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Miért kell változtatni?
1. A 2011. évi CLXXV. Civil törvény
okán.
2. A postagalamb egyesületek
- csak postagalamb versenyzésre
alakultak, szerveződtek
- többségük semmilyen más közösségi életet nem él, más jellegű
programokat,
összejöveteleket
nem szervez
Jelenleg kötelező valamennyi egyesület számára:
- Kötelező Bírósági Bejegyzés
- Hatályos Egyesületi Alapszabály
- a tagnyilvántartás, annak vezetése
(minimum 10 tag)
- a tisztségviselő – annak bírósági
bejelentése – a változások bejelentése
- székhely, levelezési cím
- egyesületi vagyon nyilvántartása
- NAV bejelentkezés
- a gazdasági tevékenység szabályok
szerinti végzése, könyvelés
- számlavezetés pénzintézetben
- adóbevallás is kell
- kötelező éves beszámoló és pénzügyi beszámoló – mindezeknek
letétbe helyezése az Országos Bírósági Hivatalokhoz (május 31-ig)
- ügyfélkapu működtetése
- internetes honlap üzemeltetése
- székhely jelző tábla kitétele
3. 2016. március 15-ig az új Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelő változtatásokat Magyarországon
valamennyi egyesületnek végre kell
hajtani – így a Magyar Postagalamb
Sportszövetségnek is – de a tagszövetségeknek is és az egyesületeknek is!
4. A területileg illetékes ügyészség
szinte az egész országban vizsgálja a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok működését – ami nem baj, csak a
feltett kérdésekből is látható jelenlegi tevékenységünk, lehetőségünk és szerveződési formánk.
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El kell dönteni, mit tudunk felvállalni
– mire, milyen szervezeti formában van
szükségünk a postagalambászatban
ahhoz, hogy hivatalosan versenyezzünk,
eredményeinket hitelesen Magyarországon és az egész világban elfogadják.
5. „Kultúrkincsünk” a postagalamb. A
földön az egyedüli élőlény, amely képes
arra, hogy bárhonnan, bármely égtájról
ésszerű távolságból hazataláljon.
A versenyink a postagalambok teljesítményének elismerése, bemutatása,
értékelése.
6. Postagalambász tagjainknak, közösségeinknek először legszűkebb közösségeikre – a jelenlegi egyesületi formában
működő közösségekre kell koncentrálni.
Lehet az átalakulást Civil Társaság formájában – amely nem igényel bírósági
bejegyzést.
A Társaságot természetes személyek,
nem gazdasági érdekű közös céljaik
(postagalamb versenyek szervezése,
postagalamb versenyzés) előmozdítására hozták létre.
A Civil Társaság gazdasági tevékenységet nem folytat.
A Civil Társaság nem önálló jogi személy a tagok felelősége egyetemleges.
A Civil társaság célja:
- A működési területén a postagalambsport fellendítése a tagok részére szakmai oktatás és szakmai
tanácskozás irányítása.
- Postagalamb versenyek szervezése
- a tagok részére a versenyeken való
részvétel megszervezése
- a tagok galambjainak versenyekre
való eljuttatásában való segítségnyújtás
- A tagság érdekeinek képviselete a
megyei, regionális, országos szövetségekben
- Postagalambsporttal kapcsolatos
kiadványok népszerűsítése

A Civil Társaság tagi formái:
- alapítók
- tagok
Képviselete: ügyvivők képviselik (választani kell)
A Civil Társaság alapításához is kell
alapító okirat és
- név, pl. 43. Postagalambport Civil
Társaság
- székhely, cím
- tagság, tagnévsor
- képviselő ügyvivő(k)
Lehet bankszámlája, vagyona – a tagok hozzájárulásaiból, adományokból,
szellemi termékekből. tagjaitól tagdíjat
szedhet, amely mértékéről a tagok döntenek.
Évente az ügyvivő beszámol a tagságnak a tevékenységükről.
A Postagalamb Sportszövetségben
jelenleg működő és nyilvántartott egyesületeket a területileg illetékes ügyészségen lehet kezdeményezni. Az újonnan
alakuló Civil társaságok továbbvihetik a
jelenlegi egyesületi számukat, jelzésüket.
Országos szinten a jelenlegi postagalambász versenyeink szervezéséhez
továbbra is a megyei jelleget tartjuk elsődlegesen felépítendőnek – kiegészítve
a versenyzési szabadság lehetőségével,
a megyehatárokhoz közeli lakóhely, a
munkahelyek, munkaidők figyelembevételével.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjai versenykerületek legyenek. A versenykerületek bírósági bejegyzéssel rendelkező jogi közösségek.
A versenykerületekben lévő tagok a
Versenyengedély váltással – bárhol indulhat postagalamb versenyeken. A versenykerületekben kell elvégezni az olyan
feladatokat, mint pl:
- tagnyilvántartás
- tagdíj fizetés
- dúcbemérés
- versenyszervezés
- versenyeredmények továbbítása
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- gyűrűrendelés
- verseny utak tervezése
- szállítójárművek előkészítése vagy
szerződéskötés
- gyűjtőhelyek kijelölése
- gyűjtések megszervezése
- versenyek lebonyolítása, a startok
dokumentálása
- listakészítés, közreadás
- honlap működtetése
- Állategészségügyi feladatok, kötelezettségek betartatása
- kiállítások szervezése
- díjkiosztók szervezése
A versenykerület tagjai lehetnek:
- jogi bejegyzésű egyesületek,
- alapítvány,
- egyéb jogi személy,
- jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, vagy civil társaság,
- természetes személyek
A térségek, régiók számára szükségesnek tartjuk figyelembe venni:
- Magyarország földrajzi elhelyezkedését
- a röptethetőségi irány kijelölését
- az időjárás változásainak figyelembevételét
- a konkurenciák elfogadását, az
együtt versenyzés lehetőségét
Minden egyes versenyző tag számára
lehetőséget kell biztosítani a közösségi
versenyzés terén keresztül a bajnokságokban való részvételre.
A versenykerületek szervezésében
„kevesebb kilométert” javaslunk megtervezni a Rövid-, középtáv és fiatalok
programokban. A hosszútávú versenyeket régiókban közös összefogott, együttes szállítással, olcsóbban a jól működő, nagyszámú versenykerületekben a
Maraton, Pannon Maraton Klubokkal
javasoljuk megtervezni és lebonyolítani.
A versenyek startjáért – kijelölt személy vagy személyek feleljenek.
A versenyek értékelése során el lehet
ismerni minden versenyző, minden értékelhető eredményét is – akár új bajnoki
kiírással is. Pl. a küldött galambokból készült lista utólag értékelt 5 db vagy 10 db
v. stb. galambjainak eredménye alapján.
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Versenykerületeinkben alapelvek
legyenek
- mindenki találja meg a számára
legjobb – optimális versenyzési
formát, amiben örömét leli
- a tagok, versenyzők döntési szabadságát ne korlátozzuk
- tiszta, korrekt, ellenőrzött, videózott versenyeket, startokat
- galamb-barát versenyprogramokat
készítsünk
- galambászbarát
finanszírozási
rendszert tervezzünk
 amennyit igénybe vesz a szolgáltatásból, annyit fizessen
- optimális idő és gyűjtőprogram
- gyors, pontos szállítás és szakszerű
galambellátás
- Állategészségügyi előírások betartása, kötelező oltások
- a szállító járművek modernizálása
– szakszerű nyitó-záró szerkezet,
GPS, kamera alkalmazása, fertőtlenítés
- felkészített gépkocsivezető, kísérő
- élgalambok, élversenyzők nyilvános ellenőrzése

Az új Alapszabály elkészítésével újra
el kell készíteni a megfelelő
- Szervezeti és Működési Szabályzatot
- a Gazdálkodási, Pénzügyi és Munkaügyi Szabályzatot
- a Versenyszabályzatot
- a bírálati és Kiállítási Szabályzatot
- a Nyilvántartási és Igazolási Szabályzatot
- a Fegyelmi és Etikai Szabályzatot
- a Kitüntetési és Elismerési Szabályzatot
A Magyar Postagalamb Sportszövetség tagságával történő kommunikáció,
tájékoztatás, információ versenyeredmények közlése elsősorban a havonta megjelenő és minden tagnak postázott Postagalambsport Szaklapon és a Szövetség
honlapján történik.
Erősíteni kell a településeken szerveződő postagalambász Civil Társaságokat
az általuk patronált, segített „Faludúc”
program elindításával is.
Több postagalambot szerető ember
lenne közösségeinkben, segítene a versenyzésünkben.
A postagalambsportban mindig lesznek elhivatott egyének, közösségek
- akik a versenyeket szervezik
- akik a szállításokat szervezik
- akik hivatalos vagy hobby versenyeket rendeznek és listákat készítenek
- akik bajnokságokat írnak ki
- akik részt vesznek a bajnokságokban
- akik csak szórakoznak
- akik szeretik a postagalambokat
Bárdos István

A Magyar Postagalamb Sportszövetség Alapszabály tervezete úgy készül,
hogy tagjainak a Versenykerületek lesznek, mint jogi közösségek.
A postagalambászok közvetlenül vagy
egyesület, alapítvány révén, vagy nem
jogi formátumú közösségek lennének
tagjai a Versenykerületeknek, versenyzésüket, postagalambász életüket Civil
Társasági keretek között végezhetnék.
Jelenlegi sportegyesületeink életéMAG - MIX
ben ez jelentős, de
Takarmány Termény nagy és kiskereskedés
ésszerű és kevesebb
Galambeleség
problémával járó
Lipcsei
megoldás
lenne.
ALBERTIRSA
Tessék átgondolni,
- Extra keverék		
*Egyedi keverés (Min: 500 Kg)
átbeszélni, megvi- - Általános keverék		
*Házhoz szállítás megoldható
tatni, határozni a - Alap keverék		
*Nagyobb mennyiségnél kedvezmény
jövőről a Polgári
2730 Albertirsa, Köztársaság u. 87.
Törvény változáTel: 53/370-510 Mobil: 30/393-2074
sainak figyelembe
www.mag-mix.hu
vételével.
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2015 Döbeln egyéni országos bajnok
Sajgó István Felsőgöd

Mindazok, akik végigröptették a 2015ös versenyeket vegyes tapasztalatokkal
bírnak az elkövetkezőkre. Ha valami,
hát a kánikula keresztbe feküdt sok-sok
állomány dédelgetett reményeinek. Nem
úgy a Felsőgödön élő és postagalambászó Sajgó István HU 08-06-86114 KH
galambjának.
A nemzeti Magdeburgra készült az
ország apraja-nagyja, minekután az Országos Meteorológiai intézet harmadfokú hőségriadót rendelt el. A szövetség
vezetése megváltoztatta az eredeti kiírást Döbeln feleresztéssel 2015. 07. 17.
05.30-kor 1346 tenyésztő 14.802 versenygalambja startolt el.
Sajgó István munkaköri elfoglaltság
okán a nap nagy részében távol volt
otthonától. Hazaérvén belesett a kerti
galambházba, nem látván érkezőt, a házban tett-vett majd végre kiült, hogy várja a versenyzőit. Nem kis meglepetésre
már a helyén állt a HU 08-06-86114 KH.
Bejelentéskor az egyesület elnöke Határi
János közölte Ő jelentett elsőnek, majd
kisvártatva megtudta a Dunakanyar tagszövetségben is elsőnek érkezett galambja. Örömmel vette a hírt. Teltek a napok,
a hetek, mígnem megcsörrent a telefonja
és megtudta a hírt, hogy a 14.802 galamb
közül Döbelnből a nemzeti versenyt
megnyerte. Az örömhír azért késett, mert
néhány tagszövetség helytelen koordinátával számolt. Újra kellett mindent számolni. No, de ha a vége jó minden jó.
Sajgó István 39 éves Felsőgödön (Dunakeszi – Vác között) kertes családi
házban él. A galambok szeretetét édesapjától örökölte. Id. Sajgó Istvántól, aki
Sárospatakon él és aktív postagalambász. 2006-ban került Gödre, azonnal felkereste az A-38 Göd egyesület elnökét.
Határi János örömmel vette a fiatalember jelentkezését.
Édesapja jó kapcsolatban van Kancsár
Ferenc kiváló postagalambásszal, így jutott el hozzá és kapott ajándékba néhány
kivételes „jó galambot”. Hálás köszönet
Kancsár Ferenc önzetlen gesztusáért.
Ezt követően mint új belépőnek az akkoron Sződön élő Mészáros Miklós odaajándékozta a „Kék Csillag”-ot egy SKH
testvérével, akinek sajnos egy kerítésnek
repülés okozta a vesztét.
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Elmondja, hogy sokat köszönhet Határi Jánosnak aki barátságába fogadta,
számtalanszor át, meg átbeszélik az öreg
róka több, mint 5 évtizedes tapasztalatait, sokszor van segítségére, begyűjti, viszi a galambokat a gyűjtőhelyre. Mivel
munkaköri elfoglaltsága sokszor hirtelen
szólítja el otthonától.
A Döbelni gyűjtést is távollétében Határi János vezényelt le szépen. Igen jó
barátságban vannak, mintegy második
atyai jó barátra tekint.
Néhány a HU 08-06-86114 KH viselt
dolgairól a 2012, 2013, 2014-es évekből
idézek:
2012
214 km
1378 g. 86.
266 km
1390 g. 88.
323 km
1057 g. 81.
665 km
1333 g. 122.
424 km
1833 g. 135.
323 km
450 g. 40.
531 km
1271 g. 119.

2013
266 km
3441 g. 232.
305 km
929 g. 67.
531 km
1461 g. 121.
665 km
1319 g. 114.
323 km
15558 g. 120.
705 km
617 g. 61.
424 km
773 g. 63.
Standard hím kategóriában országos 6-ik
lett úgy, hogy a negyedik, ötödik és hatodik helyezett azonos pontszámmal volt.
2014
679 km
431g. 40.
740 km
349 g. 39.
A teljesség igénye nélkül.
Minden hely 10% belül.
Megtekintettük a galambokat, a galambház a kertben nyert elhelyezést. 80
cm-re felemelve a talajszinttől. Praktikus
belső elosztás, tábornoki rend, tisztaság.
Mindkét szekció előtt végig volier. Az
építésükben Határi János segédkezett.
Majd kézbe került a „Kék Csillag” aki
rászolgált a nevére. Egy kitűnő megjelenésű elegáns galamb, az egészségtől kis
híján kicsattan, nyugodt, a csőrben fekvő
nyelv, résnyi légcsőbemenet. Az rögvest
kiderült kézbevételkor, mindent elkövetett, hogy szabaduljon. Egy egyéniség.

Az állomány összessége meglepett 6-8
galamb került kézbe, tenyész, verseny vegyesen. Valamennyi kitűnő izomzattal és
ugyancsak kitűnő légző rendszerrel bírt.
István ért már el szép eredményeket rövid pályafutása során. Természetes módszerben röptette a galambjait, hoztak szép
eredményeket. Ellenére mindezeknek,
nem volt maradéktalanul megelégedve.
Kiváltképp a hímek viselték rosszul a fiatalok egyedüli nevelését. Többek véleményét meghallgatta az özvegy rendszer
apró fogásairól. Ezt követően  Ujházy
Péter az Özvegy rendszerről írt könyveit
áttanulmányozta. Olyannyira felvillanyozták ezen ismeretek, hogy döntött.
Megkísérli gyakorlatban is kamatoztatni, immáron megszerzett bőséges lexikális tudást. Röpke három év és ráköszönt a siker. „Visszanyalt a fagyi” a tanítvány kezdte nógatni a mestert. „Janibátyám próbáld meg az özvegy rendszert
Te is. Úgyis mindent átbeszélünk megosztjuk a régi és újonnan szerzett tapasztalatokat.” Az eredmény: 2015-ben belevágott Jani bácsi és az egyesületben
meglepő sikert ért el.
István márciusban párosít. A galambok élelmezésében nincsenek faksznik.
Keveréket etet, az időjárásnak megfelelően némi plusz ráetetést alkalmaz. Azt
tapasztalatból tudja, galambjai imádják
a mogyorót. Ennek okán mindig kapnak
némi csemegét. A versenyről érkezőket a
nagy munka után mindig mogyoró várja
a fészekben. Némi tapasztalat után úgy
véli át kell gondolni az élelmezést. Nagy
valószínűséggel indokolatlanul erősen
etet. Változtatni mindenképp fog. Vagy
az összetételen, de meglehet, hogy az
adag / galamb fogja szűkebbre venni.
Ennyit dióhéjban egy 2015-ben elért
országos egyéni bajnoki cím hátteréről.
Nem maradt más hátra, fogadja gratulációmat, kitűnő egészséget töretlen jókedvet az elkövetkezőkben még Önre
váró sikerekhez.
2012
Egy. rövid, közép, hosszú és általános táv 1.
Általános távú tgsz. csapatbajnokság 8.
Hosszútávú tgsz. csapatbajnokság
6.
Leggyorsabb dúc tgsz. csapatbajnokság 5.
Általános távú tgsz. championbajnokság
1. HU 10-06-97369 KKH - 12 út 12 hely.
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3. HU 10-06-97370 KKCsH - 12 út 11 hely.
Középtávú tgsz. championbajnokság
2. HU 10-06-97369 KKH
3. HU 10-06-97370 KKCsH

HU 08-06-86114 KH (2009-es születésű öreggyűrűs galamb). Szembeszeles,
esős időben vagy hőségben repül rendkívül jól.

2013
Általános távú tgsz. csapatbajnokság 9.
Hosszútávú tgsz. csapatbajnokság
3.
Egy. általános távú csapatbajnokság 1.
Egy. rövidtávú csapatbajnokság
2.
Egy. középtávú csapatbajnokság
1.
Egy. hosszútávú csapatbajnokság
1.
Általános távú egy. championbajnokság
1., 2., 3., 4., 7., 8., 10.
Hosszútávú egy. championbajnokság
1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 10.

2011
Sankt Pölten (269 km) Egy. 2. Tgsz. 59.
Amstetten (325 km) Egy.2. Tgsz. 9.
Aurach (666 km)
Egy. 5. Tgsz. 64.
2012
Aurach (666 km)
Egy. 12. Tgsz. 132.
Walchshausen (426 km) Egy. 4. Tgsz. 19.
Sprintbajnokság egyesületi 1.
Sankt Pölten (269 km) Egy. 5. Tgsz. 38.
Amstetten (325 km) Egy. 3. Tgsz. 59.

2014
Egy. hosszútávú csapatbajnokság
1.
Egy. általános távú csapatbajnokság 2.

2013
Rövidtávú egy. champion bajnokság 4.
Hosszútávú egy. champion bajnokság 2.

2015
Döbeln (573 km)
Egy. 1. Tgsz. 1.
Országos 1.
Annyit még a „Kék Csillag” HU 0806-86114 KH-ról: Mészáros Miklós
ajándéka. A szülei Wim Chapmann
NL kék tojó x berepült osztrák kék hím.
Érdemes belegondolni, nem vettek méregdrága galambokat szuper származással. Ellenére mindezeknek egy rendre
élrepülő galamb az utód. Amelyik NEMZETI ELSŐ DÍJAT REPÜLT. Találja
meg az örömét az elkövetkezőkben is e
gyönyörű sportban.
Száraz György

A különféle toxint termelő gombákat
aszerint osztályozzák, hogy milyen körülmények között termelnek méreganyagokat. Ezek alapján két nagy csoportot
különítünk el.
A szántóföldi penészek a hűvösebb
és nedvesebb feltételeket szeretik, míg
a raktári penészgombák a melegebb és
szárazabb környezetben aktívabbak.

– immunrendszert károsító hatás –
csontvelő károsítás, vérfogyottság.

tartás mellett, a fej-nyak hátrahajlása
(nyaktekergetés) alakulhat ki.

2. típus (F2 fusoriotoxicosis)
Ez a méreganyag külső, női nemi hormon forrást (ösztrogént) jelent a madarak számára. Főleg a hím állatok érzékenyek rá. Ez azt jelenti, hogy a herékben
lévő hímivarsejtek termelése csökken,
sőt le is állhat, szó szerint kiherélődik a
hím madár.
Ennek mindenféle következményével
együtt! Tehát az ilyen mérgezésben szenvedő madarak terméketlenné válnak.

A gombatoxinok kimutatása nem
könnyű, speciális laborokban lehetséges.

Általánostávú egy. champion bajnokság 3.
Rottendorf (705 km) Egy. 1. Tgsz. 15.
Walchshausen (426 km) Egy. 4. Tgsz. 48.

Gombatoxinok okozta megbetegedések
galambokban 2. rész

A Fusarium penészgombák a szántóföldön a kukoricacsöveken lévő szemeken telepednek meg. Többféle hatóanyagot termelnek, ezek többféle kórképet
okoznak.
1. típus (Trichotecén fusoriotoxicosis)
Hatásuk többféle tényezőtől függ:
– a felvett gombatoxin mennyiségétől,
– az állatok ellenálló képességétől,
– és más toxinok együttes jelenlététől.
Helyi és általános hatásuk van:
- Helyi hatás ott alakul ki, ahol érintkezik az állat a szennyezett takarmánnyal. Elhalások keletkeznek a
csőrben, a csőr bőr találkozásánál és
a nyelv alsó részén.
- Általános hatásuk sokrétű:
– heveny bélhurut – vízszerű hasmenés,
– májelfajulás,
– öklendezés,
– petetüsző elfajulás és repedés, tojáshashártya gyulladás,
4

A raktári penészek közül az aflatoxint
termelő Aspergillus flavus nevű gomba
kártétele jelentős.
Fehérjedús, olajos magvakban szeret szaporodni! Így a földimogyoróban,
szójában, kukoricában, rizsszemekben.
Nem kell ecsetelnem, miért fontos ez a
postagalambsportban.
Minden madárfaj, így a galambok is
fogékonyak a mérgezésre, főleg a fiatal
madarak érzékenyek rá. A betegség célszerve a máj, a méreg súlyos májkárosító hatású. Tartósan kis mennyiségben,
hosszú ideig felvéve rákkeltő. A tünetek
jellegzetesek lehetnek. Kezdetben sárgás
hasmenés, majd az elhullást megelőzően, a májméregtelenítő működésének a
kiesése miatt, jellegzetes nyújtott láb-

A gyógykezelésnél fontos:
- a gyanúsított takarmány cseréje, hígítása,
- egyéb betegségek kezelése,
- általános ellenálló képesség javítása,
- májvédő terápiás anyagok emelt dózisú adagolása,
- toxinok megkötésére különböző
gyógyászati anyagok alkalmazása.
A takarmányok mycotoxin tartalmának csökkentése a takarmánykeverők és
gyártók feladata lenne!
Lényeges, hogy csak jó minőségű,
nem dohos, nem penészes takarmányt
kapjanak madaraink, így vehetjük
elejét a mérgezések kialakulásának!
Kérdéseiket és tapasztalataikat a
www.galambpatika.hu oldalon várja:
dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,
galambász,
a Postagalamb Sportszövetség
Állategészségügyi
Bizottságának elnöke
2015. október

 PAKUTS KÁROLY
Postagalamb etológia 2. rész

Idős galamb átszoktatása nagyobb
távolságra
Ha valaki arra kényszerül, hogy elköltözzön, jól gondolja meg, melyik galambokat viszi magával. Az áttelepített
állomány egyedeinek többsége ugyanis
további versenyeztetésre alkalmatlanná
válik. Csak az igazán értékes madarakat
érdemes magunkkal vinnünk, amelyek
majd új állományunk kialakításánál szerephez juthatnak.
Idősebb galambok versenyeztetésével
nem érdemes kísérletezni. Ha mindenképpen ragaszkodunk ahhoz, hogy az
állomány néhány tagjával az új helyen is
versenyezni fogunk, akkor e célra legalkalmasabbak az idei, illetve az éves galambok.
A sikeres átszoktatás alapvető feltétele, hogy az új helyen a galambjainknak a
lehető legkényelmesebb helyet biztosítsuk. Ez minőségben, még a régi dúcnál
is jobb legyen. A tenyésztő azonossága,
a korábban megszokott tartási szokások,
megkönnyíthetik az új helyhez kötődést.
Fel kell készülnünk arra, hogy galambjainkat huzamosabb ideig zárva kell tartanunk. Biztosítsunk számukra ezért egy
voliert, ahol szabadon röpködhetnek, s
közben tanulmányozhatják új környezetüket.
Bár több galambfajta is jól idomítható, fel kell tételeznünk, hogy közöttük a
postagalamb átlagon felüli intelligenciával rendelkezik.
Ez nem jelent mindenkor könnyen kezelhetőséget, csupán annyit, hogy ez a
galambfajta a legkülönbözőbb körülmények között is képes bonyolult feladatok
megoldására.
A postagalamb - ha sokszor nem is szívesen - de „megérti” mit kívánunk tőle.
Különösen vonatkozik ez az egy-kétéves vagy idősebb egyedekre, amelyek
már bizonyos tevékenységi formákat (a
tenyésztés, illetve a versenyzés során)
megismertek.
Jól reagálnak a tevékenységi formákhoz kapcsolódó jelekre. (Ketrecbe helyezés = utaztatás; a fészektányér felfordítása = a tojó bemutatása, ill. felkészülés
az utaztatásra; fészekfülke nyitása = a
tenyésztési idő megkezdése stb., stb.)
De ugyanígy „megérti”, ha más dúcot
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vagy fészekfülkét jelölünk ki a számára.
Ha a galamb korábban magas dúcban
(padlástér) élt, különösebb nehézség
nélkül - most a nagy távolságban levő új
dúcra gondolok - leszoktatható egy kerti
dúcba. Különösen így van ez, ha az új
helyen a padlástérben egyébként sincsenek galambok. Az átszoktatást megkön�nyítheti, ha az új dúcban, ahova galambjainkat költöztetjük, már vannak kijáró
galambok.
Nem kétséges, hogy a hasonló fekvésű
dúcnak a megszokás szempontjából előnyei vannak. Itt gondolok a dúc tájolására, elhelyezésére, magasságára, méreteire, de egyáltalán a korábbi dúchoz való
hasonlatosságára is.
Egy egész állomány áttelepítésekor
legtöbbször nem tudjuk elérni azt, hogy
az új helyen már galambjaink legyenek.
Különösen így van ez, ha nagyobb távolságra költözik valaki.
Mennyi idő után próbálkozhatunk az
egyedek szabadon bocsájtásával?
Bár itt nem lehet mindenkire érvényes
receptet adni (főleg az eltérő környezeti
adottságok miatt), fő szabály: túl korán
ne engedjük ki galambjainkat. Kedvező
körülmények között korábban, ellenkező
esetben később kell próbálkoznunk.
Ha például a tél folyamán telepítjük
át állományunkat, akkor az idősebb galambok beszoktatásával csak akkor próbálkozhatunk sikerrel, ha azok a tavasz
folyamán már egy pár fiatalt felneveltek,
fiataljaik a dúcba beszoktak, s az öregek ismét 8-10 napos fiókákon ülnek.
Ne reménykedjünk abban, hogy elsőre
minden galambunk vissza is fog térni új
helyére. Sok ilyen lesz köztük. De lesz,
amelyik csak másnap, esetleg még később repül vissza. Azután lesz olyan is,
amelyik végleg elveszik, illetve hazatér
régi dúcába.
Sokan azt állítják, hogy a kiváló versenyzőket egyáltalán nem lehet beszoktatni. Ezt nem állítanám ennyire határozottan. Számtalanszor tapasztalhatjuk,
hogy épp a közismerten jó teljesítményt
nyújtó galambok szoknak be a leghamarabb. Nincs természetesen mindig így.
Csupán arra szeretnénk rámutatni, hogy
a gyors beszokás ténye nincs összefüggésben a galamb versenyen nyújtott sze-

replésével. Az ilyenek között nehezen,
de könnyen beszoktatható egyedek is
vannak. S ugyanakkor ennek ellenkezője is igaz. Néha az a galamb, amelyik a
versenyeken semmit sem produkált, makacsul ragaszkodik régi helyéhez. Nem
vitás, hogy számunkra rendkívül szimpatikus a galamb dúchoz ragaszkodása,
de az ilyen makacs dúchoz kötődés még
nem biztosítéka a sikeres versenyzésnek. Megint csak azt mondhatjuk, mint
korábban: a sikeres versenyzéshez még
más is kell. Két dolgot különböztessünk
meg: az idegen helyre könnyen beülő
galamb nem azonosítható a szoktatott
galambbal. Az egyik ugyanis kényszer
nélkül (a küzdeni tudás hiánya miatt, a
gyengeség miatt, azért, hogy élelmet
kolduljon, a morális összetörtség miatt
stb.) ül be idegen dúcba, míg a másikat
bekényszerítjük új helyére, ott zárva tartjuk, s különböző fortélyokkal igyekszünk
helyhez kötni. Ez utóbbi esetben - különösen, ha egy egész állományt költöztetünk, s ha a tenyésztő és a dúcvezetés is
a korábban megszokott marad -, amíg a
galamb a dúcon belül van, szinte „megérti”, mit akarunk tőle. Aranyszabálynak
fogadhatjuk el, hogy az új helyét otthagyó galambot a legrövidebb időn belül
ismét vissza kell hoznunk. Minél tovább
várunk ezzel, annál kedvezőtlenebbé
válik az esélyünk arra, hogy a galambot
gyorsan beszoktathatjuk.
Mint ahogy arra már korábban utaltunk, galambunkat akkor engedjük szabadon, ha annak fészekállapota van.
Ha olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy vannak már az új dúcban
szilárdan beszokott - esetleg már a korábbi évből onnan kirepült - galambunk,
akkor mindenképpen javasolható, hogy
ezekhez párosítsuk a szoktatandó galambot. A fészekrehajtás idején a hím
gyakran semmi mással, csak a tojójával
törődik, azt követi mindenhová, s így a
beszokott tojó után - akaratlanul, anélkül, hogy „tudatosítaná” hol is van - repül a dúcba.
Az értékes tenyészgalambok szoktatásával nem érdemes próbálkozni. Különösen akkor nem, ha még nem fogtunk
tőle elég fiatalt.
Szaklap Archív 1986-87
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Benzing órákról,
az alapoktól a profi felhasználásig (1.rész)
Régóta érlelődött bennem a gondolat, hogy publikáljak egy
a Benzing felhasználóknak szánt, olyan leírást, ami az alapoktól bemutatja a Benzing rendszerek használatát, működését,
segítve ezzel a rendeltetésszerű felhasználást számukra.
Az első részben a legjobban elterjedt óratípusról a Benzing
Express óráról írnék részletesebben, majd a továbbiakban havi
megjelenéssel a többi óratípusról, egyesületi egységről, illetve
az egyesületi kompatibilitásról.
1/1 Benzing Express óra
1/2 Benzing Express Antenna Controller
1/3 Benzing Express Antenna (EFA)
1/4 Benzing Express Tápegység
1/5 Benzing Express Antenna (EFA) alagút
1/1 A Benzing Express óra

Műszaki adatok: Az express óra maximum 250 db alapnevezett galambot képes kezelni.
Feszültség: 8 - 20 V DC, normál 12 V DC, áram fogyasztása:
max. 110mA, Ram memória CMOS 32 Kbit, Flash memória
160Kbit, Interface RS 485 Kijelző: LCD - 2 sorban elhelyezett
egyenként 16 karakter plusz 3 LED az LCD mellett. Billentyűzet: 4 funkció billentyű Óra: CMOS óra, kvarc óra Burkolat:
műanyag ABS
Méretek (hossz x szélesség x magasság): 176 x 105.5 x 70
mm 7 x 4.2 x 2.8 inch
Tömeg (elemek nélkül): kb.. 0.34 kg Üzemeltetési hőmérséklet: 0-tól +45°C-ig
Tárolási hőmérséklet: -25-tól + 55°C-ig Érintésvédelem IP
50 Elemek: 2 darab 9 V elem
Aktuális software 2015-től: 1.32 vagy magasabb
Használat: Az órába a galambok bevitelét HITAG-S
chipgyűrű használatával (Benzing Pro-1) az arra kijelölt személy elvégzi, erről alapnevezési jegyzőkönyvet nyomtat és
hitelesíti. Otthoni üzemmódban a felhasználó a tápegység6

gel üzembe helyezi és a Zöld gomb 5 mp-es lenyomásával,
majd újra megnyomásával elindítja a tréninget. Az óra maga,
antennaként is funkcionál, ezért az óra felső részére rátesz
egy chipgyűrűt, ekkor az óra kijelzőjén megjelenik a galamb gyűrűszáma, így könnyedén megtalálja minden galamb
chipgyűrűjét.
Működik elemmel is (2 db 9V) áramszünet esetén, elemmel
viszont csak az óra teteje fogja a galambokat.
Használat verseny alkalmával: Az Express órát a tenyésztő a
felchipezett galambjaival a gyűjtőhelyre kiviszi, majd a gyűrűző bizottság a galambjait regisztrálja az aktuális versenyre.
Gyűjtés:
- óra összekapcsolása a clubegységgel (atomóra az időt beállította)
- az óra kijelzőjén CAN MODE
- sárga kulcs rátétele az egyesületi egység antennájára
- megjelennek a csapatok számai 1-8-ig, kiválasztani a középső gombok valamelyikével a gyűjteni kívánt csapatot
majd zöld gomb megnyomása
- a klubegység antennájára rátenni a csapat galambjait (főverseny 10 galamb/csapat, Fiatalok 20 galamb/csapat)
vagy a kiírásnak megfelelően.
- Miután a csapat utolsó galambja is begyűjtésre került, az
órán a zöld gomb hosszú lenyomásával kinyomtatja a csapat kosarazási listáját
- Ezután az Express levehető a clubegységről
Otthon a verseny napján a tenyésztő üzembe helyezi az órát
az antennákkal, majd a tápegységgel.
Az óra automatikusan rögzíti a galambok idejét, itt az órán
a középső gombokkal a tenyésztő bármikor megnézheti a galambjai érkezési idejét.
A verseny után az adatok kiértékelése az egyesületi clubhelységben történik,
Bontás:
- óra összekapcsolása a clubegységgel (atomóra az időt beállította)
- az óra kijelzőjén CAN MODE
- zöld kulcs rátétele az egyesületi egység antennájára
- kiválasztani a középső gombok valamelyikével a nyomtatni kívánt csapatot
- az órán a zöld gomb hosszú lenyomásával kinyomtatja a
csapat eredményét
Törlés:
- a már kinyomtatott csapatok ismételt kiválasztása a rövid
zöld gomb megnyomásával, majd a piros gomb hosszú
megnyomásával törli a csapatot és a kitörölt csapat száma
eltűnik a kijelzőről.
- Az összes csapat törlése után az Express levehető a clubegységről
2015. október

1/2 Benzing Express Antenna Controller

1/4 Benzing Express Tápegység

Fő feszültség:
230 V + 10 % 50/60 Hz /120 V 500mA
Kimeneti feszültség: 13 V DC
Energiafelhasználás: 11 W
Műszaki adatok: Feszültség: 8 - 20 V DC, standard 12 V
DC, Interface: RS 485, Burkolat: műanyag, ABS
A benzing express antenna controller továbbiakban EAC kezeli a külső antennákat, maximum 6 db külső antenna csatlakoztatható az EAC-hoz, illetve az áramellátást is ezen a készüléken kell biztosítani az óra és antennák számára. Biztonsági
szerepe is van, amennyiben az Express óra a galambok érkezése után tönkremegy, úgy a legutolsó verseny adatait az EACból ki lehet nyomtatni, a kör alakú csatlakozó használatával.

1/5 Benzing Express Antenna (EFA) alagút

1/3 Benzing Express Antenna (EFA)

Méret: 15 cm x 15 cm
A külső antenna (EFA) teljesen vízálló. Amennyiben több
külső antennát használunk, el lehet őket közvetlenül egymás
mellé helyezni. Minden külső antenna, egy 3 m hosszú kábellel van ellátva. Az EXPRESS rögzítőhöz az EAC-on keresztül
csatlakoznak.
Gyűrű típus: általános - VR1
általános - UCR2
Antenna hurok: 1 / olvasási felület
Olvasási felület: mindig 1
Leolvasási sebesség: maximum 7 / antenna / másodperc (6
külső + az óra)
Antennakábel hossza: 3 m
Burkolat: műanyag ABS
Üzemeltetési hőmérséklet: 0°-tól +70°C-ig
Tárolási hőmérséklet: -20-tól+70°C-ig
Érintésvédelem: IP 52
A benzing Express antennák összefüggő fémfelülettel nem
érintkezhetnek, mert az negatívan befolyásolja a működésüket,
illetve hosszabb-rövidebb idő után tönkreteszik azokat.
2015. október

A benzing express óra a legrégebbi Benzing elektromos
(chipes) óra ami Magyarországon forgalomba került. 2006ban a gyártását befejezték, felváltotta utódja a Benzing Express G2.
A Benzing express óra hibalehetőségei:
A leggyengébb része a belső akkumulátor, ezt 8-10 évente cserélni kell, amennyiben nem lett kicserélve, a belső elem
szétfolyik, és az óra használhatatlan lesz.
Gyenge működésre utaló jelek, halkabb csippanás/sípolás a
használatkor, nehezebben kapcsolódik be az óra a bekapcsoláskor, besötétedett vagy nagyon kivilágosodott kijelző, nagyobb
hibázási lehetőség (nem 100%-ban rögzíti a versenyről érkező
galambokat).
Nehezen regisztrálja gyűjtés alkalmával a bekosarazásra
szánt galambokat (több másodperc mire fogja a chippet a clubantenna).
Hibabejelentés: Gajda Gergő +36-70/601-6090
vagy gajdapower@gmail.com
Folytatása következik…

Írta: Gajda Gergő
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Augusztus 15-én a Tiszafüred város
Polgármesteri Hivatala és a Magyar Postagalamb Sportszövetség közötti elvi
megállapodásnak megfelelően ez évben
is részt vettünk az R-17 Tiszafüredi Postagalambsport Egyesület csapatával az
1951-1953 között a kócsújfalui „magyar
gulágra” elhurcolt 2890 hazánkfia emlékére rendezett hagyományos ünnepi
megemlékezésen.
1951-ben az akkori Sztálinista elveket követő kommunista párt irányította
hatalom legsötétebb intézkedéseinek
egyikeként közel 3000 embert telepített
a Hortobágyra és környékére az ország
legkülönbözőbb településeiről, vagyonától, alapvető állampolgári jogaitól megfosztva családostól, legtöbbször a helyi
kiskirályok kicsinyes bosszújára alapozott bizonyítatlan vádjai alapján.
Az idetelepített emberek a szovjet
gulágok mintájára állati hodályokban
kerültek elhelyezésre a helyi állami gazdaság tizenkét telepén, rabokként rendőri
őrzés mellett és korra nemre való tekintet nélkül éhezésre kárhoztatva végezték
a sokuknak teljesen idegen mezőgazdasági munkát, rizsgyomlálást. Postát, csomagot félévente kaphattak, a külvilággal
legfeljebb a helyi munkavezetők elnéző
jóindulatának köszönhetően tarthattak
kapcsolatot.
Az első kitelepítettek 1953. augusztus
15-én szabadultak, ennek emlékére kerül
sor a megemlékezésre immár 15 éve. Az
első években a kitelepítettek és esetleg
hozzátartozóik még több százan eljöttek
az ünnepségekre, ahol felelevenítették az
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elszenvedett megalázásokat, szenvedéseiket és beszámoltak a szabadulásukat
követő évek negatív megkülönböztetéseiről. A rendszerváltozást követő kormányok rehabilitációjukra tett ígéretei hamar köddé váltak, így további keserűség
érződött hangjukból.
Sajnos az ez évi megemlékezésen részint a rekkenő 39 fokos hőség és a felettük is gyorsan múló idő miatt nagyon
kevesen jöttek, tudtak csak részt venni.
A megemlékezésen a Tiszafüredi önkormányzat vezetői, a kitelepítettek szószólói, a katolikus és református egyházak
vezetői mondtak okulásra figyelmeztető
beszédet, majd ezután a himnusz kezdetekor a tiszafüredi postagalambászok
szépszámú madarai kerültek felröptetés- Utólag megtudtam, hogy a Hortobágyre a megjelentek tetszésére. Az ünnepség Mátai új templom falán emléktábla találvégén a hagyományoknak megfelelően ható róluk és a templom belsejében a nekoszorúzásra került sor, ahol a Postaga- veket is rögzítő hatalmas márványtáblán
lamb Szövetség nevében az idén is Bár- található szinte minden személy.
A kilenclyukú hídnál tett látogatáskor
dos István elnök úr helyezte el virágait,
a tiszafüredi egyesület nevében Hegyi érdemes ezt is megtekinteni.
Szirmai József
György elnök úr és Takács Gyula sporttárs koszorúzott.
E sorok írójaként
egy kedves ismerős kérésére szerettem volna az egyik
kitelepített, de már
elhunyt családról
bővebbet megtudni, de miután nincs
elérhető jegyzék az
ide hurcolt embeEladó!
rekről, így ez nem
A felépítményben 144 db (113x87cm) szállítóketrec van.
járt eredménnyel.
A sportszabály értelmében az 1 napos utakra 35 db (össz.:
5040 db), a többnapos utakra 28 db (össz.: 4032 db) galamb pakolható ketrecenként.
Az autóban EURO 4-es motor van, 264.000 km-t futott.
Kizárólag galambok szállítására volt használva.
Érdeklődni: +36-30/528-5804
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Vasárnapi esszé
„Sportunk szórakozás és nem létkérdés. Az eredmények örömöt vagy bánatot
jelentenek számunkra, de semmiképpen sem értékmérői súlyunknak, emberi értékünknek.”
(Anker)

Telephelyünk
Vasárnap van, a verseny napja. Reggel
hat óra harminc. A galambokat már fölengedték. Én még dolgozom. Az éjszakai műszakból másfél óra vissza van. Ha
rövidtávú a verseny és korán engednek,
én is versenyzem. Versenyt futok a galambjaimmal. Ki ér előbb haza?! A múlt
héten ők nyertek, most ez a veszély nem
fenyeget. Kicsit messzebbről jönnek. Fáradt vagyok, de délelőtt nem lesz alvás.
Várni kell a galambokat.
Hazaérkezve az órára pillantok. Nyolc
óra negyven. Van még idő. Mosakodás,
reggeli, aztán feleségem invitálására
kávé a teraszon. Galamb még tuti nem
jöhet, de amúgy is odalátok. Beszélgetés
közben árnyék suhan át felettünk. Egy
galamb kezd nagy ívben körözni a dúc
felett. Mi a fene?! Ilyen korán! Milyen
galamb ez? De csak köröz és leszállni
készül. Persze a bejárók még zárva, versenyóra a lakásban. Kapkodás közben
számolom a perceket és vele a helyezéseket, amit a késve rögzítés miatt veszíteni fogok. Mire minden a helyére kerül, a
galamb eltűnik, le sem száll, így azt sem
tudom melyik volt az. Bosszankodva
ülök le a dúc előtt a szokásos megfigyelő pontra. Vajon az én galambom volt és
a nagy rohangálással elriasztottam vagy
egy idegen járatta velem a bolondját?
Telnek a percek és nem történik semmi.
A légtér üres. Illetve dehogy üres, az ember ilyenkor minden apró madarat érkező
galambnak vél. Hogy micsoda forgalom
van odafönn! Máskor észre sem veszem.
Tíz perc múlva újra itt a galamb, de csak
rója a köröket, nem száll le. Óvatosan kö2015. október

zelít a dúchoz, szinte becserkészi, aztán
újra elhúz. Most már jobban meg tudom
figyelni. Egy fakó tojó. Fejemben átpörgetem küldött galambjaim listáját, de
csak vöröskovácsolt hímet találok. Ez a
fakó azonban ismerősnek tűnik. Ugyan!
Marhaság! – hessegetem el a gondolatot.
A jelenet még két-három alkalommal
megismétlődik, majd a galamb leszáll és
azonnal be is megy. A dúcba lépve egyik
fészekben óriási verekedés fogad. A fakó
harcol az ott lakókkal. Kézbe véve rögtön megismerem, de hogy bizonyítékot
is adjak magamnak, a gyűrűjére pillantok: 525. A kutyafáját! Hááát Te?!
2006-ban gyűrűztem. Kilenc éves.
Kettő volt, amikor… Bizony régen volt,
így hirtelenjében csak arra emlékszem,
hogy addig volt dúcom lakója. Elveszett
versenyről, vagy odaadtam valakinek?
Miután jól kicsodálkozom magam és a
galamb is megnyugszik, újra letelepszem
a megfigyelő ponton, magamhoz veszem
jegyzeteim és a fakó után kutatok. Aha.
Itt is van. Hát bizony nem elveszett, hanem Fülöp Imre barátomnak ajándékoztam. Telefon Imrének, aki szintén csodálkozik, hogy miért ment haza, mikor
évek óta beszokott nála. Magyarázatot
nem találunk, így abban maradunk, hogy
még beszélünk róla, mi legyen vele. A
versenyről galamb még mindig nincs, én
tovább lapozgatok belefeledkezve az olvasásba és a múlt élményeibe.
A szürke eminenciás. A fakó apja a
882 fakó hím. Anno, Kaposvár egyik jó
versenygalambja. De kár, hogy nem is-

mertem fel időben a tenyészértékét! Itt
van mindjárt a fakó tojó fészektestvére az
524 vöröskovácsolt hím. Megnyerő karaktere ellenére nem pazarolom a gyűrűt
utódaira. Csak egyet hagyok tőle, a 008
kék tojót. Szürke eminenciásként kezd,
föl se figyelek rá. A szezon végén azonban
az évesek középtáv 2. championja a K-01ben. Ó sok ilyet láttam, majd elkopik! A
második év indulásakor még mindig nem
figyelek rá, de ő begyújtja a rakétákat. Kaposváron általános és középtávú bajnok,
rövidtávon második. Következő évben
egy szezon eleji magántréningről késve
érkezik. Mellén hatalmas tátongó seb,
szinte nem is maradt begye. Amit eszik,
iszik, a nyelőcső végén ismét a szabadba
távozik. A fenébe! Miért pont ő?! Vajon
megmenthető?! Feleségemmel háromszor
varrjuk össze a sebet, mire begyógyul.
Versenyeztetéséről szó sem lehet, a nyár
lábadozással telik. Őszre rendbe jön.
Mennyi maradhatott épen a begyéből?
Tud-e majd begytejet termelni, fiatalokat
nevelni? A sérülést követő évben ismét
indítom, minden mindegy alapon. És láss
csodát! 2012-ben újra Kaposvár legjobbja.
Általános és középtávú bajnok. Négyszer
egyesületi második és a többi helyezése is
szinte csak 10%-on belüli. A 008 értelemszerűen a „VARROTT” nevet kapja.
Megfontoltan mérlegelve reális lehetőségeimet, nekem egy ilyen galambot már
érdemes megállítani és a tenyésztésben
próbálkozni vele. Megfontoltan? Mérlegelve? Hogyne! Persze! Megrészegülve a
két év sikerétől 2013-ban triplázni akarok.
Az első két utat sikerrel veszi, mindkettőn
helyezett, majd jön a 400 km-es Havlicku
Brod. Mint biztos csapattag és bajnokjelölt, természetesen utazik. H. Brod mindig
nagyon ment neki! Legszebb díjait 450500 km körüli távokon, nagy kánikulában
és ellenszélben repülte. Az előrejelzés
szerint erre van kilátás, megmutatjuk a
többieknek hol lakik a magyarok istene!
Korábbi évek tapasztalatát a start idejével
összevetve saccolgatjuk, mikor kell érkezni a galamboknak. Várjuk is őket, de
nem jönnek! Egyik telefon a másik után,
galamb még mindig nincs senkinél. Hiába
süt a nap hét ágra, mindenki úgy érzi, sötét
felhők tornyosulnak fölötte. Egyszer csak
galamb érkezik, de nem abból az irányból
ahonnan jönnie kellene. Már az sem tetszik, hogy örökös kullogó létére ő az első
(egyesületi 3. helyezett ezen az úton), az
meg pláne, hogy melyik irányból bukkan
föl. Két tétova kört repül a ház körül és a
tető északi, számomra nem látható oldalán landol. Még ilyet?! Soha nem szoktak
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Gyűjtés - álmok, remények, bizakodás
oda szállni! Rossz érzés fog el. Valami nagyon nem oké. Nagy szünetekkel jövöget
a többi, de mind másodvonalbeli. A favoritok sehol! Nem csak nálam, egyesületi
társaimnál is siralmas a helyzet. Ki-ki vérmérséklete szerint kommentálja, én meg
imádkozom a 008-ért. Csak jöjjön haza,
soha többet nem kerül kosárba!
Felvillannak előttem korábbi éveim
eredményes versenyzői. Szinte mind
elvesztett. Egy részük érthetetlenül, bagatellnek tűnő úton, másik katasztrófába
futva. Vagy itthonról, sólyomvacsoraként…
543 kék tojó. 2008-ban Kaposvár
hosszútávú bajnoka. Következő évben
734 km-ről az emlékezetes katasztrófa
Dessauból csak két galamb van Kaposváron aznap (a kerületben is alig néhány), egyik az 543-as. Röpcsoportban
5., kerületben 13., 1016 galambból.
Azért ez valami. Egy ilyen úton?! Aztán
2010-ben 250 km-ről szép időben nem
jön haza.
148 kék hím. Az „ÖRÖK MÁSODIK”. Két évesen nagy lendülettel kezd.
Az első három úton 260, 376 és 555 kmről mindannyiszor csak centiméterekkel
marad le az egyesületi első díjról. Az
elsőn röpcsoport 3., kerületben 5., 2190
galamb közül. De a másik kettőn is jól
helyezi magát a kerületben. Fölbuzdulok
a sikeren. Három második helyezése után
egy hét kihagyással pihentetve, ragyogó
állapotban, tizenkilenc társával együtt
küldöm Dessauba. Most győzünk! Ehelyett országos katasztrófa, ami megeszi
őt is. „Hosszútávra lovat, kocsit bepakolni nem szabad!” – mondja Tarczi
Feri. Saját káromon tanulom meg.
Aztán ott van a …, meg a … Hagyjuk is.
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No, de visszatérve VARROTT-ra,
ő nem a világ végére ment, csak ide a
„szomszédba”. Még sincs még mindig
sehol. Keservesen bánom, hogy elküldtem. Kinek és mit akartam bizonyítani?!
Mert a galamb már bizonyított. Két évben is Kaposvár általános és középtávú
bajnoka! Ez nem elég? Egyik fohászt
mondom a másik után, sőt a család előtt
kijelentem: Ha az én telhetetlenségem
következtében elveszik, abbahagyom
a versenyzést! Ezen mondatomra feleségem fölkapja a fejét: Ugyan! Te?!
Keservemben tett kijelentésem este hat
óráig Damoklész kardjaként függ felettem, amikor is a 008 fáradtan, csapzottan
megérkezik. Nem érdekel, hogy nincs
helyezése, kimondhatatlan az örömöm!
Ismétlés a tudás anyja. Az idő múlása
és egy újabb siker megint óvatlanná tesz.
297 kkta hím. Remek felépítésű, mindig
„vasalt”, intelligens galamb. Négy éves
koráig semmit nem produkál. 2013 végén csak annak köszönhetően kerüli el
a selejtezést, hogy a fiatalokkal nagy a
bukta (feltehetően a kóli miatt). Egye
fene! Hely van, még ezt az évet megkapja. Erre Kaposvár általános és rövidtávú
bajnoka! Már az utolsó útra el sem kellene küldenem akkor is nyer, de én nem
olyan vagyok. Én küldöm! Igaz, a bekosarazásnál egy pillanatra elbizonytalanodom megéri-e, de az állapotát jónak
látom. Mi történhet?! Max. nem helyezi
magát. Ez bejön. Nem helyezi magát…
Meg ott is marad. A verseny egyetlen
veszteségeként. Pedig már láttam magam előtt a tenyészdúcban, VARROTT
párjaként.

Tenyésztésszervezés. A nagy remén�nyel tervezgetett párosításaim. Ezt ezzel,
azt amazzal. 1998… Gyenge főszezon
után a fiatalok versenyein egyesületben
2., kerületben 11. a csapatom, négy kerületi championnal. Remek! Jövőre a főversenyeken is odaverünk a többieknek.
Indul a szezon és én nagyon precíz vagyok. Kevés, de nagy műgonddal összeválogatott tenyészpár, özvegy módszer,
patika tisztaság. Hoppá! Eggyel kevesebb a tojó?! A tenyészdúcot föl kell tölteni, ott hiány nem lehet! Az özvegyek
közül kiválasztom a leggyengébbet és az
marad páratlan. Valahonnan odakeveredik egy gyűrűtlen tojó. Elveimmel ellenkezik, hogy ilyen „nevenincs” galambot
a dúcomba engedjek, meg amúgy is…
Nem hoz-e be valami nyavalyát?! No de
pont egy tojó hiányom van. Egészségesnek látszol, ha már idevetődtél, jó leszel
a „leggyengébb hím” mellé! - morfondírozok. Két fiatal felnevelése után a gyűrűtlen eltűnik. Kit érdekel! A főszezon
mérlege, ismét a nullához közelít. Én
mindent megtettem, csak a galambokban
lehet a hiba. Selejtezni őket! – születik
a döntés.
A felgyűrűzött 28 fiatal csak azért ús�sza meg, mert azokat már tavasszal új
otthonom padlására telepítem. Na, ezeket még megröptetem, azután mennek a
levesbe! Úgyse érnek semmit! A második út után Sümegi József sporttársam
telefonon közli: Gratulálok! Vezeted a
kerületi listát.
A mindenit. Ez hogy lehet?! A galambok végig ebben a stílusban nyomják.
Jönnek, mint a rakéta. Végeredmény: kerületi bajnokság! Ez ám a meglepetés! A
kerület 50 championjából 8 az én galambom. És ki a kerületi 1. champion?! Hát
a „leggyengébb hím” és a „nevenincs
tojó” gyereke!
Szelekció biztos kézzel. Az eredményes galambtenyésztés alfája és omegája.
Ehhez jó szemem van. Harsányi Árpi barátom nálam jártában azt kérdezi:
- Mi van abban a dobozban?
- Galamb.
- Mit akarsz vele?
- Leves.
- Add nekem!
- Eeeezt??? Ne hülyéskedj!
- De, de.
- Vidd!
A 629 kkh Árpinál a LEVES nevet
kapja. Háromévesen kerületi általános 2.
champion, fia a 657 kerületi sprintversenyek 1. champion. Hej, milyen finom leves lehetett volna! Bizony, bizony! Finom
leveshez minőségi alapanyag kell…
2015. október

Minek ennyi galamb?! Jól ki kell selejtezni az állományt! Az a bajod, hogy
túlzottan óvatos vagy! Nem tartogatunk
egy galambot évekig! Két év és nincs jó
utóda?! Ki vele! – mondogatják nálamnál eredményesebb barátaim.
Ez az! Itt a hiba! Na, majd mindjárt
orvosoljuk is. Ez a pár nem teljesítette a
követelményt. No de az őseik… Nem érdekel! Kijelölve. Ez a másik sem. Szintén kijelölve, selejtezve. És így tovább.
Egy-két gyereküket azért még rátukmálom Fülöp Imre barátomra. Két év múlva
Imre derűs hangon szelekciós szempontjaim iránt érdeklődik. Miért?! – kérdem
gyanakodva.
Sorolja… Sczecin 800 km: 927 kkt.
kerületi 14, 934 kkt. kerületi 43. As II.
590 km: 934 kkt kerületi 6. és a kerületi
hosszútáv 3. champion. HOLDAS nevű
sötéttarka hímem 746 számú fia As II. 590
km kerületi 3, Róma nemzeti 11, a Pápai
nevezett galambok között nemzeti 6.
Imre kérdezi, a következő években
is igényt tarthat-e selejtjeimre. Hát
peeersze! – mondom. Nevetünk…
A következő intelem: Ne élj a nagy
nevek bűvöletében! Milyen igaz. Itt ez
a Symons tojó és egy jó gyereke sincs.
Ki vele! Rá egy évre Tóth Lajos közli,
a Symons tojó gyereke kerületi 1. díjat
szállt. Puff neki. Megállapítom, hogy
Lajosnak sem szabad galambot adni…
Szelekciós (bal)eseteim tudományos
magyarázatát keresem. Ez lesz az! Az
állattenyésztés tudományában megkülönböztetnek pozitív és negatív szelekciót.
Igen! Én a pozitív és a negatív szelekció
sajátos keverékét alkalmazom. Abból áll,
hogy leendő legjobb galambjaimat biztos
kézzel kiválogatom és… másoknak adom.
Így tálalva mégsem olyan ciki. Nem?
Summa summarum. Napfényes délután nagyfiammal és kisiskolás lányommal a suli előtt várakozunk. Tőlünk alig
két méterre a kerítésoszlopra telepszik
egy elvadult városi galamb. Felénk fordul, nyakát behúzva, tollait borzolva
gubbaszt. Bennünket néz. Mi meg őt. Érdekes jelenet. Mi járhat a fejében? Természetesen azonnal galambász szemmel
vizsgálom és melléképzelem kisuvickolt
favoritjaimat. Nem egy kategória. Bár az
enyémek is képesek pár nap alatt hasonló külsőt ölteni, ha megcsúsznak a versenyen. Ő meg így éli az életét. Segítség
nélkül, önállóan. Mégis talpon marad.
Valami tiszteletféle kezd felülkerekedni
bennem, amikor...
Lányom hol a galambot, hol az én tekintetemet fürkészve, ráérez hangulatom
változására:
2015. október

- Apa! Megfogjam neked azt a galambot?!
Váratlan kérdése egy csapásra visszazökkent a rendes kerékvágásba és nagy
mellénnyel próbálok rendet tenni:
- Dehogy! Csak nem viszek haza egy
ilyen roggyantat!
Lányom korát meghaladó humorérzékkel kontráz:
- Miért?! Nem mindegy neked?! A tiéddel se mész semmire!
Fiam dől a röhögéstől, de én sem hagyom annyiban:
- Pimasz vagy kislányom! Rossz tulajdonság. Kitől örökölted?!
- Ööö… Anyától?!
- Na azééé!
Nevetve öleljük meg egymást. Rossz
tulajdonságot anyjától örököl a gyerek.
Ez egyértelmű. Igen, igen! Feleségemmel vitázva is mindig ezt az álláspontot
képviselem. Sőt! Az utolsó szó is mindig
az enyém…

sít a flex, mégsem ordít velünk a szomszéd. Csak másnap kérdezik meg: Hát ti
meg mi a jóistent csináltatok fél éjszaka?
Árpitól minőségi galambokat kapunk és
összehoz bennünket a kerület régi és új
bajnokaival. Egyik ámulatból a másikba
esünk, megfogadjuk mi is nagy bajnokok leszünk.
Morzsolódnak az évek. A világ megváltozik körülöttünk. Nem előnyére.
Csak a rohanás, a hajtás van. Elszakadunk egymástól. Már régóta nincsenek
galambászesték. Már csak Árpi és én
vagyunk postagalambászok…

Telepátia? Egyik évben a fiatal gárda
tagja egy pompás sötétkovácsolt. Amikor csak a dúcba lépek önkéntelenül is
őt keresi a tekintetem. Jó galamb lesz!
– mondogatom. Ősszel az elsők között
veszik el. Természetesen.
Azért meglep, hogy ilyen könnyen
megadta magát, de ez van. Nem érdemes
rágódni rajta. Elfelejtem. Hónapokkal
később egy téli éjszakán jut eszembe
újra. Mit láttam benne? Miért kellett
(volna) nekem ő? És miért nem kellettem neki én? Ejh, rossz galamb lett volna?! Nem tudok nyugodni, hajnalig tart
a vívódásom. Az álmatlan éjszakát hideg, ködös, barátságtalan reggel váltja.
A párába burkolózó dúcot nézem. Mintha egy galamb sziluettje rajzolódna ki a
bejáró előtt. Melyiket zártam ki tegnap?!
Megyek, megnézem. Ó, ez nem is az én
galambom. De várjunk csak! Hiszen ez
a sötétkovácsolt! El sem hiszem! Itthon
van! Lábán és mellkasán egykori súlyos
sérülések nyomai. Hát ezért…
Véletlen lenne, hogy hónapokkal elvesztése után ő jár a fejemben, reggel
meg itthon van?

Kicsik és nagyok. Tudom, hogy eredményeim a jövőben sem fogják megrengetni a magyar postagalambsportot.
Ahogy öregszem, egyre inkább így érzem. Munkaköröm miatt havonta kéthárom hétvégén is dolgozom. Éjszaka.
Tizenkét órát. Nehéz így versenyezni.
Szombat reggel a munkából pihenés nélkül futok a gyűjtésre, délután kevés alvás,
este újra dolgozom. Vasárnap reggel futás
haza. A galambok időnként megelőznek.
Pihenés esetleg délután. De csak röviden,
mert utána órabontás, este újra meló. Már
nehezemre esik a tréningek miatt korán
kelni, már kevesebbet koptatom a spaklit,
már nem költök „csodaszerekre”, nem
akarok minden versenyre küldeni, már
nem ringatom magam abban a hitben,
hogy egyszer én is nagy bajnok leszek.
Megelégszem azzal is, ha néha sikerül
borsot törni a nagyok orra alá.
Sok évvel ezelőtt Gáspár István barátom könyvében olvastam a többszörös
kerületi bajnok Tóth Antal szombathelyi
sporttárs bemutatkozó írásának végén e
sorokat: „Megkülönböztetett tisztelettel
és szeretettel köszöntöm azokat, akiknek
nincs említésre méltó eredményük és a
szívük mélyén érzik, hogy ezután sem
lesz, mégis vállalják a mi kis közösségünket az erőn felüli áldozatokkal együtt.”
Milyen jó ezt olvasni! Hogy nem pancserként gondol rám/ránk, hanem megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel köszönt. Nekem ez elég.

Galambászesték. Vajon az idő szépíti
meg a múltat? Vagy tényleg jobb, tartalmasabb volt akkor? Erősen hajlok a második verzió felé.
1995. Indulásunk éve. Négyen vagyunk
újoncok. Nem a galambászatban, csak a
versenyszerű postagalambsportban. Az
óriási rutinnal rendelkező Harsányi Árpi
vesz a szárnyai alá bennünket. Éjszakába
nyúlóan galambászunk hétköznapokon
is. Kit érdekel, hogy másnap meló?!
Márton Csaba barátom hajnali háromig
fúr-farag, segít dúcom kialakításában.
Csattog a kalapács, szikrákat szór és vi-

Tíz óra harminc. Gondolataim hosszú
fonalát elsőként érkező galambom vágja
el. A VARROTT fia! Alig hogy beugrik,
már itt is a következő. A VARROTT lánya! A mindenit! Úgy látszik érdemes
volt a tenyészdúcba tenni! A többiek
persze megint sehol. Isten tudja, merre
tekeregnek.
Vasárnap van, a verseny napja. Délután órabontás, este meló… Gyerünk
pihenni, mert „sportunk szórakozás és
nem létkérdés”, de a meló az.
Ferenczi Igor
K01 Kaposvár
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60. JUBILEUMI ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS

SYMA CSARNOK, 1146 Budapest Dózsa Gy. u. 1. - 2016. január 09-10.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében

- Országos Kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2014-2015. évi eredmények alapján.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Kiállítási sport kategóriák szerint 3-3 galamb tagszövetségenként vehet részt (A, B, C, D, E, F, G, H). A 8 sport kategóriában abban az
esetben lehet több galambot nevezni, ha valamelyik kategória 3-3 galambja nincs értékelhető helyen. Tehát összesen 24 db galamb nevezhető
tetszés szerint.
Standard kategóriában tagszövetségenként 5 hím + 5 tojó, valamint 2 fiatal hím + 2 fiatal tojó (2015-ös) vehet részt, + 2 db életteljesítményes
galambot nevezhet a Tagszövetség. Összesen 40 db galamb vehet részt tagszövetségenként az országos kiállításon.
- Az új típusú Állatorvosi bizonyítványt belföldi élőállat szállításhoz és a galambok oltási naplóját mellékelni kell a galambok leadásakor.
- Számolási képlet: 				
elért helyezés x 1000
			k=-----------------------------------------			 indított galamblétszám (max 5000)
Kivéve az E kategória ott az 5000 galambos korlát nélkül lesz az értékelés.

Sportkategória 2014-2015. évi eredmények alapján

Kategória

Távolság (km)

Versenyek száma

Indított galambok
száma

Indult versenyző
tagok

Összes díjkm.

A

100-400 km

10

250

20

1.500

B

300-600 km

8

250

20

2.800

C

500 km fölött

6

150

20

3.300

D

100-400 km
300-600 km
500 km fölött

11

3-5
2-6
1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E

700 km fölött

4 (2 év)

250

50

Díjlista %

20

Nevezés 1 év értékeléséhez
Kategória

Távolság (km)

Versenyek
száma

Indított galambok száma

Indult versenyző
tagok

Összes díj km

F
fiatalok

100 km felett

3

250

20

300

G
egyévesek

100 km felett

5

250

20

500

H
öregek

300 km felett

6

250

20

1800

Díjlista %

20

Standard kategória
Galambok legkisebb száma

A résztvevő
galambtenyésztők
legkisebb száma

Min. versenytáv
versenyenként

Díjlista

150

20

100 km

20 %

250

20

Összkilométer / díj - 70% - 30 %
HÍMEK
TOJÓK
2014
2015 2014
2015
2500 KM
2000 KM

Fiatal galambok Standard kategória
20%
(és 3 helyezés)

min: 300 km

min: 300 km

Életteljesítmény: 15,000 km felett, 2015-ben legalább egy helyezés
Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november hónapokban szervezzék meg. Bírálókat a területi megbízottaktól kérjen valamennyi tagszövetség csak a vizsgázott, minősítéssel rendelkező bírálók közül.
A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.
A nevezéseket 2015. december 10-én 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással eljuttatni a következő e-mail címre:
E-mail: info@postagalamb.hu

12

2015. október

STANDARD KRITÉRIUMOK

Pontozás:

1. Általános benyomás
fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)
2. Általános csontozat, szegycsont
3. A hát, a farok formája és kötése
17
4. Az izomzat egészének egyensúlya, 27
harmóniája
5. Szárnyak formája, a tollazat 27
minősége

8

8,25

8,50

8,75

9

8,25
18,25
28,25

8,50
18,50
28,50

8,75
18,75
28,75

9
19
29

28,25

28,50

28,75

29

17,25
27,25

17,50
27,50

17,75
27,75

8
18
28

27,25

27,50

27,75

28
90

- Holtverseny esetén követendő lépések:

I.
Az EGYÉNI versenyben:
1. A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb
összeg adja az első helyezést
2. Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5.
pozícióban a legtöbb pontot kapta
3. Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4.
pozícióban a legtöbb pontot kapta
4. Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3.
pozícióban a legtöbb pontot kapta
5. A bíró a saját értékelése alapján dönt.

95

II.
A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
- Standard 5+2 HÍM és 5+2 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk a Tagszövetségek sorrendjét.
A bírálat selejtezős rendszerben történik. A selejtezőből
felkerült első 20 galamb a döntőben kerül bírálatra.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével
- BÍRÁK:
5 bíró a HÍMEKNÉL
		
5 bíró a TOJÓKNÁL
		
5 bíró fiatal hímeknél és fiatal tojóknál

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:

SYMA Sport- és Rendezvényközpont - 1146 Budapest Dózsa Gy. u. 1.
KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
2016. január 08. péntek
14:00-17:00 Magyar Galambok fogadása
18:00-20:00 Magyar Galambok standard bírálata
20:00-21:00 Magyar Standard galambok eredményszámolása
2016. január 09. szombat
09:00-18:00 Kiállítás nyitva tartása
11:00-11:30

A 60. Postagalamb kiállítás hivatalos megnyitója

12:00-14:00 Eredményszámolás
Nemzeti bajnokság 2016 konzultáció
(SVB elnökök, Ker. elnökök, eredményszámolók)
14:00-16:00 Bírálói vizsga
20:00-23:00 Díjkiosztó vacsora, ahol kiosztásra kerülnek
a Világbajnokság és Grand Prix díjak
Magyar Nemzeti Bajnokság és Nemzeti Versenyek, Anker Bajnokság, Olimpiai versenyek díjainak átadása
2016. január 10. vasárnap
09:00-12:00 Kiállítás nyitva tartása
12:00-től

Galambok kiadása

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb
Sportszövetség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi
meghatalmazással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 2 napnál nem régebbi, új típusú állatorvosi
igazolással lehetséges.
2015. október

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a nevezett galambot
nem állítja ki és nem tudja igazolni a távolmaradást - az 2 évig nem állíthat ki galambot Országos
Kiállításon!
A parkolóban és az utcán galambok árusítása hatóságilag
TILOS!
A SYMA csarnokon kívül mind a parkolóban mind annak környékén, mind az utcán galamb eladása, és galamb
gyógyászati készítmények árusítása hatóságilag TILOS!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a SYMA csarnokban lévő rendezvényért vállal felelőséget.
133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet az üzletek működési rendjéről, valamit az egyes üzlet nélkül folytatható
kereskedelmi tevékenység végzésének feltételéről szóló
törvényrendelet
210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételéről
Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 40.000,- Ft
Befizetési határidő: 2015. december 20.
A Tagszövetségek a saját kiállításaikat
2015. december 10-ig rendezzék meg !
Tóth István, a Bíráló testület elnöke;
Doholúczki Tibor, alelnök
Az országos kiállítással kapcsolatos információk a
http://www.postagalamb.hu
weblapon megtalálhatóak
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Unja a szekrény tetején porosodó serlegeket?
Szívesen kapna értékálló díjat?
Megajándékozná szeretteit egy különlegességgel?

Lejárt a szekrény tetején porosodó serlegek ideje!
Adjon ön is valódi értéket!

A megoldás

Különleges ajánlatunk
TAGSZÖVETSÉGI, EGYESÜLETI
ÉS KLUB ELNÖKÖK
részére

GALAMBÉKSZER
Egyedi tervezésű medálok, kitűzők, fülbevalók

Rendeljen díjakat kínálatunkból és a siker garantált!

Egyes termékek gravírozhatók is!
garancia
Arany, ezüst és bronz termékeink között meg fogja találni
ízlésének és pénztárcájának megfelelo darabot
Látogasson el honlapunkra a teljes kínálat megtekintéséhez:
www.galambekszer.hu
Ne feledje, ha díjként szeretne Galambékszert kapni,
egyesületi megrendelés esetén jelentős kedvezményt biztosítunk.
keressen bizalommal és rendeljen most

németh ádám

06 20 436 54 29
galambekszer@gmail.com
fb.com/galambekszer

A Magyar Postagalamb
Sportszövetség
hivatalos partnere

Élettartam garancia. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk.
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- arany és ezüst kitűzők, medálok
- szobrászművész által alkotott bronz asztali dísz és kulcstartók
- gravírozás egyedi szöveggel
- saját logo-jának vagy ötetének egyedi kidolgozosása
Látogasson el honlapunkra a teljes kínálat megtekintéséhez
www.galambekszer.hu
A világon egyedülálló termékeink a Magyar Nemzeti Bajnokság
arany, ezüst és bronz érmeit is szolgáltatják
Rendeljen most és díjazza sporttársait
igazán különleges termékekkel
Rendeléskor kérje kedvezményes árajánlatunkat
tagszövetsége, egyesülete vagy klubja részére

németh ádám
Telefon: 06 20 436 54 29
Email: galambekszer@gmail.com
Facebook: fb.com/galambekszer

2015. október

Kerekes János: Anker Alfonz munkássága

ÚJ könyv!

ÚJ könyv!

Megjelent Kerekes János gyűjtése alapján Anker
Alfonz munkássága a Szaklapban megjelent cikkei, tanulmányai.
Minden ami a
Kerekes János
postagalambok
ról megjelent egy
Anker Alfonz
kötetben.
Megvásárolható a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Megjelent Jan Aarden könyve magyar nyelven.
Sjra Hendriks és Machiel Buijk könyve 1992-ben
látott napvilágot
holland nyelven.
Most elérhető a
magyarok számára is.
Megvásárolható a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Ára: 2500.-

Ára: 5000.-

munkássága
tanulmányai és cikkei
tükrében
Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu
Tel: 05-1/3424-522

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu
Tel: 05-1/3424-522

BÉLYEGÚJDONSÁGOK A 34. POSTAGALAMB OLIMPIA ALKALMÁBÓL
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk és kétcímletű sorozat kibocsátásával köszönti a 34. Postagalamb Olimpiát. A bélyegblokk egyik címletén egy magyar tenyésztésű, korábbi olimpiai bajnok postagalamb, Jr Villám látható, a másik bélyegképen pedig a röptetés egy pillanata
került megörökítésre. Ára 900 Ft. A sorozat címletein szintén magyar tenyésztésű, korábbi olimpiai bajnok postagalambok, valamint Budapest egy-egy nevezetessége látható. A 115 Ft névértékű bélyegképen First Lady és a Hősök tere, a 145 Ft-os címleten pedig Mr Villám
és a Halászbástya részlete látható. A miniatűr műalkotások Székely Kálmán grafikusművész tervei alapján készültek az ANY Biztonsági
Nyomdában. Borítékra ragasztva + 80 Ft

Megvásárolható: a Filapostán (Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16., a Szent István Bazilika mellett), az ország nagyobb postáin,
		
a Posta honlapján (eshop.posta.hu)
		
a Magyar Postagalamb Sportszövetségben, 1076 Budapest, Verseny u. 14, E-mail: info@postagalamb.hu
Ajándékozzon magyar bélyeget! • Bélyegek, speciális szettek • Első napi borítékok, (FDC) • Tematikus csomagok és éves bélyeg összeállítások • Keretezett bélyegek • Bélyeggyűjtési kellékek • Egyéb filatéliai kiadványok széles választéka a Magyar Postától

2015. október
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Halottaink
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy ismét
nagy veszteség
érte a kisújszállási R-05 egyesület tagságát.
2015. augusztus
5-én, életének 80. évében elhunyt
Csórja József sporttársunk. Személyében egy igazi galambászt veszítettünk el, aki 1955-óta volt az egyesület
tagja. Évtizedekig volt az egyesület
elnöke és a kerület versenybizottsági
elnöki teendőit is ellátta. Amit vállalt,
azt mindig lelkiismeretesen és precízen
megcsinálta. Sok galambászt segített
jó tanáccsal és galambokkal. Temetésén a kegyelet virágai mellett galambok felengedésével is búcsúzunk Tőle.
Emlékét megőrizzük!
R-05 egyesület tagjai

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Papp István sporttársunk 2015. augusztus 30-án
87 éves korában elhunyt.
Haláláig a postagalambsport elkötelezett híve volt.
Személyében egy csupa szív galambászt és igazi jó barátot veszítettünk
el.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.
Z-31 Egyesület tagjai

Csorja József 1936-ban született Erdélyben, Egerpatakon. A család a második világháború során költözött Magyarországra és telepedett le Kisújszálláson. Csorja sporttárs 1955-ben
lépett be az R-05 Kisújszállás egyesületbe, melynek immár 60 éve tagja és
20 évig elnöke volt.
A nagy Keleti kerületnek (Törökszentmiklóstól - Záhonyig) több évig
versenybizottsági elnöke, majd a 19es Törökszentmiklós és Környéke tagszövetségének alapító tagja több évig
versenybizottsági elnöke volt.
Kiváló tenyésztő és nagyszerű versenyző, kerületi bajnok, sportkategóriában galambja eredményes tagja volt a
Blackpooli olimpián szereplő magyar
csapatnak. Csorja sporttárs talpig becsületes vezető volt, okította az egyesületi vb. elnököket, óvta és felügyelte a
versenyszabályzat pontos alkalmazását
és betartatását, a versenyek tisztaságát.
Személyében egy nagyszerű vezetőt,
sporttársat vesztettünk el, temetésén a
környékbeli egyesületek tagjai, vezetői
vettek részt, sírjánál postagalambok
feleresztésével vettünk végső búcsút.
Csorja sporttárs soha nem felejtünk el!
Szirmai József
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
Jencsel Gábor a sajószögedi Z-16
Postagalambsport egyesület tagja
életének 87. évében, 2015. augusztus 7-én elhunyt.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
Z-16. egyesület tagsága

Lakossági
Hirdetés
Eladó M31-es Benzing rögzítő óra és 3 darab
közepes (60 cm-es) antenna. Ár: 250000 Ft.
Farkas Tibor 30/217-0406
***
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Hirdetés feladási
tájékoztató - 2015
Sima lakossági hirdetés /20 szóig/
Sima lakossági hirdetés 20
szavanként		
1/8 oldalas keretes hirdetés
1/4 oldalas keretes hirdetés
1/2 oldalas keretes hirdetés

3.000,- Ft/hó
szón felül
200,- Ft
10.000,- Ft/hó
20.000,- Ft/hó
50.000,- Ft/hó

Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 megjelenés 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 hirdetés szövegének, képének megküldése az
alábbi címek egyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sportszövetség, 1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail: info@postagalamb.hu
szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364
A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, Fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu
Honlap: http://www.postagalamb.hu. A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
Főszerkesztő: Kakas Tímea. Tel.: 06-70/321-6431, E-mail: szaklap@postagalamb.hu
Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. E-mail: runnermedia@t-online.hu
Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987
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