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A postagalambsportunkról
A postagalambsportban a zajló ese-

mények megszólalásra kötelezik a ve-
zetőket. Szólni kell annak kapcsán, 
hogy „elindultak a változások”, hogy a 
„változások szele egyre erősödik”. Ilyen 
pl. a Derby Klub szereplése a magyar 
postagalambsportban. A Derby Klub 
vezetői szerint „nem a tagszövetségek 
gyengítése a cél, hanem az, hogy minél 
többen választhassanak a versenyzési 
lehetőségek közül, hogy minél többen 
versenyezzenek korszerű körülmények 
között, ráadásul egy kimondottan jó kö-
zösségben”. Olvasva a fentieket az az ér-
zésem, hogy a magyar postagalambsport 
eddigi története, hagyományai, sikerei és 
értékei nem is léteztek és ma sem igazán 
követhetők.

Megjegyezni kívánom – a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség egy tör-
vényesen bejegyzett, 1882-től műkö-
dő szervezet. Sokan voltak és vannak 
ma is, akik büszkék a tagságukra, az 
eredményeikre, a versenyeikre – meg-
kockáztatom egyesületeikre, amelyek 
nélkül nem lenne ma postagalambsport 
és nem lenne mit összehasonlítani, nem 
lehetne versenyeket hirdetni, eredmé-
nyeket bemutatni, örülni a sikereknek, 
büszkélkedni a győzelmekkel. Ahhoz, 
hogy 1-2 vagy netán 20-30-50 év múlva 
is beszélhessünk postagalambsportról 
a világban és Magyarországon minden 
galambot és galambászt szerető em-
bernek egységesen el kell fogadni több 
alapgondolatot.

Ezek a következők:
1. Galamb, galambszeretet, galambtar-

tás, galambgondozás, versenyzési haj-
landóság, szaktudás, szakmai felkészült-
ség és szakmai felkészítés, egészségügyi 
ismeretek, takarmányozási ismeretek…

2. Kell egy Nemzeti Sportszövetség 
amely jogosult törvényes, postagalamb 
versenyek szervezésére, tagja a Nemzet-
közi Szövetségnek, annak a postagalamb 
versenyek szabályait elfogadja, betartja 
és betartatja, aki a hivatalos állami szer-
vekkel és szervezetekkel tartja a kapcso-
latot, amely az egyesületeken – mint a 
tagokhoz legközelebbi és legfontosabb 
közösségekben szervezi, irányítja, lebo-
nyolítja a postagalambsport eseményeit. 
Elvégzi a sportági szakmai feladatokat. 
Feladatai közé tartozik például: tagnyil-
vántartás, dúcbemérés, gyűrűrendelés, 
versenyengedély, a versenyek kiírása, 

a versenyek tisztaságának felügyelete, 
hiteles eredményszámolás, a verseny-
eredmények országos összehasonlítása, 
nemzeti bajnokságok értékelése, nemze-
ti bajnokságok kihirdetése, nemzeti kiál-
lítások szervezése, nemzeti díjkiosztók 
szervezése.

Az a határozott véleményem, hogy a 
postagalambász a postagalambászok 
közösségéhez tartozzon a jövőben. Ed-
digi alapvető egyesületi közösségei-
ket társadalmi alapon szerveződő, bará-
ti közösségként éljék, de a tag tartozzon 
azokhoz, akik postagalambokkal foglal-
koznak, ahol versenyeket szerveznek, 
ahol postagalambász ismereteket, élmé-
nyeket, tapasztalatokat szerezhet. Dönt-
se el, válassza ki, hogy tagsági viszonya 
folytán hol-milyen szolgáltatásokat vesz 
igénybe a versenyzésben, hány gyű-
rűt rendel, hol és hány galambbal ver-
senyez, milyen programot röptet, kik-
kel barátkozik, hol végzi a versenyekre 
a gyűjtést, az órabontást, kér-e nyomta-
tott listát, versenyösszesítőt, évkönyvet, 
hol vásárolja meg az ÁEÜ hatóságok ál-
tal előírt kötelező oltás engedélyezett ol-
tóanyagát.

Rendszer és szabályok nélkül nem 
működik szervezet.

A változásokat az élet is diktálja – csak 
oda kell figyelni, meg kell hallani, meg 
kell érteni és meg kell valósítani.

Nem mondanám azt, hogy a Magyar 
Postagalambsportban ez idáig újabban 
csak rossz dolgok történtek.

Az egyesületi tagok utálják egymást, 
barátságok nincsenek, egymás eredmé-
nyeit nem ismerik el, nem fogadják el, 
vádaskodnak, csalóznak – akkor miért 
vannak együtt?

Az egyesületek és tagok állandóan 
vándorolnak, főleg eredménytelenségük 
miatt keresik a számukra kedvezőbb kö-
zösségeket, ahol – bajnokok lehetnek. 
Több év óta hirdetjük a specializáló-
dást rövid-, közép-, hosszútávon, fiata-
lok versenyén, évek óta csak így hirdet-
jük a Nemzeti Bajnokságot, ennek elle-
nére a tagszövetségek többsége nem kö-
veti javaslatunkat. Elhatároztuk, kiírtuk, 
hogy mindenki annyi galambot küldhet 
a versenyekre amennyit akar, amennyit 
tud, csak egyéni lista legyen, vagy min-
denki annyi csapattal versenyezhessen 
amennyivel akar – egyesek-többek rög-
tön a „kis emberek” érdekében tiltakoz-

tak és korlátoztatták a másutt pl. Derby 
Klubban jól működő lehetőségeket. A 
Magyar Postagalamb Sportszövetség-
ben az egyéni érdekek mindig felülírják 
a legjobb szándékot is. Szomorú.

Több éve hirdetem a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségben a csapatver-
senyek átalakításának szükségességét 

 10-es csapat – 5-ös csapat,
 3-as befutó – 1-es befutó.
Korlát – korlát – korlát, holott meg-

kockáztatom a postagalambászok 90%-a 
képtelen kiválasztani a versenyekre a 
legjobb formában lévő galambját a siker, 
a győzelem reményében.

„Az átalakulás és a változás megállít-
hatatlan”, de nem feledjük múltunkat, 
történelmünket, hagyományainkat, si-
kereinket, értékeinket. A múltat tisztelni 
kell amelyből építkezni lehet.

Változtatni kell az állandó jövés-me-
nésen, közösségváltoztatásokon a tagok-
nak, az egyesületeknek.

Változtatni kell a versenyszervezése-
ken, az évenkénti útvonal és feleresztési 
hely változtatásokon.

Változatni kell a szolgáltatások a ver-
senyszervezések színvonalán, a költsé-
geken.

Változtatni kell a szállításon, a szál-
lító járművek, szolgáltatások színvona-
lán.

Változtatni kell a versenyek tisztasá-
ga érdekében.

A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségben amíg szövetségként működik 
kötelező:

- a törvényes szervezeti forma
- a tagsági viszonyok, tagnyilvántartás
- a szabályos, törvényes és hivatalos 

működés
- szabályos, hivatalos, törvényes ver-

senyszervezés
- a Magyar Postagalamb Sportszövet-

ség szabályainak (verseny, bíráló, 
kiállítási, szállítási, ÁEÜ, fegyelmi, 
etikai, …) betartása.

- a Nemzeti Versenyek kiírása, ellen-
őrzése

- versenyzés feltételein – hobbi – em-
lékverseny – pénzdíjas – nemzeti – 
nemzetközi

- a szállítójárművek állapotán
- az egységes eredményszámolás, ver-

senylista, versenyértékelés
- dúckoordináták
- feleresztési koordináták.



2 2015. augusztus

Ha a Derby Klub jobban és olcsób-
ban tudja – fogja – akarja – szervezni a 
postagalamb versenyeket és szállítani a 
versenyző galambokat, akkor szervez-
ze, szállítsa a Derby Klub a Szövetsé-
gi szabályoknak megfelelően, hiszen 
a postagalamb versenyeknek egyféle 
- egységes szabályzata van az egész 
világon, ahogyan a gyűjtések rendje, a 
versenyzés, az eredmény is egységes a 
világban. A sokszínűség, az ötletesség 
közösségépítő lehet, de a nemzeti ösz-
szehasonlítás csak a Szövetségi szabá-
lyok alapján történhet.

A Derby Klub által szervezett verse-
nyek belga, holland mintájú verseny-
szerveződések, azokhoz hasonlóak. Az 
alapvető és lényeges különbség annyi, 
hogy a Derby Klub elmélete szerint nem 
kötelező a Postagalamb Szövetség tag-
jának lenni, nem kell versenyengedély, 
szabad versenyzés van - de minden a 
Postagalamb Sportszövetség verseny-
szabályzata alapján.

A világ minden országában a hiteles-
ségnek vannak alapkritériumai, Ma-
gyarországon is kell, hogy legyenek.

Belgiumban 2010-ben szerveztek elő-
ször szövetségi rendezésben nemzeti 
postagalamb versenyt. Addig csak a klu-
bok, egyesületek, a területi régiók, uni-
ók (nálunk kerületek, tagszövetségek) 
szervezésében zajlottak a postagalamb 
versenyek, Belgiumban ez egyértelmű, 
csak a nemzeti szövetség tagjainak. 
A világban, sehol nem kérdés a szer-
veződés, a szervezet, a Szövetség és az 
ezekhez tartozás, a Szövetségen belüli 
működés. Bármilyen spontán szervező-
dés tevékenykedik, az csak szervezeti 
keretek között marad fenn, csak szerve-
zeti keretek között hirdetheti, szervezhe-
ti, rendezheti, értékelheti tevékenységét 
– jelen esetben a postagalamb versenyek 
szervezését, lebonyolítását. A Szövetség, 
a szervezet adja a hitelességet, az ered-
mények értékét, a megbízhatóságot.

Azt sem kellene elfelejteni, hogy a 
„nálunk semmi nem kötelező” igehirde-
tés több helyen sántít.

Igen is kötelező:
- azonosítható, tulajdont igazoló pos-

tagalambok kellenek
- saját versenydúc kell, hivatalosan be-

mért hivatalos dúckoordinátával
- mechanikus vagy elektromos ver-

senyóra, amely használatát a Szö-
vetség szabályai határozzák meg

- a postagalambok állategészségügyi 
előírásait a Minisztérium szabá-
lyozza

- a versenyek gyűjtéseinél a verseny-
szabályzat berakási szabályait alkal-
mazzák

- a postagalambok szállítására, élő ál-
latok ellátására vonatkozó szabályo-
kat mindenkinek, mindenkor be kell 
tartania

- a starter hozzáértő, szakmailag felké-
szült postagalambász legyen aki el is 
látja a feladatát

- a gépkocsivezető és kísérő gondosan 
lássa el a versenyző galambokat, 
tudja meddig etethet, itatni mindig 
kell, még a start előtt is álljon víz az 
itatóban

- a versenyről versenylista készül, a 
világon egyformán sebességarányo-
san

- ellenőrizni pedig a győztesek érdeké-
ben ajánlatos a gyűjtést, a versenyt, 
a bontást, a startot, a GPS-t, stb.

Lehetne még sorolni, de minek. Sem a 
fentieket, sem a világ postagalambsport-
jában ezeken túl is használatos szabályo-
kat nem lehet megkérdőjelezni. Tagadni 
lehet, elutasítani is lehet és lehet saját 
szabályok szerint játszani, versenyezni, 
postagalambászni és hirdetni, hogy „mi 
jobbat tudunk, jobbat akarunk.”

A Derby Klub csak mást hirdet, de a 
postagalamb versenyzésben az egész 
világban, így Magyarországon is hasz-
nálatos formákat, tevékenységeket vé-
gezheti. Tartozni valahová vagy nem 
tartozni, egy önkéntes elhatározás, önál-
ló döntés kérdése. A célt akkor is meg 
kell határozni. A jövőt akkor is építeni 
kell a jelen és jövő postagalambászata 
érdekében.

A Derby Klub versenyei azért nem 
hivatalosak, mert olyan posta ga lam-
bá szoknak szervez versenyt, akik nem 
tagjai a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetségnek és nem váltottak verseny-
engedélyt. Ezt a világon sehol nem fo-
gadják el, sem Belgiumban, sem Hol-
landiában, sem Németországban, sem 
Romániában és még sorolhatnám. Tes-
sék utána érdeklődni és tessék rajta el-
gondolkodni.

Ha valaki változásokat, reformokat 
akar, az azt hirdessen és aszerint csele-
kedjen!

A Derby Klub taglétszáma 10 fő, 
amelyből 1 fő versenyző van. A Derby 
Klub által szervezett versenyeken részt-

vevők nem tagok a Derby Klubban, 
csak a Klub által szervezett versenye-
ken vesznek részt. Amikor akarnak ver-
senyeznek, amikor úgy akarják, nem 
versenyeznek. Semmi sem kötelező. A 
kialakított „központi gyűjtőhelyek” még 
nem a nemzetközi szabályoknak meg-
felelő, szabályosan működő központi 
gyűjtőhelyek, hiszen itt a versenyen in-
duló postagalambászok végzik a gyűjtést 
és bontást, mint fizetett alkalmazottak.

A Szövetségben csak a minimum 7 fős 
közösségben gyűjthetik a galambokat. 
Jobb helyeken, főleg nyugaton és Ázsiá-
ban, a gyűjtést és bontást is felveszik vi-
deóra és mindenki által megfigyelhető.

A Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségben miután az egy hivatalos társa-
dalmi szervezet, a tagsága önkéntes, 
beléphetnek-kiléphetnek az emberek, 
alapszabályunk van, amelyben a jogokat 
és a kötelezettségeket megfogalmazza és 
a Polgári Törvényeket is be kell tartani. 
A 2014-ben elindult ügyészségi vizsgá-
latok Magyarország minden megyéjében 
az alábbiakat kérik a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség tagegyesületeitől:

1) Ha az egyesület működik
a) Hol van az egyesület jelenlegi tény-

leges székhelye?
b) Hány tagja van az egyesületnek, és 

van-e tagnyilvántartása?
c) Tagdíjat fizettek-e az egyesület tag-

jai a 2012-2013-2014. években?
d) A jelenleg hatályos alapszabály mi-

kor lett elfogadva?
e) Kik az egyesület jelenlegi  vezető 

tisztség viselői, és mikor választot-
ták meg őket?

f) Az egyesület konkrétan milyen te-
vékenységet végzett a 2012-2013-
2014. években?

g) Közgyűlést tartott-e az egyesület a 
2012-2023-2014. években?

h) Számviteli beszámolót a 2012 és a 
2013. évről fogadott-e el a közgyűlés?

i) Van-e az egyesületnek saját, frissített 
internetes honlapja, annak mi a címe?

2) Ha az egyesület már nem működik:
a) Mióta nem működik az egyesület 

(tevékenység, szervezeti működés, 
tagdíjfizetés?)

b) Az egyesület céljának megvalósítá-
sa lehetetlenné vált-e, határoztak- e 
meg új célt?

c) Mióta nincs az egyesületnek leg-
alább 10 tagja (ha ennél kevesebb a 
taglétszám)
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d) Volt-e közgyűlési határozat az egye-
sület megszűnéséről?

e) Maradt-e az egyesületnek vagyona, 
tartozása, követelése?

f) Az egyesület számlavezető bankja, 
bankszámlaszáma, rendelkezésre jo-
gosult neve?

g) Az egyesület alapítóként, tulajdo-
nosként érintett-e alapítványban, 
cégben?

i) Ellenzik-e az egyesület megszűné-
sének megállapítása iránti ügyészi 
kereset benyújtását a bíróságra?

A postagalambászat és a postaga-
lambsport is állandóan és folyamato-
san változik, fejlődik, modernizálódik. 
A Szövetségnek folyamatosan követni 
kell és megérteni illetve megvalósíta-
ni a változásokat, szolgálva ezzel is a 
„kultúrkincsünket” - a postagalambot.

Mindehhez persze nemzetközi össze-
fogás is kell, hiszen az FCI nem csak 
„olimpiákat szervez” és „teszttelepi ver-
senyeket”, hanem foglalkozik:

- a lábgyűrűk anyaga, statikai, olvas-
hatósági, szín koordinálásai kérdé-
seivel

- a biztonságos chipgyűrű használatá-
val, gyártásának nemzetközi enge-
délyezésével

- az elektromos rendszerek egységes 
nemzetközi szabályozásával

- az elektromos rendszerek változtatá-
saival és változásaival, szakmai bí-
rálatával és engedélyezésével

- állategészségügyi  - állatszállítási 
nemzetközi kérdésekkel

- a madárinfluenza problémájával és 
kutatásával

- a cirkovírus problémájának kutatá-
sával

- a paramixo oltóanyag kísérletekkel, 
a gyártások engedélyezésének elő-
készítésével

- a postagalamb versenyeredmények 
egységes nemzetközi összehasonlí-
tásával, egységes nemzeti – nemzet-
közi kritériumokkal

- a postagalambsport jövőjével

A magyar postagalambsport és vala-
mennyi postagalambász érdeke, hogy a 
Derby Klub versenyei hivatalos nem-
zeti versenyek legyenek.

A postagalambászok tábora egy tábor. 
A postagalamb versenyeket nem lehet 
mással összehasonlítani csak a szabá-

lyosan együtt versenyzők eredményeit, 
egyesületeit, térségi, regionális vagy 
röpcsoport eredményeit vagy a Szövet-
ség Nemzeti Versenykiírása szerinti ka-
tegóriákat, kiállítási szinteket.

Utalás az igaz időkre
Lehet ostorozni a jelenlegi tagszövet-

ségeket, azok vezetőit és a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetséget és vezetését, 
de inkább párbeszéd és kompromisz-
szum készség kell ahhoz, hogy tagjaink 
és közösségeink közös vagy különböző 
érdekeiket a postagalambászok illetve 
a magyar postagalambsport érdekében 
hasznosítsák. A közösséget szolgálni 
kell, építeni és érdeklődését folyamato-
san fenntartani, majd kiszolgálni, nem 
pedig bomlasztani.

A jelenleg működő 28 tagszövetség 
szervezeti jellegéből adódóan több kül-
döttgyűlésen tárgyalja meg, fogadja el 
az adott év versenyprogramját, dönt a 
versenyirányokról, verseny utakról, a 
bajnoksági formákról, a gyűjtési idő-
pontokról, a gyűjtőhelyekről, stb.

Lehet új Klub, lehet új posta ga lam-
bász közösség, lehet új versenyzési for-
ma – csak a postagalamb versenyek sza-
bályzatát nem lehet átírni pl.

- saját galamb
- lábgyűrű, igazolás
- állategészségügyi előírások, oltás
- versenygyűrű
- dúctáv, dúcbemérés
- feleresztési hely, koordináta
- a versenyek gyűjtési munkálatai
- a szállítás szabályai, ÁEÜ előírásai
- a versenyen induló galambok nyil-

vántartása
- az órabontás
- eredményszámolás
- a díjlistakészítés

A Derby Klub versenykiírása is első-
sorban a korszerű, modern szállítás fel-
tételeivel és alacsonyabb szállítási befi-
zetésekkel hirdeti a jövő galambászatát 
„egy kimondottan jó közösségben”. Csak 
úgy megkérdezném: az eddigi kisebb na-
gyobb önkéntes közösségek mitől lettek 
hirtelen rosszak, elavultak, tovább nem 
vállalhatók, összeférhetetlenek azoknak 
a tagoknak akik önként alakították, vagy 
önként léptek be a közösségbe?

A tagszövetségek eddig vagy akár 
most miért nem a fentiek alapján hir-
dették, szervezték, bonyolították a tag-
szövetségi versenyeket, vagy a jövőben 

hogyan fogják saját szállító járművükkel 
– amely általában nem a legmodernebb – 
lebonyolítani és főleg milyen költségek-
kel levezényelni a versenyszezont? 

Kevesebb kilométert!
A Magyar Postagalamb Sportszö-

vetségben évek óta hirdetjük, hogy a 
hosszútávú versenyekre álljanak össze, 
szállítsanak közösen, egy autóban mégis 
a Tagszövetségeink 80% erre nem haj-
landó, inkább többet fizetnek, fizettek 
tagjaik a saját külön szállításukért – kér-
dezem én: meddig és miért?

Évek óta mondom: Magyarországon 
a tagszövetségeknek csak rövidtávú 
- középtávú versenyeket kell szervez-
ni - 10-12 utas programokkal. Ezekből 
kell tagszövetségi bajnokságot hirdet-
ni. Specializálódva rövid-, középtávra. 
Mindenki mindent, akár minden héten 
minden versenyre elküldhet. Így lenne 
lista, versenyeredmény, siker 100-550 
közötti versenyeken és jó koefficiens a 
kiállításokra.

A 2016. évi célok: Célunk a régiók 
versenyirányának kijelölése és követése. 
A versenyzők - versenyzői közösségek 
állandó „vándorlásának” csökkentése. A 
lehető legkisebb versenyzői körök kiala-
kítása.

Célunk az, hogy a helyi - szűkebb - 
tágabb környezetben optimalizáljuk a 
legelőnyösebb versenyhelyszíneket, a 
helyes versenyzési irányokat és a kívá-
natos konkurenciát.

A hosszútávú versenyeket a maraton 
klubok és a 6-7-8 zónába szerveződő, de 
egy járművel szállító tagszövetségi koor-
dinálással kell megoldani. A hosszútávú 
versenyek speciális galambokat és igen 
sajátos felkészülést és szállítást, ellátást 
igényelnek. Erre nem minden versenyző 
és postagalamb alkalmas - ne is kénysze-
rítsük őket pl. az általános bajnoksággal.

Kérdés az is miért kell eltűrni és elvi-
selni a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség egyesületeiben, közösségeiben a 
felesleges vitákat a széthúzást, a szabá-
lyok kijátszását? Miért lehet vezetőinket 
és élversenyzőinket következmények 
nélkül szidalmazni, besározni, hitelessé-
güket, eredményeiket megkérdőjelezni?

Nekünk is be kell vezetni a 3 csapás 
elvét. Aki-akik nem akarnak és tudnak 
békén maradni - ki kell zárni.

Úgy vélem a tagok és a tagság mellett 
a közösségek fogják fenntartani a posta-
galambsportot – a siker, az élmény, az új 
keresése közepette is.

Bárdos István
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Magyar galambászok hétvégéje 2015. 07. 04.
Tisztelt Sporttársak! Néhány mondatban összefoglalom a 

07.01-04-e között eltelt napok eseményeit. Az időjóslások me-
leg nyári strand időt jeleztek hétvégére, 32 C° körüli maximu-
mokkal Magyarországra. Másodikán telefonos megbeszélést 
folytattam a Versenybizottsági tagokkal. Tájékozódtunk a Me-
teorológiai intézetnél, hogy tervezik-e szombatra 04-ére már a 
hőség riadó elrendelését. A válasz az volt, hogy nem valószínű, 
mert majd vasárnaptól kezd kritikussá válni a hőség.

Ezen információ birtokában - és mivel a tények is ezt látszot-
tak alátámasztani -, mert csütörtök délután még nem volt elren-
delve semmilyen szintű hőségriadó, döntöttünk úgy, ahogy a 
szövetségi honlapra felkerült, mind az öten a Magdeburg mel-
lett szavaztunk!

Megkezdődtek a gyűjtések kosarazások 03-án a kora délutá-
ni órákban. Este, amikor a kosarazások befejeződtek a szál-
lítmányok elindultak, változott a helyzet. Pénteken elrendel-
ték szombat 0 órától a legmagasabb fokozatú hőségriadót!

A kocsik megpakolva galambokkal. Péntek reggel egyeztet-
tünk a megváltozott helyzetről az elnök és alelnök úrral. Én 
már 05 órakor autóban voltam és indultam Magdeburgba vár-
va az itthoni telefonos egyeztetések eredményét, amit az alel-
nök úr folytatott az érintett, nem kevés tagszövetséggel. Meg-
érkezett a körtelefon eredménye szerinti döntés: Döbeln lesz 
Magdeburg helyett! Ezt a döntést én is támogattam a III. fokú 
hőségriadó miatt. Az itthoniakra hárult a Magdeburgba indult 
autók értesítése és az új koordináták megadása. Sajnos a né-
met szövetségtől a Döbeln-i startra megadott koordináta által 
jelölt hely alkalmatlan volt a várhatóan 12-15 autóból való kö-
zös eresztésre. Az elsőknek érkező nagy tapasztalattal rendel-
kező gépkocsivezetők és szállítmánykísérők hamar felismer-
ték ezt a helyzetet. Jelezték a bajt és elmentek keresni jobb le-
hetőséget. Nagy Endrének és a 14-es tagszövetség galambjait 
szállító gépkocsi személyzetének ezúton köszönöm a segítsé-
get! Találtak az eredeti helytől 3-4 km távolságra levő, frissen 
kaszált földterületet. Ami alkalmasnak látszott a közös startra. 
Ezt az új koordinátát ismét továbbítani kellett a még úton lévő 
autóknak. 16 óra 45 percre mi is megérkeztünk, már 10 autó 
a helyszínen volt. Az üdvözlések után ki-ki a maga módján 
közölte velünk, hogy mennyire nincs megszervezve ez a ver-
seny. Most az események után kicsit lehiggadva kérem Önö-
ket, hogy a fenti mondatok alapján csak néhány percre kép-
zeljék bele magukat a szervezők helyébe. Döntenünk kellett a 
következő szempontokat figyelembe véve: Mi a galambok ér-
deke? A Nemzeti verseny megrendezésének feltételei megma-
radjanak, úgyhogy a lehető legkisebb kárt okozzuk a résztvevő 
postagalamb tenyésztőknek!

Így utólag is azt mondom JÓL DÖNTÖTTÜNK! Sajnos 
vannak tenyésztők - a résztvevők kb. 10 %-a -, akiknek a ga-
lambjai az egyéni (sport kategóriában) nem értékelhetők a 
hosszútávba, de a középtávú (B) és általános (D) kategóriában 
érvényes az eredmény. Ez azt gondolom nem túl nagy áldozat 
azért cserébe, hogy a felengedett közel kb. 16.000 galamb te-
kintélyes része otthon aludt a verseny napján, míg másnap a 
nagy meleg előtt további több ezer galamb hazaért. Bele gon-
dolni sem jó, mi lett volna, ha nem így döntünk. Talán ennyit 
az előzményekről.

A start reggelén 04 óra 50 percre felsorakoztak az autók a 
megbeszéltek szerinti helyekre. Megérkezett a német startfe-
lelős népes galambász érdeklődővel. 05 ó 05 perckor előbújt 
a nap is.

Tiszta, szép idő volt. A galambok nagy része kezdte „je-
lezni”, hogy közeledik a Start időpontja.

05 óra 30 perckor teherautó-duda szóra megnyíltak a ketre-

cek. 05 óra 32 percre a kb. 16.000 db galamb rendezte sorait és 
elindultak Magyarország felé. Tízegynéhány galamb kivételé-
vel, akik visszafelé is szerettek volna autóval jönni.

A jelenlévők szerint a start kitűnőre sikerült.
Feladatom volt összeírni az induló létszámot, és az olimpi-

ás gyűrűs versenyre nevezett galambok listáját összegyűjteni. 
A jelenlévő autók felének nem okozott gondot a létszám, mert 
a gyűjtési borítékokon szerepelt minden fontos információ, de 
volt olyan, ahol hiányos volt a kitöltés, ha meg akartam tud-
ni, mennyi galamb van az autóban, vagy az állatorvosi kísé-
rőt kellet alapul vennem vagy pedig a borítékokat kibontani és 
úgy tisztázni a létszámot. Szerettem volna elkerülni a tavalyi 
létszám háborút. Most már látom nem sikerült!! 

A galambok ellátása összességében megoldott volt. Voltak 
olyan kocsik, ahol a redőnyt nem lehetett felhúzni, tehát a star-
tig leengedett redőny mögött voltak a galambok. Volt olyan 
autó, ahol minden kosárban szinte más takarmány volt a ga-
lambok előtt. Volt olyan autó, ahol a galambok 90 %-a úgy na-
pozott, mint otthon a volierbe! Tehát elég vegyes képet mutat-
tak az autók, és a kísérő papírok.

Látva az elkészült tagszövetségi versenylistákat, sikerült el-
kerülnünk a galambok tömeges elvesztését! A lényeges távol-
ságkülönbségek ellenére az élgalambok métersebessége között 
az előzetes listák tanulmányozásakor nem látható nagy szaka-
dék, az Ország É-nyugati és D-keleti tagszövetségei között.

Köszönöm mindenkinek aki segített, hogy ilyen jól sikerült 
versenyt rendeztünk!

Konrád János
ovb. elnök

Döbeln országos verseny, előzetes egyéni díjlista
1. Sajgó István 1.cs. A38 HU-08-06-86114 H 1095,05
2. Pintér Ferenc 0.cs. G19 HU-13-O-21657 H 1091,95
3. Görözdös Lajos 2.cs. F19 SK-13-0301-0813 H 1088,87
4. Tóka József 1.cs. E11 HU-13-01-60455 H 1087,00
5. Görözdös Lajos 2.cs. F19 SK-13-0301-0808 H 1077,70
6. Tihon József 2.cs. A22 HU-14-D-707221 T 1076,94
7. Tóth Imre 1.cs. A03 HU-13-03-06042 H 1076,47
8. Gulyás Gábor 3.cs. A35 HU-12-D-461826 H 1075,13
9. Várhegyi István 1.cs. A35 HU-13-D-617874 H 1075,10

10. Ledó Gábor 1.cs. F16 HU-11-D-356727 H 1074,45
11. Varga Károly 1.cs. A08 HU-12-D-458221 H 1071,64
12. B. Kiss Lajos 1.cs. R06 HU-12-D-509446 T 1070,61
13. Pató-Hegedűs 2.cs. B10 HU-12-M-129947 H 1070,51
14. Onozó István 0.cs. U03 HU-13-D-688528 T 1068,84
15. Jakab András 1.cs. F04 HU-13-D-699120 H 1068,05
16. Gábler Ferenc 1.cs. G19 HU-13-02-17663 T 1065,75
17. Maszlag Attila 1.cs. A40 HU-14-01-62624 H 1065,24
18. Falco Dúc 1.cs. A35 HU-13-D-617060 H 1064,62
19. Holchammer Sándor 1.cs. F16 HU-12-D-474479 H 1064,52
20. Papp László és fia 2.cs. F16 HU-12-D-474361 H 1061,00
21. Klauz Attila 1.cs. F13 HU-14-D-752385 H 1059,27
22. Tóth Pál 1.cs. R14 HU-12-19-30160 H 1058,45
23. Ledó Gábor 2.cs. F16 HU-12-11-75485 H 1057,44
24. Takács Gábor 1.cs. F16 HU-12-11-75350 H 1056,74
25. Szabó Károly 1.cs. R23 HU-13-09-22225 H 1056,19
26. Annus József 1.cs. A81 HU-14-D-739066 H 1055,86
27. Bodor Dániel 0.cs. G19 HU-14-D-718744 T 1055,43
28. Piskovszki János 1.cs. C08 HU-11-12-21778 H 1055,20
29. Maszlag Attila 1.cs. A40 HU-13-01-55938 H 1055,14
30. Kustyán-Ayurveda dúc 1.cs. F02 HU-13-11-79496 H 1055,13
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A galambász - szerintem - két dologért 
tenyészti, versenyezteti galambjait:

1. A konkurenciánál jobb tájékozódó 
képességű galambok kitenyésztése, el-
szaporítása és versenyeztetése végett, 
melyek a sporttársak legfelkészítettebb 
galambjait meg tudják előzni a nagy in-
duló létszámú versenyeken is.

2. Gyönyörködni a versenyről ha-
zaérkező galambok landolásában, s 
izgulni, hogy a megérkezett mielőbb 
beugorjon a galambházba, így rögzítve 
érkezési idejét.

Ám mi történhet a starthelyre szállí-
tásig, hogyan zajlik a start, és mennyi 
nehézséggel kell megküzdeni szárnyas 
kedvenceinknek a hazafelé vezető légi 
úton? Ezt csak azok az emberek érezhe-
tik át, tapasztalhatják meg, akik hétről 
hétre szállítják különböző távolságokra, 
más-más röpirányba, földrajzi és dom-
borzati körülmények között, galamb-
szállító konténerenként akár több ezer 
versenyzőnket.

Hogy ezt magam is átéljem, néhány 
évvel ezelőtt Bárdos Istvánnal elutaz-
tunk az olimpia évében megrendezés-
re került berlini nemzetközi verseny fel-
eresztését koordinálni.

Akkor szembesültem igazán azokkal a 
megpróbáltatásokkal, melyek bekosara-
zott galambjainkat érik a feleresztési he-
lyig vezető úton. De milyen „akadályo-
kat” kell nekik az otthonukig leküzdeni? 
Ezt valójában csak a megérkezett galam-
bok percenkénti sebessége, a versenylis-
ta időtartama, kedvenceink fáradtsága és 
kondícióvesztése alapján utólag tudjuk 
kikövetkeztetni.

Az akkori út spontán tapasztalatai arra 
ösztönöztek, hogy egy újabb lehetőséget 
kihasználva ismét kijuthassak egy nagy 
létszámú, országos hosszútávú verseny 
koordinátoraként Németországba.

Az alább leírtak egy mozgalmas más-
fél nap, illetve annak előzményeit fog-
lalja össze dióhéjban. Az eseményeket 
kronologikus sorrendbe rendezve igyek-
szem úgy közreadni, megosztani olvasó-
közönségünkkel, hogy az ne csak egy úti 
beszámoló, hanem hasznos, megszívle-
lendő ismereteket tartalmazó összegzés 
is legyen.

Az előzmények, ill. első teendők:
Döntés született a télen, ill. kora tavasz-

szal arról, hogy a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség Magdeburgból rendezi 
az országos hosszú távú versenyét. Így 
ezt a feleresztési helyet – a verseny dá-
tumának ismeretében – a tagszövetségek 
többsége be is illesztette a programjába.

Hogy néhányan miért nem tették?
- Mert nem esik Magdeburg a terve-

zett röpirányba, attól néhány fokkal 
északra fekszik.

- Mert a feleresztési hely és a tagszö-
vetség között több domborzati, föld-
rajzi akadály van, mint más, pl. az 
osztrák útvonalak esetében.

- Mert a korábbi, hasonló versenyek 
iránt az adott tagszövetség galam-
bászai igen mérsékelt (elutasító) ér-
deklődést mutattak.

- Mert az ilyen versenyeken legtöbb-
ször a közelebb fekvő tagszövetsé-
gek galambjai, tenyésztői kerülnek 
az élmezőnybe.

- Stb.
Mindezeket meg lehet erősíteni, de 

meg is lehet cáfolni, mert Hódmező-
vásárhelyről, Szegedről, Kenderesről, 
Kazincbarcikáról, Egerből, Miskolcról 
és más településekről is lehetett orszá-
gos versenyen díjat és csapatbajnoki 
élhelyezéseket elérni. Arról nem is be-
szélve, hogy a Dunántúlon, pontosabban 
Nyugat-Dunántúlon lakók – a nagyobb 
galambászsűrűség és más okok miatt 
is - több galambot kosaraznak be, mint 
pl. az alföldi régióból, így matematika-
ilag nagyobb a valószínűsége, hogy ga-
lambjaik gyakrabban szerepelnek majd a 
versenylisták élén. Erről azonban posta-
galambjaink semmit sem tudnak, viszont 
kifinomult ösztöneik segítik őket a haza-
találásban.

Tehát a felsoroltakra hivatkozók csak 
kifogásokat keresnek arra, hogy miért 
ne küldjenek nemzeti hosszútávú ver-
senyekre galambokat. Csak példaként: 
Magdeburgból volt egyszer 43.000 ma-
gyar postagalamb felengedve, igaz, hogy 
csak 28.000-et neveztek ebből az orszá-
gos versenyre. Akkor minden kerület 
programjának része volt ez az út, mi-
vel a korabeli pontszámítási rendszer 
szerint (távolsági és helyezési pont) az 
ilyen úton négyszer annyi pontot ért egy 
helyezés, mint a 200 km alatti távon – 
s csak általános csapatbajnoksági ki-

írás volt. Ez elegendő indoknak látszott, 
hogy minden hadra-fogható galambot 
betegyenek a sporttársak erre a verseny-
re. Egy ilyen verseny kapcsán a magyar 
postagalambászok a magdeburgi út előt-
ti és az azt követő hetekben is lázban ég-
tek. A nyerő galambászokra és galambja-
ikra évtizedek múlva is jól emlékezünk. 
Nem mindegy, hogy 500-1.000, vagy 
15.000-43.000 galamb ellenében nyer 
egy galamb vagy galambász. Híre, ma-
radandó emléke csak a nagy létszámú, 
nagy távolságról rendezett versenyek 
nyerőinek (csapat/egyéni) marad meg 
emlékeinkben. Erre kellene törekedni!

De térjünk vissza a magdeburgi út 
előkészületeihez.

A tagszövetségi versenyprogramok is-
meretében ez a verseny számított sport-
társaink többsége szemében a legérté-
kesebbnek, ezért galambjaikat is erre az 
időpontra igyekeztek a legjobb, csúcs-
formába hozni. Sajnos a 2015. versenyév 
szombati és vasárnapi versenyei között 
jelentős sebességkülönbség volt, ami 
megnehezítette a legterhelhetőbb egye-
dek kiválogatását. Ebbe néhány esetben a 
versenyszezon eleji rapszodikus időjárás 
is szerepet játszott. A tagszövetségi ver-
senyprogramok lépcsőzetesen növekvő 
versenytávjai jó lehetőséget biztosítottak 
arra, hogy túlzott megerőltetés nélkül egy-
re „harcedzettebb”, rutinosabb és jól fel-
készített galambok legyenek a tenyésztők 
versenydúcaiban. Ha mindez adott volt, 
akkor már csak versenyzőink jó egészsé-
gi állapotát kellett megőrizni, ami több/
kevesebb sikerrel sikerült is, hiszen vi-
szonylag kevés galamb hiányzott (veszett 
el, sérült meg) reménységeink közül. Így 
tenyésztők és galambok vonatkozásban 
is minden feltétel adva volt, hogy sokan 
és sok (jó) galambot küldhessenek erre 
a hazai szinten tradicionálisnak számító 
klasszikus hosszútávú versenyre. 

Ám: A versenyt megelőző héten egy-
re melegebb lett, s a jellemző szélirány 
déli, dél-keletivé vált, ami szembesze-
les, alacsony métersebességű versenye-
ket eredményezett. Így a sporttársak, 
féltve kedvenceiket már erősen fonto-
lóra vették galambjaik bekosarazását a 
magdeburgi útra. A csütörtöki galamb-
gyűjtésnél a tagszövetségek egy része 
saját szállítójárművekkel, míg mások 

A startvonalig kísértük 2015. július első  
hétvégéjén nemzeti versenyünk galambjait
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társulva igyekeztek kedvenceiket eljut-
tatni a starthelyig. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
részéről az Országos Versenybizottság el-
nöke, Konrád János és Dr. Jilly Bertalan 
kapott megbízást arra, hogy e versenyen 
szinte az egész országból (27 tagszövet-
ség) küldött galambok a lehető legjobb 
helyről és időpontban startolhassanak.

A verseny előkészítéséhez tartozott 
még a Német Postagalamb Szövetség és 
a Magdeburgban kijelölt helyi (német) 
startfelelős időben való értesítése, me-
lyet meg is tettünk. A magdeburgi start-
felelős, Rüdiger Heineman úr az előző 
évihez hasonlóan, segítségét megígérte.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
megbízottjaiként péntek reggel indultunk 
Budapestről a starthelyre. Utunk Győr, 
Pozsony, Prága, Drezda útvonalon veze-
tett, ahol a cseh területen a hazai régi M-7 
sztrádához hasonló, igen rázós autópá-
lyáján közeledtünk a cél felé. Embert és 
állatot egyaránt igénybevevő útszakaszok 
voltak ezek, melyen számtalan útlezárás, 
útépítés és elterelés lassította haladásun-
kat. Ez az oda és vissza útra egyaránt 
érvényes volt. Elkerülési lehetőség alig 
van, s ráadásul a szlovák, de különösen a 
cseh autópálya matrica igen drága.

Ez után azonban sok minden tör-
tént, ami jelentős változtatásokat tett 
szükségessé.

A július 4-ei hétvégére kánikulai idő-
járást jelzett a meteorológia egész Eu-
rópára, így hazánkra is. Hogy ez hőség-
riadóba torkollott, azt csak július 3-án, 
pénteken – a galambok bekosarazása 
után - látott napvilágot az országos mé-
diákon keresztül. A tények ismeretében 
azonnal felelős döntést kellett hozni 
szövetségi szinten, hogy mi legyen a 
folytatás, amely a sporttársaknak, ga-
lamboknak és a hőségriadót elrendelő 
hatóságnak is megfelel. 

A magdeburgi távolsághoz képest kb. 
160 kilométerrel közelebbről, Döbeln-
ből lesz a nemzeti verseny megrendezve. 
Ezzel egyidejűleg meghatározásra kerül-
tek a zónák távolsági határai is. Mindez, 
a döntést követően olvasható volt a szö-
vetség honlapján (www.postagalamb.hu) 
is. A galambszállító autók vezetői új és 
még újabb koordinátákat kaptak érkezési 
hely gyanánt.

A GPS rendszernek köszönhetően min-
den szállítókocsi megérkezett az alkalmi 
starthelyre 14 és 20 óra között, melyet 
nyugati oldalról egy fasor szegélyezett. 
Ezt az érkezők többsége ki is használta, 

hogy a járműveik félárnyékba állhassa-
nak. Nem mindennapi próbatétel volt ez a 
kifelé vezető út a tehergépkocsi vezetők-
nek, galambszállítmány kísérőknek, mert 
a fülkék többsége nem légkondicionált, 
s a külső, talajszint feletti hőmérséklet 2 
méter magasságban napközben már 32-
34ºC volt. Az élőállat szállításra vonatko-
zó előírásokat a járművezetők többsége 
az utazás során betartotta (kötelező pihe-
nőidők és a galambok itatása). Az érkező 
nagyobb szállítójárművek a kisebbekkel 
együtt elfértek a kiválasztott területen, s 
szervezett formában megkezdték a ga-
lambok etetését, majd itatását, így estére 
a konténerek alkalmi lakói megetetve, 
megitatva térhettek nyugovóra.

A gépjárműveket és a galambszállító 
felépítményeket gondosan megtekintve 
meg kellett állapítsam, hogy azok kö-
zül 3 (kisebb) nem alkalmas a kétnapos 
(ilyen meleg időjárású) galambszállítás-
ra, mivel álló helyzetben levegőtlenek, 
a konténerek belseje sötét és túlságosan 
bemelegedik. A nagy felépítményű kon-
ténerek közül egynek az álló helyzetű 
szellőzése, szellőztetése szintén problé-
más volt. 

A galambszállítmány megállása után 
haladéktalanul biztosítani kell annak 
maximális átszellőzését, ami a sikeres 
szállítás (verseny) egyik legfontosabb 
követelménye. Ezt több felépítmény ese-
tében - álló helyzetben - nem lehetett az 
elvárásoknak megfelelően biztosítani, 
mivel a redőny felhúzásakor a galambok 
kirepülnek a konténerből. A természetes 
átszellőzésen kívül a ventillátoros szel-
lőztetés is jó megoldás lenne (túlnyo-
másos/elszívásos), ha a friss, oxigéndús 
levegő ketrecsoronként egyenletesen be-
áramolhatna, de ezt nem tudja egyetlen 
hazai (starthelyen álló) kocsi konstrukci-
ója sem. A ventillátor kis teljesítménye 
(m3/óra légszállító kapacitása) ellenére 
annak folyamatos üzemeltetése viszont 
lemerítheti az akkumulátort. Ám, ha 
nem üzemeltetik, akkor a szállított ga-
lambok légtere túlságosan felmelegszik, 
oxigénhiányos, porral, valamint káros és 
mérgező gázokkal (széndioxid, metán, 
kénhidrogén) telítődik. Így az onnan 
startoltatott galambok eredményessé-
ge jelentősen kisebb, míg a veszteség 
sokkal nagyobb lesz. Nem szerencsés a 
„zárt”, sötét konténerben etetni, itatni, 
pláne akkor, ha az oda berakott galam-
boknak először kellene megtalálniuk az 
etető- és itatóvályúkat, így némelyikük 
éhesen, szomjasan repül ki. Mindez a 

versenylistákon jól követhető és kiele-
mezhető lesz. 

Az élőállat szállító járműveken a tűz-
oltó készüléket úgy kell elhelyezni, hogy 
az kívülről gyorsan levehető, biztonsá-
gosan üzembe helyezhető legyen.

A Döbeln város melletti starthelyet 
péntek délután és este is felkereste a kör-
zeti feleresztés felelőse (Franz Goldbach 
úr), majd a helyi rendőrségi megbízott 
is, hogy a kora reggeli starthoz minden 
segítséget (pl. útlezárás) megadjanak. A 
helyi feleresztési felelőssel és a szállít-
mányok kísérőivel egyeztettük, hogy - 
kedvező időjárás esetén - szombaton reg-
gel 05.00 és 05.30 között várható a start, 
s erre az időpontra minden jármű legyen 
startra kész állapotban. Estére a levegő 
hőmérséklete (valamennyit) csökkent, s 
ez „biztosította” az éjszakai nyugalmat 
a tehergépkocsi vezetőknek, szállítmány 
kísérőknek és galambjainknak. 

Késő este feszültségekkel telve estünk 
ágynak, majd a reggel 4 órai kelést kö-
vetően indultunk vissza a starthelyre. Itt 
ismételten végignéztem az összes fel-
építményt, hogy minden rendben van e. 
Egy kivétellel minden konténer minden 
itatójában volt víz a galambok előtt. Ma-
daraink 04.30-kor (erős szürkületben) 
teljes nyugalomban várták a napfelkeltét, 
majd a külső mozgolódás és világosodás 
hatására nyújtózkodtak és tollászkodni 
kezdtek, de csak elvétve ittak.

A nap hajnali sugarait megelőzve meg-
érkezett Franz Goldbach úr a feleségével 
és 10 helybéli galambásszal, hozzátarto-
zóval, hogy a galambjaink elindulásában 
gyönyörködjenek. A start előtti beszélge-
téskor elmondták, hogy 2 hete már nem 
versenyeznek a körzetből, mert az akkori 
úton, optimálisnak tűnő időjárási körül-
mények ellenére elvesztek a galambjaik 
egy észak-nyugati irányból, Dániából 
rendezett versenyről. Nagyon panaszkod-
tak arra, hogy a lengyel versenygalambok 
nagy tömegekben átrepülve eltérítik a ha-
zatérő német galambokat. Ezt erősíti meg 
az is, hogy a lengyel területről sok beült 
német galambnak keresik a gazdáját. Sze-
rintük meg kellene egyezni a társszövetsé-
gekkel a röpirányokban, a feleresztési na-
pokban és távolságokban, amit publikussá 
kellene tenni és be kellene tartatni. 

A helyi feleresztés felelősével és az 
itthoniakkal egyeztetve – tudva, hogy 
Döbeln-ben mikor kel fel a nap – 05.30-
as startidőpontot közöltünk mindenki-
vel. A start várható időpontjára minden 
jármű felépítményét előkészítették a 
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kísérők, bekapcsolták a kamerákat és 
előkerültek a fényképezőgépek is. A vö-
röslő napkorong erre az időpontra már 
teljes terjedelmében láthatóvá vált a ke-
leti horizonton. A startjelet légkürt szol-
gáltatta, amelyet egy GPS óra 05.30-as 
időpontjában nyomtak meg.

A konténerekből kiáramló majd 17.000 
galamb egy hatalmas csóvaként, forgo-
lódás nélkül megindult a nap irányába, 
s vissza se kanyarodva távolodtak a ko-
csiktól. Úgy 2 perc elteltével még jól 
látható volt a napkorong jobb oldala irá-
nyába távolodó, felhőszerű galambcsó-
va. A szállító-konténerekből másodper-
cek alatt kirepültek galambjaink, csak 
háromban maradt egy-egy késve ébredő, 
„lusta” madár. Néhány perc elteltével 16 
galamb visszatérve keringett a starthely 
fölött, egyikük le is szállt a konténer 
tetejére, gondolván – „ha ezzel jöttem, 
akkor könnyebben mehetek vele haza 
is”. A többiek képességeik, felkészített-
ségük, motiváltságuk és rutinjuk alapján 
igyekeztek saját otthonuk, szerető, gon-
doskodó gazdájuk felé. 

Szövetségünket tájékoztattuk a jól 
sikerült startról. Ezt követően közös 
fényképek készültek, ahol kísérők, jár-
művezetők, a Német postagalamb Szö-
vetség helyi feleresztési felelőse (Franz 
Goldbach úr).

A járművek, konténerek menetkészsé-
gét 15 perc alatt visszaállították a veze-
tők és a helyszínt rendezetten, szemét, 
stb. nélkül hátrahagyva indultak (volna) 
hazafelé. Egy tehergépkocsi akkumulá-
torát lemerítette az éjszaka folyamatosan 
működtetett szellőztető ventillátor, így 
azt egy másik jármű akkujáról kellett be-
indítani. (Ha nem ment volna a ventillá-
tor, akkor ebben a konténerben a galam-
bok oxigénhiányos légtérben éjszakáztak 
volna.) Egy másik tgk. motorolaj hiányt 
jelzett, melynek beszerzésében Goldbach 
úr érdemi segítséget nyújtott azzal, hogy 
elvitte a jármű vezetőjét a közeli üzem-
anyagkúthoz. Tanulság: csak akkor 
hagyjuk el a helyszínt, ha minden jármű 
hibamentes állapotú, menetkész.

Mi 6 órakor hagytuk el a starthelyet 
reménykedve abban, hogy a teljesen fel-
hőmentes égbolt, szikrázó napsütés, 32-
34ºC és Pozsonytól enyhe szembeszél 
ellenére egy sokak számára emlékezetes 
nemzeti verseny lebonyolításában vállal-
tunk jelentős szerepet. 

Hazafelé a korábbi versenyek tapasz-
talatai alapján latolgattuk, hogy milyen 
versenylefolyásra lehet számítani. Az 

már a Döbeln melletti (Redemiz) fel-
eresztéskor egyértelmű volt, hogy ezen 
a versenyen minden méterért keményen 
meg kell dolgozni. Győzni (zónánként) 
csak a legkitartóbb, legegészségesebb, 
legfelkészítettebb galambok fognak, 
mert az első galambok röpsebességet 
1100 m/perc körülire becsültük. Bár 
Konrád János szerint valószínűsíthető 
az 1000 m/perc alatti kezdősebesség is. 
A hazai dúcok elhelyezkedése alapján 
biztos volt, hogy a dél- és kelet-magyar-
országi területeken vasárnap is tart majd 
a verseny a 25%-os díjlistára kerülésért.

Mivel ezen a napon volt Csehország-
ból az egyéves olimpiai gyűrűs galam-
bok versenye is, így az onnan érkező első 
galambok kalkulált sebessége igazolta 
feltételezésünket, miszerint erőt próbáló 
verseny lesz a Budapesthez 590 km-re 
elhelyezkedő Döbeln melletti felereszté-
si helyről hazatérni galambjainknak.

A nagy meleg ellenére már 14 órára 
Budapesten voltunk, de saját galambjaink 
csak jóval később érkeztek meg, így (saj-
nos) most nem nyertünk, de egy felejthe-
tetlen élménnyel azért gazdagodtunk.

Záró gondolatok: Mint említettem, 
Berlin után Döbeln nemzeti versenyen 
lehettem jelen a startnál. A látott, tapasz-
talt különbségek a következők:

Berlin: Nemzetközi versenyre kiérke-
ző szállítókonténerek egy része korszerű, 
praktikus és az állatok (galambok) ké-
nyelmes, komfortos utaztatását tette le-
hetővé, ez volt jellemző a nyugat-európai 
autóra. A mi galambjainkat akkor a Győr 
és környéke tagszövetség csereketreces 
és a Pannon Maraton tehergépkocsija 
szállította. A konstrukciós, technikai és 
kezelhetőségi különbségek „tapinthatók” 
volt. Néhány észak- és kelet-európai or-
szág egyéb ketreces konstrukcióval jelent 
meg, melyek ilyen távolságú galambszál-
lításra való alkalmassága erősen megkér-
dőjelezhető, kritizálható volt.

A berlini startnál a galambok hosszú 
percekig körözve keresték a hazai irányt, 
az akkori időjárási körülmények a tájé-
kozódást megnehezítették.

Döbeln (Redemiz): Csak magyaror-
szági autók hozták a galambokat, me-
lyek igen különböző méretűek és fel-
építményűek, némelyike csak az egy 
éjszakás, rövid/középtávú versenyek 
lebonyolítására alkalmas. Amit tennünk 
kellene: korszerűsíteni a szállítókonté-
nereket, hogy legyen megfelelő a ga-
lambok igényeinek (alapterület/galamb, 
ketrecmagasság, levegősség, fényviszo-

nyok, etetési és itatási lehetőségek vo-
natkozásában). A víztartály mérete iga-
zodjon a szállított galambmennyiséghez, 
azok várható vízfogyasztásához (legyen 
gyorsan, könnyen feltölthető). A galam-
bokkal szállított takarmány egységes és 
jó minőségű legyen (ne csak kukorica 
vagy árpa, hanem energiadús, könnyen 
emészthető keverék). Felépítményeink, 
etető- és itatóvályúk tisztán tartására na-
gyobb figyelmet kell fordítani. 

A döbelni start után a galambok azon-
nal a helyes irányba indultak, mert az 
időjárási, tájékozódási körülmények 
kedvezőek voltak.

Összegzés:
• A ki- és hazautazás körülményei 

megfelelőek, jók voltak.
• A galambszállító konténereket kísé-

rők galambellátási hozzáállása többségé-
ben megfelelő, jó volt, a hozott készlete-
ik elegendőek voltak.

• A külföldi startfelelős segítőkészsége 
kiváló, példaértékű volt.

• A nemzeti versenyünk előkészítése, 
megszervezése – a nem várt hőségriadó 
elrendelése miatti problémák gyors meg-
oldása – elismerésre méltó.

• A start hibátlan és ideálisnak mond-
ható, mivel galambjaink egy csapatba 
tömörülve indultak útjukra.

• A start pillanatait rögzítő kamerafel-
vételek azonban nem adják vissza azt a 
csodás látványt, élményt, amikor ilyen 
sok, kb. 17.000 galamb egyszerre el-
indul, keresve a hazai irányt. Már csak 
ezért is megérte kiutazni!

Köszönet mindenkinek, akik elősegí-
tették e tradicionálisnak számító nemzeti 
verseny sikeres lebonyolítását. 

Felelős döntéseket hoztak korábban, 
majd a versenyre szállítás során, hogy 
galambjaink épségben, eredményesen 
hazatérhessenek gazdájuk legnagyobb 
örömére. Az eredetileg tervezett táv lerö-
vidítésével a galambok számára – ilyen 
meleg körülmények között is – egy nap 
alatt biztonságosan teljesíthető feladatot 
adtak, melyet a kora délután gyors egy-
más után bejelentett érkezési időpontok 
is igazolnak. Ennek köszönhetően egy 
nehéz, de a bekosarazott kedvenceink 
számára kiegyenlített szervezeti terhe-
lést jelentő versenyen vagyunk túl, amit 
az első kiszámolt tagszövetségi eredmé-
nyek is igazolnak.

Köszönet minden támogató és jobbító 
szándékú segítségért!

Írta: Dr. Jilly Bertalan
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A látogatást némi egyeztetés előzte 
meg, mert Laci, mint asztalos vállalkozó 
érthető módon kevés szabadidővel ren-
delkezik. Első alkalommal csak néhány 
fotót tudtunk készíteni a bajnok galamb-
ról. Második alakalomra egy vasárnap 
ebédutáni időben már csak a tréningek 
kezdetekor sikerült sort keríteni. Udva-
ri dúcai a parkosított kert nyugodt hátsó 
részén vannak elhelyezve, kis erdős rész-
szel körülvéve. Rendezett dúcai minden 
luxust mellőzve, de nagyon célszerű-
en vannak berendezve, oly módon, ami 
véleményem szerint nagyon fontos do-
log, hogy embernek és galambnak egy-
aránt otthonos-komfortos legyen. Más 
lehetőség híján a bejárók észak-nyuga-
ti fekvésűek, a dúcok eleje rácsos, az 
alja deszkázott és kb.: 30 cm-es lábakon 
álló, szellőzőréses szoklival körbevéve. 
A versenygalambok még javában nevel-
ték a fiókákat. Előttük elhaladva büszkén 
mutatta, hogy ez is, az is a Magdeburgi 
egyéves testvére vagy éppen unokatest-
vére. Úgy látom Laci megtalálta, amit 
mindannyian hosszú éveken keresztül 
keresünk, a jó törzset, a szabadidőnk-
nek és egyéniségünknek megfelelő vo-
nalat. A kellemes tavaszi napsütésben a 
kényelmesen kialakított „galambles” pa-
norámás teraszán beszélgettünk közel 
négy órát. Hogy neki végülis hogy sike-
rült megtalálnia a számára megfelelő vo-
nalat, inkább mondja el Ő.

- Jelenlegi állományod hogy alakí-
tottad ki, a bajnok galamb mikor mu-
tatta meg képességeit?

- 2000. évtől kezdtem el, a versenysze-

rű galambászatot. Szerencsémre egyesü-
letünkben országos hírű galambászok 
vannak, így az állomány kialakításában 
nagy segítségemre voltak Vincze Zoltán, 
Nádas Pál, Sági Tamás galambászok. A 
magdeburgi országos első díjat szálló 
galambom szüleit Bárdos Istvántól kap-
tam ajándékba Nádas Pállal tett látogatás 
alkalmával. Tulajdonképpen ez a galamb 
is, és a testvérei is meg-megvillantak 
közben, kis szerencsével úgy éreztem, 
hogy valamelyikük részéről benne van 
az eshetőségben ez is. Minden esetre 
nagyon örülök az eredménynek. Persze 
az állományépítésnek soha nincs vége, 
mindig keresni kell a jobbat. Mint min-
den haladó galambász, így én is a jobb 
eredmény érdekében ezen galambokat, 
Katona Ferenc és Csernyák József által 
adott galambokkal párosítom.

- Beavatnál minket a versenyzési 
módszered „rejtelmeibe”?

- Nincsenek rejtelmek, klasszikus öz-
vegységi módszerrel versenyzek, ugyan-
úgy, mint a legtöbb özvegyező. A hímek 
repülnek útról-útra, csak az maradhat 
idehaza, akinél az egészségi állapotot 
nem ítélem száz százalékra. Általában 
35 db körüli létszámmal indulok, ennyi 
hely van a dúcokban és nem is szándé-
kozom növelni. Nyilván van mindig le-
morzsolódás a versenyek végére, közben 

az üresen maradt cellákat lezárom. Az 
özvegyeknél fontosnak tartom a rend-
szerességet az időpontokat illetően, fon-
tosnak tartom a rendszeres egészségügyi 
ellátást a jó minőségű takarmányt, a kel-
lő edzettséget és a jó klimatikus viszo-
nyokat a dúcokban, vannak elvárásaim, 
ebből adódóan teljesíteniük viszont ne-
kik kell.

- Az ilyen nagy létszámú és egyben 
országos győzelem után a tapasztalat 
szerint az ember kritikaként kap „hi-
deget-meleget” a sporttársaktól, ho-
gyan értékeled a versenyt és az egyéni 
győzelmet a saját szemszögedből?

- Tudtam a galambom rejtett értékeiről, 
bár még nekem is meglepetéssel szolgált 
ez az eredmény. Más vérvonalaktól na-
gyobb reménnyel vártam volna kiugró 
teljesítményt, azonban ehhez a szerencse 
is kellett és neki az adottságain kívül ez is 
megvolt. Nyilván mindenkinek lehet vé-
leménye. A létszám huszonötezer fölött 
volt, tehát bárkinek lehetett volna esé-
lye a győzelemre. Lehet hivatkozni arra, 
hogy az egyik legközelebbi ponton van a 
dúcom, de itt a környéken van azért némi 
galambászsűrűség. Én is csak a már több 
ízben elhangzott véleményt mondanám, 
hogy a „megfelelő útra, megfelelő ga-
lambot kell kosarazni”, de még így sem 
egyszerű nyerni, csak nagyobb az esély.
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- Beszéljünk kicsit a múltról, a kezdetről. Mi motivált Té-
ged, hogy a galambászatot választottad hobbiként?

- 7 éves koromban édesapámtól kaptam egy pár kékszalagos 
postagalambot, ennek az élménynek a hatására kialakult a ga-
lambok iránti érdeklődés, szeretet és a későbbiekben az elköte-
lezettség. Régen sokan galambászkodtak a környezetemben és 
mára már a „régiek” híres galambászokká váltak. Mivel szere-
tem a galambokat a versenyzést és mindig nagy várakozással 
tölt el egy-egy párosítás eredménye ezért egy valamiféle pi-
hentetést jelent a számomra, más jellege miatt valamiféle fel-
üdülést a mindennapi munkában való megterhelés után.

- Mik a további terveid, elképzeléseid?
- Legjobbat a legjobbal párosítom, mindig keresem az ered-

ményes vérvonalat és keményen szelektálok. A díjnyertes hím 
galamb vérvonalát is próbálom más díjnyertes galambokkal 
keresztezni, javítani, mert számomra is fontos az eredményes-
ség, hisz ezzel növelhető a sikerélmény, ami aztán ösztönzi 
az embert a jobb eredmények elérésére. Mivel esetemben a 
dúcbővítést nem tartom célravezetőnek a versenyzési tudás 
növelése és a kitűnő ellátás mellett fokozni kell a kiválasztást. 
A kis létszámot amúgy is könnyebb átlagfeletti ellátásban ré-
szesíteni. 

-  Látsz-e valami lehetőséget a jelenlegi tagság megtartá-
sára, főleg az idő és pénzhiány miatti lemorzsolódás meg-
állítására?

- Erre nagyon nehéz bármi érdemlegeset mondani, rengeteg 
véleményt hall az ember, nincsenek könnyű helyzetben azok, 
akiknek ezt a feladatot meg kell oldani. Egy biztos, valamilyen 
formában költségeket kell megtakarítani, már van erre példa 
más tagszövetségnél a közvetlen környezetünkben, mindez a 
röptetett létszám növekedése mellett, tehát működhet a dolog. 
De ugyanakkor tudomásul kell venni, hogy az ellátás folyama-
tosan drágul és nem arányos vele a minőség, az üzemanyagok 
sem lettek olcsóbbak.

- Hogy látod, közvetlen környezetedben a galambászat, 
mint sport, mint hobbi jövőjét? Ez milyen kihatással lehet 
a nagy közösségre nézve és esetleg volna-e valami elképze-
lésed, javaslatod, hogy az „elöregedés” ne következzen be?

- Hát az elöregedésnek nap, mint nap szemtanúja és egyben 
részese is vagyok, mint valamennyien. A lemorzsolódásnak 
valóban egy komoly hányadát a magas költségek és az embe-
rek alacsony jövedelme adja. Ismereteim alapján a kerületek 
tagságának átlag életkora 50 év felett van és az „eltávozottak” 
helyére nem nagy a tülekedés. Ebben a témakörben is bizto-
san akad a szövetség részére teendő valamiféle megújulás ki-
dolgozására, aminek létszám megtartó hatása lenne, de ennek 
megítélésére vannak nálam sokkal avatottabb emberek. Véle-
ményem szerint a jövő a fiatal utánpótlás kinevelésében lehet-
séges, már az iskolában kellene a gyerekeket az állatszeretetre, 
törődésre, gondozásra nevelni, ezzel megnőne a felelősségérzet 
azért amit csinálnak. Ez nagy hiányossága a jelenlegi oktatási 
rendszernek. A családomból kisunokám már gyakran követi 
a nagypapát a dúcokba, szerintem a személyes példamutatás 

fontos elem, a kezdet, a galambászat iránti érdeklődés felkelté-
sében. A Szövetségnek korábban volt ifjúsági képviselője – bár 
lehet, hogy most is van, csak nem hallunk róla – neki kellene 
valamiféle kapcsolatot teremteni egy-egy központi helyen lévő 
általános iskolával és elhivatott galambász aktivistákat küldeni 
élővilág-biológia órára vagy osztályfőnöki órára, - persze ezek 
csak gondolatok, de valami efféle.

Néhány érdekes gondolat elhangzott most is, köszönöm a be-
szélgetést Varga Lászlónak és további sok sikert kívánunk neki. 

J. Varga Attila

Akik 2015-ben a Tollisan termékeit választották.

Nagy Varga Viktor

e-mail:  info.tommizoo@gmail.com
tel: 0036-30/811-9659

Schill György

Zsigri Tamás

Tollisan
Magyarországon
a TommiZoonál
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FÉNYES családjában más galambok is hírnevet szereztek. 
Legismertebb testvére FLEGMA. 

1965. Délnyugat kerület Záhony I-VI. versenyek II. champion
1966. Délnyugat kerület olimpiai kategória I. helyezett hím
1967. Délnyugat kerület standard kategória II. helyezett hím
1969. Délnyugat kerület standard kategória II. helyezett hím

FÉNYES és FLEGMA a tenyésztésben sem maradt adós, 
mindkettőnek születtek jól versenyző gyerekei. FÉNYES 
1965-beli négy utóda (FOXI-val) fiatalon 14 ízben repült 402 
km-t, ezek egyike, a „gyors, megbízható, karakteres, szólózó, 
első osztályú versenyző” 65-491 AZÚR kkh. 1966-ban a Dél-
nyugat és Nyugat II. kerületek közös középtávú bajnokságá-
ban II. hím champion, Magyarország középtávú bajnokságá-
ban XIII. helyezett. 

Az országszerte csak „Máj tojó”-ként (Máj Árpád tenyész-
tése) ismert csodás tenyészgalambnak FÉNYES fia, az 5020-
70-1360 skh. volt az apja. 

FLEGMA fia, 66-707 LURKÓ skh. (anyja Lizbet) a Fábry 
vonalra történő visszapárosítás következtében újabb alapos 
rokontenyésztés a Bronzé-Criquet és Argenté-Bronzé párra, 
mégis már évesen megmutatta, hogy ígéretes jövő előtt áll. 
1967-ben öt záhonyi úton: kerületi 1., 2., 3., 6., 20. helyezett! 
Két évesen Kisvárdáról kerületi 4.

1967. Délnyugat kerület középtávú bajnokság VII. 
champion

1967. Délnyugat kerület standard hím I. helyezett 
1967. Magyarország középtávú bajnoksága V. champion 
1968. Délnyugat kerület középtávú bajnokság X. champion 
   (7 helyezéssel)
1968. Postagalamb Spartakiád Budapest, magyar csapat tagja
1969. Délnyugat kerület standard hím I. helyezett 
1970. XXII. Országos kiállítás Olimpiai standard kategória 
   X. helyezett

A Dellon-Liliom utódoknak országszerte sok tenyésztő kö-
szönhette sikereit. A hódmezővásárhelyi Kecskeméti István 
a helyi piacon 20 Forintért vásárolt egy postagalambot. Mint 
kiderült, Anker egyik elveszett Symons tojóját (STOP). Visz-
szajuttatta a Mesternek, aki hálából egy fiatalt küldött neki. Az 
5020-65-655 sötétkovácsolt tojót. „A Dellon x Liliom pár szu-
perörökítő lánya volt. Ehhez hoztam Markovics Józsi bácsitól 
egy Fabry hímet – ő dr. Teremitől vásárolta – és ez volt az állo-
mány alapja. No meg volt a híres 54 kkh., ez a H-05-ös honvéd-
ségi törzsből származott Kiskunhalasról. Ezek keresztezéséből 
származó utódok voltak közel egy évtizeden át, verhetetlenek.” 
(Kecskeméti, 1988) A 655-ös utódai Hódmezővásárhelyen sok 
állomány alapját adták. 

„Egyik legjobb tenyészpárom a Dellon-Liliom pár volt. Bár 
nem szoktam egy-egy tenyészpárt két évnél tovább együtt tar-
tani, ezek öt évet voltak párban, kiváló utódokat produkálván, 
míg aztán a hatodik évben Krijn van den Berg, neves holland 
champion tenyésztő vitte el őket tőlem.” (Anker, 1971) Már az 
első évben egy kiváló gyereket (Zwarte Hoongar) adtak, mely 
remek versenypályafutás után a tenyésztésben is kiemelkedő-
en teljesített.

A csúcson
„Oly sok eredményt elértem már, hogy a tárgyilagosság lu-

xusát is megengedhetem magamnak...” – írta 1971-ben. Igen. 
Ez volt a nagy győzelmek időszaka. És bizony ezeket az ered-
ményeket a nagyszerű Symonsok mellett FÉNYES családja, 
a Delbar-Fabry galambok hozták. „Alfiban rengeteg feszült-
ség volt a versenyidőszakban. Nagyon komolyan vette a dol-
gokat.” (Katona György, 2011) Azt hiszem, sokunk számára 
csak álom marad, amit a 60-as évek második felében elért. 
A Délnyugat kerület bajnokságaiban tarolt. 1965-1970 között 
kerületi élhelyezései: 14 x 1., 15 x 2., 11 x 3., 9 x 4., 10 x 5., 
champion galambok között: 6 x 1., 3 x 2., 3 x 3., 2 x 4., 3 x 
5. A XX. országos kiállításra sportkategóriában a Délnyugat 
kerület 20 nevezett galambja közül 7 Anker-Kottek galamb. 
Az Országos Középtávú Bajnokságban három év (1965-
1966-1967) mérlege alapján a legkiemelkedőbb eredményt 
az Anker-Kottek dúc érte el, 9-1-5 helyezésével. Az Országos 
Általános Bajnokságban pedig az egyedüli, mely azzal dicse-
kedhetett, hogy 14-4-6 helyezésével mindhárom évben az első 
25-ben szerepelt.

„Az akkori csapat – Hajrá, Hullám, Flegma, Fényes, Lut-
ri, Slézinger, Vodka, Fruzsina, Azúr – bármelyik kerületben és 
Belgiumban is bajnok lett volna. Micsoda galambok voltak! 
Várat mertem volna építeni rájuk!” (Gyulai József, 1989) 

Önzetlen segíteni akarásának remek példája az 1967. évi 
tenyésztési napló. Magyarország egyik legjobb, legnagyobb 
teljesítményű állománya volt a kezében, mégis abban az évben 
kiadott 159 galambjából 95-öt ajándékba adott! 

Hogyan tovább?
Az elért sikerek ellenére a hetvenes évek elején a Delbar és 

Fabry törzset is fölszámolta. Miért? – merül föl a kérdés.

Szakmai indokok
Saját dúcában szerzett több éves tapasztalatait a Fabry ga-

lambokról (nem nevesítve őket) a Repülő keresztrejtvényben 
így összegezte:

„A hatvanas évek közepén kissé elszaporodott nálam egy bi-
zonyos tenyészvonal (az 5. sz.), amelynél az izomzat igen telt, 
kerek, de nem eléggé elengedett, elasztikus volt. Viszont gyö-
nyörű szép külsejű, különlegesen nemes megjelenésű galambok 
voltak, gyönyörű szemekkel, selyem tollazattal és különlegesen 

Történetek Kaposvárról - FÉNYES 
A bajnok galamb és családjának története - 2. rész

Lurkó
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magas intelligenciával. Tenyésztőjük 
pedig a világ egyik leghíresebbje. Ezért 
érthetően igyekeztem elszaporítani ezt 
a törzset, nem ügyelvén arra, hogy az 
izomzatuk minősége – bár mennyiségre 
terjedelmes – nem a korábbi igényeimhez 
mért. Mikor aztán két szezont végigröp-
tettem e törzs tisztavérű vagy keresztezett 
utódaival, látnom kellett, hogy nem jó 
vágányra tévedtem. A galambok gyor-
sak voltak, repültek fejenként egy-két 
élhelyezést, esetleg megismételték a kö-
vetkező héten, talán még a harmadikon 
is, de aztán egyszerre úgy visszaestek, 
hogy a külsejükre is alig lehetett ráis-
merni, regenerálódásukkal pedig hetek 
teltek el. Az ok az volt, hogy hiába volt 
minden ragyogó ezeknél a madaraknál, a 
merevebb izomzatminőség következtében 
erősebben igénybe vette őket a hetenkénti 
400 km, mint a többit. Ráadásul az ilyen 
izomzat biológiai okok következtében ne-
hezebben is regenerálódik, nehezebben 
jut vissza az eredeti pihentségi állapotá-
ba.”

Egy korábbi, 1970-es budapesti elő-
adásán bővebben is kifejtette vélemé-
nyét, utalva az okokra, ami szerinte ide 
vezetett:

„Fabry foglalkozását tekintve gyógy-
szerész, mégpedig kizárólag galambok 
részére állít elő különféle gyógyszereket. 
Különleges formapiruláit széles körben 
ismerik és egyre újabb és újabb, na-
gyobb hatású szereket állít elő. A legjob-

bakat ezekből csak azután dobja piacra, 
ha időközben egy még jobbat sikerül 
előállítania. Magától értetődik, hogy 
amit a formapirulákkal el lehet érni, azt 
a maximumot mindig a Fabry madarak 
képesek elérni. 

Fabry az előzetes évi versenyprog-
ramot áttekinti és kiválasztja azokat az 
utakat, amelyeken a legnagyobb díja-
kat írták ki. Egy-egy ilyen versenyre 
több hónapig készítik elő a várományos 
győztest, amelynek tudományosan kidol-
gozott, legideálisabb feltételeket bizto-
sítják. Fabry mestere az előkészítésnek. 
Egy ilyen győzelem a tenyésztő számára 
nagy anyagi haszonnal jár, viszont a dí-
jat nyert madár a legtöbb esetben vég-
legesen tönkrerepülte magát. Többé nem 
is kerül kosárba. Tévedés ne essék, ezzel 
nem azt akarom mondani, hogy a Fabry 
madarak rosszak. Ilyen nagy eredményt 
elérni nem elegendő csupán a kitűnő 
felkészítés, ehhez klasszis galambra van 
szükség. Érteni kell a madarak megíté-
léséhez, a kiválogatáshoz, amellyel előre 
meg tudja állapítani, hogy a kiválasztott 
galamb valóban eléri majd azt az ered-
ményt, amelyre fel fogják készíteni. 

Véleményem szerint a Fabry állomány 
az utóbbi években bizonyos egyirányú 
fejlődésen ment át. A szakszerű tenyész-
tés folytán hihetetlen képességek hal-
mozódtak fel az állományban, ám ver-
senyzési módszere révén egyre csökkenő 
tendencia állapítható meg az állóképes-

ségük vonatkozásában. A mi viszonyaink 
között ezek a típusok nem a legmegfe-
lelőbbek. Túl kényesek, igényesek és az 
állóképesség hiánya miatt nem képesek 
hétről-hétre azonos szinten versenyezni. 
Nem bírják a hosszútávú versenyeket, 
az időváltozás nagy hatással van rájuk, 
rossz időben katasztrofálisan esnek visz-
sza a versenyzésben. Ezek a tisztavérű 
– és a régi, Hansenne véralapú - Fabry 
galambokra vonatkoznak. A versenyeken 
ugyan nem felelnek meg, ám a nagy bel-
ső értékek halmozódása révén igen jó ke-
resztezési alapanyagot biztosítanak.

Az ifjú Fabry felismerte a törzs vissza-
eső tendenciáját és rengeteget keresztez, 
jobbnál-jobb állományokból beszerzett 
galambokkal. A mostani újabb Fabryk az 
előzőhöz viszonyítva nagyobb vonalelté-
rést mutatnak és véleményem szerint az 
újabb törzs talán jobb is, mint a régi.”

Anker 1971 márciusában járt 
Delbarnál. Nem volt elragadtatva a látot-
taktól. Úgy érezte a törzs versenyértéke 
már nem ugyanolyan, mint fénykorá-
ban, a fiatalabb nemzedék nem mutatta 
azt a klasszist, mely a Delbar névvel 
összefonódott. Piet de Weerd is azon a 
véleményen volt, hogy a háború utáni 
évek legjobb Delbar galambjai már nem 
Maurice Delbar, hanem Hector Berlenge 
dúcában voltak. Anker negatív vélemé-
nye a Delbar dúc 1971-ben tapasztalt 
minőségéről elsőre furcsának tűnhet, hi-
szen amikor Tereminél meglátta a Delbar 
galambokat nagyon föllelkesült. Ne fe-
lejtsük el, hogy a Teremi-Delbarok 11 
évvel korábbi évjáratúak. Ez elég hosszú 
idő ahhoz, hogy egy tenyészet általános 
minősége sokat változzon. Még ebben 
az évben egy galambvásárlást megkoc-
káztatott Delbartól és elhozta a Belg. 
71-4579572 kéktarka tojót (DIADÉM), 
mely a világsztár 806-os lánya volt, de 
nyugodtan mondhatjuk, hogy nem ha-
gyott említésre méltó nyomot a magyar 
postagalambsport genetikai térképén.

Maurice Delbar 1972-ben ismét meg-
nyerte az országos hosszútávú bajnoksá-
got. Ezzel cáfolta-e Anker véleményét? 
Nem. Delbar is érezhette, hogy valamit 
tenni kell. Már Anker látogatásának ide-
jén több keresztezésre behozott galamb 
volt a dúcában. Egy kombinatív kereszte-
zés szükségességét Anker is hangsúlyoz-
ta. Birtokomban van egy 1972-es Delbar 
levél, melyben Ankertól tanácsokat kér 
galambjai párosításával kapcsolatban. 
Vajon hány ember mondhatja el magáról, 
hogy a nagy Maurice Delbar véleményét 
kérte tenyésztési kérdésekben???

Kecskeméti Istvánnak ajándékozott tojó
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Egy évtizeddel később (1981.) dr. Te-
remi Gábor közölt beszámolót belgiumi 
körutazásáról. A Delbar dúcban látottak-
kal kapcsolatban megemlékezett arról, 
hogy az erős rokontenyésztéstől elfinomo-
dott és csökkent versenyértékű állományt 
Delbar különböző keresztezésekkel átfor-
málta. Szebbek, nagyobbak lettek, lapo-
sabb mellcsonttal, izmaik a mellcsonttaraj 
két oldalán kötegszerűen előredomborod-
tak, de szerinte a régiek utolérhetetlen 
eredményeit nem fogják produkálni. 

Maurice Delbar sikereinek azonban 
nem akart végeszakadni. 1985-ben, éle-
tének 85. évében újra hosszútávú baj-
nokságot nyert. Amíg Delbar élt, „nem 
rendültek meg Jerikó falai”. Szilárdan 
tartotta kezében törzsének irányítá-
sát, képes volt újra és újra megújulni. 
(Pakuts, 1987) 

Emberi tényező
Berkes László barátommal sokat beszél-

gettünk Kaposvár postagalambsportjáról. 
Egyik alkalommal megjegyezte: „Nem 
elég csak az eseményeket rögzítened. VÉ-
LEMÉNYEDNEK IS LENNIE KELL!” 

Nos… Vajon a szakmai szempontok 
voltak-e a döntő okok a felszámolásra? 
A rendelkezésemre álló adatok, hát-
tér-információk alapján úgy gondolom 
- nem megkérdőjelezve a Mester szak-
mai indokait -, hogy a Fabry és Delbar 
galambok végleges mellőzésében ezen 
törzsek hiányosságai kisebb, az Anker-
Teremi kapcsolat megromlása nagyobb 
mértékben játszott szerepet. A háta mö-
gött azt is mondták, Teremi galambjai 
miatt eredményes. Ez bántotta és oda 
vezetett, hogy kiadott mindent, ami tőle 
származott. Az emberi konfliktus ráve-
tült a galambokra.

A Fabrykról
Bár Anker sokszor hangoztatta negatí-

vumaikat, a tények azt mutatják, hogy a 
két törzs közül a Fabry volt a jobb. Ver-
senyzésben, továbbtenyészthetőségben 
is felülmúlta a Delbart. Tisztavérben 
és különböző törzsekkel keresztezve is 
több jó galambot adott. A már említette-
ken kívül olyan remek versenygalambok 
pedigréiben is ott volt, mint a kerületi I. 
champion SLÉZINGER (apai nagyany-
ja Liszka), a Magyarország középtávú 
bajnokságában 2. helyezett FURKÓ 
(anyja Lizbet, Liszka testvére), vagy 
FRUZSINA (anyja Lili, egy Király-
Fabry), akiről azt mondta: „A legjobb 
tojóm, amely valaha is volt!” 

A telivér LURKÓ-t a rendkívül erős 
rokontenyésztettség és a Fabryk „rossz” 
izomzata sem akadályozta abban, hogy 
1967-ben öt 402 km-es záhonyi úton, ke-
rületi 1., 2., 3., 6., 20. helyezett legyen.

A Delbar galambok más törzsekkel 
történő keresztezé-
seiből ilyen nívós 
listát sem az Anker, 
sem a Katona dúc-
ból nem tudok ösz-
szeállítani. További 
rokontenyésztésük 
pedig többnyire ku-
darcot vallott: „Ki-
sebbekké, finomab-
bakká váltak, fejük 
keskeny tojójellegű 
lett, általános érté-
kük észrevehetően 
csökkent.” (Anker, 
1971)

Katona György neve az általa tenyész-
tett Delbar vérű galambok kapcsán vált 
országosan ismertté. Nagy mennyiségű 
adat birtokában állítom, hogy saját állo-
mánya versenyeredményei akkor kezd-
tek romlani, amikor belefogott egy nagy 
tisztaságú Delbar állomány kialakításá-
ba és fokozatosan kiszorította az addig 
remek keresztező partnernek bizonyult 
Fabryt. 1967. évi országos bajnokcsapa-
tában is döntő szerepe a Fabry x Delbar 
keresztezett és az erősen rokontenyész-
tett Fabry galamboknak volt.

A Fabry galambok – ha nem is voltak 
tökéletesek - mindent tudtak, amit egy jó 
postagalambnak (jó kezekben) tudnia kell.

FÉNYES, a halhatatlan
„Fényes 1970-ben, hat éves korában 

elunta a dolgokat. Abban az évben már 
nem sokat rongálta a versenyórámat. 
Mindig a befejezés után állított be köny-
nyedén, frissen, olyan képet vágva a 
dologhoz, mintha minden a legnagyobb 
rendben volna. Pedig azelőtt milyen szó-
lókat vágott ki! Így aztán hagytam Nyu-
gat-Németországba elvinni és egy neves 
dúc tenyészgalambjai között arat továb-
bi sikereket.” (Anker, 1971) 

Egyike volt azoknak a galamboknak, 
melyek a 60-as évek közepén Anker 
Alfonz nevét a versenylisták élére segí-
tették. Számos közös fotó készült a ga-
lambról és gazdájáról. Nekem két dolog 
feltűnő a képeken. Az egyik a galamb 
arcából sugárzó intelligencia, másik 
a gazda szeretetteljes tekintete, ahogy 
kedvencét nézi. Útjaik ugyan elváltak, 
de mindketten sokat adtak a másiknak. 
A galamb az áhított dobogóra segítette 
gazdáját, a gazda pedig a Repülő ke-
resztrejtvényben halhatatlansággal aján-
dékozta meg galambját. 

Ferenczi Igor
K-01 Kaposvár

Flegma
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Javaslatok a postagalambászat professzionális 
szintre történő emelésére

A postagalambászat kialakulása óta 
több mint kétszáz esztendő telt el. A 
mögöttünk hagyott évszázad középső 
és utolsó évtizedeiben tenyésztők mil-
liói és galambok tízmilliói vettek részt 
különféle galambreptetési versenyeken. 
A postagalambászat iránti lelkesedés 
hullámai elülni látszanak. A klubszin-
ten tevékenykedő tenyésztők haja azóta 
már deres, ha ugyan nem hófehér. Egyre 
kevesebb fiatal választja ezt a szakmát. 
A postagalambászat világszerte kivesző-
ben van.

Ha viszont körülnézünk a világban, 
azt látjuk, hogy más sportágak – ilyen 
a futball, a kosárlabda, az asztalitenisz, 
a tollaslabda, a billiárd, a golf, az ököl-
vívás, a cselgáncs, a darts és még jó 
néhány egyéb sportág – esetében dina-
mikus fejlődés tapasztalható, tekintettel 
arra, hogy az említett sportágakat – ame-
lyeket egyébként egyre többen űznek – 
professzionális alapokra helyezték. Az 
emberek ezeknek a sportoknak köszön-
hetően boldogabbá válnak úgy, hogy 
közben anyagi értelemben is profitálnak 
a sporttevékenységből. A sport profesz-
szionális alapokra helyezése magasabb 
színvonalat és jobb sportteljesítményt 
eredményez. 

Az atlétikai sportok üzleti alapokra tör-
ténő helyezése teret enged a hivatásszerű 
sporttevékenységnek. Az üzleti alapokon 
lebonyolított különféle sportesemények 
több embert vonzanak. A sport szakmai 
alapokra történő helyezése javítja illetve 
fejleszti a szervezeti valamint az ahhoz 
kapcsolódó rendszerek működését. A 
sport professzionális szintre emelkedé-
sének köszönhetően a sportesemények 
résztvevői professzionális készségeik, 
képességeik segítségével anyagilag is 
képesek hozzájárulni családjuk boldo-
gulásához, ezek a versenyzők ugyan-
akkor szupersztárokká is válnak úgy, 
hogy eközben társadalmi befolyásuk 
valamint önmegvalósító képességük is 
erősödik. A postagalambászat szakmai 
alapokra helyezése jótékony hatással le-
het az emberekre, valamint képes lehet 
az eddiginél több embert bevonni ebbe a 
sporttevékenységbe, hozzájárulva annak 
elterjedéséhez.

Manapság bizony nincs könnyű dolga 
annak, aki postagalambászattal foglalko-
zik. Elegendő idővel, hellyel és pénzzel 
kell rendelkeznie annak, aki erre a tevé-

kenységre adja a fejét. Lehet, hogy az 
illető rengeteg energiát belefektetett, de 
így is előfordulhat, hogy egy versenyen 
semmilyen díjat nem nyer. Képzeljünk 
el egy fiatalembert, aki gyerekkora óta 
szereti a galambokat és a galambászatot. 
Aztán felnő, és válaszút előtt találja ma-
gát. Az egyik út egy olyan állás, amely-
lyel az illető megalapozhatja az életét, a 
másik a postagalambászat, ami fáradság-
gal jár anélkül, hogy bármi haszna lenne 
belőle. Ilyen körülmények között mi a 
teendő? Számára az egyetlen lehetséges 
választás nem a galambászat, hanem az 
említett állás lesz. Ha azonban lehető-
sége van rá, hogy a galambászatot igazi 
foglalkozássá tegye, lehet, hogy azt vá-
lasztja! 

Kelet-Ázsiában már eddig is volt pél-
da arra, hogy a postagalambászatot fog-
lalkozásszerű tevékenységként űzték, 
és ez a folyamat ma is tart. Elég Kínát 
és Taiwan-t említeni. Ezekben az orszá-
gokban sokan foglalkozásként űzik a 
postagalambászatot. Ebben a térségben a 
postagalambászat rendkívül gyorsan fej-
lődik. Taiwan lakóinak száma 23 millió, 
ebből több mint 20 ezren foglalkoznak 
galambtenyésztéssel. Ezzel a számarány-
nyal Taiwan annak a néhány országnak 
illetve régiónak a csoportjához tartozik, 
amelyek Belgium, a postagalambászat ha-
zája mellett említésre méltóak. Kínában a 
postagalambászat mindössze harminc éves 
múltra tekinthet vissza, ezzel együtt több, 
mint 300 ezer tenyésztő van az országban. 
Az eladásra kerülő gyűrűk száma megha-
ladja a 18 és fél milliót. Több mint ötszáz, 
egyenként 4-4000 galamb versenyezteté-
sére alkalmas galambdúc teszttelep léte-
zik. Ezek az adatok magukért beszélnek. 
Kínában és Taiwanon a sportág professzi-
onális alapokra történő helyezése rendkí-
vüli jelentőséggel bír a postagalambászat 
kialakulása szempontjából. 

Az atlétikában az alap a népszerűség, a 
motiváló erő pedig a professzionalitás. A 
fejlődés irányát a professzionalitás nép-
szerűségre gyakorolt hatása jelenti. Mi 
most a postagalambászat professzioná-
lis alapon működő új, kínai módszerét, 
az úgynevezett Fosterage Grand Prix-t 
(Galambtenyésztési Nagydíj) szeretnénk 
bemutatni. A Fosterage System (ga-
lambtenyésztési módszer) Amerikából 
származik. A verseny a következőkép-
pen zajlik: magát a versenyt egy adott 

földrajzi területen bonyolítják le, a ver-
senyen azok a tenyésztők vehetnek részt, 
akik nem ezen a földrajzi területen tevé-
kenykednek. Azok a tenyésztők tehát, 
akik nem az adott földrajzi térségben 
folytatnak tevékenységet, a fiatal galam-
bokat olyan tenyésztők galambdúcaiban 
helyezik el, akik fiatal koruk óta az adott 
földrajzi térségben folytatnak tenyésztői 
tevékenységet. A galambokat az adott 
földrajzi térséghez tartozó tenyésztők 
versenyeztetik. Amerika a nagykiter-
jedésű területek miatt alkalmazza ezt a 
módszert, a tenyésztők különböző térsé-
gekből származnak, a problémát pedig 
az jelenti, hogy ugyanazon az országos 
versenyen indulnak. 

A 2008-ban, Kína Wuhan tartományá-
ban alapított Jinsha Racing Pigeon Club 
elnevezésű klub olyan, régebbi típusú 
tenyésztői klub, amely Kína egy adott 
földrajzi térségében a galambtenyésztési 
módszereknél kezdte a postagalambászat 
professzionális szintre történő emelését. 
2009-ben a Baigeyuan Racing Pigeon 
Club nevet viselő klub galambdúcban 
nevelt madarakból álló professzioná-
lis alapon működő postagalambászati 
versenymodellt hozott létre. 2013-ban 
a Beijing Pioneer Racing Pigeon Club 
elnevezésű klub egy vegyes dúcból szár-
mazó galambokból álló galambászatot 
hozott létre, amelyet azután a Jinshából 
és Baigeuanból származó galambokkal 
kevertek össze. Jelenleg a professzioná-
lis versenyeztetés ebből a három alterna-
tívából áll össze.

A legfrissebb, hivatalos kínai 
galambászati adatok szerint a professzi-
onális alapon működő postagalambászat 
létrehozásához szükséges célokat jól 
szolgálja a Fosterage Grand Prix által 
képviselt, jól működő modell. E három 
fő versenytípus jellemző vonásai a kö-
vetkezők:

1. A Derby gyűrű, a fiatal galambok 
valamint a számos verseny lerövidíti a 
versenyidőszakot, a verseny viszonylag 
fair körülmények között zajlik, a vélet-
lenszerű győzelmek aránya alacsony, a 
versenyzési módszer nagy szakértelmet 
igényel.

2. A pénzdíj egy olyan befektetői cso-
porttól jön, amely fogyasztói oldalról 
vesz részt az események lebonyolításá-
ban, a magas részvételi díj magas ho-
zammal jár együtt.
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3. A verseny szervezői számára ma-
gas a mérce, magas a színvonal, komoly 
pénzügyi kapacitással rendelkeznek és 
szigorú elvek szabályozzák tevékeny-
ségüket, irányítási rendszerük szigorú, 
a versenyeken használt berendezések 
pedig jó minőségűek, rendkívül precízek 
és hatékonyak.

4. A résztvevők leginkább a közép- il-
letve felsőszintű fogyasztói kategóriából 
kerülnek ki. A versenyeken vagy egyé-
nileg, vagy alkalmilag összeállt cso-
portokban vesznek rész. Előteremtik a 
szükséges pénzt, gondosan kitenyésztett 
galambokat választanak, professzionális 
dúcgondozót alkalmaznak, a versenyek-
re való felkészüléshez professzionális 
eszközöket, létesítményeket, anyagokat 
és kiképzési technikákat használnak.

A „Fosterage Grand Prix” módszer 

nem csupán azoknak a különféle térsé-
gekből érkező tenyésztőknek az igényeit 
elégíti ki, akik magas színvonalú verse-
nyeken kívánnak részt venni, hanem az 
azonos térségben tevékenykedő tenyész-
tőkét is. A magas pénzdíj megfelelőnek 
bizonyulhat (bizonyos) befektetőknek, 
olyanoknak, akik a versenyekben pénz-
kereseti lehetőséget látnak és azok-
tól profitot várnak. A fogyasztói oldal 
résztvevői számára nyújtott nagyarányú 
befektetések elősegítik a magas szín-
vonalú tárgyi feltételek megteremtését 
és a versenyek professzionális alapokra 
történő helyezéséhez szükséges kép-
zett szakemberek alkalmazását. Mindez 
segít a professzionális alapon működő 
sportgalambászat fönnmaradásában. 

Javasoljuk tehát a Nemzetközi Sportga-
lambászati Szövetségnek (Féderation 

Colombophile Internationale) hogy Kí-
nában kísérleti alapon szervezzen meg 
egy professzionális alapon lebonyolí-
tandó Grand Prix-t (Nagydíjat). A CRPA 
(Kínai Sportgalambászati Szövetség) 
kész mindenben együttműködni a Nem-
zetközi Sportgalambászati Szövetséggel 
a professzionális alapon lebonyolítan-
dó Nagydíj létrehozásában. A kísérleti 
verseny sikerét követően sor kerülhet 
egy, az egész világon professzionális 
alapon működő Nagydíj létrehozására 
(worldwide sub station races). Ezen a 
módon világszerte népszerűsíteni lehet-
ne a professzionális alapon szerveződő 
postagalambászatot, egyúttal pedig a 
sportág is fejlődhetne.

Kínai Sportgalambász Szövetség
Budapest, 2015 január

Barcelona nevezés 2015
Terület galamb össz.
Vlaams Brabant 1183
Anderlecht 155
Beersel 48
Gooik 63
Herent 256
Kapelle O/D Bos 204
Testelt 167
Tienen 290

Antwerpen 989
Beerse 53
Bevel 43
Herentals 59
Houtvenne 125
Mechelen 101
Mol 132
Oud-Turnhout 32
Retie 46
Schilde 105
St Job In ’T Goor 166
Stabroek 74
Wijnegem 53

West Vlaanderen 1276
Brugge  162
Gistel 130
Ieper 190
Kortemark 187
Kortrijk 139
Rekkem 219
Roeselare 169
Ruiselede 80

Oost-Vlaanderen 1608
Aalst 192
Baasrode 127
Eeklo 236
Zwijnaarde 132
Eksaarde 110
Moerbeke 201

Ninove 149
Ronse 151
St Gillis Waas 135
Zottegem 175

Hainaut 803
Ath 53
Estinnes Au Val 122
Froidchapelle 41
Givry 162
Lessen  48
Leuze 69
Marbaix La Tour 27
Pont A Celles Buzet 110
Soignies 67
Tournai 104

Limburg 1307
Bree 68
Genk 30
Lanaken 170
Lommel 36
Maaseik 159
St Lambrechts Herk 226
St Truiden 251
Tongeren 206
Zonhoven 161

Brabant Wallon 194
Chastre -Mt St Guibert 26
Nivelles 33
Ramillies 98
Wavre 37

Liége 221
Momalle (Jeneffe) 30
Herve 74
Liege 27
Welkenraedt
Queue-Du-Bois
Vise 90

Namur 185
Couvin 55
Falisolle 56
Forville 58
Hastiere 16

Luxembourg 69
Arlon 9
Libramont 41
Salmchateau 7
Virton 12

Tota(A)L 7835
Int. Nat
Belgie 7835
Nederland 5182
France 3134
Duitsland 1295
Polen 1276
England 331
Luxembourg 30

Total 19083

Statisztika: Nat Int.Nat
In / En 2015 7835 19083
In / En 2014 8764 21169
In / En 2013 10542 25294
In / En 2012 11590 25320
In / En 2011 12170 26066
In / En 2010 12641 25750
In / En 2009 13502 27669
In / En 2008 11484 23708
In / En 2007 12612 25716
In / En 2006 11802 22887
In / En 2005 12998 25815
In / En 2004 12275 24913
In / En 2003 11806 20204
In / En 2002 13021 26928
In / En 2001 13161 25760
In / En 2000 13659 26597
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A vedlési időszak közeledtével ösz-
szefoglalnám azokat a fontosabb össze-
tevőket, melyekkel megkönnyíthetjük 
galambjaink tollváltását!

Általános nézet, hogy a következő 
versenyszezon a vedlési időszakkal 
kezdődik! A kiegyensúlyozott vedlés 
és a tökéletes tollazat a jó egészség is-
mérve. A tollváltás erősen igénybe veszi 
galambjaink szervezetét, mivel nagyon 
rövid idő alatt a madaraknak az összes 
tollát meg kell újítania.

A vedlés egy indikátor, melynek le-
folyása és az új tollazat minősége jelzi, 
hogy galambunk a következő verseny-
szezonnak milyen esélyekkel vág neki. 
Egy lassú, elhúzódó vedlés vagy egy 
nem megfelelő tolltakaró figyelmeztet, 
hogy attól a galambtól nem sokat vár-
hatunk a versenyek során. Szelekciós 
szempont lehet a vedlés megítélése.

Mi kell egy gyors és könnyű
vedléshez?

Sok pihenés, egészség és
jó takarmány!

1. Sok pihenés
Azok a fiatalok, melyek a korai te-

nyésztés során születtek, óriási előnyben 
vannak a kései fiókákkal szemben! A 
hétről hétre történő versenyzés negatí-
van befolyásolja a tollváltást.

Idősebb galambjainknál az elhúzódó 
tenyésztés, a fészekre hajtás, a tojásra-
kás, a fiókák etetése hátráltató tényező.

2. Egészség
Alapvető, hogy ebben az időszakban 

galambjaink egészségesek legyenek. 
Ha egészségügyi kezelésre szorulunk, 
kérjük ki specialista állatorvos vélemé-
nyét, hogy az alkalmazandó gyógysze-
rek befolyásolják-e a tollak növekedését. 
Részletek a következő részben.

3. Jó takarmány, változatos etetés
Kulcs a vedlési keverék! Mikor jó ez?
Ha magasabb a hüvelyesek aránya 

(több mint 30%). Ezek a magféleségek 
biztosítják a növekedéshez szükséges fe-
hérjéket!

Legyen olajos magvakban gazdag!
Tipp: repce, hántolt zab, hántolatlan 

rizs, napraforgó, köles, kender, hajdina 
és mungó bab, ezekből 1-1-1 egységnyi.

Ebből a keverékből 1 részhez hozzá-
adunk ugyanannyi súlyú lenmagot.

Majd ebből 1,5 liter mennyiséget 
adunk minden 25 kg alap keverékünk-
höz.

Ne feledkezzünk meg az ásványi anya-
gokról, grittekről sem!

4.  Fürdés biztosítása
Legalább hetente egyszer biztosítsunk 

fürdővizet.
A vedlő galamb úgy érzi, mintha visz-

ketne a bőre, a leváló hámpikkelyek eltá-
volítását a fürdetéssel biztosíthatjuk.

Kérdéseiket és tapasztalataikat az is-
mét megújult www.galambpatika.hu ol-
dalon várja:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász,

a Postagalamb Sportszövetség Állat-
egészségügyi Bizottságának elnöke

Hogyan segítsük galambjaink vedlését? 1. rész
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Nagy 
István Törökszentmiklós R-06 Postaga-
lambsport egyesület tagja hosszantartó 
betegségben 79 éves korában elhunyt. 
temetésén a kegyelet virágai mellett ga-
lambok feleresztésével búcsúztunk tőle.

R-06 Postagalambsport tagjai

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 - 2015

Halottaink

Fájdalommal tudatjuk, hogy Czakó La-
jos az R-30 és R-02 egyesület volt tagja 
78 éves korában elhunyt. A postagalamb-
sport elkötelezett híve volt.
Anno sokat tett a „KELET kerület” mű-
ködéséért. A 19-es Tagszövetség meg-
alakításában aktívan vett részt. Nagyon 
eredményes galambász volt. 
Temetésén a kegyelet virágaival és galam-
bok feleresztésével búcsúztunk el Tőle. 
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

Mély megrendü-
léssel tudatjuk, 
hogy Mészáros 
István barátunk 
és sporttársunk 
a karcagi R-30 
Postagalambsport 
Egyesület tagja 
65 éves korában 
hosszan tartó sú-
lyos betegségben 
elhunyt. 

Személyében egy jó barátot és tettre 
kész tagot veszítettünk el. Temetésén 
a kegyelet virágaival és galambok fel-
eresztésével búcsúztunk el Tőle. 
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.

„Téged elfelejteni soha nem lehet,
Sajnos meg kell tanulni élni nélküled.

Csak az hal meg akit elfelejtenek.
Fájó szívünk fel-fel zokog érted,

Örökké szeretünk nem feledünk téged.”

Mély fájdalommal és megtört szívvel tu-
datjuk, hogy Rózsahegyi János az A-10-
es Postagalambsport Egyesület alapító tag-
ja 75 éves korában 2015. július 4-én örökre 
itt hagyott minket. Halálával az egyesület 
egy igazi galambászt veszített el, aki 8 éves 
kora óta a „galambok bűvöletében” élt.
2010-ben a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség elnöksége kitüntette a MAGYAR 
POSTAGALAMBSPORTÉRT ÉRDEM-
ÉREMMEL.
Végső nyughelyénél a tiszteletére feleresz-
tett galambok viszik lelkét a mennybe. 
Emléked örökre megőrizzük. Nyugodj bé-
kében.

Unokád-Kitta

Fájdalommal tudatjuk, hogy Miklós 
József sporttársunk 77 éves korában el-
hunyt. Temetésén galambok felereszté-
sével búcsúztunk tőle. 

G-22 egyesület tagsága

Szeretném bejelenteni hogy a Budakeszi 
Postagalambsport Egyesület A-47 egyik 
alapító tagja, Kusztor József sporttárs 
2015.07.09-én 64 éves korában hosszas 
betegség után itt hagyott bennünket. 
Szerette a galambokat. 
Emlékét örökre megőrizzük, nyugodj 
békében, búcsúzunk Tőled az A-47 
egyesület kicsiny csoportja.

Bricon rögzítő rendszer eladó.
Tel.: 06-70/216-7883

***
Egészségi állapotomra tekintettel galamb ál-
lományomat felszámolom. Az állományom a 
következőkből áll:
 - P. Merwe, Brad, Spike
- Bremen (autónyerő), arany pár
- Borgmans
- Verstraete - Bol, Uno
- Pintér (Kancsár) Koopman
Érdeklődni szeptember 17-e után az alábbi 
telefonszámon lehet az esti órákban: 
20/433-1808

***








