	és	adatszolgál-
tatási	kötelezettségét	is	vizsgálta.	Az	ellenőr-
zés	 egyebek	 mellett	 megállapította,	 hogy	 a	
szövetség	iratkezelésének	gyakorlatát	célsze-
rű	 új	 informatikai	 alapokra	 helyezni	 annak	
érdekében,	hogy	a	szövetségben	folyó	munka	
a	jövőben	még	hatékonyabb	legyen.	
Az	Ellenőrző	Bizottság	2015.	január	1-től	

olyan	 elektronikus	 iktatórendszer	 bevezeté-
sére	 tett	 javaslatot,	 amely	 alkalmazásával	 a	
Magyar	Postagalamb	Sportszövetség	a	jelen-
leginél	még	 jobb	minőségben	 tudna	megfe-
lelni	 az	 iratkezelésre	 vonatkozó	 jogszabályi	
előírásoknak,	 nevezetesen,	 hogy	 iratainak	
útja	 nyomon	 követhető,	 holléte	 pontosan	
megállapítható,	visszakereshető	és	az	irat	ép-
ségben	megőrizhető	legyen.
E	 cél	 érdekében	 a	 szövetség	munkatársa-

inak	bevonásával	megkezdődött	a	szövetség	
és	 szerveinek	 feladatellátására	 vonatkozó	
egységes	iratkezelési	szabályzat	kidolgozása,	
amelyet	-	jóváhagyás	után	-	szintén	2015.	ja-
nuár	1-től	kellene	bevezetni.

A	 Sportszövetség	 nyilvántartásainak	 ke-
zelése,	 adatkarbantartásának	minősége	min-
denkor	 attól	 is	 függ,	 hogy	 az	 egyesületek,	
tagszövetségek,	 a	 klubok	 eleget	 tesznek-e	 a	
Sportszövetség	alapszabályában	és	az	ahhoz	
kapcsolódó	külön	megállapodásban	is	rögzí-
tett	 adatszolgáltatási	 és	 változás	 bejelentési	
kötelezettségeiknek.	 Tapasztalataink	 szerint	
e	 téren	 olyan	 hiányosságok	 mutatkoznak,	
amelyek	 az	 előbb	 említett	 tagok	 szabálykö-
vető	magatartásával	elkerülhetőek	lennének.	
Természetesen	a	 tagok	szűk	hányadáról	van	
szó,	viszont	adataik	hiányában	a	nyilvántar-
tás	 nem	 teljes.	A	 szövetség	munkatársainak	
adatbeszerzésekre	 tett	 ismétlődő,	 időben	
elhúzódó	 intézkedései,	 amellett,	hogy	 feles-
legesen	kötik	le	az	amúgy	is	szűkös	munka-
kapacitást,	 elkerülhető	 költségráfordítást	 is	
jelentenek.
Ezért	is	tartjuk	szükségesnek	az	átigazolási	

időszak	 befejezését	 követően	 (a	 következő	
évre	 vonatkozó	 tagdíjfizetéssel	 kapcsolatos	
adatszolgáltatással	 egyidejűleg),	 hogy	 egy	
egyszeri adatszolgáltatás	keretében	minden	
természetes	és	jogi	személy	taggal	a	nyilván-
tartásba	 vett	 adatok	 egyeztetésre,	 szükség	
szerint,	 az	 aktuális	 adatokkal	 kiegészítés-
re,	 módosításra	 kerüljenek.	 E	 célra	 olyan	
komplex adatlap és nyilatkozat	 alkalma-
zása	 indokolt,	 amely	 igazolja	 azt	 is,	 hogy	a	
tag	megismerte	az	egyesület,	a	tagszövetség,	
az	országos	szövetség	alapszabályaiban	fog-
laltakat,	 ismeri,	 tudomásul	veszi,	 és	magára	
nézve	 kötelezőként	 ismeri	 el	 a	 verseny-	 és	
egyéb	szabályzatok	előírásait.

Természetesen	 az	 adatszolgáltatást	 nem	
csak	papír	 alapú	adathordozón	kell	bekérni,	
hanem	elektronikus	formában	is	azért,	hogy	
a	feldolgozása	minél	egyszerűbb	és	gyorsabb	
legyen.	Úgy	véljük,	a	pontos,	aktuális	adato-
kat	tartalmazó	szövetségi	nyilvántartás	olyan	
jogszabályok	 által	 is	 meghatározott	 kötele-
zettség,	amely	egyben	a	 törvényes	működés	
egyik	biztosítéka	is.
A	 határidők	 betartásának,	 a	 megváltozott	

adatok	(székhely,	levelezési	cím,	tisztségvise-
lők	 változása	 stb.)	 bejelentésének	 elmulasz-
tása	–	amellett,	hogy	felesleges	munkát	okoz	
a	szövetség	munkatársainak	–	arra	enged	kö-
vetkeztetni,	hogy	a	különböző,	hatóságok	felé	
történő	adatszolgáltatási	és	egyéb	kötelezett-
ségek	teljesítése	terén	is	előfordulhatnak	mu-
lasztások.	Ezekre	pedig	célszerű	odafigyelni,	
annál	is	inkább,	mert	a	Szövetséggel	ellentét-
ben	a	különböző	hatóságoknak	jogszabályok	
biztosítják,	 hogy	 szankciókkal	 szerezzenek	
érvényt	az	elvárt	jogkövető	magatartásnak.
Az	 utóbbi	 időben	 gyakran	 hallani,	 hogy	

az	adóhatóság,	KSH,	OMMF	olyan	összegű	
mulasztási	 bírságot	 szabott	 ki	 a	 bejelentési,	
nyilvántartási	 (pénzügyi	 is),	 adatszolgálta-
tási	 kötelezettségét	 elmulasztó	 egyesületre,	
amely	 megfizetése	 ellehetetleníti	 a	 további	
működést.
A	 szövetség	 alapszabálya	 előírja	 azt	 is,	

hogy	 a	 tagszövetségek	 közgyűlési	 jegyző-
könyveik	 megküldésével	 (ideértve	 az	 éves	
pénzügyi	beszámolót	és	tervet	is)	tájékoztatni	
kötelesek	a	szövetséget.	Az	ellenőrzés	tapasz-
talatai	alapján	azonban	megállapítható,	hogy	a	
tagszövetségek	ezen	kötelezettségüknek	–	né-
hány	kivételt	leszámítva	–	nem	tesznek	eleget.
A	sportszövetség	számára	–	véleményünk	

szerint	–	a	mulasztókkal	szemben	csak	a	ver-
senyengedély	visszatartása	jelenthet	szankci-
onálási	lehetőséget,	azonban	ennek	alkalma-
zását	 előbb	 megfelelően	 körülírt	 szabályok	
megalkotásával	és	elfogadásával	látjuk	kivi-
telezhetőnek.
Úgy	 véljük,	 hogy	 a	 szövetség	 működése	

során	nem	vállalhat	át	felelősséget	sem	a	ter-
mészetes	személy	 tagok,	sem	az	önálló	 jogi	
személyként	működő	egyesületek,	tagszövet-
ségek	 tevékenységét	 illetően,	 ez	 nem	 lehet	
elvárás,	ezért	is	kell	minden	érdekeltnek	tisz-
tában	 lenni	 a	 postagalamb	 sportegyesületek	
és	 az	 egyesületi	 szabályok	 szerint	 működő	
tagszövetségek	működését	meghatározó	jog-
szabályi	környezettel.	

Álláspontunk szerint a szövetség alap-
szabályának egyértelműen kell rendeznie 
a tagsági jogviszonyból eredő jogosultsá-
gokat és kötelezettségeket, egyértelművé 
kell tenni a szövetség egyes szerveinek ha-
táskörét, és minden szinten pontosan meg 
kell határozni a felelősségi viszonyokat. Ez 
a közeljövő egyik legfontosabb feladata.

Vége	a	versenyszezonnak	és	itt	az	átigazolá-
si	időszak.	Különböző	preferenciák	szerint	fel-
erősödnek	 a	 változtatás	 iránti	 kezdeményezé-
sek	is,	amelyek	vitathatatlanul	minden	szinten	
befolyással	vannak	működésünkre	is.	Meggyő-
ződésünk,	hogy	valamely	szervezet	működésé-
ben	bekövetkező	változtatást	a	jogszabályi	elő-
írásokat	ismerő,	vagy	jogi	segítséget	is	igénybe	
vevő	 sporttársak	vezénylik	 le,	 azonban	ennek	
az	írásnak	a	keretei	között	szeretnénk	felhívni	
a	 figyelmet	 az	 egyesületek	 működését	 meg-
határozó	 jogszabályi	 változásokra,	 különböző	
a	 témában	megjelent	 írások	és	hatályba	 lépett	
jogszabályok	felhasználásával.

2014.	március	15-én	hatályba	 lépett	az	új	
Polgári	Törvénykönyv	a	2013.évi	V.	törvény,	
(a	továbbiakban:	új	ptk.),	amely	jelentős	vál-
tozásokat	 hozott	 és	 hoz	 az	 élet	 minden	 te-
rületén,	 így	 érinti	 az	 egyesületek	 és	 ezeken	
belül	 a	 sportegyesületek	működésének	min-
dennapjait	is.	
Az	sgyesületek,	tagszövetségek	működésé-

nek	 jogi	kereteit	 az	Ptk.	3.	könyv	3:63-3:87.	
§-aiban	foglaltak	mellett	további	jogszabályok	
is	meghatározzák.	Ezek:	a	sportról	szóló	2004.	
évi	I.	törvény	(a	továbbiakban:	Sporttörvény),	
az	egyesülési	jogról,	a	közhasznú	jogállásról,	
valamint	 a	 civil	 szervezetek	működéséről	 és	
támogatásáról	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXV.	 tör-
vény	(ún.	Civil	törvény),	továbbá	a	civil	szer-
vezetek	bírósági	nyilvántartásáról	és	az	ezzel	
összefüggő	 eljárási	 szabályokról	 rendelkező	
2011.	 évi	CLXXXI.	 törvény,	 ugyanakkor	 al-
kalmazni	kell	a	mindenkor	hatályos	pénzügyi	
és	adóigazgatási	jogszabályok	előírásait	is.
A	 Sporttörvény	 szerint	 a	 sportegyesü-

let	 alaptevékenysége a sporttevékenység 
szervezése, valamint a sporttevékenység 
feltételeinek megteremtése. A	sportegyesü-
let	 tehát	 a	Sporttörvényben	megfogalmazott	
néhány	 speciális	 szabály,	 továbbá	 a	 Polgári	
Törvénykönyvről	szóló	1959.évi	IV.	törvény	
(a	 továbbiakban:	 Régi	 Ptk.),	 illetve	 2014.	
március	 15-től	 az	 új	 ptk.,	 (valamint	 az	 ún.	
Civil	 törvény)	 általános	 szabályai	 szerint	
működő	egyesület.	Ebből	következően	az	új	
ptk-nak	 az	 egyesületekre	 irányadó	 előírásai	
alkalmazandók	a	sportegyesületekre	is.
Az	 új	 ptk.	 gyakorlati	 szempontból,	 az	

egyesületek	mindennapi	működését	megha-
tározó	legfontosabb	előírásai	az	alábbiak:
-	 Gazdasági tevékenység: A	 sportegye-

sület	a	Régi	Ptk.	és	a	Sporttörvény	előírásai	
alapján	gazdasági,	illetve	kereskedelmi	tevé-
kenységet	 (ideértve	 a	 vagyoni	 értékű	 jogok	
hasznosítását	is)	csak	célja	megvalósításának	
előmozdítása	érdekében,	kiegészítő	jelleggel	
folytathat.	Ehhez	képest	az	új	ptk.	vonatko-
zó	 rendelkezése	 szigorúbb:	 az	 egyesület	ki-
zárólag az egyesületi cél megvalósításával 
közvetlenül összefüggő gazdasági tevé-
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kenységet folytathat. Azaz	az	új	ptk.	szerint	
a	 gazdasági	 tevékenységnek	 nemcsak	 köz-
vetetten,	hanem	közvetlenül	is	kapcsolódnia	
kell	a	sporttevékenység	szervezése,	valamint	
a	 sporttevékenység	 feltételeinek	 megterem-
téséhez	sportegyesületi	célokhoz.	Sportegye-
sület	gazdasági	 tevékenység	céljából	 termé-
szetesen	továbbra	sem	alapítható.

- Sportegyesületi vagyon: Az	új	ptk.	kife-
jezetten	kimondja,	hogy	az	egyesület	vagyo-
nát céljának megfelelően használhatja, va-
gyonát nem oszthatja fel tagjai között, és 
a tagok részére nyereséget nem juttathat.

- Tagsági jogok: A	 tagegyenlőség	 elve	
alapján	 az	 új	 ptk.	 kifejezetten	 rögzíti,	 hogy	
a	tagokat	–	a	különleges	jogállású	tagok	(pl.:	
tiszteletbeli	 tag,	 támogató	 tag)	 kivételével	 –	
egyenlő	jogok	illetik	meg	és	egyenlő	kötele-
zettségek	terhelik,	továbbá	hogy	a	tagsági	jo-
gok	forgalomképtelenek	és	nem	örökölhetők.

- Tagsági jogviszony felmondása / tag 
kizárása:	az	új	ptk.	előírja,	hogy	ha	az	alap-
szabály	a	tagságot	feltételekhez	köti,	és	a	tag	
nem	 felel	 meg	 ezeknek	 a	 feltételeknek,	 az	
egyesület	 a	 tagsági	 jogviszonyt	 harmincna-
pos	határidővel	 írásban	felmondhatja.	A	fel-
mondásról	az	egyesület	közgyűlése	dönt.
A	 tag	 kizárásával	 kapcsolatban	 az	 új	 ptk.	

garanciális	szabályként	rögzíti,	hogy	a	tagot	a	
közgyűlés	és	csak	a	tag	jogszabályt,	alapsza-
bályt	 vagy	 közgyűlési	 határozatot	 súlyosan	
vagy	ismételten	sértő	magatartása	esetén	zár-
hatja	ki	akkor,	ha	az	alapszabály	a	tisztességes	
eljárást	biztosító	szabályokat	meghatározza.

- Alapszabály tartalma:	az	új	ptk.	megha-
tározza	azokat	a	kötelező	tartalmi	elemeket,	
amelyeket	 a	 sportegyesület	 alapszabályának	
tartalmaznia	szükséges.	Emellett	a	tagok	–	a	
korábbi	gyakorlatnak	megfelelően	–	további	
rendelkezéseket	 is	 felvehetnek	 az	 alapsza-
bályba.

- A tag jogai a közgyűlésen: szintén	ga-
ranciális	szabályként	az	új	ptk.	rögzíti,	hogy	a	
tag	jogosult	a	közgyűlésen	részt	venni,	szava-
zati	jogát	gyakorolni,	a	közgyűlés	rendjének	
megfelelően	 felszólalni,	kérdéseket	 feltenni,	
javaslatokat	és	észrevételeket	tenni.

- Közgyűlés hatásköre: az	 új	 ptk.	 –	 a	
korábbi	 közgyűlési	 hatáskörök	 megtartása	
mellett	–	a	közgyűlés	hatáskörébe	utalja	a	ve-
zető	 tisztségviselő	 feletti	munkáltatói	 jogok	
gyakorlását	és	díjazásának	megállapítását,	az	
olyan	szerződés	megkötésének	jóváhagyását,	
amelyet	 az	 egyesület	 saját	 tagjával,	 vezető	
tisztségviselőjével,	a	felügyelő	bizottság	tag-
jával	vagy	ezek	hozzátartozójával	köt;
-	 a	 jelenlegi	 és	 korábbi	 egyesületi	 tagok,	
a	 vezető	 tisztségviselők	 és	 a	 felügye-
lő	 bizottsági	 tagok	 vagy	más	 egyesületi	
szervek	 tagjai	 elleni	 kártérítési	 igények	
érvényesítéséről	való	döntést;

-	a	felügyelőbizottság	tagjainak	továbbá	a	
választott	könyvvizsgáló	megválasztását,	
visszahívásuk	 és	 díjazásuk	 megállapítá-
sát;	

-	és	a	végelszámoló	kijelölését.	

Fontos,	 hogy	 az	 alapszabály	 az	 egyesü-
let	 éves	 költségvetésének	 megállapítását,	
a	 számviteli	 beszámoló	 elfogadását	 és	 az	
ügyvezető	 szerv	 éves	 beszámolójának	meg-
tárgyalását	a	közgyűlés	helyett	nem	bízhatja	
az	egyesület	más	szervére	(pl.	az	elnökségre).

- Határozathozatal:	 az	új	 ptk.	 szerint	 az	
egyesület	 alapszabályának	 módosításához	
a	 jelen	 lévő	 tagok	 háromnegyedes	 szótöbb-
séggel	 hozott	 határozata,	 míg	 az	 egyesü-
let	 céljának	 módosításához	 és	 az	 egyesület	
megszűnéséről	 szóló	 közgyűlési	 döntéshez	
pedig	szavazati	 joggal	 rendelkező	 tagok	há-
romnegyedes	szótöbbséggel	hozott	határoza-
ta	szükséges.	A	Régi	Ptk.	főszabálya	alapján	
az	 egyesület	 szervei	 –	 így	 értelemszerűen	 a	
közgyűlés	 is	 –	 határozataikat	 a	 jelenlévők	
szótöbbségével	hozzák	mindazon	kérdésben,	
amely	tekintetében	az	alapszabály	a	szótöbb-
ség	magasabb	arányát	nem	írja	elő.

- Elnökség: az	új	ptk.	három	főben	szabja	
meg	 az	 elnökség	 létszámát.	Az	 elnökség	 az	
elnökét	maga	választja	tagjai	közül.	Így	elvi-
ekben	már	nem	lesz	követhető	az	a	korábban	
elterjedt	gyakorlat,	amely	szerint	az	elnökség	
létszáma	 „keretszámokkal”	 került	 meghatá-
rozásra	(pl.	5-10	fő	stb.).	Az	elnökség	tagjai	
kötelesek	 a	 közgyűlésen	 részt	 venni,	 a	 kér-
désekre	 válaszolni,	 az	 egyesület	 helyzetéről	
beszámolni.

- Vezető tisztségviselői megbízatás:	az	új	
ptk.	szerint	a	vezető	tisztségviselői	megbíza-
tás	 (elnök	 vagy	 testületi	 vezetés)	maximum	
öt	 évre	 szólhat,	 ha	 pedig	 az	 alapszabályban	
vagy	a	megválasztás	során	a	megbízatás	idő-
tartamáról	nem	rendelkeznek,	a	vezető	tiszt-
ségviselői	megbízatás	két	évre	szól.	Emellett	
új	 szabályként	 a	 vezető	 tisztségviselők	 leg-
feljebb	 egyharmada	 választható	 az	 egyesü-
let	tagjain	kívüli	személyekből,	amennyiben	
erre	az	alapszabály	lehetőséget	ad.

- Ügyvezetés feladatai: az	 új	 ptk.	 tartal-
mazza	 az	ügyvezetés	 feladatait	 is,	 tulajdon-
képpen	 átvéve	 az	 egyesületek	 által	 a	 gya-
korlatban	 az	 alapszabályban	 alkalmazott	
rendelkezéseket.	 Meghatározott	 esetekben	
(pl.	 ha	 az	 egyesület	 vagyona	 az	 esedékes	
tartozásokat	nem	fedezi)	az	ügyvezető	szerv	
köteles	összehívni	a	közgyűlést.

- Felügyelő bizottság:	Kötelező	 lesz	 fel-
ügyelő	 bizottság	 létrehozása,	 ha	 az	 egyesü-
let	tagjainak	több	mint	fele	nem	természetes	
személy	 vagy	 –	 és	 inkább	 ez	 a	 rendelkezés	
érinti	a	sportegyesületeket	–	ha	a	tagság	lét-
száma	a	száz	főt	meghaladja.	A	régi	Ptk.	nem	
rendelkezett	 a	 felügyelő	 bizottság	 kötelező	
létrehozásáról,	míg	a	Civil	Törvény	ill.	egyéb	
jogszabályok	néhány	különös	esetben	teszik	
kötelezővé	felügyelő	bizottság	létrehozását.

- Vezető tisztségviselők felelőssége:	 A	
régi	Ptk.	nem	szabályozta	az	egyesület	vezető	
tisztségviselőinek	felelősségét.	Az	új	ptk.	ez-
zel	 szemben	 jelentős	 szigorításokat	 vezetett	
be	 és	 meghatározott	 esetekben	 kifejezetten	
lehetővé	 teszi	 a	 vezető	 tisztségviselők	 fele-
lősségre	vonását.	

- egyesülettel szembeni felelősség: a	ve-
zető	 tisztségviselő	 az	 ügyvezetési	 te-
vékenysége	 során	 a	 sportegyesületnek,	
mint	 jogi	 személynek	 okozott	 károkért	
a	 szerződésszegéssel	 okozott	 kárért	
való	felelősség	szabályai	szerint	felel	az	
egyesülettel	szemben;	

- tagokkal (illetve a vagyon jogosultjá-
val) szembeni felelősség: az	 egyesület	
jogutód	 nélküli	megszűnése	 után	 a	 ve-
zető	tisztségviselőkkel	szemben	e	minő-
ségükben	az	egyesületnek	okozott	károk	
miatti	 kártérítési	 igényt	 –	 a	 jogerős	 bí-
rósági	törléstől	számított	egy	éven	belül	
–	 az	 egyesület	 törlésének	 időpontjában	
tagsági	 jogviszonyban	 álló	 tag	 vagy	 az	
érvényesítheti,	 akinek	a	 részére	a	meg-
szűnéskor	 fennmaradó	 egyesületi	 va-
gyont	át	kellett	adni,	vagy	ha	lett	volna	
vagyon,	át	kellett	volna	adni;	

- hitelezőkkel szembeni felelősség:	 az	
egyesület	 felszámolása	 esetén	 a	 hite-
lezők	 kielégítetlen	 követelésük	 erejé-
ig	 kártérítési	 igényt	 érvényesíthetnek	
az	 egyesület	 vezető	 tisztségviselőivel	
szemben	 a	 szerződésen	 kívül	 okozott	
károkért	 való	 felelősség	 szabályai	 sze-
rint,	ha	a	vezető	tisztségviselő	az	egye-
sület	 fizetésképtelenségével	 fenyegető	
helyzet	beállta	után	a	hitelezői	érdekeket	
nem	vette	figyelembe	(ez	utóbbi	rendel-
kezés	végelszámolással	történő	megszű-
nés	esetén	nem	alkalmazható);	

- végül harmadik személyekkel szembe-
ni felelősség:	ha	a	vezető	tisztségviselő	
e	 jogviszonyával	 összefüggésben	 har-
madik	személynek	kárt	okoz,	a	károsult-
tal	 szemben	 a	 vezető	 tisztségviselő	 az	
egyesülettel	egyetemlegesen	felel.

- Választottbíróság eljárásának kikö-
tése: Az	egyesület	alapszabálya	vagy	a	jog-
vitában	 érintett	 személyek	megállapodása	 a	
tagsági	jogviszonyból,	továbbá	az	egyesületi	
szervek	 és	 a	 tagok	 egymás	 közti	 jogviszo-
nyából	 eredő	 jogvitákra	 állandó	 vagy	 eseti	
választottbíróság	eljárását	kötheti	ki.

Felmerül a kérdés, hogy a sportegyesü-
let esetében kötelezően alkalmazandók-e 
az új ptk. szabályai?
Az	új	ptk.	főszabálya	szerint	a	sportegye-

sület,	mint	jogi	személy	tagjai,	illetve	alapí-
tói	az	egymás	közötti	és	a	sportegyesülethez	
fűződő	viszonyuk,	valamint	a	sportegyesü-
let	 szervezetének	 és	 működésének	 szabá-
lyozása	során	az	alapszabályban	eltérhetnek	
az	új	ptk.	 szabályaitól	 a	következő	kivéte-
lekkel:	
-	nem	lehet	eltérni	az	új	ptk.	szabályaitól,	
ha	az	eltérést	az	új	ptk.	tiltja;

-	vagy	az	eltérés	a	 jogi	 személy	hitelező-
inek,	 munkavállalóinak	 vagy	 a	 tagok	
kisebbségének	 jogait	 nyilvánvalóan	 sér-
ti;	 vagy	 a	 sportegyesület	 törvényes	mű-
ködése	 feletti	 felügyelet	 érvényesülését	
akadályozza.
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A	 fentiek	 szerint	 tehát	 főszabályként	 a	
sportegyesület	alapítói	eltérhetnek	az	új	ptk.	
szabályaitól,	 viszont	 a	 sokféleképpen	 értel-
mezhető	 kivételszabályok	 miatt	 adott	 eset-
ben	 kérdéses	 lehet,	 hogy	 el	 lehet-e	 térni	 a	
jogszabály	előírásaitól,	és	ha	igen,	az	eltérés	
milyen	 formájú	 és	mértékű	 lehet.	 Ráadásul	
gyakorlati	 szempontból	 az	 eltérés	 lehetősé-
gét	eljárásaik	során	a	bíróságok	és	az	egyéb	
felügyeleti	szervek	is	különféleképpen	értel-
mezhetik.	 Tekintettel	 e	 körülményekre,	 az	
alapszabály	rendelkezéseit	javasolt	az	új	ptk.	
szabályai	szerint	megalkotni.
Fontosnak	 tartjuk	 felhívni	 a	 figyelmet	 a	

Polgári	Törvénykönyvről	szóló	2013.	évi	V.	
törvény	hatálybalépésével	összefüggő	átme-
neti	 és	 felhatalmazó	 rendelkezésekről	 szóló	
2013.	 évi	 CLXXVII.	 törvény	 rendelkezései	
közül	az	alábbiakra:	
A	 Ptk.	 hatálybalépésekor	 a	 nyilvántar-

tásba	bejegyzett,	 illetve	bejegyzés	 alatt	 álló	
egyesület	a	Ptk.	hatálybalépését	követő	első	
létesítő	 okirat	 (alapszabály)	 módosítással	
egyidejűleg	 köteles	 a	 létesítő	 okiratának	
mindazon	 rendelkezését	 felülvizsgálni	 és	
szükség	szerint	módosítani,	amelyek	nem	fe-
lelnek	meg	az	új	ptk.	szabályainak.	
Egyesület	esetében	nem	kell	módosítani	az	

alapszabályt:
-	csak	abból	az	okból,	hogy	az	tartalmazza	
az	 egyesület	 alapító	 tagjainak	 nevét,	 és	
azok	lakóhelyét,	vagy	székhelyét,	

-	ha	a	módosítás	csak	abból	az	okból	volna	
szükséges,	hogy	abban	olyan	hivatkozá-
sok,	utalások	és	elnevezések	szerepelnek,	
amelyek	a	Ptk.	és	létesítő	okirat	tartalmát	
érintő	más	törvény	rendelkezéseinek	már	
nem	felelnek	meg.	

Ha	azonban	a	 létesítő	okirat	 egyéb	okból	
módosul,	a	szervezet	az	ilyen	változásokat	is	
köteles	átvezetni.
Az	 egyesület	 létesítő	 okirata	módosításá-

nak	bírósági	nyilvántartásba	vétele	már	csak	
az	új	ptk.	szabályai	szerint	történhet,	és 2016. 
március-15-ét követően,	már	minden	egye-
sület	 (így	 a	 postagalamb	 sportegyesületek,	
tagszövetségek	 is)	csak	az	új	ptk.	 rendelke-
zéseinek	megfelelő	létesítő	okirat	alapján,	az	
új	ptk.	szabályai	szerint	működhet.
A	 létesítő	 okirat	 –	 Új.	 Ptk.	 rendelkezé-

seinek	 megfelelő	 –	 módosítását	 változás-
bejegyzési	 kérelemként	 kell	 benyújtani	 a	
bírósághoz.	 (Lásd:	 a	 civil	 szervezetek	 bíró-
sági	nyilvántartásáról	és	az	ezzel	összefüggő	
eljárási	 szabályokról	 rendelkező	 2011.	 évi	
CLXXXI.	törvényt.)
A	 létesítő	 okirat	 módosításáig,	 de	 legké-

sőbb	2016.	március	15-i	 időpontig	az	egye-
sület	a	Polgári	Törvénykönyvről	szóló	1959.	
évi	IV.	törvény	(Régi	Ptk.)	alapján	működik.	
Nincs	 azonban	 akadálya	 annak,	 hogy	 az	
egyesület	 az	új	ptk.	 rendelkezéseinek	alkal-
mazásával	 módosítsa	 létesítő	 okiratát,	 erre	
azonban	az	említett	változásbejegyzési	kére-
lemben	utalni	kell.

Ellenőrző Bizottság

Közlemény az elektromos verseny-
órát használó tenyésztők részére

A	2014-es	évben	több	probléma	merült	fel	
a	Benzing	rendszereket	használók	körében.	A	
legtöbbet	megjelent	probléma	az,	hogy	még	
a	 2008-ban	 kötelező	 programtelepítéseket	
sem	végezték	el	 többen,	ez	azért	baj	mert	a	
meglévő	újításokat	használva	(Új	chip,	Club	
System	 egyesületi	 rendszer)	 zavart	 okoz	 a	
rendszerek	működésében.
Sporttársak,	mindenkinek	saját	érdeke	az,	

hogy	 a	 megvásárolt	 rendszere	 hiba	 nélkül	
működjön.
Több	olyan	óra	 van	 a	 tenyésztőknél,	 ami	

a	vásárlás	óta	semmilyen	frissítésen,	szerviz-
ben,	vagy	ellenőrzésen	nem	vett	részt.

A rendszeresen karbantartott órák hiba 
nélkül működnek.

2015 évtől a	Magyar	Postagalamb	Sport-
szövetséggel	egyeztetve	az	alábbi	változáso-
kat	eszközöltük	és	kérjük	betartani	a	bizton-
ságon	és	szabályos	működés	reményében:
-	Minden	 órának	 tartalmaznia	 kell	 a	 leg-
frissebb	software-t

-	 Minden	 egyesületben	 csak	 a	 Benzing	
Club	 System	 egyesületi	 egységet	 lehet	
használni,	azon	belül	is	csak	a	frissített	
verziót	(Egyesületi	kompatibilitás,	egy-
séges	nyomtatási	kép)

-	 Csak	 a	 Hitag-S	 típusú	 Benzing	 Pro-1	
chipgyűrű	használata.

-	Országosan	 13	 fő	 továbbképzésen	 részt	
vett	alapnevező,	egyedi	azonosítóval.

-	Alapnevezések	 befejeztével,	 annak	 egy	
példányát,	szervizünkbe	el	kell	küldeni,	
ellenőrzés	céljából.

-	 Célszerű	 megvizsgáltatni	 a	 tenyésztői	
órák	telep	töltöttségét.

-	 Egységes	 nyomtatási	 kép	minden	 rend-
szeren.

A Benzing rendszerek a programbőví-
tés után tartalmazni fogják	az	elektronikus	
adatküldési	lehetőséget.
Gyűjtés,	 bontás	 után	 az	 adatok	 elektro-

nikusan	 átküldhetőek	 az	 eredményszámoló	
személynek,	illetve	az	ellenőrzésekre	kijelölt	
személyeknek,	 így	 megkönnyítve	 és	 meg-
gyorsítva	azok	munkáját.
Az	 adatok	 beilleszthetőek	 lesznek	 a	 szö-

vetség	új	eredményszámoló	programjába.

2015-től	csak	a	fenti	programváltozásokat	
tartalmazó	rendszereknek	fogjuk	javasolni	a	
szövetségi	versenyengedélyét.
Az	 olimpián,	 a	 Benzing	 standon	 biztosí-

tunk	lehetőséget	az	órák	frissítésére,	előzetes	
egyeztetés	után.

Bővebb	információ:	+36-70/601-6090
Gajda Gergő és Tóth Viktor

A Benzing csapata

Benzing versenyórák Bricon versenyórák
A	Bricon	elektromos	órák	(Little,	Xtreme,	

Speedy)	2015.	évi	szoftverében	történő	vál-
tozás	elemei:
-	 az	 egyesületi	 kompatibilitás	 beállítása	
más	egyesületi	rendszerek	felé,

-	Hitag	S	gyűrű	kizárólagos	elfogadása,
-	 órából	 letöltött	 eredmény	adatok	eljárá-
sának	pontosítása	(gyűrűszámok	vége	bi-
zonyos	 esetekben	 lemaradt),	 elérhetővé	
tétele	eredményszámolás	céljára,

-	órában	lévő	ki	nem	törölt	adat	egyértelmű	
jelzése,

-	kisebb,	tenyésztők	által	jelzett	funkcioná-
lis	hibák	javítása.

Az	 egyes	 Bricon	 óratípusokhoz	 tartozó	
szoftver	 verziók	 továbbra	 is	 szabadon	 elér-
hetők.	 A	 Clubmastert	 csatlakoztatni	 kell	 a	
Bricon	Club	Editor	alapnevező	programhoz,	
amely	internet	kapcsolat	segítségével	automa-
tikusan	letölti	és	tárolja	azokat	a	Clubmaster	
12.	menüpontjában.	Innen	az	egyesület	vagy	
az	 alapnevezést	 végzők	 könnyedén	 tudják	
majd	a	szoftvercserét	elvégezni.
A	fenti	frissítések	várható	megjelenési	ide-

je:	2015.	február	közepe.

Pethő Attila 

Sima	lakossági	hirdetés	/20	szóig/		3.000,-	Ft/hó
Sima	 lakossági	 hirdetés	 20	 szón	 felül	
szavanként	 	 				200,-	Ft
1/8	oldalas	keretes	hirdetés	 10.000,-	Ft/hó
1/4	oldalas	keretes	hirdetés	 20.000,-	Ft/hó
1/2	oldalas	keretes	hirdetés	 50.000,-	Ft/hó

Kedvezmények:
Évi	5	megjelenés	esetén	20	%,	évi	3	meg-
jelenés	esetén	15	%.
A	hirdetési	díjak	az	ÁFA-t	tartalmazzák.
Lapzárta: minden hónap 20. napja.
A	 hirdetés	 megjelenésének	 előfeltétele	
a	 hirdetési	 díj	 postai	 feladását	 igazoló	
feladóvevény	 másolatának	 és	 a	 hirde-
tés	szövegének,	képének	megküldése	az	
alábbi	címek	egyikére:
Postacím: Magyar	 Postagalamb	 Sport-
szövetség,	1076	Budapest,	Verseny	u.	14.
E-mail:  info@postagalamb.hu
	 szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364

A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Hirdetés feladási 
tájékoztató - 2014
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Kivonatos tartalmú jegyzőkönyv a 2014.10.18-i 
országos tanácskozásról

Készült	 a	Magyar	Postagalamb	Sportszö-
vetség	 elnökségének	 és	 tagszövetségi	 elnö-
keinek	2014.	október	18-án,	9	órakor	tartott	
üléséről.	Helyszín:	CSILI	Művelődési	Köz-
pont,	Budapest.
Jelen	vannak	a	mellékelt	jelenléti	ív	szerint	

az	 elnökség	 tagjai	 és	 a	 tagszövetségek	kép-
viselői.

Napirendi pontok:
1.	Tájékoztató	a	2014.	évi	versenyekről,	a	

2015.	évi	versenyzési	tervek
Előadó: Konrád János, Doholúczki Tibor
2.	Az	59.	Országos	Kiállítás	és	a	XXXIV.	

Postagalamb	Olimpia	szervezési	előkészüle-
tei

Előadó: Tóth István, Bárdos István
3.	Az	olimpiai	szervezési	feladatai	és	 tör-

ténései
Előadó: Bárdos István
4.	Versenybizottsági	ügyek	és	határozatok,	

Fegyelmi	bizottsági	ügyek	és	határozatok
Előadók: bizottságvezetők
5.	Évkönyv	2014,	Átigazolások	2014,	Ki-

tüntetések	2014
6.	Aktuális	témák

Bárdos	István	elnök	köszönti	a	megjelen-
teket.	Az	eddigi	évektől	eltérően,	az	elnökség	
döntése	 alapján,	 idén	 nem	 kerül	megrende-
zésre	a Bajnokok kiállítása.
Jegyzőkönyv	 vezetőnek	 javasolja	 Pethő	

Attilát,	 hitelesítőknek	 pedig	 Kucsera-Tóth	
Károlyt	és	Végh	Kálmánt.
A	jegyzőkönyvvezetőt	és	a	hitelesítőket	a	

jelenlévők	egyhangúlag	elfogadják.

1. Tájékoztató a 2014. évi versenyekről, 
a 2015. évi versenyzési tervek

Doholúczki Tibor	kezdi	az	értékelést:
Sok	 feladat	 volt	 a	 versenyszezon	 előtt.	

Ilyen	pl.	a	gépkocsik	átnézése	(komfort,	biz-
tonságos	szállítás	stb.).
32	gépkocsi	volt	120	000	galambra.	95	000	

hosszútávra.	 A	 tagszövetségek	 a	 felét	 sem	
tudták	 kihasználni	 szállító	 kapacitásukat	 pl.	
a	magdeburgi	hétvégén.
Az	összefogás	lehetősége	adott.	Ami	nehe-

zíti	a	dolgot	az	a	ketrecméret,	ezt	szabványo-
sítani	kellene	majd	az	új	felépítményeknél.
Ismerteti	 a	 tagszövetség	 szerinti	 statisz-

tikát	 az	 autókra	 vonatkozóan.	 Egyik	 kocsin	
sincs	klíma,	az	nem	is	 igazán	szükséges,	de	
40%-án	nincs	ventilátor	sem.	A	galambok	ki-
eresztése	5-90	mp-en	belül	 lehetséges.	 1:57	

volt	a	leghosszabb	kieresztési	idő	idén	a	fel-
vételek	alapján.
Szigetelés:	 a	 tetőszigetelés	 46%-nak	 hi-

ányzik,	 98%-nak	 nincs	 oldalszigetelése.	 A	
szigetelés	fontos,	mert	a	galambok	1-2	estét	
be	 vannak	 zárva,	 komfortérzetük	 nagyban	
függ	a	hőmérséklettől.	(levegő	hőmérséklete	
és	a	sugárzó	hőmérséklet).	Megterhelő	lehet	
a	szervezetüknek.	A	tető	80-90	fokra	tud	me-
legedni,	 amelyet	 a	 menetszél	 tud	 hűteni.	A	
számtani	 közép	 adja	 a	 belső	 hőmérsékletet.	
Sok	energiát	elpazarolnak	a	galambok	már	a	
szállítás	során.	A	szigetelt	tető	a	legfontosabb	
ezek	közül.	Szellőzik,	amikor	megy	az	autó.	
Összesen	 120	 000	 galambos	 kapacitás	 van,	
mellette	30-40	ezres	alvó	kapacitás.	Ez	nagy	
lehetőség.
A	 tagszövetségi	 weboldalak	 és	 eredmé-

nyek,	 GPS,	 videó	 feltöltése	 is	 ellenőrzésre	
került.	 Az	 internetes	 felület,	 eredmény	 a	
gyors	reagálás	miatt	fontos.	A	GPS	alapfelté-
tel.	Enélkül	nem	lehet	eredmény.
Videó:	tárhely	nem	szükséges,	a	megosztón	

keresztül	is	közzé	lehet	tenni	a	felvételeket.
Kontroll	 csoport	 alakult	 20	 fővel.	 Or-

szágos	 ellenőrzési	 jogkörrel	 rendelkeznek.	
Egész	évben	nem	érkezett	panasz	a	csoport-
ra.	A	jövőben	a	gk.	vezetőknek,	kísérőknek,	
tagszövetségi	 és	VB	elnököknek	megbeszé-
léseket,	 továbbképzéseket	 kell	 hivatalos	 az	
szervezni.

Konrád János	elmondja,	hogy	kb.	10	éve	
le	kell	adni	március	1-re	a	versenyprogramot,	
röpcsoporti	 beosztásokat	 stb.	 Ezt	 nagyrészt	
leadták,	 de	 legkésőbb	 a	 versenyek	megkez-
déséig	pótolták	a	hiányosságokat.
A	3.	versenyhétig	42	változás	volt,	azután	

nem	követte	már	az	eseményeket.	Aki	esetleg	
nem	pótolta,	pótolja	be,	mert	az	NB	számolá-
sa	folyamatban	van.
A	4.	 és	5.	út	környékén	a	 tagszövetségek	

kb.	 60	 %-a	 tudta	 és	 csinálta	 a	 feladatokat,	
amelyek	egy	 része	új	volt.	A	szezon	végére	
2-3	tagszövetség	nem	tett	eleget	a	kötelezett-
ségének.
A	 tagszövetségi	VB-k	 határozottan	 jártak	

el.	A	tagok	egy	részének	tetszik	ill.	nem	tet-
szik,	ha	hétköznap	van	a	verseny.	Katasztrófa	
2-3	esetben	történt.
A	 kiírt	 versenyprogramot	 végrehajtották.	

Az	idei	év	biztató	volt	a	jövőre	nézve.
A	 magdeburgi	 versennyel	 kapcsolatban	

elmondja,	hogy	elég	jó	színvonalon	lett	meg-
rendezve.	1103	m/s	eredménye	volt	az	elsők-
nek,	nehezített	a	déli	szél.

Kérdés a jelenlévők részéről nem érkezik 
2014-el kapcsolatban.
A	 2015-ös	 tervezet	 lényeges	 javaslata,	

hogy	 utólag	 kerüljenek	 kiemelésre	 és	 nem-
zeti	 összesítésbe	 történő	 beszámolásra	 a	
legjobb	kategóriánkénti	utak.	Ez	alapján	egy	
utat	mindenkinek	csak	egy	helyre	lehet	szá-
molni.	Az	anyagban	két	héttel	korábbra	ke-
rült	a	magyar	galambászok	hétvégéje.	Itt	sem	
szerepel,	hogy	kötelező.	A	tagoknak	azonban	
biztosítani	kell	a	lehetőséget.
Változás	 az	 5	 zónára	 bővítés.	 Eddig	 a	 2.	

zónában	 vett	 részt	 a	 galambok	 több	mint	 a	
fele.	 Javaslat:	 50	 km-es	 sávokban	 értékelni	
2015.	évben.
Anker	 Bajnokságnál	 eddig	mindig	 a	 tag-

szövetségi	 eredmény	 került	 értékelésre,	 ja-
vaslat,	 hogy	 lehessen	 50	 fő	 1000	 galamb	 a	
feltétel	mellett	bármely	szintről	értékelni.
A	 Dúcbajnokság	 3	 régiós	 bajnokság	 és	

az	 500	 km	 feletti	 verseny.	 4	 verseny	 lenne.	
Ezzel	kapcsolatban	minden	 tagszövetség	el-
döntheti,	hogy	mely	utakat	szeretné.
Magdeburg	 kivételével	minden	más	 eset-

ben	lehet	mást	választani.
Bárdos István	 elmondja	 a	 tervezettel	

kapcsolatban,	hogy	több	állandó	dolgot	sze-
retnénk	megtartani.	Emellett	cél,	hogy	csök-
kenjen	 a	 versenyzési	 kényszer.	 A	 maraton	
bajnokság	kiírásánál	szintén	1.	és	2.	csapatot	
kell	 megnevezni.	 Felvetődött	 hogy	 legyen	
kevesebb	a	20	db-os	fiatal	csapat.
Felvetődött	 továbbá,	 hogy	Dessau	 legyen	

Magdeburg	helyett.
A	 2014-es	 versenykiírás	 alapján	 a	 fiatal	

nemzeti	 gyűrűs	 verseny	 díjazása	 a	 700	 Ft/
gyűrű	 összegen	 alapul	 úgy,	 hogy	minimum	
10	helyezett	galambot	díjazni	kell.
Fontos	azonban	tisztázni,	hogy	amit	olim-

piai	hozzájárulásként	fizettek	a	tagok	és	kap-
tak	érte	olimpiai	gyűrűt,	abból	nem	lehet	700	
Ft-ot	visszaadni	díjazásra.
Javasol	egy	újabb	speciális	versenyt	meg-

rendezni	olimpiai	gyűrűs	galamboknak	2015	
évben.	Az	MTV-vel	 együttműködve	 legyen	
július	 utolsó	 hétvégéjén	 határon	 túli	 váro-
sokból	szervezve.	Célja	a	figyelemfelhívás,	a	
postagalambsport	népszerűsítése.
Elmondható	 tehát,	 hogy	 néhány	 változás	

van	 a	 kiírásban,	 feltételekben,	 de	 az	 alapok	
nem	 változtak.	Decemberi	 elnökségi	 ülésen	
véglegesítjük	a	kiírást,	ehhez	december	1-ig	
kérünk	változtatási	javaslatot	minden	tagszö-
vetségtől.
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Nagy Endre: Az	olimpiai	gyűrűkkel	kap-
csolatos	 feszültséget	 az	 okozta,	 hogy	 az	 is	
nyerhet	 pénzdíjat,	 aki	 nem	 fizet	 díjalapot	 a	
gyűrű	után.
Dessau	és	Magdeburg	feleresztési	hely	kö-

zött	ég	és	föld	a	különbség.	Dessau	sportsze-
rűbb	a	3.	zóna	felé.

Bárdos István: A	 Syma	 csarnok	 bérlése	
13	millió	+	áfa.	A	küldöttgyűlés	döntése	után	
a	tagok	hozzájárulnak	az	olimpiához	három-
szor	ezer	forinttal.	Erre	adunk	3	gyűrűt,	hogy	
a	 későbbiek	 során	 részt	 vehessenek	 teljes	
joggal	a	versenyen.
2015.	évre	1,5	millióra	lett	javasolva	a	fia-

tal	olimpiai	gyűrűs	díjalap,	az	olimpiai	hoz-
zájárulás	miatt.
Felveti,	 hogy	 pusztán	 informális	 szinten	

adjanak	 szavazatukkal	 véleményt	 arra	 vo-
natkozóan,	 hogy	 egyetértenek	 azzal,	 hogy	
a	 hozzájárulásból	 adjunk	 vissza	 700	 Ft-ot	
vagy	sem?
A	jelenlévők	közül	senki	nem	ért	egyet	

azzal,	 	 hogy	 a	 Szövetség	 adjon	 vissza	
700	Ft-ot.

Bátor Antal: Az	olimpiai	gyűrűkkel	kap-
csolatban	 dönteni	 kell	 a	 tagszövetségnek.	
Jobb,	ha	méltányolja	házon	belül	a	díjazottak	
körét.	Előrelátó	a	zóna	újraosztása.	Az	egy-
éves	 derby	 is	 legyen	 így.	A	 fiatalok	 verse-
nyénél	jobb	a	10-es	csapat.	Ami	gondot	okoz	
véleménye	szerint,	hogy	bár	anno	támogatta	
a	nem	versenyző	galamb	küldésének	lehető-
ségét	 fiatal	 versenyeken,	 kiderült,	 hogy	 sok	
gondot	 okoz.	Alig	 tudnak	 versenyezni.	Aki	
versenyen	kívül	akar	küldeni,	akkor	küldhes-
sen,	de	10	galambot	kötelező	legyen	gyűrűz-
ni.

Szabó János	 elmondja,	hogy	 	2	éve	nem	
tudunk	 zónaversenyt	 rendezni.	 Kérdése,	
hogy	van-e	 arra	 lehetőség,	 hogy	 simán	 tag-
szövetségi	eredményből	koeffel	bele	lehessen	
kerülni	az	értékelésbe.	A	létszám	nincs	meg	
hozzá.	A	versenyen	kívüli	galambszállítással	
nem	ért	egyet.	Kérdezi	továbbá,	hogy	milyen	
kritériumai	vannak	a	Kontroll	csoportba	való	
bekerülésnek?

Nagy Ottó:	 2015-re	 több	 olyan	 versenyt	
kellene	rendezni	mint	Magdeburg.	Tetszik	a	
több	városból	 történő	versenyzés,	de	az	NB	
számolása	téves.	Az	elv	lényeges,	hogy	leg-
alább	két	lehetőség	legyen.
A	klub	alakulását	segíteni	kell.
Nagy Endre támogatja,	 hogy	 a	 fiatalok	

versenyénél	 a	 csapatlétszámban	 legyen	 lét-
számcsökkentés.
Elmondja,	 hogy	 októbertől	 miden	 civil	

szervezetet	 vizsgálni	 fognak	 a	 régiójukban	
(ügyészség).	 Ellenőrzik	 a	 képviselő	 nevét,	
adatait	stb,	továbbá	vizsgálják	a	10	tag	meg-
létét	is.

El	 kell	 gondolkodni	 azon,	 hogy	 minden	
tag	 lépjen	 be	 egy	 tagszövetséghez,	 amely	
kevesebb	 rezsivel	 jár.	Olyan	 információk	 is	
keringenek,	 hogy	 amennyiben	 6	 hónapnál	
régebben	nincs	10	fő	az	egyesületben,	akkor	
meg	kell	szüntetni	automatikusan.

Kupai Béla:	2016.	január	1-ig	át	kell	dol-
gozni	 az	 alapszabályokat	 az	 új	 Ptk.	 szerint.	
Adatszolgáltatás	 elmaradása	 esetén	 ne	 kap-
jon	versenyengedélyt	a	tag.

Bárdos István:	 egyesületek,	klubok	saját	
tagjaiknak	 rendezhetnek	 csak	 versenyt,	 tag-
szövetségi	 koordinálással.	Amit	 az	 alapsza-
bályunkban	elfogadtunk,	 azt	 a	bíróságon	be	
kell	 jegyeztetni.	 Ez	 mindig	 így	 van.	 4	 éve	
kérjük	 az	 egyesületek	 helyzetének	 rendezé-
sét.	Alapvető	dolog,	hogy	csak	annak	adunk	
szolgáltatást,	aki	tagja	a	Szövetségnek.
Ajánlanunk	 kell	 a	 tagoknak	 versenyeket,	

programokat.	Ez	az	ajánlat	pedig	a	Nemzeti	
Bajnokság	kiírása.	Ismét	felhívja	a	figyelmet,	
hogy	december	1-ig	vár	javaslatokat	a	terve-
zettel	kapcsolatban.

2. Az 59. Országos Kiállítás és a XXXIV. 
Postagalamb Olimpia szervezési előkészü-
letei
Az	 országos	 kiállítással	 és	 az	 olimpiával	

kapcsolatban	 Tóth István	 elmondja,	 hogy	
az	elmúlt	40	év	legnagyobb	kihívása	előtt	áll	
a	Szövetség	és	a	Bíráló	Bizottság.	20-22	fős	
stábot	állítottak	össze	a	feladatok	elvégzésé-
re.	Kell	 továbbá	40	ember	az	építéshez	és	a	
bontáshoz.	Pest	környékiek	segítségét	szeret-
né	kérni	elsősorban.
A	tagszövetségi	kiállítások	december	7-ig	

mindenütt	lebonyolításra	kerüljenek.
Nem	mindegy,	hogy	milyen	olimpiát	ren-

dezünk.
Minden	kerület	 jelezze,	hogy	mikorra	kér	

bírót.
Bárdos István: 2015.	 január	 12-én	 még	

nem	lehet	felrakni	a	ketreceket.	13-án	lehet,	
és	fél	nap	van	rá.	13-án	este	már	fogadjuk	a	
galambokat.	 Szoros	 az	 időbeosztás.	 1000-
1000	ketrecet	kértünk	a	 lengyel	 és	 a	 román	
szövetségtől,	 a	 többit	 a	 magyar	 szövetség	
ketreceivel	oldjuk	meg.	Nem	szabad	elfeled-
ni,	hogy	a	standokra	is	kell	sok	ketrec.
Az	FCI	kategóriáknál	a	standard	fiatal	be-

jött	 egy	 új	 kategóriaként,	 2-2	 galambot	 je-
lent.

Csak internetes anyagküldés lesz. Ga-
lambot	csak	tagszövetségi	szinten	lehet	vinni	
a	kiállításra.
Nincs	idő	a	határidőn	túli	dolgokra,	ügyin-

tézésre,	azokat	be	kell	tartani.

3. Az olimpia szervezési feladatai és tör-
ténései

Bárdos István	az	olimpiával	kapcsolatban	
ismerteti	röviden	az	eddigi	történéseket:
-	 augusztus	 20.	 ünnepségeihez	 kapcsoló-

dóan	népszerűsítő	kampány	zajlott
-	Fradi	stadion	avatásán	 részt	vettünk	ga-

lambok	eresztésével
-	 postagalambos	 plakátokat	 készítettünk	

számtalan	helyszínre	az	országban	(legalább	
100)
-	Tiszafüreden	hivatalos	programokon	vet-

tünk	részt
-	 Debreceni	 virágkarneválon	 galambokat	

engedtünk
-	FCI	Világbajnokságot	rendeztünk
-	 csatlakozhattunk	 az	MTV	 élő,	 országos	

programjához
-	 10	 városba	 röptettünk	 a	 televízióban	 is	

látható	módon	galambokat
-	 a	 Mecsek	 Rallye	 megnyitóján	 postaga-

lambokat	engedtünk	fel
-	Tiszafüred	–	több	ezer	ember	részvételé-

vel	zajló	programon	Fazekas	Sándor	minisz-
ter	úr	engedett	galambokat.
A	megnyitó	az	„A”	csarnokban	lesz,	szom-

baton	 a	 Parlamentben	 kerül	 megrendezésre	
az	FCI	kongresszus.
Az	Európa	hajón	lesz	a	gálaest.
Az	olimpiai	belépő:	15	euró	naponta,	bér-

let	20	eur/	3	nap.
Európa	hajó:	70	euró/fő.	Ide	600	személy	

mehet	 fel,	 150	 jegyet	 biztosítunk	 a	magyar	
galambászoknak.	 Jelentkezni kell annak, 
aki el szeretne jönni. Lehetőleg tagszövet-
ségen keresztül!
Az	MTV	adásában	decemberben	lesz	mű-

sor,	amely	az	olimpiát	promótálja.
A	Syma	csarnokba	kiállítási	belépő	jeggyel	

csak	a	Dózsa	György	út	felől	lehet	majd	be-
menni.

4. Versenybizottsági ügyek és határoza-
tok, Fegyelmi bizottsági ügyek és határo-
zatok

Bárdos István	 felolvassa	 Gyulai	 József-
nek,	a	Fegyelmi	Bizottság	elnökének	levelét	
az	elmúlt	időszak	fegyelmi	ügyeivel	kapcso-
latban.	
-	Szeghalmi-Ország	versenyző	páros,	
-	Czékus	János	fellebbezése	
-	22.	tagszövetség	galambeltűnése.
Konrád János: versenybizottsági	 ügyek-

kel	kapcsolatban	
-	Szeghalmi-Ország	 (Kalló)	 versenyzőpá-
ros	

-	22.	tagszövetség	
-	27.	tagszövetség	
-	10.	tagszövetség
-	06.	tagszövetség
-	07.	tagszövetség	
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-	21.	tagszövetség	fegyelmi	ügyei
Bárdos István: 2014.	 áprilisában	megje-

lent	az,	hogy	milyen	kritériumokat	írtunk	elő	
a	hivatalos	versenyekhez.
Több	 feljelentés	 érkezett	 a	 Főügyészség-

hez,	bírósághoz
-	Kaló	Ádám
-	Czékus	János
-	Molnár	Mihály
Scheily	Gábor	2014-ben	is	több	helyen	tett	

feljelentést	 a	 Szövetséggel	 szemben:	 rend-
őrség,	ügyészség,	NAV.	Mellékeljük	a	NAV	
határozatot:

Nagy Ottó: végig	kell	gondolni,	hogy	a	rá-
galmazókkal	mit	kell	csinálni.	Mindenkinek	
van	egy	 tűrőképessége.	Van	minden	 tagszö-
vetségben	olyan,	hogy	valaki	vádolja	a	veze-
tőt.	Figyelembe	kell	venni	az	alapszabályt.

5. Évkönyv 2014, Átigazolások 2014, Ki-
tüntetések 2014
Bárdos	István	ismerteti,	hogy:
-	az	évkönyv	anyagának	leadási	határideje	

október	31.	Ismerteti	a	tagszövetségek	részé-
re	rendelkezésre	álló	oldalszámokat.
-	 az	 átigazolási	 időszakot	 módosította	 az	

elnökség:	október	15.	–	november	15.
-	a	kitüntetéseknél	cél,	hogy	a	tagszövetség	

intézze,	figyelni	kell	arra,	hogy	megfeleződ-
tek	a	keretszámok
-	a	gumigyűrű	 rendelést	 	 le	kell	 adni	egy	

hónapon	 belül.	A	 tagszövetségek	 jelezzék	 a	
kívánt	darabszámot.

6. Aktuális témák
Szabó	Géza	halála	és	Barna	Miklós	lemon-

dását	 követően	 két	 elnökségi	 tagot	 kell	 vá-
lasztani.	Ehhez	a	VJB	előkészítő	munkájára	
van	szükség,	felkérjük.

Mészáros János	kért	egy	elnökségi	állás-
foglalást,	amelyet	az	ülés	végeztével	egyez-
tetnek	a	tagok.
2014-ben	4	doppingvizsgálatot	végeztünk.	

Mind	a	4	esetben	negatív	lett	az	eredmény.
Bárdos István:	 október	 1-től	 Aszódiné	

Karsai	Tímea	 elment	 egy	 állatpatikába	 dol-
gozni.	 Az	 irodai	 munkában	 változás	 lesz,	
hogy	 a	 pénztár	 9-13	 óra	 között	 tart	 nyitva.	
Kérem	figyelembe	venni.

Kupai Béla: megjelenik	 az	 egyéni	 adat-
lap	a	Szaklapon	és	a	honlapon	keresztül.	Az	
egyesületek	 adatlapjai	 is	 ott	 vannak.	 az	 új	
Ptk.	miatt	mindenkinek	kötelező	kitölteni.

Jegyzőkönyv:	Pethő Attila
Hitelesítők:

Kucsera-Tóth Károly
Végh Kálmán
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16. Tagszövetség bajnoka 2014 - Bederna dúc

Tgsz.	Rövidtávú	Csapatbajnokság:	9.
Tgsz.	Középtávú	Csapatbajnokság:	2.
Tgsz.	Hosszútávú	Csapatbajnokság:	1.
Tgsz.	Általános	Mesterfokú	Bajnokság:	1.
Tgsz.	Fiatal	galambok	Csapatbajnoksága:	1.

Nagy	 örömünkre	 szolgál,	 hogy	 a	 2014-es	
évi	 eredményeink	 alapján	 ismét	 bajnokok-
ként	 mutatkozhatunk	 be.	 A	 galambászatot	
2011-ben	kezdtük.	Sikeres	időszak	telt	el	szá-
munkra,	ugyanis	már	2012-ben	és	2013-ban	is	
bemutatkozhattunk	fiatal	galambok	bajnokai-
ként	a	tagszövetségben,	számtalan	tagszövet-
ségi	díjjal.	2013-ban	már	a	fő	versenyen	is	3.	
helyezést	értünk	el	az	általános	bajnokságban	
és	3.	helyezést	a	tagszövetségi	hosszútávú	baj-
nokságban,	kezdő	1-2	éves	galambokkal.
Idén	 1-2-3	 éves	 galambjaink	 sikereikkel	

bebizonyították,	hogy	képesek	tagszövetségi	
bajnokságot	nyerni.	Valamint	a	fiatalok	ver-
senyét	is	zsinórban	harmadjára	nyertük	meg.	
Az	idei	versenyévben	a	fő	versenyeken	14	db	
tagszövetségi	díjat	 (ebből	4	db	első	díj),	25	
db	egyesületi	díjat,	 a	Fiatalok	versenyén	10	
db	díjat	nyertünk.
Galambjaink	továbbra	is	a	jól	bevált	vérvo-

nalak	keresztezéseiből,	vonal	illetve	rokonte-
nyésztéseiből	keltek.	A	mára	már	leszelektált	
tenyészetünkből	 hagyjuk	 meg	 a	 versenyző	
galambjainkat.	 Legjobb	 versenyzőink	 a	 ke-
resztezésekből	keltek,	 kelnek.	Tenyész	 állo-
mányunk	továbbra	is	Ad	Schaerlaeckens,	C.	
Schroevers	illetve	Louis	Van	Loon	származá-
sú	galambok	kombinálásai.	Idén	már	kizáró-
lag	a	bevált	vérvonalakat	soroltuk	ide.
Illetve	megtalálható	még	 dúcunkban	 2	 db	

eredeti	 Schaerlaeckens	 galamb,	 ami	 párban	
nagyon	jó	versenyző	utódokat	kelt.	Versenyző	
galambjaink	 kizárólag	 a	 tenyészeink	 utódai.	
Minden	 évben	 keményen	 szelektáljuk	 ver-
senyző	illetve	tenyész	állományunkat,	csak	így	
várható	jó	eredmény	véleményünk	szerint.
Galambjaink	beszerzésében	a	pápai	Csor-

dás	Károlytól	illetve	a	biatorbágyi	Grampsch	
Istvántól	kaptunk	segítséget.

Három	 éve	 folyamatosan	 szelektáljuk	 ál-
lományunkat.	 Csak	 a	 legjobb	 versenyzőink	
szüleit	hagyjuk	meg.
Jelenleg	24	pár	tenyész	galambbal	rendel-

kezünk,	 és	 ott	 tartunk,	 hogy	 egyenlőre	nem	
tudunk	mit	 szelektálni,	mert	minden	 párból	
született	már	kerületi	díjas	illetve	tagszövet-
ségi	champion	galamb.	Tenyészeink	kisebb-
nagyobb	 rokonságban	 állnak	 egymással,	
illetve	3-4	családból	állnak,	amiket	kereszte-
zünk,	illetve	vonal	tenyésztünk.
Legszebb	 eredményeinkről	 2012-2014-ig	

a	16-os	Tagszövetségben:
Mödling	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17/	1478	g

St.Pölten	1,2,3,4,5,6,9,10,11,15/	880	g
Wels	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,
17/	493	g

Passau	1,2,3,4,5/	3233	g
Passau	1,2,3,4,5/	1626	g
Aurach	1,3/	306	g
Passau	1/	1017	g
Rottendorf	1,5,9/	303	g
Rottendorf	Zóna	3./	4707	g
Rottendorf	Zóna	1./	3979	g
Mödling	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26/	621	g

St.	 Pölten	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,	
15,16,17,18,19,20,21,22,23/	527	g

Amstetten	 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1
5,17,18,20/	417	g

Mödling	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10/	2141	g
Wels	1,2,3,4,5	/	1726	g
Passau	1,2,7,10,11,13,14/	1254	g
Dessau	1,10,14/	272	g
Magdeburg	3/	363	g
St.Pölten	 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,	
15,16,17,18,19,20,21,22,23,24/	447	g

Haag	1,2,3,4,5,6,7/	392	g
Dessau	Zóna	5./	5828	g
Tgsz.	Középtávú	champion	tojó	2013.:		1.
Tgsz.	Hosszútávú	champion	tojó	2013.:	1.
Tgsz.	Hosszútávú	champion	hím	2013.:	1.
Tgsz.	Fiatal	champion	2013.:		1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,14,15,16,20,21,22

Tgsz.	Középtávú	champion	tojó	2014.:		1.
Tgsz.	Hosszútávú	champion	hím	2014.:	1.
Tgsz.	 Fiatal	 champion	 2014.:	 1,2,3,4,7,8,9,	
14,15,16,17,18

Néhány szó a galambjaink verseny alatti 
ellátásáról:
Galambjainkat	 márciusban	 párosítjuk,	

tojásról	 özvegyítjük,	 majd	 a	 totál	 özvegy-
ség	 elvei	 szerint	 saját	 lehetőségünknek	 és	
időnknek	 kialakítva	 versenyzünk	 tojókkal-
hímekkel	 egyaránt.	Versenytakarmányunkat	
magunk	 keverjük	 jó	 minőségű	 magokból,	
amit	 kimérve	 adagolunk	 madarainknak.	
Az	 egészségi	 állapotot	 illetve	 a	 betegség	
megelőzést	 Vétek	 János	 által	 forgalmazott	
Giantel	gyógyszerekkel	oldjuk	meg.	Gyógy-
szerezésben	 törekszünk	 az	 egyszerűségre:	
Tricho-40-et	 és	Orni-DS-t	 kapnak	alkalom-
szerűen.
Vitaminozást	 és	 takarmány	 kiegészítést	

Nagypál	László	által	forgalmazott	kiváló	mi-
nőségű	termékekkel	oldjuk	meg.	Bevált	évek	
óta:	Usne	Gano,	Duval	sörélesztő,	grittek	és	
különböző	olajok.
Galambjaink	 napi	 2x1	 órára	 lehetőséget	

kapnak	 ház	 körüli	 tréningre,	 annyit	 száll-
hatnak	 amennyit	 akarnak.	Rövid-,	 középtáv	
hetén	heti	1x	kapnak	egy	30	km-es	magántré-
ninget	ami	nekünk	Komárom	általában.
Madaraink	mellé	 idén	 is	 hoztunk	 további	

erősítésnek	 szánt	 galambokat	 továbbra	 is	 a	
pápai	Csordás	Károly,	biatorbágyi	Grampsch	
István	illetve	a	bakonyjákói	Szappanos	István	
galambász	barátainktól.	Köszönjük	nekik.
E	sportbarátainktól	kapott	galambok	szin-

tén	rokonságban	vannak	a	már	nálunk	siker-
rel	kipróbált,	szintén	tőlük	származó	tenyész	
galambjainkkal	illetve	sajátjainkkal	is	többé-
kevésbé.	Így	a	„családunk”	tovább	bővül	to-
vábbi	„rokon”	galambokkal.	Bízunk	további	
sikereikben.
Köszönetet	szeretnénk	mondani	még	a	bu-

dapesti	Horváth	Károly	galambász	barátunk-
nak,	 akitől	 sok	 szakmai	 segítséget	 kaptunk,	
és	 ígérete	 szerint	 továbbra	 is	 számíthatunk	
segítségére.	Valamint	Pintér	Zsolt	és	Ferenc	
barátainknak	 szintén	 köszönjük	 a	 szakmai	
tanácsokat.
Köszönetet	mondanánk	még	Konrád	János	

elnökünknek,	 precíz,	 kitartó,	 önzetlen	mun-
kájáért,	amit	a	tagszövetségért,	egyesületün-
kért	a	C-12-ért	valamint	a	postagalambászo-
kért	tesz.
Gratulálunk	a	bajnokoknak	és	 további	 si-

kerekben	gazdag,	örömteli	galambászatot	kí-
vánunk	minden	sporttársunknak.

BD
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Gyermeknapi pályázat 1. rész

Kedvenc háziállatom és a postagalambok
Írta:	Farkas Lilla	9.	osztályos	tanuló

Az	 állatok	 elégedettséget	 és	 nyugalmat	
biztosíthatnak	a	számunkra.	A	leghűségesebb	
állat	a	kutya	illetve	a	ló.	Véleményem	szerint	
fontos,	 hogy	 tartsunk	 valamilyen	 házi	 ked-
vencet,	mert	rájuk	mindig	számíthatunk.	
A	 családunk	 kertes	 házban	 lakik,	 így	 le-

hetőségünk	 van	 állatok	 nevelésére.	 Kettő	
nagyon	hűséges	kutyusunk	van.	A	németju-
hászunk	Ropi	névre	hallgat,	a	tacskó-palota-
pincsi	keverék	ebünket	pedig	Macinak	nevez-
tük	el.	Két	külön	egyéniségek,	ezért	felváltva	
foglalkozunk	velük.	A	nagytestű,	eleven	Ropi	
imád	labdázni	és	folyton	azt	várja,	hogy	mi-
kor	 megyünk	 futni.	 Maci	 nyugodtabb,	 idő-
sebb	kutya.	Kedveli	a	simogatást,	illetve	
nagyon	szereti	a	hasát.	Az	utóbbi	néhány	
mondatban	úgy	mutattam	be	őket,	mint	
egymás	 tökéletes	 ellentétét,	 de	 szeret-
ném	 hozzátenni,	 hogy	 ennek	 ellenére	
nagyon	jól	kijönnek	egymással.
A	nagyszüleim	is	kertes	házban	élnek,	

így	 náluk	 is	 nevelkednek	 állatok.	 Az	
udvaron	 baromfi	 kapirgál,	 puli	 vigyáz	
a	 területre,	 a	 háztetőn	 pedig	 galambok	
ülnek.	 Igazi	 mesébe	 illő	 környezet.	 A	
dísztyúkok	 több	 fajtája	 megtalálható	
egymás	 mellett.	 Van	 itt	 itáliai,	 cochin,	
japán,	 holland	 búbos	 illetve	wajand	 is.	
Május	 21-én	 pedig	 nyolc	 csibe	 kelt	 ki,	
amelyek	 itáliai,	 illetve	bráma	 tyúkoktól	
és	kakasoktól	származnak.
A	 puli	 jó	 házőrző,	 engedelmes	 és	 a	

baromfikat,	 illetve	 a	 galambokat	 sem	
bántja.	 Ebből	 is	 az	 ösztönök	 tükröződ-
nek	vissza,	vagyis	az,	hogy	régen	ezeket	
a	magyar	kutyafajtákat	az	állatok	terelé-
sére	alkalmazták.
És	végül,	de	nem	utolsó	sorban	a	ga-

lambokról	 írok.	A	 kettő	 galambdúcban	
rengeteg	 galamb	 van.	 Az	 egyikben	 a	

posták	élnek,	a	fölötte	levőben	pedig	a	per-
gők.	Véleményem	 szerint	 a	monori	 pergők	
a	leglátványosabbak,	amint	a	„gallérjukkal”	
nyugodtan	 állnak	 a	 tetőn.	A	 „pörklik”	 igen	
látványosan	 tudnak	 repülni,	 hiszen	 a	 leve-
gőben	 átfordulnak,	 vagyis	 bukfenceznek.	
Szóval	 ezek	az	 állatok	 rengeteg	„feladatot”	
képesek	 végrehajtani,	 de	 a	 postagalambok	
még	 ennél	 is	 elképesztőbbek.	A	 faj	 az	 első	
és	a	második	világháborúban	élte	fénykorát.	
A	 katona	 postagalambokat	 csak	 engedély-
lyel	lehetett	tartani	és	hatalmas	értékük	volt.	
A	 hátország	 és	 a	 fronton	 harcoló	 katonák	
között	 ezek	 a	 rendkívül	 intelligens	 állatok	
közvetítették	 a	 híreket.	Az	 otthonmaradtak	
tenyésztették	a	galambokat,	majd	kis	levele-
ket	„postáztak”	hozzátartozóiknak.	A	katona	

postagalambok	 országot	 képesek	 voltak	 át-
repülni	és	tájékozódni	a	csőrükben	található	
érzékszervükkel.
Máskor	 a	 háborúban	 is	 használták	 a	 ga-

lambokat,	 akik	 nagy	 segítséget	 nyújtottak.	
Az	 arcvonalra	 két-három	 hétig	 kirakták	 a	
galambokat	 a	 hely	megismerése	 érdekében.	
Ezt	 követően	 kiengedték	 őket	 repülni	 a	 táj	
megfigyelése	 érdekében.	Ezután	útnak	 indí-
tották	a	katona	postákat,	akik	feltérképezték	
az	 ellenséges	 tábort.	 A	 kémlelő	 galambok	
közül	sokat	lelőttek,	ezzel	megakadályozva	a	
hírszerzés	lehetőségét.
Angliában	még	a	második	világháború	vé-

gén	is	alkalmazták	ezeket	az	okos	állatokat.	
Élt	közöttük	egy	fakó	hím,	amelyet	rengeteg	
„küldetésre”	 indítottak,	 és	 sokat	 segített	ha-
zájának.	Ezt	a	példányt	rengeteg	alkalommal	
próbálták	lelőni,	de	mindig	megmenekült.	A	
galambok	 gyakran	 kaptak	 kitüntetéseket	 és	
tisztségeket	ekkortájt.	Ez	a	fakó	hím	ezredesi	
rangot	viselt.
Sajnos,	 ma	 már	 lehanyatlóban	 van	 a	 ga-

lambászat.	Csak	szabadidős	tevékenységként	
tartják	őket.	Sport	is	fűződik	a	galambokhoz,	
mégpedig	 a	 röptetés.	 Ezekre	 egyesületek	 is	
vannak,	 és	 komoly	 technikákkal	 figyelik	 a	
galambokat.	A	reptetés	lényege,	hogy	a	pos-
tákat	minél	távolabbra	elviszik,	majd	elenge-
dés	után	a	madaraknak	vissza	kell	repülni	az	
otthonukba.	Ez	 időre	megy,	 a	 galambok	 lá-
bára	még	gumigyűrűt	is	szerelnek,	amelyet	a	
stopperórába	helyeznek	el.	
Véleményem	szerint	minden	állat	csodála-

tos,	és	mindegyikben	van	valami	különleges.	
A	postagalambok	tartása	minden	esetben	él-
ményt	 nyújt,	 bár	 akármilyen	 állatot	 is	 gon-
dozunk,	 ez	 mindig	 felelősséggel	 jár.	A	 sok	
törődés	mellett	persze	az	 élelem	és	 az	 eset-
leges	 versenyeztetés	 árát	 is	 figyelembe	 kell	
venni	mielőtt	házi	kedvencet	választunk,	hi-
szen	egy	egészen	kicsi	állat	is	rengeteg	pénzt	
emészthet	fel.

A	Magyar	Postagalamb	Sportszövetség	pá-
lyázatot	hirdetett	érdeklődő	és	postagalambot	
tartó	gyermekek,	fiatalok,	egyesületek	részé-
re	az	alábbi	témakörökben:

1. Kedvenc állataim és a postagalambok
2. Postagalambjaim vannak, versenyzek, si-

keres versenyző szeretnék lenni
3. Postagalambász közösségem, egyesületem

Pályázni	lehetett	fotóval,	rajzzal,	történet-
tel	egyénileg	és	 iskolai	közösségeknek	egy-
aránt.	Cél	 az	 volt,	 hogy	 a	 beadott	 pályázati	
munka	 valamilyen	módon	 érintse	 az	 alábbi	
fontos	kérdéseket:
-	 Milyen	 élményei,	 gondolatai,	 tervei	

vannak	a	gyerekeknek,	fiataloknak	mai	vilá-
gunkban?
-	 Milyen	 galambász	 közösségek	 vannak	

közelükben,	 környezetükben	 és	 hogyan	 se-
gítik,	támogatják	a	galambok	iránt	érdeklődő	
gyermekeket,	fiatalokat?

Mindhárom	 kategóriába	 sok	 pályamunka	
érkezett	be.	A	hattagú	elbíráló	bizottság	nehéz	
helyzetben	volt,	mire	a	döntést	meghozta.

Díjazottaink:
Első kategóriában	beérkezett	8	rajz,	2	fo-

tósorozat	és	3	írás,	mindez	10	pályázótól.
1.	 Ivicz	 Netta,	 Tiszaalpár	 –	 nyereménye:	

egy	érem,	egy	tenyészgalamb	és	egy	2014-es	
évkönyv,
2.	Fehér	Dóra,	Isaszeg	-	nyereménye:	egy	

érem,	egy	tenyészgalamb	és	egy	2014-es	év-
könyv,
3.	Szabó	Zsófia,	Sükösd	-	nyereménye:	egy	

érem,	egy	tenyészgalamb	és	egy	2014-es	év-
könyv.

Második kategóriában	érkezett	5	 rajz,	4	
fotósorozat	és	4	bemutatkozás,	mindez	8	pá-
lyázótól.
1.	Szokodi	Virág	Kata,	Tatabánya	-	nyere-

ménye:	egy	érem,	egy	tenyészgalamb	és	egy	
2014-es	évkönyv,
2.	Takács	István	János,	Ács	-	nyereménye:	

egy	érem,	egy	tenyészgalamb	és	egy	2014-es	
évkönyv,

3.	Sztankó	Elemér	Krisztián,	Oroszlány	 -	
nyereménye:	 egy	 érem,	 egy	 tenyészgalamb	
és	egy	2014-es	évkönyv.

Harmadik kategóriában	 rajz	 nem	 érke-
zett,	4	fotósorozat	és	3	bemutatkozás,	mindez	
5	pályázótól.
1.	Mihalik	Csaba,	Orosháza	-	nyereménye:	

egy	érem,	egy	tenyészgalamb	és	egy	2014-es	
évkönyv,
2.	Grebenár	Jezamin	és	Alina,	Sorokpolány	

-	nyereménye:	egy	érem,	egy	tenyészgalamb	
és	egy	2014-es	évkönyv,
3.	 Geyerhosz	 Máté,	 Taksony	 -	 nyeremé-

nye:	 egy	 érem,	 egy	 tenyészgalamb	 és	 egy	
2014-es	évkönyv.

Minden résztvevő	 személyes	 köszönőle-
vélben	 értesítve	 lett	 az	 eredményről.	 Ezen-
kívül	 minden	 résztvevő	 egy oklevelet, egy 
belépőt és egy galambot kap, amit a 2015. 
január 15-i olimpián vehet át.
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Kedvenc állataim és a postagalambok
Írta:	Berki Zsolt	8.	c	osztályos	tanuló

A	kedvenc	állatom	a	nyúl,	mert	okos	állat.	
Ha	valamilyen	veszélyt	 érez,	 azonnal	 elisz-
kol.	Amikor	megszülettek	a	kis	nyulak,	akkor	
nagyon	büszke	voltam	a	nyulamra.	És	ami-
kor	láttam	napról	napra	fejlődni	a	kis	nyula-
kat,	öröm	töltötte	el	a	szívemet.
Amikor	az	egyik	délután	hazamentem,	egy	

postagalamb	 látogatta	 meg	 a	 kis	 nyulakat,	
és	 attól	 kezdve	minden	 nap	 ott	 ült	 az	 ágon	
a	kis	nyulak	mellett.	Az	egyik	nap	azonban	
a	galamb	nem	volt	ott	a	szokásos	helyén,	és	
aggódni	 kezdtem,	 mi	 történt	 vele.	 Amikor	
benéztem	a	galambokhoz,	láttam,	hogy	a	ga-
lamb	alatt	két	kis	tojás	van.
Két	 hét	múlva	 újból	megnéztem	 őket,	 és	

láttam,	hogy	két	kis	csupasz	galamb	van	az	
anya	alatt.
Ez	a	két	kis	fiók	napról	napra	fejlődött.	
Eljött	az	a	nap,	amikor	első	repülésükhöz	

készülődtek.	 Az	 egyik	 fiók	 bátortalanabb	
volt,	de	a	végén	ő	is	elszállt.

Vajon szeretem én a postagalambot?
Írta:	Ványi Zsombor	a	Ceglédi,	Táncsics	

Mihály	Általános	iskola	tanulója.

9	 éves	 diák	 vagyok,	 akit	 nagyapám	 ga-
lambszeretete	 már	 óvodásként	 megfogott.	
Még	 menni	 alig	 tudtam,	 de	 galambokat	 az	
udvaron	fürdés	közben	már	kergettem.	Nem	
értettem,	miért	nem	hagyják,	hogy	én	fürdes-
sem	meg	őket,	pedig	illatos	fürdősampont	is	
tettem	 a	 gumimedencébe.	 Emlékszem,	 ha-
ragudtam	 rájuk,	 amiért	 nem	 akartak	 velem	
fürdeni.
Később	amikor	nőttem,	és	elértem	a	kerti	

dúc	 ajtaját,	 kinyitottam	 azt,	 és	 a	 homokozó	
vödrömmel	 behordtam	 nekik	 a	 zsákból	 az	
ennivalót.	Nagyon	boldog	voltam,	hogy	 so-
kan	körülöttem	röpködnek.	Azt	mondta	a	pa-
pám,	 hogy	 annyira	 jól	 laktak,	 hogy	már	 fel	
sem	tudnak	szállni.	Már	a	következő	két	nap	
kajáját	 is	 elfogyasztották.	 Javasolta,	 hogy	 a	
jövőben	csak	vele	együtt	etessek.	Azt	hittem,	
hogy	jót	teszek	az	éhező	galamboknak.
Nővéremmel	egyszer	játékból	ebédet	főz-

tünk.	Kitaláltuk,	hogy	tojáslevest	készítünk.
De	 honnan	 vegyük	 a	 tojást?	 Mondtam,	

majd	én	szerzek	a	galambok	fészkéből.	A	kis-
vödrömbe	 4-5	 tojást	 kiszedtem	 a	 galambok	
alól.	Azért	csak	ennyit,	mert	az	egyik	galamb	
nagyon	megcsípte	a	kezem	fejét.	Elkezdünk	
főzni.	Sajnos	nem	voltak	jók	a	tojások.	Nem	
akartak	 kifolyni	 így	 módosítottunk	 tervün-
ket,	 és	 galamblevest	 főztünk	 belőle.	 Óriási	
volt	 papám	öröme	mikor	megkínáltuk	 vele.	
Először	 meg	 se	 tudott	 szólalni,	 de	 utóbb...	
Ekkor	zár	került	a	galambosra	a	külső	beha-
tolók	ellen.	Ezután	együtt	galamboztunk,	ami	
számomra	mindig	 öröm	 volt,	 és	 felkelltette	
érdeklődésemet	a	madarak	iránt.
Nagyon	büszke	voltam	mikor	óvodás	cso-

portommal	meglátogattuk	papám	galambjait.	
Én	 magyaráztam	 ovis	 társaimnak	 hogyan	
versenyeznek	a	galambok.	Megmutattam	az	
ennivalójukat,	majd	megfogtunk	egy	galam-
bot	és	ráraktunk	egy	kis	papírt,	amire	előtte	
három	gyerek	rárajzolta	az	ovis	jelét.	Ezt	kö-
vetően	papa	két	társammal	elvitte	a	galambot	
messzire,	és	felengedték.	Mire	megsimogat-
tunk	 néhány	kis	 fiókát	 (már	 a	 bátrabb	fiúk)	
megérkezett	a	galamb,	aminek	lábáról	lehúz-
tuk	a	papírt.	Ez	a	 levél	hetekig	az	óvó	néni	
asztalán	volt.	Jót	nevettünk	akkor	mikor	egy	
galamb	pont	az	óvó	néni	haját	kakilta	le.
Másodikos	koromban	a	Gyermek	Könyvtár	

szervezésében	nyári	 táborban	voltam.	Büsz-
keség	töltött	el,	mert	egyik	délután	a	papám	
volt	a	tanító	bácsi,	aki	a	galambokról	beszélt.	
Még	most	is	előttem	van,	amikor	megviccelt	
bennünket	a	tojásokkal.	Egy	kis	tálcába	fel-
tört	néhány	galambtojást,	hogy	megmutassa	
milyen	az	összetétele.	Jó	folyós,	sárga	színű	
volt.	Mikor	megismertük	a	tojás	belsejét	azt	
mondta,	hogy	tart	itt	a	kezében	még	egyet,	ki	
meri	 a	 falhoz	dobni?	A	könyvtáros	néni	 til-
takozása	 ellenére	 az	 egyik	 gyerek	 odavágta	
a	 tojást	 a	 tapétához,	 ami	meglepetésre	 nem	
tört	 össze,	 hanem	 ide-oda	 pattogott,	mint	 a	
pingpong	 labda.	 Műtojás	 volt.	 Ilyen	 élmé-
nyeknek	se	szeri	se	száma.	Én	ezért	szeretem	
a	galambokat.
Ma	 még	 nekem	 sincs	 saját	 galambom,	

mert	első	a	 tanulás,	utána	pedig	a	 sport	kö-
vetkezik.	Igazolt	focistája	vagyok	a	Ceglédi	
Vasutas	U-ll-es	csapatának.	Tanulás,	 család,	
sportolás	és	állatszeretet	harmonikusan	meg-
fér	egymás	mellett.
Ma	már	tudom:	szeretem	én	a	postagalam-

bokat! Maszlag Ágoston 5 éves ovodás készítette 
a  Máriabesnyői Bazilika Minor pünkösdi 

családi napján
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Egyveleg a kocka gömbölyűvé tételéről 2. 
avagy történelmi leckék galambápolóknak

Rajt! …avagy a „vízöntők” tana

Öntsünk	 végre	 tiszta	 vizet	 a	 pohárba!	
Kezdjük	 talán	 egyik	 alapvető	 szemléletbeli	
problémánkkal!	Csodaszerek	pedig	lőn,	nin-
csenek.	Létezik	a	dúc,	 létezik	a	 rendszer	 és	
létezik	 az	 egész	 éven	 át	 történő	 megfelelő	
szintű	ellátás.	
Ezen	 kívül	 léteznek	 bizonyos	 kritikus	

egészségügyi	 időszakok,	 mikor	 is	 galamb-
jainknak	 nagy	 valószínűséggel	 (gyógysze-
res)	 segítségre	 lehet	 szüksége.	 Amennyire	
egyszerűnek	tűnik	a	képlet,	legalább	annyira	
visz	 fals	 irányba	 a	 csodaszerek	 kizárólagos	
és	 állandó	 keresése.	 Mivel	 rajzkészségem	
erősen	tendál	(közelít)	a	nagy	kerek	origóhoz	
(nullához),	grafikus	segítségét	kértem	a	ma-
gyar	postagalambászat	karikatúrájának	meg-
rajzolására.	Sportunk	-	kissé	szarkasztikusan,	
leginkább	-	hordóikat	vízzel	tölteni	próbálók	
(„vízöntők”)	 versenyéhez	 hasonlítható.	 Bár	
hordóink	 dongái	 Liebig	 hordójához	 hason-
lóan	 különböző	 magasságban	 „korhadtak”,	
versenyzőinknek	még	csak	esélyük	sem	lehet	
hordóikat	legalacsonyabb	donga	magasságá-
ig	tölteni.	Hogy	ez	cinikus	tréfa,	vagy	fejem-
be	vettem	Liebig	elméletének	megdöntését?	
Önökre	bízom…
Hitem	szerint	problémáink	már	az	alapok-

nál	 mindent	 eldöntenek…	 A	 hordó(k)nak	
–	 melyet	 sok	 esetben	 erőn	 felüli	 áldozatok	
árán	próbálunk	megtölteni	–	ugyanis	 lyukas	
a	feneke.	A	legnagyobb	lyuk	éppen	értékren-
dünk	 és	 szemléletünk	 alapjaiban,	 jelképes	
„hordójának”	 alján	 tátong.	 Szemléletünk	 és	
értékrendünk	 „hordójából”	 emiatt,	 azon	 túl,	
hogy	nem	elég,	hogy	legnagyobb	mértékben	
ömlik	 a	 víz,	 töltésére	 alig	 áldozunk	 energi-
át...	Technológiánk	és	genetikai	potenciálunk	
szintén	 foltozásra	 érdemes.	 Magyarul:	 ahe-
lyett,	hogy	 tudatosan	átgondolva,	megfelelő	
(elméleti)	 alapokat	 teremtve,	 kényelmesen	
sétálgatva	 –	 valóban	 hobbiként,	 örömünket	
lelve	–	töltögetnénk	fránya	hordóinkat,	erőn	
felüli	 áldozatokat	 vállalva	 sincs	 esélyünk	 a	
vízoszlopnak	még	 a	 legalacsonyabb	 dongá-
ig	történő	emelésére	sem.	S	ahelyett,	hogy	a	
hordó	 fenekére	 pillantanánk	 (rendezni	 pró-
bálnánk	az	alapokat),	ember	feletti	áldozato-
kat	vállalva	(túlvállaljuk	magunkat)	hordjuk	

tovább	 a	 vizet…	 …de	 hát	 mitől	 is	
„rohadt	 ki”	 galambászatunk	 hordó-
inak	 alja?	 A	 kérdés	 természetesen	
rendkívül	összetett	válaszokat	kíván.	
Így	is	hosszúra	nyúló	írásomban	csu-
pán	 a	 fiziológiai	 anomáliák	 alapjai-
nak	tárgyalására	szorítkozom…

A vég kezdete
Problémáink	 valahol	 a	 hatvanas	

évek	elején	kezdődtek.	Galambásza-
tunk	 ebben	 az	 időben	 egy	 rendkívül	
örömteli	 mennyiségi	 fejlődés	 mellett,	 amo-
lyan	 keserédesen	 vált	 egyre	 „intenzíveb-
bé”.	A	mondat	első	fele	a	postagalambtartás	
rendőrségi	 engedélyhez	 történő	 kötésének	
feloldásával,	második	 fele	 az	 „intenzív	 ver-
senyzési	 módszerek”	 megjelenésével	 vette	
kezdetét	és	egyre	nagyobb	mérvű	 terjedésé-
vel	vált	egyre	keserédesebbé.	
A	 hatvanas	 évek	 elején	 jelent	 meg	 Tóth	

László	 országos	 szakelőadó	 intenzív	 ver-
senyzési	módszerek	lehetőségét	vázoló	írása.	
Táplálkozásbiológiai	szempontból	lassan-las-
san,	de	gyakorlatilag	törvényszerűen	a	„lovak	
mellé	 sodródott	 a	 kocsi”,	 majd	 „lendületből	
érkezve”,	 meg	 is	 előzte	 azokat.	Az	 intenzív	
versenyzési	módszerek	egyre	nagyobb	mérvű	
terjedésével	 ugyanis	 galambjaink	 egyre	 na-
gyobb	hányada	került	ártatlanul	rács	mögé,	ez-
által	-	táplálkozásbiológiai	szempontból	-	egy-
re	 kétségbe	 ejtőbb	 helyzetbe.	A	 zárva	 tartott	
özvegyeknek	 és	 tojóiknak	 lehetőségük	 sem	
maradt	a	mezőn	a	normális	emésztéshez	szük-
séges	 apróbb	kövek,	 s	 a	 táplálkozásbiológiai	
szempontból	szintén	rendkívül	fontos	állati	fe-
hérjeforrásul	szolgáló	tücskök,	bogarak,	apró	
csigák,	giliszták	gyűjtögetésére…	Jelentős	há-
nyadukat	a	zöld	növényi	 részek	 fogyasztásá-
nak	esélyétől	is	megfosztottuk.	Próbáltak	már	
fogak	hiányában,	rágás	nélkül	táplálkozni…?	
Galambjaink	tömegei	különböző	szintű	bélhu-
ruttól	és/vagy	bélgyulladástól	sújtva	gyötrőd-
ték	 (/gyötrődik)	 végig	 létüket…	Versenyzési	
módszereink	egyre	intenzívebbé	tételével	úgy	
próbáltuk	galambjaink	teljesítményét	fokozni,	
hogy	alapvető	élettani	szükségleteik	kielégíté-
séhez	szükséges	táplálkozásbiológiai	igényeik	
kielégítésének	a	lehetősségét	is	elvettük	tőlük.	
Az	ún.	fiziológiai	olló	szó	szerint	észrevétlen	
módon	került,	 szó	szerint,	 szinte	egyik	pilla-
natról	a	másikra	nyitott	állapotba.

…de mi is ez a fiziológiai olló?
A	 fiziológiai	 olló	 egy	meglehetősen	 egy-

szerű,	ugyanakkor	meglehetősen	 fura	 szem-
léltető	 szerzet.	 Egyik	 szára	 az	 állat,	 jelen	
esetben	a	galamb	(tápanyag)	igényeit,	másik	
az	állat	(tápanyag)	ellátási	színvonalát	szim-
bolizálja.	 (1.	 ábra)	 Mivel	 galambjaink	 igé-
nyei	a	60-as	években	jelentős	mértékben	nem	
növekedtek,	az	igények	és	az	ellátás	színvo-

nalának	 távolódását	 alapvetően	 a	 galambok	
egyre	 nagyobb	 mérvű	 zárva	 tartása	 okozta	
„feszítő	hatással”	sikerült	elérnünk.	
1973-ban	 aztán	 megjelent	 Anker	 Alfonz	

könyve,	A	repülő	keresztrejtvény.	A	hazai	ga-
lambászat	 tenyésztési	 módszerek	 bűvöletébe	
került.	 Rövid	 idő	 alatt	 a	 (rokon)tenyésztők	
országává	váltunk.	Anker	Alfonz	 intése	 a	 ro-
kontenyésztett	 galambok	megnövekedett	 igé-
nyességéről	a	kontroll	szerepének	jelentőségé-
vel	együtt,	az	esetek	döntő	többségében	süket	
fülekre	 talált.	 (Dolgozni,	 tanulni,	 megoldást	
keresni	 a	 legritkább	 esetben	 hajlandó	 a	 ma-
gyar	 galambász.)	 A	 kényesebb	 (igényesebb)	
rokontenyésztett	 galambok	 létszámnövekedé-
sének	hatása	 galambjaink	 igényességét	 szim-
bolizáló	szár	megemelésével,	tovább	feszítette	
a	már	ekkor	is	kritikus	mértékre	nyitott	ollót.	
A	fiziológiai	olló	az	eddigieknél	is	nyitottabbá	
vált.	 Galambjaink	 ellátottságának	 színvonala	
tovább	romlott.	Némi	szarkazmussal	kifejezve	
egyre	inkább	a	lovak	elé	fogtuk	a	kocsit.		Így	
azonban	nehéz	közlekedni.	Ezzel	a	folyamattal	
szinte	 időbeni	egybeesést	mutat	a	szántóföldi	
növénytermesztés	egyre	fokozódó	műtrágya	és	
növényvédőszer	 felhasználása.	 Galambjaink	
mezőztetésének	lehetőségei	egyre	nagyobb	ve-
szélyeket	rejtettek	magukban.	Ellátásuk	a	leg-
ritkább	esetben	tartalmazott	tudatos	elemeket.	
Azok	 a	 néhányak,	 akik	 ebben	 az	 időszakban	
tudatosan	 törekedtek	 galambjaik	 fiziológiai	
igényeinek	 kielégítésére,	 gyorsvonati	 sebes-
séggel	 távolodtak	a	hazai	átlagtól.	Szappanos	
István	és	Ujházy	Péter	e	 tekintetben	 is	kima-
gaslott	a	hazai	galambászatból.	Bár	a	riportok	
a	legritkább	esetben	tettek	említést	ilyesmiről,	
csodák,	 avagy	 véletlenszerű	 egybeesések	 an-
nak	idején	is	megtörténtek.	Az	említett	időszak	
egyik	koronázatlan	királyának	galambjai	pél-
dául	a	romosodó	szomszéd	vályogház	falából	
biztosították	agyagszükségletüket…	
Galambjaink	 tápanyagellátása	 szempont-

jából	 a	 magyar	 postagalambsport	 második	
mérföldköve	 kétségkívül	 1989	 volt.	A	 vas-
függöny	felszámolásával,	a	nyugatra	történő	
utazások	 korlátozásának	 megszűnésével	 a	
hazai	galambászat	számára	is	kinyílt	a	világ.		
Kalandozó	 magyar	 galambászok	 tucatjai	
indultak	 Németország,	 Hollandia,	 Belgium	
irányába.	
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Néztük	a	csodát.	Láttunk	csodálatos	teljesít-
ményű	galambokat,	de	nem	láttuk	az	állapotu-
kat,	 nem	 láttuk	 a	 dúcokat...	 Láttunk	 hüvelyes	
mentes	takarmányt,	de	nem	láttuk	az	emésztő-
ket,	a	mikro-,	makroelem,	elektrolit-	és	állati	fe-
hérje	kiegészítőket.	Hazahurcoltuk	a	többnyire	
ajándékba	kapott,	vagy	relatíve	kis	pénzen	vett,	
közel	sem	mindig	egészséges	galambokat	és	a	
galambok	számára	összeállított	gyógyszereket.	
A	 galambos	 ábrával	 díszített	 gyógysze-

rek	bűvöletében	baktattunk	haza.	Miközben	
alapképzettségünk	 totális	hiányában	fel	sem	
tűnt,	hogy	egy	laza	kvízjáték	során	sem	len-
ne	esélyünk	összetételük	kiderítésére.	Kinek	
hiányzik	ez	a	sok	maszlag?	Marad	a	„Bármi	
stop”,	meg	az	„egy	zacskó	két	liter	vízhez”,	
meg	az	„ezt	add,	erre	költsd	a	pénzed!”	Na-
gyon	úgy	 tűnik,	ezeket	a	problémánkat	sem	
mi	fogjuk	megoldani.	Napjainkban	Hollandia	
is	egyre	erőteljesebben	érvényesíti	a	kérdést	
szabályozó	uniós	direktívákat…

A	 genotípus-környezet	 interakció	 törvény-
szerűségének	megfelelően,	az	importált,	maga-
sabb	teljesítményszintre	képes	galambok	igény-
szintje	is	meghaladta	a	hazai	átlagét.	Az	import	
galambokkal	 importált	 kórokozók	 tovább	mé-
lyítették	 a	 problémát…	Mivel	 kalandozásaink	
során	a	takarmányozástechnológia	elemeit	nem	
„hurcoltuk”	magunkkal	 (pénzbe	került	 volna,)	
galambjaink	válsága	tápanyag-ellátás	területén	
is	tovább	mélyült.	Az	eddig	is	súlyosan	nyitott	
állapotban	lévő	fiziológiai	olló	két	szárának	tá-
volsága	tragikus	méreteket	öltött.	
Az	 utazási	 korlátok	 lebontásával	 kinyílt	 a	

világ.	 Ennek	 nyomán	 meglehetősen	 sajátos	
piac	alakult	ki.	A	„nyomtalan”	úton	forgalma-
zott	 nyugatiak	 mellett,	 ebben	 az	 időszakban	
jelentek	meg	élelmes	garázsvegyészeink	kávé-
darálós	 termékei.	 Előállítóik	 állatgyó	gyászati	
hatóanyagok	felhasználásától	sem	riadtak	visz-
sza…	Összetételüket	–	 talán	éppen	a	nyugati	
minta	hatására	–	a	legnagyobb	titoktartás	fed-

te.	Utóbbiak	„forgalmazási”	területére	
az	 első	 komoly	 csapást	 1992-93-ban	
a	Natural	82	Kft	által	importált	Baks,	
Natural,	 Herbots	 és	 Röhnfried	 (abc	
sorrendben)	 termékek	 mérték.	 A	 ki-
lencvenes	 évek	 elején	 hazánkban	 is	
elérhetővé	váltak	a	nyugati	emésztők	
és	 takarmány-kiegészítők.	Elsődlege-
sen	a	galambászok	számára…	
Galambjaink	 jelentős	 része	 ebből	

mit	 sem	 érzékelt…	 Szemléletünk	 és	
értékrendünk	 hordójának	 fenekén	

ugyanis	jókora	lyuk	tátongott.	Az	említett	lyuk	
foltozására	 hivatott,	 szemléletformáló	 iroda-
lom	 hiányát	 Ujházy	 Péter	 1989-ben	 megje-
lent	Özvegy	versenyzési	módszerek	I.	könyve	
jelentősen	 mérsékelte.	 Csakhogy	 a	
magyar	 galambász,	 egyéb	 el	 nem	
hanyagolható	bűnei	mellett,	 sem	ol-
vasni	 és	 sem	 tanulni	 nem	 hajlandó.	
„A	galambászathoz	nem	kell	ekkora	
tudás.”	 meg	 a	 „Tapasztalat	 felülír	
mindent.”	 –	 olvastam	 a	 fórumon.	
(A	kőkorszak	elején	az	ún.	„magkő-
technikát”	alkalmazták.	Ennek	során	
a	kiválasztott	kő	éleit	a	középpont	fe-
lől	 indított	pattintásokkal	alakították	
ki…)	Ujházy	Péter	nagy	gonddal	ösz-
szeállított,	példaértékű	táplálkozás-élettani	esz-
széi	(is)	süket	fülekre	találtak.	Galambászaink	
„tapasztalati	 galambász”	 társaik	 anekdotáiból	
és	 színes	 marketingkiadványokból	 szerezték	
információikat.	

A	 „kávédarálós”	 termékforgalom	 a	
2004.	 május	 1-i	 Európai	 Uniós	 tagsá-
gunknak,	majd	a	2007.	december	21-én	
életbe	lépett	személyek	valódi	mozgás-
szabadsága	 bevezetésének	 köszönhe-
tően	 jelentős	 mértékben	 beszűkült.	Az	
ebben	az	 időszakban	egymást	követve,	
egyre	 nagyobb	 volumenben	 érkező	
nyugati	 terméksoroknak	 köszönhető-
en	 –	 legalábbis	 tápanyagellátás	 tekin-
tetében	 –	 galambászatunk	 évszázados	
lemaradásából	rendkívül	rövid	idő	alatt	

faraghattunk	 vagy	 ötven	 évet.	 Galambjaink	
tápanyag	 ellátási	 színvonalának	 emelkedése	
végre	valós	esélyt	kapott	a	sorstól.	
Uniós	 taggá	 válásunkat	 követően	 a	 hazai	

galambgyógyászati	 termékforgalom	 is	 erő-
teljes	világosodásnak	indult.	A	piac	egyre	na-
gyobb	hányada	fehéredett/fehéredik	ki.
2005.	 augusztusában	 a	 Pantex,	 2006.	 no-

vemberében	az	SH,	2007.	májusában	a	DRH,	
augusztusában	 a	 Giantel,	 szeptemberében	 a	
Chevita	 termékek	 kerültek	 nyilvántartásba.	
Utóbbi	 két	 forgalmazó	 takarmány-kiegészí-
tő	termékeiket	is	-	a	forgalomba	helyezéshez	
szükséges	bejelentési	kötelezettséget	jelentő-
sen	meghaladó,	 -	 állatgyógyászati	 termékek	
nyilvántartásba	 vételi	 követelményrendsze-
rének	feleltette	meg	(forrás: nebih.gov.hu).
A	fiziológiai	 olló	 két	 szára	 -	 az	 igény	 és	

az	ellátás	színvonala	-	először	kapott	esélyt,	
először	mozdulhatott	 egymás	 felé.	A	másik	
ötven	évet,	 immár	elsődlegesen	és	egyértel-

műen	 szemléletbeli	 hiányosságainknak	 kö-
szönhetően	továbbra	is	magunkénak	vallhat-
juk.	Ebben	az	időszakban	néhány	–	nyugatot	
nyitott	 szemmel	 járó,	 váltott	 szemlélettel	
hazatérő,	 kellő	 szorgalommal	 megáldott	 –	
galambápoló	honfitársunk	egyik	pillanatról	a	
másikra	„mérföldeket	vert”	konkurenciájára.	
Galambászatunk	táplálkozásbiológiai	és	ga-

lamb-egészségügyi	 hőskorának	 idején,	 2007	
nyarán	kezdtük	meg	a	Giantel	Pharmaceutical	
Pigeon	 Product	 forgalmazását.	 Legitim	 for-
galmazótól	 történő	 beszerzés	 előnyeire	 és	
tudatos	alkalmazás	szükségességére	alapozott	
marketingünkkel	 akaratlanul	 is	 tevékeny	 ré-
szeseivé	váltunk	egy	tudatosabb	galambászat	
lehetőségét	kínáló	kor	hajnalának,	s	a	fejlődés	

csíráját	tudatlanság	egójával	elfojtó	garázsve-
gyészet	háttérbe	szorulásának…	
Galambegészségügy	témakört	taglaló	írása-

im	révén	egyre	többen	tiszteltek	meg	előadás	
tartására	vonatkozó	felkérésekkel.	Az	utóbbi	
időben	előadásaimat	egyetlen	témakör,	a	táp-
lálkozásbiológia	 alapjainak	 szenteltem.	 Le-
maradásunk	e	 tekintetben	felmérhetetlen,	mi	
több	 felbecsülhetetlen.	 Megfelelő	 emésztés	
és	kielégítő	tápanyagellátás	nélkül	galambja-
ink	–	túlzás	nélkül	–	gyötrelmek	közt	élhetik	
le	életüket.	A	figyelemfelkeltés	és	a	téma	sú-
lyának	érzékeltetése	érdekében,	sokszor	meg-
lehetősen	 egyéninek	 tűnő	 előadásmódban,	 a	
témához	kapcsolható	lehető	legdrámaibb	ele-
mek	felvonultatásától	sem	riadva	vissza.	A	cél	
érdekében	hatásfokozónak	szánt	elemek	sorát	
vonultatom	 fel:	 az	 autó	 és	 traktorversenytől	
az	erősítő	gyakorlatokig…	Hátha…
Egyik	előadásom	végén	idős	bácsi	lépett	hoz-

zám:	 „János, engem érdekelnek a galambok. 
Ahova tehetem, elmegyek, amit lehet, elolvasok, 
amit lehet, meghallgatok, de én még ilyeneket, 
így nem hallottam. Gyerekkorom óta tartok 
ilyen-olyan galambokat, de csak most, a maga 
előadását hallgatva jöttem rá, hogy mennyit 
árthattam ezeknek a szegény kis állatoknak.”
Megrázó	volt.	Hazáig	nem	járt	más	a	fejem-

ben.	Azóta	 is	 sokszor,	 mélységes	 tisztelettel	
gondolok	 rá.	Talán	még	nem	veszett	 el	min-
den.	Vagy	ha	mégis,	számomra	Ő,	ott,	akkor	
valami	 egészen	 különlegeset	 adott.	 Olyat,	
amilyennél	többet	előadó	nem	nagyon	kaphat.
Jelen	sokoldalasomat,	s	ha	lesz	még,	min-

den	további	írásomat	neki	ajánlom.	
Ha	 olvassa	 soraimat,	 ezúton	 is	 csak	 azt	

üzenhetem:	Köszönöm!
Vétek János



14 2014. november

A galambok galandférgessége
Ez	 a	 cikk,	 azért	 született,	 mert	 az	 elmúlt	

időszakban	 több	 galandférges	 esetet	 diag-
nosztizáltam,	annak	ellenére,	hogy	a	vizsgált	
állományokat	többször	kezelték	féreghajtóval.

Hogyan lehetséges ez? 
Ennek	kapcsán,	merültem	bele	mélyebben	

ebbe	a	témába.

Előfordulás
A	 galandférgesség	 zárt	 állományokban	

ritkán	 előforduló	 megbetegedés.	 Főleg	 sza-
badba	járó	vagy	hagyományos	rendszerű	ki-
futón,	baromfiudvaron	tartott	galambállomá-
nyokban	számíthatunk	a	jelenlétével.

Kórokozó, fejlődésmenet
A	galambokban	 két	 galandféregfaj	 fordul	

elő.	Az	 egyik	 a	 Raillietina	 columbae,	mely	
kb.	13	cm	hosszú	és	a	köztigazdái	a	külön-
böző	bogarak,	ill.	a	Hymenolepis	columbae,	
ami	akár	elérheti	a	25	cm-es	hosszúságot	és	
a	bogarakon	kívül	a	legyek	is	a	köztigazdái.
A	 fertőződés	 a	 köztigazda	 (bogár,	 légy)	

elfogyasztásával	történik,	mely	a	fertőző	fej-
lődési	 alakot	 tartalmazza.	 Ilyenkor	a	gazda-
szervezet	vékonybelében	telepednek	a	férgek	
és	ürítik	a	fertőző	ivari	produktumaikat.	

A kifejlett férgek a szervezettől táplá-
lékot vonnak el, mely kondícióromláshoz 
vezet!

Tünetek:
Az	enyhe	fertőzöttség	nem	okoz	egészségi	

zavarokat	 és	 élethosszig	 fennállhat.	Nyilván	
ez	a	postagalamb	nem	lesz	csúcsteljesítmény-
re	 képes.	 Súlyosabb	 fertőzöttség	 esetén	 vi-
szont	a	férgek	apró	sebzéseket	idéznek	elő	a	
bél	nyálkahártyán,	az	ehhez	társuló	vérzéses,	
elhalásos	bélgyulladás	akár	pl.	fiatal	állatok-
ban	elhulláshoz	is	vezethet.	A	kondícióromlás	
és	a	vérfogyottság	a	vezető	tünet.	Gyakran	a	
kilógó	féregízek	is	jól	láthatók.	Az	ilyen	ma-
darak	 kloákája	 ürülékkel	 szennyezett,	 körü-
lötte	a	bélsár	csomókban	összeállhat.

Kórhatározás
Elsősorban	a	boncolás,	ill.	a	spontán	ürülő	

féreg	ízeknek	és	a	petéknek	a	bélsárból	való	
kimutatása	alapján	történik.

Gyógykezelés
Féreghajtás	megfelelő	hatóanyag	tartalmú	

készítményekkel!	Nem minden, a gyakor-
latban alkalmazott féreghajtó alkalmas a 
galandférgek elpusztítására!
Vegyük	sorra	hatóanyag	csoportok	szerint.
A leggyakrabban alkalmazott levamizol 

hatóanyagú készítmények nem hatnak a ga-
landférgekre! Ilyen	készítmények:	Wormmix-
Travip-harma,	Wormex-tab-Pantex,	Wormcure-
Sluis	de	Pharma,	SH-Levamisol	por,	Levabird	
cseppek.

Ivermectin	hatóanyag	tartalmú	cseppek	és	
injekció	 szintén	nem	pusztítják	el	 a	galand-
férgeket!
A	 febantel,	 fenbendazol,	 mebendazol,	

oxibendazol	 hatóanyagú	 készítmények	 al-
kalmasak	a	galandférgek	elpusztítására!
Ilyen	 hatóanyagot	 tartalmaz	 pl.	 az	

Ascapilla	kapszula.
A	leghatékonyabb	a	prazikvantel,	amely	a	

külföldön	még	kapható	macska	féreghajtó,	a	
Droncit	tabletta	hatóanyaga.	Ennek	adagja	6	
mg	/	galamb,	ami	1/4	macska	féreghajtónak	
felel	meg!

Megelőzés
Azokon	a	helyeken,	ahol	a	galandférgesség	

gyakrabban	előfordul,	lehetőség	szerint	csök-
kenteni	kell	 a	galambok	érintkezését	 a	köz-
tigazdákkal	 -	 azaz	 a	 bogarakkal,	 legyekkel.	
Csökkentheti	 a	 fertőzöttség	 előfordulását	 a	
zárt	rendszerű	tartásmód,	ami	a	postagalamb-
sportban	nem	lehetséges.
A	 témával	 kapcsolatos	 kérdéseiket	 és	 ta-

pasztalataikat	a	www.galambpatika.hu	olda-
lon	várja!

dr. Berta Krisztián
a	Magyar	Állatorvosi	Kamara	
galamb-specialista	állatorvosa,
a	Postagalamb	Sportszövetség	

Állategészségügyi	Bizottságának	Elnöke,	
galambász
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Halottaink
A	 Magyar	 Postagalamb	 Sportegyesület	 M-09	
Szekszárd	 mély	 fájdalommal	 tudatja,	 hogy	
Farkas József az	M-09	egyesület	 alapító	 tag-
ja	 hosszantartó,	 súlyos	 betegség	 és	 szenvedés	
után	73	éves	korában	2014.	 szeptember	14-én	
elhunyt.	Betegsége	alatt	haláláig	a	galambsze-
retet	mellett	a	tenyésztés	és	a	versenyzés	jelen-
tette	az	életet.
Temetésén	 a	 kegyelet	 virágaival,	 és	 galambok	
feleresztésével	vettünk	tőle	végső	búcsút.	Barátja	
és	 tenyésztőtársa,	 Szűcs	 Miklós	 vándorserleget	
ajánlott	fel	emlékére.

Emlékét	megőrizzük.	Nyugodjon	békében

	M-09	Szekszárdi	egyesület	tagsága

„Már sohasem tudhatjuk meg azt, hogy mit al-
kottál volna még,
s így fel sem mérhetjük, hogy mit is veszítet-
tünk.”

Gyulai	József	-	Hunyadvári	Árpád
Sárospatak	-	Csorvás

Anker Alfonz
1925 – 1979

Gondolatok egy olvasói levélhez, „vasárnap = versenynap” 
Nem szabad ellenségeinkre bízni a világot

Figyelem,	 tapintat.	Ez	az,	 amit	manapság	
nagyon	 sok	 ember	 kíván	magának.	 Számos	
politikai	 döntéstől	 feltüzelve,	 melyek	 meg-
hozatalában	különféle	választócsoportok	ját-
szottak	szerepet.	Szinte	alig	veszi	figyelembe	
mások	érdekeit.	Ami	a	jobb,	a	nem	választó-
képes	többség.	Az	ember	ezért	egyedül	vagy	
kiscsoportként	kisebbség	marad,	melynek	az-
tán	alkalmazkodnia	kell	vagy	feladnia.	De:	a	
feladás	semmi	esetre	sem	történhet	meg.	
A	nyugdíjasok	az	utolsók,	akik	tekintettel	

vannak	minderre.	És	ők	az	elsők,	akik	az	idő-
beli	innovációkat	mintegy	brutálisan	kihasz-
nálják.	Ez	a	csoport	rendelkezik	a	lehetősége	
szerinti	 legnagyobb	 időkerettel,	 gyakorlati-
lag	 akár	 éjfélkor	 is	 elindíthatnák	galambja-
ikat,	 mivel	 annyi	 idővel	 rendelkeznek.	 Ha	
a	 gyűjtőállomás	 18	 órakor	 nyit,	 ők	már	 17	
órakor	ott	csörömpölnek,	zörögnek	az	ajtók-
nál	és	be	akarnak	jutni.	De	nem	csak	bejutni	
akarnak,	hanem	rögtön	útnak	is	indítani	ga-
lambjaikat,	 s	készülékeiket	 aztán	 ismét	bir-
tokba	venni.	Tekintettel	lenni	a	startbizottság	
érdekeire	és	galambjaira?	Hibás	elgondolás!	
Pontosan	 ugyanígy	 néz	 ki	mindez	 a	 verse-
nyeket	 követően	 a	 készülékek	 kiadásakor.	
De	 miért	 van	 ez	 így?	 Ezeket	 a	 kérdéseket	
senki	 sem	 tudja	 megválaszolni.	 Mindezek	
tények,	melyekkel	minden	egyesületben	 ta-
lálkozik	az	ember.	

Tulajdonképpen	a	versenynap	korábban	is	
és	 jelenleg	 is	 a	 legnagyobb	konfliktusforrás	
az	 aktív	 postagalamb	 tenyésztők	 számára.	
Nagyon	 sokan	 nem	 akartak	 ezen	 diktátum	
előtt	meghajolni,	s	egy	postagalamb	egyesü-
let	mellett	döntöttek,	azért	hogy	a	továbbiak-
ban	saját	személyes	kis	világukban	és	 teljes	
mértékben	 stressz	 mentesen	 hódolhassanak	
hobbijuknak.	Így	is	lehet	ezt	csinálni.
A	 tekintettel	 levés,	 másokra	 fordított	 fi-

gyelem	igencsak	szorosan	összefügg	az	elé-
gedettséggel	 is.	 Az	 ugyanis,	 aki	 elégedett	
magával	és	a	körülötte	lévő	világgal,	sokkal	
figyelmesebben,	 tapintatosabban	áll	a	világ-
hoz.	A	holland	sportbarátok	ebben	igen	jók,	s	
nincsenek	is	problémáik	a	versenynapot	ille-
tően.	Tradicionálisan	vasárnap	a	versenynap.	
Minden	verseny	alkalmával	-	mely	300	km-t	
meghalad	-	csütörtök	este	teljes	nyugalomban	
bekosarazzák	a	galambokat.	A	galambok	így	
két	teljes	éjszakát	töltenek	el	a	ketrecben.	Ez	
így	van	jól,	beigazolódott	ennek	működőké-
pessége,	mivel	erre	mindenki	fel	tud	készül-
ni,	mindenki	elégedett.
A	 belga	 sportbarátoknál	 jól	 működik	

mindez,	 náluk	 bajnokságok	 kerülnek	 meg-
rendezésre	 bizonyos	 versenyek	 során.	Min-
denki	tudja,	hogy	melyik	verseny	során	kell	
jól	 pontoznia	 annak	 érdekében,	 hogy	 aztán	
eséllyel	 indulhasson	 a	 bajnokságon.	 Ezzel	

élnek	ők	már	vagy	150	éve,	ezzel	elégedettek	
és	ezzel	élnek	jól.
Honnan	 ered	 a	 német	 postagalamb	 te-

nyésztők	 elégedettsége?	 Ha	 az	 ember	 kör-
nyezete	tapintatos,	s	minden	érdekét	tekintve	
előzékenyen	viselkedik.	40 tag esetében ez 
40 véleményt és 40 különböző óhajt, kívá-
nalmat jelent.	Mindez	származhatna	Dieter	
Nuhrtól	vagy	Eckhard	von	Hirschhausentől,	
de	ez	a	realitás.	Vagy	az	ember	keres	magá-
nak	 egy	 új	 egyesületet.	 Ez	 több	 oldalról	 is	
problémás,	melyeket	az	ember	nem	szeretne	
magának	megengedni.	Sőt	nem	 is	 arról	van	
szó,	hogy	nem	szeretne	magának	megenged-
ni,	de	a	közelebbi	távlatokat	tekintve	érdekes	
perspektívák	nyílhatnak	meg.	A	maraton	egy	
ilyen	perspektíva.	A	maraton	szinte	minden-
napos	gondoskodást	követel	meg	résztvevői-
től,	de	nincsen	a	versenyegyesületekkel	való	
heti	stressz.	Hiányzik	egy	mód,	egy	szokás,	
melyet	az	ember	először	nem	tartana	lehetsé-
gesnek,	s	így	önmagát	kérdezi,	miért	nem	jött	
rá	minderre	már	korábban.	
Ez	 itt	most	 nem	 a	maratonosoknak	 szóló	

reklám,	sokkal	inkább	a	több	elégedettség	és	
tapintatosság	felé	vezető	út	felmutatása	a	ga-
lambsport	 területén.	Mindezért	 pedig:	 Nem	
ér	feladni!	

Klaus Kühntopp, Essen
Ford.	Nagy Nikolett
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Állományom	felszámolom.	

Származásilag	 100%	 Horváth	 Károly	 által	

gyűrűzött	 30	 db	 tenyész	 és	 azok	 leszárma-

zottai	eladók.	2010-ben	kezdtem	és	2013-ban	

már	a	Kolumbia	elit	Klub	tagja	lettem.	

Tel.	+36	70	3322	802	

e-mail:	hegyesiA46@gmail.com

***

Eladó	2013-2014-ben	B-1	kerületi	fiatal-ga-

lamb	bajnokságot	nyert	állományból,	holland	

és	 német	 tenyészgalambok.	 Janssen,	 Klak,	

Boscheind	flyers	vérvonalak.	

Tel:	06-20/399-7294
***

Röpposta	 hétvégi	 kiárusítás!	 Janssen,	 V.	
Vossen,		B.	Camphuis,	de	Klak,	Jef	van	Winkel,	
K.	 Meulemans,	 Dr.	 Linsen,	 Grondelaers,	
Desmeth	 Matthijs,	 G.	 Vandenabeele,	 K.	
Schellens,	 Peter.	 v.de	 Merwe,	 Stichelbaut,	
Aarden,	Delbar,		A.	Lietaer,	Van	VanRoy.	
Fonyód,	Kupavezér	u.	27.	
Subotha Emil Tel:	70/596-6115

***
Galambjaimat	 és	 Bricon	 Speedy	 rendszere-
met	 eladom.	 Galambok	 származása:	 Bors,	
Csordás,	Nádas,	Papp	sporttársaktól	valók.
Varga János	9234	Kisbodak	Szabadság	krt.	
28.	Tel:	30/500-6109	érd.	17-19	óra	között

***
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Lakossági hirdetés

Sima	lakossági	hirdetés	/20	szóig/		3.000,-	Ft/hó
Sima	 lakossági	 hirdetés	 20	 szón	 felül	
szavanként	 	 				200,-	Ft
1/8	oldalas	keretes	hirdetés	 10.000,-	Ft/hó
1/4	oldalas	keretes	hirdetés	 20.000,-	Ft/hó
1/2	oldalas	keretes	hirdetés	 50.000,-	Ft/hó

Kedvezmények:
Évi	5	megjelenés	esetén	20	%,	évi	3	meg-
jelenés	esetén	15	%.
A	hirdetési	díjak	az	ÁFA-t	tartalmazzák.
Lapzárta: minden hónap 20. napja.
A	 hirdetés	 megjelenésének	 előfeltétele	
a	 hirdetési	 díj	 postai	 feladását	 igazoló	
feladóvevény	 másolatának	 és	 a	 hirde-
tés	szövegének,	képének	megküldése	az	
alábbi	címek	egyikére:
Postacím: Magyar	 Postagalamb	 Sport-
szövetség,	1076	Budapest,	Verseny	u.	14.
E-mail:  info@postagalamb.hu
	 szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364

A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Hirdetés feladási 
tájékoztató - 2014






