
LXII. évfolyam, 3. szám, 2016. március





2016. március 1

A galambom.hu rövid bemu-
tatása

A Magyar Postagalamb Sportszövet-

ség 2006-tól egységes eredményszá-

moló rendszert vezetett be, amely 10 
éven keresztül biztosította a tagszövet-

ségi-nemzeti listákat és egyéb összesí-

téseket.
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azonban változtak és változtatni kellett a 

Sportszövetségnek is. Nem volt tovább 

tartható a tagszövetségenként egy em-

berre, az „eredményszámolóra” támasz-

kodó rendszer, mert a 10 éve felépített 

elképzelés és munkafolyamat korlátai 

megakadályozták a továbblépést, a mo-

dernizációt.
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�������	�������galambom.hu internetes 

címen található rendszerünk, amely egy 
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ok, postagalambászok nyilvántartására, 

eredmények számítására és közzétételé-

re szolgáló online felület. A 24 órában 
���������$����!%�������������"��$��#-
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Nagyon sok funkciója már most hasz-

nálható és van számos egyéb dolog, amely 

a tervek között szerepel és reményeink 

szerint hamarosan megjelenik majd a 

rendszerben. Természetesen legfontosabb 

a postagalamb versenyek értékeléseinek, 

eredményeinek elkészítése, listázása, sta-

tisztikai kimutatások, térképes megjelení-
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hogy a szövetség tagjai kezeljék, ele-

mezzék saját versenygalambjaik ada-

tait, eredményeit, beletekinthessenek 

társaik állományának, teljesítményének 

adataiba. Rendelkezésre áll továbbá 

dúctávolságok, feleresztési helyek, alap-
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adatainak listázása. A berepült galam-
bok kezelése, jelentése kiegészül egy 

nagyon hasznos funkcióval, mert a bene-

&�������'(�(���"������
!���&�$��	
�����

���������������!�)��������������)������

e-mail értesítést kap az adott galambról.

Természetesen vannak dolgok, ame-

lyek a korábbi programokon vagy a szö-

vetségi nyilvántartáson keresztül többé-
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Regisztráció
A galambom.hu oldalon e-mail cím 
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ciók pl. alapnevezés, versenyprogram, 
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helyek eléréséhez nem szükséges.

Mégis ajánlott a regisztráció, mert 

a postagalambász tagok, amennyiben 

regisztrálnak és párosítják létrehozott 
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tási adattal, akkor saját galambjaikat is 

tudják kezelni a ’Galambjaim’ menüpont 

alatt és folyamatosan láthatják azok sze-

zonbeli teljesítményét, összesített érté-

keléseit. A berepült galambok keresésé-

hez, megtalálásához is sokkal nagyobb 

segítséget nyújt a regisztráció megléte.

Kétféle felhasználó
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használók körét. A legtöbb postagalam-

bász a listákat, kimutatásokat és a már 
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ja használni, böngészni. Emellett szük-

ség van olyanokra is, akik a versenyek 

kiértékeléséhez nélkülözhetetlen adato-
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gal „beengednek” a rendszerbe.

2015-ig minden tagszövetségnek volt 

egy eredményszámolója, akihez papír-

alapon befutott minden egyes verseny-

dokumentum, amelyet felrögzítettek és 

elkészítették az értékeléseket, azokat lis-

tába rendezték majd közzétették.

/������$���&�����'�
�������&����
�-

rületek, versenyklubok versenybizott-
ságának jóváhagyása mellett kiadott 

jogosultságokkal többen kezelhetnek, 

írhatnak be vagy módosíthatnak jellem-
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- szervezeti adminisztrátor: minden 

kerületi tag alapnevezését, eredmény-

felvitelét, értékelését kezelheti. A szezon 
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mot és a hivatalos értékelési formákat

- egyesületi adminisztrátor: minden egye-

sületi tag eredményfelvitelét kezelheti
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egy vagy több egyesület alapnevezést 

tudja felvinni, módosítani
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- élgalambok jelentésének joga: 

élgalambot rögzíthet a rendszerben, 

amelyek azonnal láthatóvá válnak bárki 

számára

Hogyan lehet ilyen jogosultságot 
kapni? Írásban kell kérni az info@ga-

lambom.hu címre küldött kéréssel. Ke-

rületi adminisztrátori jogokhoz az adott 

kerület jóváhagyása is szükséges. Azt, 

hogy egy szervezetnél ki-milyen jogo-

sultsággal rendelkezik, bárki megnézheti 

az adott kerület eredményoldalán.

Alapnevezések kezelése
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elektronikus órát használ, amelyeknél 
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tartalmazza, meghatározott sorrendben.

A galambom.hu a legtöbb elektroni-
kus óra alapnevezési adatait tudja fo-

gadni, emellett az adminisztrátorok a 

hagyományos�$��&�������
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nevezését is át tudják venni egy rendezett 

excel fájlból vagy kézzel tudják azokat 

rögzíteni. Bárki, bárkinek megnézheti az 

aktuális alapnevezését az oldalon.

Eredményszámolás
A fentiekben többször elhangzott már, 

hogy az eddigi eredményszámoló prog-

ramokkal szemben a galambom.hu ol-

dalt bárki elérheti és ebben van igazából 

Eredményszámolás, megújulva
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hatóság, a modern listakészítés.

Egyesületi vagy kerületi szinten 
lehet versenyadatokat küldeni és be-
emelni vagy beírni. Itt merül fel a sokat 

elhangzott kérdés, hogy ezentúl minden 

egyesületnek elektronikusan kell-e fel-

vinni vagy továbbítani majd a versenyek 
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Ez természetesen nem így van, hiszen 

számtalan hagyományos órával verseny-
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ahol ugyan elektronikus órát használnak, 
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versenyadatokat elektronikusan kezelje-

nek. Továbbra is lehet akár egy emberre 

is bízni a versenydokumentumok teljes 

kézi felvitelével, ahogy eddig is volt. A 
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re és a gyorsabb lista készítés általános 
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tagjaik kiolvasott elektromos óraadatait 
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kézi beírással rögzítik.

Ehhez a módszerhez a bontás helyén 
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kapcsolatra van szükség. A bontást kö-
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adatokat ki kell olvasni, számítógépre 

menteni és feltölteni az adott verseny-

hez. Az egyes óratípusok adatkiolvasása 
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módját, leírását az órák forgalmazói és a 

Szövetség is közzéteszi április elején.

2. Kiolvassák az óraadatokat, de nem 

töltik fel, hanem elküldik egy kerületi 

adminisztrátornak.

Gyakorlatilag az eljárás lényege 

ugyanaz: ki kell olvasni és menteni az 

órák versenyadatait. Amennyiben az 

egyesület helyben nem tudja, nincs le-
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versenykerület úgy dönt, hogy egy sze-
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senyadatok kezelését, akkor számára a 
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otthonról, e-mailben el kell juttatni az 

adatcsomagokat.

3. Minden kinyomtatott versenydoku-

mentumot papíralapon elküldenek a ke-

rületi adminisztrátornak.
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sége, hogy az eddigi módon, a kinyom-

tatott versenydokumentumok adatainak 

kézi rögzítésével kerüljenek be az ada-

tok a rendszerbe.

Az elküldött érkezési adatok alapján, a 

meghatározott értékelési módok szerint 

készülnek el a listák. Fontos a beküldési 
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után küldött adatokat nem fogadja a 
program, utólag beleírni nem lehet!

Listák
Az elmúlt évtizedek eredményszámo-

ló programjai nagy gondot fordítottak az 

eredmény adatok listákon való megjelen-
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vesebb helyet felhasználva a papírokon. 

Erre azért volt szükség, mert a tagoknak 

papír alapon kellett eljuttatni „A Listát”, 
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használat vagy nem volt vagy volt már, 

de a használata csekély számban volt jel-
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egyik napról a másikra annak az 

igénye, hogy nyomtatható legyen egy-

egy lista, bajnokság vagy kimutatás, 
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struktúrában jeleníti meg számunkra 

egy-egy verseny értékeléseit.

Az eredmények oldalon az egyes ver-

senykerületek neve alatt található a ver-

senyprogram és az út nevére kattintva 

nyílnak meg a versenyhez tartozó érté-


���	� ���"�
� "��)����������
� �����-

����	������#&��������	���	
�	������

��

Értékelésnek hívjuk a kerületi, 

röpcsoporti, egyesületi listákat vagy 
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vagy pontosztási módokkal.

A „Hivatalos eredmény” címszó 

alatt található minden olyan értékelés, 

amely országos összesítésben vesz 
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kiállítási kategóriákba számító eredmé-
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senykerület által meghatározott egyféle 

pontszámítási móddal, bármilyen be-

futóval, csak 20%-os listával lehet itt 

szerepeltetni.
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feletti listát, másféle pontosztási rend-

szert, más csapatbefutós beállítást tar-

talmaz, az „Egyedi eredmények” rész 

alatt lehet megtalálni.

A listák megjelenítésekor van számos 
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megjelenítéssel vagy statisztikai adatokkal 

segíti az eredmények közötti tájékozódást.

Az eddigi listaképek, megjelenítések-

hez képest kötöttebb, szabályozottabb 
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mindenképpen szükség van annak ér-

dekében, hogy egységesen, mindenki 
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helyen találjunk meg dolgokat és kapjuk 
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legyenek.

Az országos értékelések és a verseny-

kerületek közötti összefésült listák is az 

eredmény oldalon találhatók meg.

Hibák
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ebben az új rendszerben és van számos 

olyan, amelyet tervezünk vagy elkezdünk 

kialakítani azért, hogy minél jobb és 

könnyebb legyen eredményeink elérése.

Hiba, javítani való mindig lehet és lesz 

is. Eddig is volt, csak kevesen látták, 

mert az adatok kezelése, az eredmények 
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felületen minden látszik, mindenki hoz-

zá tud és hozzá is kell tennie azért, hogy 
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kapjuk, hozzájussunk galambjaink elért 

eredményeihez.

Ehhez kívánok mindenkinek sok-sok 
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Végre, több éves kísérletezés után a 
���������������"��$������"��'���"�$�
programot használhatunk.

Ahhoz, hogy a program biztosította 
���������
��� 
	� ���)�
� �������	�� "	�-
den postagalambásznak be kell segíteni 
����'	��������
��'�����#���������
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végrehajtásába. Nem kell nagy felada-
tokra, beruházásokra gondolni.

Egyesületenként, bontócsoporton-
ként a versenybizottság aktív közre-
"(
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�
támogató hozzáállására van szükség 
������� ���'� � �� &�����'��� � 
%�%����� ��
bontás után néhány órával már tanulmá-
nyozni tudja az aktuális versenyeredmé-
nyét.

Nagyot lendítene a gyors lista ügyén, 
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!����%!!��'()�����#����"���������������
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Ehhez az is kell, hogy az órabontások 
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egyeztessenek ez ügyben.
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�
túl küldött adatot a program már nem 
fogadja, nem dolgozza fel.�6C�����'����
versenyre megjelenik az aktuális Nem-
zeti bajnokság adott heti állása is, sport 

����$�	������"!�
�	���)�����!�7

A http://www.galambom.hu oldal 
használata minden internet kapcsolattal  
�����
���� ���"��$��#��� ���!����� �-
hetséges.
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hez, böngészéséhez nem kell regisztráció.

Eredmények továbbítását, módosítását 
a �����
��������	� által jogosultság-
���"��!����������"�'6�
7������	
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��5���
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zottságainak felügyeletével, koordinálá-
sával.

Minden versenykerületben kell egy 
olyan személy, �
	������&�����')��'��-
könyvek vagy azok adatai elektronikus 
vagy papír formában eljutnak. ������	��
voltak az eredményszámolók. Most, 
az új programban az adatok rögzítése – 
����
	������� �� !���
�����
� �����������
a papír alapúak felrögzítése, az aktuális 
versenyeredmények továbbítása a fel-
adata.

A helyi Egyesületi, civil társasági ver-
senybizottságok választhatnak két le-
��������
%�54

���D��
�������� ������������"	�����
új eredményszámoló program biztosít.

���������	�	��'�
���������	���&���	
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munkájukat, de eredményt nem szá-
molnak.

���������������������&�����)�
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-
kor optimális esetben  az órabontás után 
�����'�$��&����������	�������������$�
az oldalon.

Ennek megvalósulásának fel-
������������������	��
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%-
zösségben a versenybizottság végzi az 
alábbi munkálatokat:

���'()���
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hibás adatok jelzése a versenykerületi 
Versenybizottságnak.

A bontás helyszínén kell egy számító-
gép����������	����������
�#���������de 
ez nem feltétel. Az adatok küldése tör-
ténhet otthonról is.

�����'��5��!�����'()����'�
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nak segítségével a számítógépre kiol-
vassák ��*��'�����
�$��	!$���&�����'-
adatokat, majd kézi bevitellel a mecha-
nikus órákban rögzített eredményeket 
is kiírják.

Ha rendelkezésre áll internetes 
kapcsolat a helyszínen akkor onnan 
����	���������	���az adatok a Ver-
senykerületi adminisztrátornak vagy 
versenybizottságnak, aki az adatokat 
továbbítja a Központi programba.

�"���'	!�������'������������"��-
hetséges akkor a megbízott adminisztrá-
tor a saját otthoni internetes kapcsolatát 
használva továbbítja az adatokat.

Fontos: Mindezek ellenére minimum 
3 példányban ki kell nyomtatni a ver-
senyeredményeket az eddigi módszer 
szerint. Az esetleges „üzemzavar” mi-
���� ���������� ������� ���	������ ������
��������������������
	������	�������
��
1-1 példány a Tagszövetségi VB-é, az 
���������
����������
�����	��

A versenykerületi versenybizottság-
ok feladatai:

Kijelölni
3���C�����'
��5��������"	�	����������
3����'()�����#����
���'	���"	�	����������
- egyéb feladatok ellátásához való 

�����������
� 6����"!� )�������� ������
)����������!�7

- Alapnevezések feltöltése április 15-
ig.������%�%��������
�����������

3� �#�		�� ��3	�� ���"!�"���� ������
feltölteni a Versenybizottság által meg-
bízott Tagszövetségi, Versenykerületi 
adminisztrátorral a ��"�� #����$������
által elfogadott versenyprogramot, és 
a Röpcsoportok felosztását, megjelöl-
ve a közös régiós hosszú távú verse-

�����&���������	��������������������-
be is el kell küldeni.

3��������&�����'������beszabályozni 
����'	����#����
�����&�������������-
tokat, kinevezni és nyilvántartani a vég-
����)���������������#��������
���

- Ahhoz, hogy a verseny után néhány 
órával legyen olyan lista amiben minden 
�����&�&�� "��)���	
� ��� $��!������
����
������&�!!�����
��� 
%��� ������� 	��-
#���!������	��#���	��(pl. szerda v. csü-
törtök) kell megtenni.

- Az eredményszámoló program köve-
�	� �� �%!!��%�� �!��� ��
���� ���"!�
����
ezen információk alapján a galambok 
����������� �� "��)����� &�����'	���
�
����������� )�&����	� 
���"�
� )������-
gának elbírálása.

����������
�����
���

Versenybizottsági feladatok az új eredményszá-
molással kapcsolatban
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Elnökségi ülés - 2016
2016.02.09. kedd, 10.00, Budapest

Napirend:
���������R���&	�U5�%���U%��'(�����"�	����#	����	�#���)�	
���<�%
	�!����"�$����������&	�"��
��$�6�	"#	�7
����������W�����"�����X����R��
�������&����
���<�������;	��������!����"�$)�����������&��
Y��Z��'�"	�;	��������!����"�$)�����������&����"��'�	��
4. Az elhangzottak megvitatása, határozathozatal
�����#���!�'�&�������
����&������
R���
���	����
��&�����'���!�'���

'*+7��*8��+'���������&�+*�**&�;���
<������=$���	�����#����
�&�
#�������#����$���

Napirend:
�����R���&	�U5�%���U%��'(�����"�	����#	����	�#���)�	

���<�%
	�!����"�$����������&	�"��
��$
������W�����"�����X����R��
�������&����

���<�������;	��������!����"�$)�����������&��
Y��Z��'�"	�;	��������!����"�$)�����������&����"��'�	��
4. Az elhangzottak megvitatása, határozathozatal
�����#���!�'�&�������
����&�����
R���
���	����


2016. 04. 05. kedd, 10.00, Elnökségi ülés - Kiskunhalas Bogárzó tanya
Napirend:
�����
5�%���U%��'(�������
�������&����������	�

���?#�����%&�����	����
"�	��������


- Az Alapszabály értelmezése és szakmai feladatok
- Versenyszabályzat - Bíráló Bizottság
- Állategészségügyi Bizottság - Jogi Bizottság
- Kontroll Bizottság - Utánpótlás Bizottság
3�<�
���"����%�����
�&�������	
3�<���"��'���"�������R��� 3�/����#�����
����R�
3�U�#����
� 3�<��������	"
�

Y��*����%&�����	�&�����'#�����"�
������R���&���3���������
4. A társadalmi szervezeteink, szabályaink, feladataink

2016.06.07. kedd - 16. versenykerület
Napirend:
���C�����'���	����������	�
����#�������"!��#����)%&�)�
���9�"���	�&�����'�	�
����R�
Y��C�����'���������

4. Aktualitások

2016. 08.23. kedd, 10.00 – Budapest
Napirend:
1. Nemzeti versenyeink értékelése, versenyzési tapasztalatok, a 

���^���&	�&�����'���	����&�

������R���_��������U	���������Y���_	"#	������&����	��������	
3. Aktualitások

'*+7��+*��''C'8���������C����
��&�+*�**�DG������&�I�����=$��-
�	�����#����
�

U%�%����%
���	�� �����%&�����	���%
%
��!	�������&�����
�������-
kozása

Napirend:
���*�)�
�����$������R���&	�&�����'�
����
�����^���&	�&�����'���	����&�
�6�������&�����'#�����"��&�����'����-

&����7
������R���_��������U	���������Y���_	"#	������&����	���
���5���	
Y��q�	�������X�U	�5����������R�
4. Aktuális témák

2016. 12. 13. kedd, 10.00, Budapest, Székház
Napirend:
1. Átigazolási kérelmek
���U	�5�������
������)�������
Y�����R���_��������U	�����������Y���_	"#	����
���5���	
w�����^���&	�&�����'#�����"
����
���	����"�


�������	
�������
�����
január 1-ig� {'(�(
	�������
január 09-10.� R���_��������|�������"!�U	�������
  Budapest SMYA csarnok
január 31-február Külföldi feleresztési helyek listája

március 31-ig A tagszövetség hivatalos versenyprogramjának leadása
   Röpcsoportok, zónák, közös listák, együtt 
� � &�����'��

  Anker Alfonz Bajnokság versenyutak leadása
  W$�����)
	����$
��������3����&�&�����'�	��
���)�����
  U5�%���U%��'(��
� � *����%&�����	��'(�(�'	&���������������

C�����'������'�
�!�+�������6�����#��&��������-
�	���������#��������Z����%!!	���&���������3Q�!7

� � {�"	�'(�(
��&	�������!�+������
�J�!�"�����
� �����	� �����	��)�� 6J)� �J��
���
���
�"(������!�"�������������
��7��������%&��-
����
��

� � U%�#���	��'()����'�
�	���)���
�������
� � *����%&�����	��'()����'�
�	���)���
�������
� � *��'�����	������
�#��������������'��������

Eredményszámolóktól az adatbázis átküldése a 
Szövetségbe, versenyengedélyek regisztrálása
Feleresztési helyek engedélyeztetése az Állat-
egészségügyi Hatóságnál és az Európai Nemzeti 
Szövetségeknél

április 30.� C�����'$��
���������	�)��'��
%�'&�����
  Szövetségbe leadni

Új GPS kódok leadása a Szövetségbe, valamennyi 
feleresztési hely GPS koordinátájának felhelyezé-
se a szövetségi honlapra

május, június, július� C�����'	�����

Versenyeredmények elküldése az eredményszá-
molóktól a programrendszeren keresztül folyama-
tosan, versenyutanként a Szövetség szerverére.

június 30.� �����^���&	��'(�(����������'(�(!�+�����
július 30.� ��+�������"!�
�&�����'#�����")���
�������
augusztus 15. Z	����
�&�����'�����J�!�"����	�!�����	������	��

Fiatal galambok alapnevezésének leadási határideje
Z	����
�&�����'������'�&�������!�+�������3��
	�
����&�����'�����"�&�����'����
<���"��'���"�$
�$���+����
���#��&�������
�
átküldése a Szövetségbe
9�"���	�&�����'�
���������	���)�
��
���������;�)��
������������	���)�
/��'���������9�"���	�;�)��
�������������	���)�

� � Z�8�+�������"!�
�&	��!�)��
�����;��	�"
szeptember FCI Grand Prix versenyek
  Z	�������"!�
�&�����'�	�3�9�"���	�����(��'(�(�
  versenyek
� � C�����'��������	������
����������?�%&�����!�
október Egyesületi, tagszövetségi kiállítások, díjkiosztók
� � D&
%�'&���'��������	������	�����?�%&�����!�
október 15. – november 15��q�	������	�	�����
�
� � 6��'��5��	���������
���	7
november 30. Sportcímek felterjesztése az Elnökséghez.
  Kitüntetések felterjesztési határideje az Elnökséghez
  Átigazolási kérelmek leadása a Szövetségbe

Tagnyilvántartás, tagnévsor leadása a tagszövetsé-
��
!���������	���)�
�!�+������

december 10-ig Tagszövetségek, tagegyesületek létszám 
� � %��������)���
������	������	��)�
� � *�����	���)�
�!�+���������?�%&�����!�
december 21. Országos Kiállítás dokumentumainak leadási határideje
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Id. Bederna János
�����{'��"�'�|��
$������Q�

�YR�Y�Q��w3www^
�YR���QwR�3��R^

Tgsz. Rövidtávú Csapatbajnokság: 3.
Tgsz. Középtávú Csapatbajnokság: 3.
*����������J��&J����#��!�)��
���4���
Tgsz. Általános Bajnokság: 1.
U�"���"3<�������"�"��'�	�!�)��
���4���
Fiatalok Csapatbajnoksága: 1.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 
����3%�� �&	� ����"��'�	�
� ��#)��� 	�-
mét általános bajnokokként mutatkoz-
hatunk be, immáron másodjára egymás 
������ �� ���w3��� /�������
J� ��������
csapatbajnokság helyett idén egy új ál-
talános bajnoksági számítási formát al-

�"������ �����%&�����5�
4� �� �J�� !�)-
��
�������<!!��������"�!�������)�'����
galambok hozzák a legtöbb pontokat, itt 
érvényesültek gyors galambjaink és ké-
#���
� &���
� "���'���	� �� �J�� !�)��
	�
címet. Galambjaink díj képesek: hiszen 
������ $���� �"	$��� 
����5�
� ���"!���-
�	��^�������%&�����	���)���6�!!���������
��)7�&��"	���������'��5��	���)���6�!!��
���������)7������
����+����
�&�����'���
����3����3	�����'������'���5
�"�����	-
nórban egymás után.

Galambjaink továbbra is a jól be-
&��� &��&����
� 
�����������	!��� &�-
��� 	��&�� ��
�����'�������	!�� 
�-
tek. Tenyészállományunk továbbra is 
Ad Schaerlaeckens, Louis Van Loon, 
���
������	�
�C����'�
��&��"	�������
Heremans származású galambok utó-
dai. Ezek beszerzésében nagy segítsé-
���� 
�#���
4� �������� U���'�$� 6|�#�7��
{��"#���� 8��&���$� 6;	����!��'7�� *$���
8"�����6;�����
�����7�&��"	���?��#-
#����� 8��&���$� 6;�
��')�
$7�� <�J����
is köszönjük segítségüket. Köszönetet 
"�������
� *$��� 8"��� 6;�����
���-

��7� !������
��
� �� ���
"�	� ���������	-
���� &��"	��� �� ���� 
�#���� ���"!�
�����
Köszönjük Grampsch Istvánnak a barát-
���������������
�#�������"!�
�����"	
�
már évek óta beváltak. Köszönetet mon-
danánk még Szappanos István barátunk-
nak, hogy utolérhetetlen szakmai tudását 
folyamatosan megossza velünk.

9����'� �����!!� ����"��'�	�
���
����3����3	�����R3���*����%&�����!��4

�"��������� ����Y�Q��w����
�"��������� ��Q��^����
�"��������� ��Q��R�^��
/%�	���� ����Y�w���Q��Y����
|������� ����Y�w���Q�Y�YY��
|������� ����Y�w���Q��R�R��
|������� ����Y�w���Q��YYw��
|������� ��Q����^��
������������ ��Q�Y�^���
Rottendorf  3 / 1031 g
������������ Y�Q�w^�^��
/%�	���� ����Y�w���Q���w���
����� � ����Y�w���Q��^�R��
����� � ����Y�w�Q�Y�����
|������� ����Q����w��
�������� ��Q��^����
�������� ��Q�������
�������� ��Q�R^R^��
/%�	���� ����Y�w���Q��RR���
�"��������� ����Y�Q�w��^��
�"��������� ����Y�Q�Y�^���
�"��������� ����Y�Q����^��
|������� ��Q��w�R��
|������� ��Q����w��
|������� ��Q�������
/%�������� ����Q�������

*�����U%��#��&J����"#	�����)$����Y�4���
*����������J��&J����"#	�����)$����Y�4���
*����������J��&J����"#	�����"����Y�4���
*�����Z	����
����"#	������Y�4�
� � ����Y�w���R�^�������
*�����U%��#��&J����"#	�����)$����w�4���
*����������J��&J����"#	�����)$����w�4�w�
*����������J��&J����"#	�����"����w�4��3��
*�����Z	����
����"#	������w�4�
� � ����Y�w�^����
*������%&	���&J����"#	�����)$������4����
*�����U%��#��&J����"#	�����"������4���
*����������J��&J����"#	�����"������4����
*�����Z	����
����"#	��������4���

����3���w4� �� *����%&������ /�����-
&�����'��)����"�"���'�����

��������w�#���&�����'���"!!��&��-
senyzünk, amiket a száraz totál özvegysé-
gi módszerrel készítünk fel. Naponta két-
szeri szabad mozgást biztosítunk nekik. 

A versenytakarmányt magunk ke-
verjük galambjainknak, nem túl sok, jó 
"	�����(� ��#"��!$�� �"	�� 
	"������
�������
����"�
���������������&����-

tatva. A jó egészségi állapotot, valamint 
"��������� 
�&��� �'$�'�������� ���"�-
������� ��
��"��'� 
	��������

�� ��)5
�
el, melyeket Vétek Jánostól szerzünk be. 
Fontos szerepet tulajdonítunk az Allerlei 

	&�$�"	�����(��"�������
�� �"	�"	�-
den hiánybetegséggel szembeni küzdel-
"�����'���

Versenyek alatti felkészítésünk: 3 he-
tente 3 napig használunk Tricho 40-et, a 
���"!)�	�
���#����$��5�����������
%-
zepén Vitamino-mixet itatunk, valamint 
érkezéskor Elektrolit Oral Solution-t. 
<�'����(���#�����"��
�

Vitaminozást és takarmány kiegészí-
tést még Nagypál László által forgalma-
�����
	&�$�"	�����(����"�
�

����)�
�
"��4� ����� {������ &��"	��� ��&�� �%�-
����������������������
�"����
�

Sok féle módszert kipróbáltunk az 
évek során, mégis minden módszernél 
eredményesen tudtunk versenyezni, a jó 
&��(����"!�
�"	��������
�����)%��5�
��
hogy a legfontosabb ebben a sportban a 
���"!�
� "	���������� )$� ���"!�
!$�
is születhet rossz, de a rossz galam-
!�
!$� ���
� ������ ��5��	
>� ������	�
tenyészgalambjaink jól örökítik jó ver-
���'������)�������	
�����	�����"	��!��
született már kerületi díjat szálló utód. A 
próba párosításokból ami erre nem ké-
pes, leszelektáljuk. 

�����R3���_��������U	�������� ������
&���5�
��w����"!��

���<!!�����!�!�-
mutató galambunk volt az Általános Baj-
noki cím elnyerése miatt, valamint Sport 
és Standard kategóriákban állítottunk ki. 
Az egyéves Standard tojó kategóriában 
országos 3. díjat nyertünk. Köszönjük a 
fent felsorolt barátainknak, hogy számít-
hatunk segítségükre és folyamatos lelke-
sítésükre, motivációjukra.

Hasonló sikereket kívánunk minden 
becsületesen galambászó Sporttársunk-
��
>

��������	������
����
������������ 

��������������������	
 
16. Esztergom Tagszövetség Általános Bajnokai 2015

Ifj. Bederna János
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�� !�"#��� ����"�
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�&"��'��
(�)���*
����+,��-�&����.#��	�//0�
)�"�������&"� ��
�$	��� �� �������&�#����
������ ��(� 1�23� .#�������	���	� 4"#��
�*
��� 32/50/20//�	� ��������
6� .�
�$%����
&�� %'��
(	� ���7
#�$�� 	��'���6� $�
#����
�� &
8���"#�&����%��'���	��� ��"�������&"	�
��	��9�%'��
(	�����*
���
&����$����"#�������
�	"	���&
�$�"���%%���'����
�0�������
����&"����%%	��#	
�������	%���$�����%%�
�
��
$$�
��
���"���6��"#����
	$�	��
�����%������	"�	�� 8(
�������
����$�"#���
"�
�$%�� ��'����
����� ���%	
	��
����
���&������������
&�&���7��������$�
��
��	��9�%'��
(	����7
#�$������

���������
�	0�!���&�����	�����
������&"�����

����	�

#��� �������� :���
����6� ��	�� �
�	���
�����"�� &������� �� ��'����
��� %'��
���
���&���������&��%%	���7
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Akikre a bírálatok alkalmával a tag-
szövetségek számíthatnak, és sikeres 
vizsgát tettek: 

- Földing Norbert 11.Tgsz. F-30
- Kókai Csaba 11.Tgsz. F-13
3�C	�	����q������� ���*����� Z3�w
- Czebe Imre 11.Tgsz. F-03
- Balog Norbert 11.Tgsz. F-01
- Németh Gábor 11.Tgsz. F-01
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- Norbi az elmúlt években nyújtott 
����J� �����
��	�� ���"��O���
����C���-
jesítményeitek után, hogyan gondoltál 
a Standard tenyésztésre, a tanfolyam-
ra, vizsgára való jelentkezésre és a jö-
�	��
���O������P

3�*%!!��
��	��&����<������!�������-
múlt években Kustyán-, és Viglidán 
Sporttársak által elért Országos ered-
ményeik kíváncsivá tettek. Fontosnak 
érzem a klasszikus Standard galambok 
���
����(�"	������������'���	���%����	
��
<�������'���)$��������������������'�"��
Természetesen nagyon sok gyakorlásra 
&��� ��5
���� ��� �� 
���!!	�
!��� "	���
�%!!����"!���
��!��
��&���	���"	��-
síteni.

Tenyésztési terveim már vannak, de ez 
��"�"��'���'	
��&�����"��	
���

Galambász képzés és Bírálói tanfolyam, majd 
���������	���������!�



2016. március 7

Másodsorban, mint a Tagszövetség 
titkára-, és a Szövetség elnökségének 
tagja kötelességemnek érzem, hogy a 
postagalambászattal kapcsolatosan a le-
��������%!!�	�"����������)������"�
!�"
����&��$��� ��
"�
�6� �"#� �� ���

��
$�
��$�����$�"#���"�
�$%������&��
������#�&��F������	H����*
�	���
����$���	�

	��&����6�$	��������������%'��
(	����7�

#�$���

"��(8��0

- Megkérdeztem Pétert, hogy a tan-
folyam elvégzésével kapcsolatban mik 
a tervei:

- Mint vizsgázó jelölt természetesen 
nagyon örülök, hogy részese lehetek 
ennek a rendezvénynek, azonban vizs-
gámat korábbi elfoglaltságaim miatt az 
Országos kiállítás idejére halasztom. 
C�$)�!��� &�����'��� !����������J� ��-
lambásznak tartom magam, de mindig 
is érdekeltek az eredményes és egyben 
���#�?��������)���(����"!�
��<����'�
��������"���)���(����������"������-
készültnek érezem magam ennek az 
ágazatnak a megismerésére is. Mivel 
a közelemben adódott egy ilyen kiváló 
����������J�'��������"�����
���������
	������������'�!���&����"�"���"���!�-
rálat „rejtelmeibe-tudományába”, ezáltal 
"��	�"��&�� �� )�����	� ��#&���� ?���-
�����
%&���"��'�
���
���&������"�-
gasabb szintig mindent. Nyílván nagy 
segítségemre szolgál az eddigi tapasz-
����� "�'���� "	��� 
���!!	� �&�����'���
sikerült megszereznem, - ismerve az 
������� ��	���� "	����� ���'� ���'�����)���
és galambjait. Úgy gondolom, hogy eb-
ben a kategóriában is meg kell mutatni 
a világnak egy versenyeredményben és 
��?��������
%&���"��'�
��
�"�������
��������"���	���'%�'%�
%���������"!����
Mint ilyen, természetesen szeretnék a 
legmagasabb szintig eljutni és esetlege-
sen ezzel is szolgálni a Szövetség ma-
����!!� ��	��(� ��
	�(����	�� �� ?��������
bírálatok terén. 
�&"	"��&�������	��"��6��"#���"#��
�
�

���� &�� 8(
� &���
�� :���
�$%��� ���������
$�����	�  ���"���� �	����� �� 7*
�$%�0�
��$�����
$&
��	��	��"��6���$���"#����

��	��	��"�����$���

�������"���	6��"#�
����
�"�$&"� ���� ��"#� ���6� �"#� 	�� 
��8�0�
)(����	��	�������
������<������$&"��
<���

�&��&������	�������7�
6��$	������	��&��7����
����� ��
������� �����0� ��	����$��� �"#�
&�����$6�$	����������:���
�$%���$�����
��%%���	��7"
�
������
��������������
"�
�$%�� �&��
����� ���<
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- Kérlek, néhány mondatban mutat-
kozz be, beszélj galambászatodról és 
����������
������������	��"���
��������
a Standard bírálói tanfolyamra?

3� �	��� Z������ &��'�
� �� �3��� U�-
máromi egyesület versenybizottsági 
elnöke. Korábban már belekóstoltam 
�� ���"!�����!��� ��� 
5%�!%��� �
�
�
"	���� �!!�� 
����� ���'��"�� ����3!���
érett meg a helyzet arra, hogy sógorom 
galambjainak hatására, de a családom 
unszolására ismételten el tudjam kezde-
ni és most úgy látszik, hogy véglegesen 
folytatni is tudom. Jelenleg rövid és kö-
zéptávon versenyzek, itt vannak jónak 
mondható eredményeim országos szin-
ten is. Korábban Jakab Sándortól vásá-
rolt galambok utódaival versenyeztem 
eredményesen. Mostani állományom 
Csordás Károly és Szappanos István ga-
lambjaira épül teljes megelégedésemre, 
de nyilván célom ezen javítva egy maga-
sabb szint elérése.

Z���� &�����'��� ��#��� &��'�
�� ��� ���
��$!!	�	��
!������'������J'����
�����"�
a tenyésztés és az egészségügy mélyebb 
tanulmányozására. A tagszövetségi ki-
������ 
�#����� �������"� ����%�� ������
hogy én is részese szeretnék lenni a Stan-
darddal kapcsolatos dolgoknak és ekkor 
láttam neki az ehhez szükséges rendel-

������� �$� ��� �������� ���
	�����"�
tüzetes tanulmányozásnak. Tudom, hogy 
�� ������ �����	��!!� !�����	� ����
� 
	-
alakításához még rengeteg tapasztalatot 

���'()����"���"	������
%&��
�������
tagszövetségi bírálatok alkalmával meg 
is szeretnék tenni. Természetesen, ha 
meghívnak más tagszövetségek bírálat-
ra, nagyon szívesen eleget teszek annak 
	���/	
������
�������
����"����	�������

a bírálati eredményeim is alátámasztják, 
minden képpen jelentkezni fogok az Or-
szágos Bírálói tanfolyamra is.

- A tanfolyam végeztével kérdeztem 
meg Scheily Gábort a 11. Tgsz. elnö-
két, mint a tanfolyam létrehozóját és 
����������	"��&�����������������������
a 11-es tagszövetség a tanfolyam lebo-
nyolítását?

- A továbbképzés lebonyolításával, 
melyen a részvétel ingyenes volt, - nem 
csak a bírálói tanfolyam, hanem az ér-
��
���� �#��������
� 	�"�����	��
� !�&�-
tése volt a cél. Az FCI által kiadott tan-
��'���������#����'!���!���������
����
����
���� �#��������
� �����
���������
/����&���
�����&����������$
�����
	
-
nek a hallgatóság kérdéseket tehetett fel. 
?�
��'�����������������������J�'����
egészségügy a felkészítés takarmányo-
zás területén, amit fel tudnak használni a 
����&�&�
���
%&��
����&�����'��&��!����
A sikeresen vizsgázott sporttársak a de-
cemberben rendezett kerületi kiállításon 
��� 8�� �����'!��� !���$
� )��'��	� &���
��
"��� �� 88�� ��� 888�� �����'!��� �
� !�����
�
�������#�������!���$
�&���
���)��'��
��
Így biztosítottuk, hogy tovább tudjanak 
��)���	�� 8��� ��������"� "��
%��%��	� ��
��'�����!	�����������{'�������	&���
%�-
ség Önkormányzatának és Kustyán Ta-
másnak. Reméljük, hogy az ilyen és eh-
hez hasonló színvonalas rendezvények 
létrehozásához továbbiakban is támo-
gatásukat adják. Terveink szerint ismét 
megrendezésre kerül egy ilyen fórum 
"�'��� ����$��
� Szappanos Istvánt, 
Magyarország legnagyobb szaktekin-
télyét szeretnénk felkérni.

- Végezetül pedig megkérdezem Tóth 
Istvánt az Országos Bíráló Bizottság 
elnökét a tanfolyammal kapcsolatos 
benyomásairól, a vizsgázók szorgal-
��J�&� �G�����
�"��	�C��O
��
���J��
����
�������	����"��	�������<�������
�

- Ilyen körülmények között, ilyen 
�����$�����
� %�%"� �������� ������	��
Külön öröm volt számomra, hogy ennyi 
J)�+�������"!������ ���
����"���
	
�
����
����
� �� ���
����(� !������ "����-
nulása iránt. Biztos vagyok benne, hogy 
���������&��������������	����)���/	������
megteszek annak érdekében, hogy ezek 
a bírálók foglalkoztatva legyenek, hiszen 
a gyakorlat teszi a mestert.
4���%������'��&"���	���%�����"#��8(�
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�
�����
����������&
�
���8*�����	��"���	�7"���6�
�"#���$"������&���
�	���������$�
8&��
�� �'��
(� �	�����"� $<���8����� ��'���
��
��0��������$�$	�����	������%���&
�
"��&��0

�0����"�����	
�



8 2016. március

������ ��&�"!��� ^3��� �� ?�	��'$� C��-
����!�����������
������"!����
�����&-
fordulós megemlékezésüket.

A Himnusz elhangzása után - énekelte 
Bogdány Alíz – Tóth Sándor, az egyesület 
elnöke köszöntötte a vendégeket. Külön 
is Bárdos Istvánt, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnökét, Fazekas László 
#����"�������� ��&	�� 8��&��� 
�#&	������
Répás Lászlót, az ASE örökös elnökét, 
Nagy Lászlónét az atléták elnökét és Si-
"����$������������3���<�'��5�����#��$�
tagját. Ezután az elhunyt alapító tagok 
�	����������������������&��"������
!��
egyet-egyet meggyújtottak, szám szerint 
tizenhármat: .	
�������6�.	
������
#6�
.	
��� ?�����6� �	��� 1���� 6� �	��� �(���76�
�	��� ?�����6� ��� �� ?

&�6� ���8 �	�� ?���
���6� !&�&��� �(���76� ;����#�	� ����6�
;�	�� .#��"#6� �������	� ����6� �������	�
?����� és még egy mécsest az elhunyt 
galambászok emlékére.

Ezután Sirkó László elénekelte a „Csak 
������$�&��'�
�	������%�%�����"(�����

Fazekas László polgármester köszön-
�%������)����&�
��������"��������"���

	���R���&�
�#����4

���	������������#��$
��
����
������"���

%��5�
� �&�� ?	"��� �$������
� ���
Varga Istvánnak,

�� kimagasló eredmény Kemenczei 
János olimpiai galambjainak sze-
replése,

�� �� ������	� _	"#	��� ���������� ��-
lamb versenyen országos szinten 
megismételhetetlen eredményt ért el 
Bálint Csaba és Bálint Tamás, akik 
��"	����'��R���
"3���&�����'�����


5�%����������"!!$�"����������
�
������������^��Y������w�����'�������
{���������
	�(�������"��'�
�������
további sikereket kívánt az egyesü-
let tagjainak.

Bárdos István, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség elnöke, az FCI alelnöke 
következett szólásra.

�� 	�� 
%��%��%���� �� )����&�
���� ?	-
mon Lóránt alapító tagnak kitüntetést 
és emléklapot, Tóth Sándornak örökös 
vándorserleget és oklevelet adott át a 
R�� �&��� "����
���� �	����������� <"�-
tette az egyesület jó eredményeit, hogy 
négy kerületben versenyeztek és mind-
egyikben tudtak bajnokot adni: a közép 
kerületben a hatvanas években Hovan 
László, a Szolnok és környéke kerület-
ben két alkalommal Gábor József sze-
mélyében. A „Hírös” tagszövetségben 
������� ������ ��� )������ �� U��"!	��

tagszövetségben Hortai András valamint 
Kecser Pál is bajnok tudott lenni. Elnök 
Úr beszélt még a folyamatos átalakulás-
ról, most is éppen egy ilyen folyamat 
részesei vagyunk. További sikereket és 
eredményeket kívánt az egyesületnek.

<���
%&�������������'$�!������������
került sor a galambászatról Sirkó László 
és Tóth Sándor között.

<!!��	���5�
4
Sirkó László: milyen emlékezetes 

események történnek a galambá-
szoknál?

*$���?�����4�����3!���/��'���������
rendezte a 34. Postagalamb Olimpiát Bu-
dapesten, a SYMA Csarnokban. Nagy-
����(� ���������� ����&������ 
�����	��
"(����
� ��$��
�������
� �� )����&�
����
a külföldi delegációk bejutottak a Parla-
mentbe és megcsodálhatták a nagysze-

60 éves az A-18 Egyesület
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�(� ������"��'��� �� U%���������	� <�%
	�
Palotában pedig kitüntetéseket vehettek 
át. A díjkiosztó gálának az Európa hajó 
adott otthont, amellyel megcsodálhatták 
a kivilágított Budapest nevezetességeit. 

Y���J� Z���J�� �����
� ����	����� ��
60 év?

Tóth Sándor: Simon Lóránt alapító 
�"�����������	�������3!���
���
#�����
végigjárta a postagalambászokat és be-
����&����� �
������� 	��������� ��� ������
volt szükség. Vásároltak az összeadott 
#���!����'�&�����'$���������'�
%�'&����
valamint négy darab szabvány ketrecet. 
Ezekre volt szükség a versenyzéshez. 
Kezdetben nehezen ment a munka, de 
��'�"�����������%�%��������'��5���

Sirkó László: úgy hallottam, rend-
	������ �
��������� ����� �������� �� ���-
senyzéshez és egyáltalán a postaga-
lamb tartáshoz. Ez igaz?

Tóth Sándor: igen, de nemcsak Ma-
gyarországon, hanem Európa összes 
�������!���� <�� ��R��� ����� ��
���������
"����(���"	�������

Sirkó László: mit jelentettek a kül-
földi galambok az A-18 Egyesület tag-
jainak?

Tóth Sándor: óriási harc volt egy kül-
földi postagalambért, néhány került ro-
konok által Albertirsára is, s ezeknek 
a madaraknak nagy szerepük volt az 
����"��'�	�
�)$���
����!��������3���
azután már egyre több német, holland, 
belga galamb került Magyarországra, 
��'�����3���<�'��5��!��	��

Sirkó László: milyen magyar szemé-
lyiségek segítették a galambászokat?

Tóth Sándor: Anker Alfonz személyé-
!��� ���'����(� ���"!����� 	�"���� "���
Európa és tekintett fel rá amiatt, hogy 
megírta a galambászok Bibliáját, a Re-
#5�� U��������)�&��'��� �"	�� ���� �'�&���
����������
� "��� ��� ��� �)���'� |����� 	��
���'����(������$���
	���"��'������"!�-
szokat segítette a tartás technológiájára 
���&�����'���	��������

����������
���

Sirkó László: jelenleg az A-18 Egye-
�����
�����
C�����������	�
�������-

���������
��	"�P

Tóth Sándor: igen, ebben az eszten-
��!�������&�����U��"!	�������%&������
����!!������
��"!$�#�����)���&����-
nyeket rendeztek az egy éves galambok 
részére. Itt Bálint Csaba és Bálint Tamás 
galambja II. helyezést ért el. Majd az 
idei leghosszabb versenyen, Gyócsos 
György galambja III. helyezést szerzett. 
Kecser Pál tavaly megnyerte a kerületi 
hosszútávú bajnokságot, az idei évben 
pedig az általános távú bajnokságban III. 
helyezést ért el. 

A beszélgetés után Nagy Lászlóné kö-
��%��%����*$���?������������&���%�������
�#���&�����	� ��&�
��'��������� �� �!!��
az alkalomból tárgyjutalmat és serleget 
adott át neki.

Ezután Némedi József ceglédi galam-
bász egy saját galamb történetét mondta 
el, nagy átérzéssel.

Következett Sirkó László és Heibl 
Anna, a Kecskeméti Katona József Szín-
����"(&����	��
�"(������ �"�'�"���-
&������������)����&�
�����
	
�&����#�-
���)���"����
������'����(�"(�����

A bál hajnali fél ötig tartott, közben le-
bonyolítottuk a tombolahúzást.

Köszönjük támogatóinknak az adomá-
nyokat:

Balog Árpádnak, Bárdos Istvánnak, 
��&	�� 8��&����
�� 	�)�� |����&	��� U��-
olynak, a Balla Festék üzletnek, a Tóth 
Kerékpár boltnak, Józsa János asztalos 
mesternek, Némedi Józsefnek, Mónos 
Krisztiánnak, Marton Erzsébetnek és 
mindenkinek, aki ajándékával hozzájá-
rult a tombolához.

)(��������
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Amikor Kaposvártól távol galambá-
szokkal beszélgetve megkérdezik: $	��8�
��"���
���L�érzem, hogy a kaposváriak-
kal szemben bizonyos elvárásaik vannak/
������
��<���
��
����&�������	�
���&�-
kenysége, akik elkényeztették az orszá-
�����<�'�	��!���	���"	��	���%������&��"	�
����
����{�����
������
��	�	��
����"�)��
���������|������������&�������$����?��#-
panos István nevével fémjelzett ������
�
��'����#� &�� ������ �
7��� E�$������	�
����"�
�$%�)������
���"(
%��������/	-
������ 5���#� &��� ��'3��'� ���$� &�����'>�
?��
"�	� �������
�� !����	� ���"������
��
galambárverés… Anker halálával, a teszt-
���#������"����&��U�#��&���"����(���
�������
��'����	��?��#�����	����
�����
�
&������$��������$����'���!������
�����3
����3!���&��������������
7���;��	���&��
���&������ ����"�
�$%����� �
<% által 
szervezett és a Kaposvári Egyetem támo-
gatásával megvalósult �������$
&�����&��
��$������	�����"�
�$%������7���� 	�0�

Mi újság Kaposváron?
*�"��� 8��&��� ���R3!��� �� ���
�#!���

���� �� ���'�����$� ��'� %��������$���
melyet így vezetett föl: F����"�������&"�
�"#��$"#�$�"#�	6���������#��$�"#�	�
&���&��)
���$�"#�	��"#��*
�������$��'�0�
��
��
�"	���"
&����$��/M2�7�0�4"&�������
�&������������8���������"#�
�7���������*�

���&������
������7*""&�%������	��"�
�$�
%����9�9�&"0�N�����%�"#98�&�	������
6�
$�"������

'���	���
��&"6�����&
8�����%��
7
#�����"#��"#�������#��	$�����
&��0�4��
��������&��
����8�	��%���	������&��
&���	�0�
)��*
��&���� ��(�(����� ��&
���&"%��� �%0�
C2� �$6� $&
#�&"%��� M2�O2� �$0H Sorra 
veszi az egyesületek bajnokait, aki akkor 
Kaposváron Petrás János volt. Pályafutá-
����
�
���
	�"�
��������"��'����"�-
�	�����Y^^����)$)��?����	�!���$���Derby 
���	���)����'��������w������"J����#	���&(�
��)$)����3!������!$�országos 2, míg 
csapata ugyanitt országos 4. volt. A ka-
#��&��	� ������ ����� ���)�4� Y�� ���� �����-
��!$�������&!���Y�����6>7�&�����'������
��$��	�%%��(��	�����
0�

Igen. Kerületi szinten régóta gyengél-
kedünk. A rövid- és középtávot többnyire 

csapnivaló eredménnyel zárjuk. A nehéz, 
igazi hosszútávú versenyek jobban men-
nek. Az utóbbi tíz évben taglétszámunk 
megfogyatkozott. A megmaradtak egy 
�����!�� ����'���� �� ���5���� �� �%!!	-
ek most is igyekeznek mindent kihozni 
magukból és galambjaikból. Nem saj-
����
� 	�����#������ ��������������!���
-
tetés-megtérüléssel vannak bajok. Pedig 
��"� &��'��
� 
��'�5��
>� Z5%#� 8"���
országos 11.� 6����7�� ?	
�!��'	� ������
országos 9.� 6���R7�� Z5%#� 8"��� orszá-
gos 6. 6����7��U�����W�����országos 5. 
6����7�� Z5%#� 8"��� országos 4. 6����7�
Horváth József országos 3.� 6����7� Z5-
löp Imre országos 3.� 6����7��|��������-
nos országos 2.� 6����7� ��'������ �����
����3!���?�����	�*	!�������������J����>�
U	�� "������� &�����'��� �w�R^� ��)$)��
�������� ���	\ A siker sportértékét nö-
veli, hogy az eredményt 1000 km feletti 
�J���&�������������������������3!���
rajta kívül csak két másik távolsága volt 
több 1000 km-nél. Egy évvel korábban 
������3���������	�&�����'������w�R^3���
����������w��&����*	!����
���"����
����
��
�����"�
�����"��'��&��>�������^3���
����
�&5�������!��	�	�6^���
"7�&����-
�'�������^Y3���
�
���")��országos 25. 
6����wR���7��$�������6�w^����7�&���

]����	����������"���
�
U��5��	� &�����'�	�
� ��=3���� !���-

szantó jelenséget tapasztalunk. Észak-
nyugati feleresztési helyek ellenére ga-

lambjaink rendszeresen kelet, délkelet 
������
����
��9�"����$�&�����$�����'�
az utolsó néhány kilométert teszik meg 
��'������"�����"���
	�����������"����
�-
rületi eredményeinket gyakran lenulláz-
��������5�
�w�3R��
"3������!!����
$
�
��'���

���� &��'� ��!!� 6>7� �%�������
�
galambot, mint mi.

Amikor egy másik egyesület tenyész-
��)���
� ���� ��&������"�� ���� �� ���������
������ ���'� �� ������ 	���'!$� ��
����� ��-
�)����5
>�����"	��"���)�
�2>�<��&��-
��"�"���"�������'��5��	�����	��������
érkezik.

A gordiuszi csomó
��� �"J�� �J��� �&!��� �� ���'������

"	��� ��'� �"�!�� &���������� ��� ��
)����
"�)�� �#����3�#������������������ �%�-
tek-mentek egyesületek. Mi kaposvá-
�	�
�� 
%��#��� ������ ��� ����
�'����	�
��5��
�!�� 
��5�5�
�� ������ �� ��3���
évek elején északon a Balatonig, nyu-
������W����������	���J�$������*�5�
�
arra most nincs senki, csak keletre és 
délre. Északnyugati irányból verseny-
�5�
��Z%���)�	�&	����'�	�
�"	���� 6;�-

��'��;�����7���'��������������������
��'�����/	���2���
���"�����R�3!���6>7�
írt róla: F��$�":"#�
&���� &�� ���������

���� 	"��� &��������� �� ��������%����
��"�
�$%����
�#$(���%%�&"���������
����9��� ��$� ���*
� �������*
� �� ��
���
��6� ����$� ��"#� 8%%��6� ��"#� %�
���
$�"���*
	����0H

Délnyugaton 2. rész  
Gordiuszi csomó
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Én kiegészíteném azzal, hogy már a 
;�
��'� 	�� ����	� �
����|������ ��;�
��'�
és a Balaton már ott volt régen is, mi-
���� ���� ��� �

���� #��!�"�2� �� 
��5���
jelenlegi felépítésében galambjaink a 
&�����'�
� ������ 6��� ���
��$� ���� 	��-
�'�� ��� �� �%"��&������ "	���7� �%!!�'	���
Kisbér - Mór - Székesfehérvár vonalon 
jönnek le. A széltérkép is mutatja, hogy 
��U	���%��������
�������"!)�	�
�����
domborzati viszonyok mellett a területen 
uralkodó szél is a móri árok irányába te-
reli. További útjuk során a kaposváriak 
nem válnak ki, hanem egy jókora ka-
nyart leírva fordulnak vissza kelet, dél-

�����������&�����'������"!�
��%"��
"���� ����� ������ Z���������5�
� "�����-
sítést nyer, amikor berepült galambjain-
kat Kisbér, Mór, Szekszárd, súlyosabb 
����!���|����6>7��?�	���&���6>7�
%��'�
�-
���)����	
�������
���"����
5�
��J)����
����������'��5������������'����"!)��
is csak a kerületi lista végét csípi el. 

A vázolt mai berepülési vonal biztosan 
nem csupán képzeletünk szüleménye. 
Amikor ezen vonal meghosszabbításá-
��
���)����&����'��5����&�
���
�����-
�5� �#����� &����� ��� ������ ���'��������
kerületszerte nagy egyetértés volt a léte-
zésében… Az indulatok csak az egyesü-
let távozásával csillapodtak. Nyilvánva-
ló volt, hogy a legnyugatibb Kaposvár 
eredményessége távozásukkal nem fog 
&�����	��/���
��	���>

Amíg itt voltak a zalai egyesületek, 
"�����;�
��'������
���	���'!������&�-
tak a falkák, a tömegvonzás nem volt 
	'�������'������)����������"J����"!�
�������� ��5�
��'������� 	����� �%"���!	�-
tonságérzetet adott, a kaposvári galam-
bok egy része is bátran választotta azt 
az utat. Kerületi eredményeink is jobbak 
&���
��/�������3����
5�%������"!��
�
������"�����	�"���6��"�"��	27��������-
kodó szél segítségét, a tömeg nyújtotta 
biztonságot választják, majd kelet- dél-

������ &	���������&�� ��
����
� ������
/	� "��� �!�
)�
� �� &�����'��� <�'�����
nem találtunk megoldást. Galambjaink 
makacsul ragaszkodnak ehhez az útvo-
�������/	����������
�2

Tegyük félre a cinikus megjegyzése-
ket, hogy nem jók a galambjaink, mert 
���9</�8{�W>�6������������������"�-
�'�
�7

Ami nem segít
=�
	����� ���������� Szerencsére 

többségünk megengedheti magának, 
hogy kiváló elhelyezést biztosítson és 
"	�����	����"�
�

������������"!)�-
it. Egészséges dúc, jó takarmány, kiegé-
�����
���'$�'�����
��������"	���
����"�
hiányzik, hiszen galambegészségügy 
terén Berkes László személyében orszá-
gosan ismert és elismert szakemberünk 
van. Galambjaink mindent megkapnak, 
ami a jó versenykondíció kialakításá-
hoz, fenntartásához szükséges. Azok 
nagy többségénél sincsen semmivel sem 
különb ellátás, akik jól elpáholnak ben-
nünket.

Célirányos tréning. ��
�����^^3!���
����
��5������)�
������'������
�����4�
FI�����"#��
���	���#%(
�����'��$�����6�
����&�� �� �*
7�
�	� ������#����� ����8<�0�
!	��
�������������"�
�$%����$���������
����9���$�"���*
	6����
#�����"#��������
�*
���*
�&6� '"#� %�� ��

� 	��"���&�6� �"#�
�$	���$�"
��8��������
%�������
����6�
������
���� �������������
#�7�
�
	�
��
�
�����������6������	�����
8�����$�8��$�"�
���(
����5�C������"�
�$%�(
6�$�
#��	(7��
	���#�%����
������"��� &��=&
��
���$��
"#������"� 7�
&0� N�� �� ��$�"� �
������
����� �	(7�� 	���#�%�6� ����� ����� &��
����&���	� ����
#��&�PH A tömegvonzás 
��������������!!������������	���

������
kikényszeríteni nem sikerült. Akkoriban 
���"�������!!���&����%����%������
�-
rület óriási kiterjedése miatt. Egy évvel 

���!!�����
��5���
����%#���#����������
����&�����'��&�	������
���!!�#��	���!-
!$�	��
	&��������'�����

Manapság is hiába tréningeztetünk 
Keszthely-Sümeg-Sárvár vonalon, a 
&�����'�
��� ���"!)�	�
� ����� +��'���
hánynak. Taktikát váltottunk. Mentünk 
Siófok-Polgárdi felé, hogy megtanul-
)�
������
��
	&��	>�?�""	�
	"�������$�
eredménye.

_�������
	����� Megítélésem sze-
�	������'�����	�
���"J�!��������)���!���
is értékes galambokkal rendelkeztek/
rendelkeznek. Persze, hogy felmerült: 
���"!)�	�
!�����������	!�2>����$!-
!�
��� 
�� ����	�� ���'������	>� ������
��
9�"� 	�� �
��
	
��>� ���� !	���'�� ���
� 	��
hazakísérik a többit… Nem tudok olyan-
ról, hogy az import innen bajnok lett. 
Olyanról igen, hogy a kaposvári elke-

�5&���"����&���"������������>� 6/��-
jegyzem: Anker a világsztároktól szár-
"��$����"!)�	&����'����'�)����7�

/����"� ���'	��� ������
� "�����	�
2�
Azokban az években, amikor nem a 
����������� `�������������������	�����-
senyeztünk, mely a jelenlegi helyzetben 
szinte vezeti Kisbér - Mór - Székesfe-
���&��� �����
��� 6{'��������)
����'����
Sopronból, Szlovákia helyett Ausztriá-
!$��&��'�����

���������&���3�/���-

%&���� 3�?����#���
� 	���'�!$7� �	������
megszaporodtak a helyezéseink. Olyany-
nyira, hogy még kerületi bajnokunk is 
lett! 

Mit mond a szakma és a tudomány?
Belelapoztam régebbi szaklapokba. 

9��'� �������� ���'� ����&������ �������
választottam mankónak: Dabis László: 
������#�	����"#	��
�"�	������%%6�
&�#�"�
%���"(� ��%
&$�8��� �� %����*
&�� 6|����
��^��� )J�	��� �3R3^� ���7� Gelencsér 
��
	�� !�"#����$� �� %	��#'����#$�
6|��������������"!�����3�������7�Tóth 
Pál: ���<�
�(��*�*"#&��6|������������-
��"!��� ���� ���7� Haász Ferenc: Be�
��&
"��&����0�R�
��.#<
���
� 6|���� ���Y��
)J	���R3^�����7

��!	������)����{����������"����!���	�
országos verseny tapasztalatait, Tóth a 
Szolnok és környéke kerület problémáit 
��"�	��������#��	������W%��{'��&��
���<�*<�*����
�#���U���9�&����"�-
leti Tanszék adjunktusával, a Lélektani 
Tanszék összehasonlító lélektani mun-

����#�������)�&��
����������	#�������6���
MTA kutatási programja keretében az ál-
lat viselkedésével, az állati emlékezettel 

�#��������
�������
���&������
�7�

��!	��� "��� ��� ��)��� ���%���	�� ���'�
aki versenyei kapcsán került már igen 
hátrányos helyzetbe galambjainak rossz 
irányú berepülése, dúcának különálló, 
��&��������
&����"	��������nem intézi el 
egy kézlegyintéssel a berepülés problé-
máját! Írása annak idején Anker elisme-
rését is kivívta.

Szerencsére a szakírók nem azon a 
szinten elemzik a helyzetet, hogy a vé-
������������	���'!$���
���
����)��������
javasolják…

1���� �	�?"�
��2/��������
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Magyarország galambász krémjé-
!�� ��'� 
&������� �&�
��� ���&����� �����
gondolatát, közös elhatározás és némi 
#�����$�����
%&���������"��'���#����-
galambászok elé tárta a Magyar Maraton 
&�����'���� %������� ���������	��� ?�"-
"�� ?�""���"� R�� ��&��� ��$$� �&����
postáztak az ország valamennyi tájegy-
��������/������;���#��������W	��'���-
cában bérelt terem. Örömmel nyugtázta 
minden meghívott a nem mindennapi 
����������� �Ujházy Péter, Szappanos 
István, �Mikó József és �Horváth Ló-
����� ��"	� 	�"������� ����� ���
�������
�
&���
� ��� 	���� �� /��'��� /������� U�!�
megalapításához valamennyiünk egyet-
értése mellett.

Anyagi alap létrehozásához megálla-
podtunk egy egyszeri tagdíj összegében, 
amely 1000 Ft és az örökös garantált 
tagságot jelent, az élet diktálta manapság 
����� Z�3��� �"�
������� Z�"��5�� ��'�
önálló szállító konténer megépíttetésé-
��
� ��� 	���'�� 	�� 
��5����� �� "���
�$�
való függést.

�	&�������"!�"�����+
������%������
megterveztetése, amely háromszög ala-

J��
%��#�����'���		�������"!����
5���
élen „Magyar Maraton Klub”, „alapítva 
��������	��������%�����"5�
�����)���-
���� �#����� ��
�"����$� �
	���3)��'��-
könyv nem került hozzám, így a megélt 
élményeimre hagyatkozok. Úgy vélem 
ezen okiratot illenék nagy becsben tar-
���	����	��	�

�� "��)����� �^3�
� ���5� &	���
� ��� ��-
szágba, hogy megalakult a Magyar 
/������� U�!�� �"�'��
� 	"	���� ����
�����������������|	�����
������"������
����������"�����!��������
����3�w��
���&�����'����&����&����������������-
lat látszik igazolódni. Napvilágra került, 
hogy sokkal többen kívánnak a Klub kö-
telékébe tartozni, ezért kinyitotta a veze-
tés a limitet. Amelynek hozadéka néhány 
�&� ����� �%!!� "	��� ����� !��#�� �����
�
&���� ��� ���� �	&������ U5�%��
%��'(-
���� ���R�� ��!����� �Y3��� ��&��� %����� ��
felkért vezetés. Néhány tanulságoktól 
��"�"���������������&������
������"��
postagalambászainak.

���������'	�{�!����'	������"�����U5-
�%��
%��'(��������'�"	�������������	����
����"���� ��"� �"�
���
�� �	����� ���
elnöki posztra �Ujházy Péter lett felkér-
ve. �Ujházy Péter elnök is köszöntötte a 
klubtagokat, majd ismertette a Maraton 
Klub megalakulásának körülményeit, je-
����	���'�������/���%�
���
���&�����
a 100 éves magyar Postagalamb Sport-

szövetség életében. Rávilágított, hogy 
másabbat, újabbat akar a Maraton Klub.

Célunk: a magyar Postagalambsport 
Szövetségen belül olyan szakosodott 
csoporttá váljunk, hogy hosszú évekig, 
�&��� �&��� �3Y� "������� &�����'�� ��"-
zetközi szinten megrendezni legyünk 
képesek. Olyan rangos formában, hogy 
a magyar postagalamb tenyésztést, ver-
senyzést egyre inkább megismerjék és 
������)�
� �� &	��!��>� *�)����� J)� ���-
kon járunk a szó nemes értelmében, ha-
���
!���J��%��
�&��'��
�

U������&5�
����R�����	����������<�'�
jól megszervezett és kivitelezett út is 
elég a bemutatkozáshoz. Aachenre gon-
doltam osztrák, szlovák, újvidéki nem-
zetközi kiszélesítésben.” A közép-euró-
pai nemzetközi versenyek megrendezése 
�%%���!!�	������(&��&�����#)�	�
�������
�	"#	�
���������)�!����&�
�$���"	��'�-
zünk. Ez nemigen tetszik a nagy múltú 
nyugat-európai szövetségeknek. Sok vo-
���
����!��������!��
��5��
�����"���-
közi versenyek. Erre nekünk is fel kell 
készülnünk.
�/	
$� �$����� �� /������� U�!� ����

versenybizottsági elnöke sok szeretettel 
üdvözölt mindenkit. Elmondta már az 
	�������
���"�&���
%��'(��?�
��	���-
��
�����
���
��
��$�&����&����������
	���9����)5�
� ��5
�� )����&��
� ��'��4�
����� ������� ���� ������>�� U%��%������
"���� �� �%�%�	� ;������ 8��&��� ��%
�
sporttársnak, önzetlen segítségéért. A 
Maraton Klub versenyszabályzatának 
��
���������������� <��� &�����'5�
���
������!�� )J	��� ��3��� #����
� �Y4���
������������� �������5
�� {'()���� )J	���
��3���
��������������
�!����
���&��-
���'�����
�������������"!)�
��%��������
idejét kötelesek lejelenteni.

A hozzászólások következtek. Márkus 
József, mint OVB elnök felajánlotta se-
gítségét az egységes bemérések elkészí-
tésében.

Kurucz Attila Sportszövetségi elnök 
beszélt a kerületek és a Maraton Klub 
kapcsolatairól. Ígéri a Szövetség támo-
gatását. Felszólít minden kerületi veze-
��������'���/�������U�!��
�!	����������
�%����������/�������U�!����������$$�
híradásokat a Magyar Postagalambsport 
hivatalos lapjában megjelenésre nem ja-
&���)�>����'���
�!���	����$���$>����
�
kapják, akiket érdekel. Egy verseny meg-
rendezése esetén a helyezési pontok ösz-
szeadásából adódó csapatszámítást tartja 
a legigazságosabbnak. A kerületek veze-
��	���&&��	��#	��)������'���"�������#�

����
��2�/	�"���� 	��&��������
������&-
�����$�2�<��������������'��
��"	�����
Maraton Klub tag a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség tagja is egyben.

Kertész Attila a Maraton Klub meg-
��
����� ���'	��� 	������(� &���� ���'�
amennyiben az országos szervezés el-
marad, úgy kerületük rendezett volna 
közös versenyeket az osztrák szövetség-
gel. Kéri továbbá a szervezés is legyen 
�����&�� �� &��������� ���5��	� ����&���
�
között. Úgy véli „ellen maraton” is fog 
alakulni, mert szerinte túl szigorúak va-
gyunk. Bizonyított csalók szóba sem jö-
hettek, mint klubtagok. Ha ez szigor, ám 
legyen.

��"!��	�8��&���*���!��'��$��/	�����
�	�������"���/�������U�!�&���������-
nek, hogy végre mertek és tudtak újat 
����&	&�����������	�

���� ��"� ������ ���)������� �� �'����-
��"��� 	�"������#��������	� �����������
�-
����	�
� ��������
� "������&����������
valamint a „Start” igazolása okán.

��!	������$��"	�����/�������U�!����
tudósítója nehezményezi egyes szövetsé-
�	����
��5��	�&�����
��!���������"	�������
Maraton Klub megalakulásának szakla-
#��
!����%�������!��������������������
�&	�����"!��	��#��
��3	
�������
��-
)����"����������������	
��5��������&���
�%�����"(�
!��� ��� �� ������� ���"��'�
&�����	

�������"���&���>>>

Egyetért Kurucz Attila elnökkel ab-
ban, hogy legyen legalább negyedéven-

����"��)������U�!���	����$���$�3�
��
Amely a hazai és külföldi maraton ered-
"��'�
����&�����'�
���������"!�
�$�
adna információkat. Megjegyzi továbbá, 
hogy az esetenkénti „szaklapunkban való 
közléshez is ragaszkodunk”.

Méri Antal véleménye, hogy a ver-
senyórák indítása és bontása a kerületek-
ben történjen. A legtöbb vitát a csapat-
forma váltotta ki.

Márkus József OVB elnök szerint 
�� ��&����	� �&��������"!� ����� ������ ��'�
���#��!��"���������"!�����������	���-
���	����� ���� ���!�� ���� ��'��� �� �����-
lyesebbnek nevezett. A második sorba a 
befutó kerüljön, így csak a két galamb-
bal indulók is közel azonos eséllyel ve-
�����
�������&�����'�	�
����"	�����Y3w3��
���"!���
5��
����&	������)�&�����
��-
fogadása zárta.

Kurucz Attila szavazásra bocsájtja 
�� /������� U�!� ��#���!�'���
� ��!!�
#���)�	��� &��"	��� ��� J)� &��������� 
%�-
�'(��� ���� "��&����������� 	��&��
"�������������������)�&�������

Harminc éves a Magyar Maraton Klub 
Alapítva 1985-ben
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Elnök �Ujházy Péter, titkár �����
Hetényi Gábor, VB elnök �Mikó József, 
��������	�&�������Horváth Lóránd, tu-
�$���$���!	������$�

Fentebb a leglényegesebb történéseket 
	�����"� ��� ���R�� ��!����� �Y3���� %����-
��&��������U5�%��
%��'(��5�
�)��'��-

%�'&�!�����'���$����"��'�&���!�#	-
�����	���
�!������#���	����
�"����$�
irataiba. Több szaklapot megtölthetnék a 
Magyar Maraton Klub életében történ-
��
���������"�������
	���
�

�� )���5�
��4����"�'�����	�������"�
��!���)�����������'������"��3"����(&%��
������	��� �"�'�� 5���#��5
� �����
évben fennállásunk harmincadik évfor-
��$)���� �� �%�����"	� �(���� �
��� ���'�
�	��������� �"�
��&�� ��� ���� &���������
&���������&��"���'	����)�����?��##�����
István, mint titkár jelölt volt, hogy miért 
nem tudom, de kimaradt a szaknévsor-
!$�� ������������� �"�
���"� ����3!���
az alakuló ülésünkön, a pulpituson he-
lyet foglalt, mint titkár jelölt. Kiemelten 
kívánok visszaemlékezni �Gácsi Pálra, 
aki mint VB elnöke a Magyar Maraton 
U�!��
� ������������ ���������� 
�
�-
ményen mindenek elé helyezte „verseny-
galambjaink biztonságát”. Kiemelten a 
Start körülményeire fókuszálva. Egyet-
lenként a versenybizottsági elnökök so-
rában felvállalta, hogy péntek helyett 
��������������������/������������"!-
)�	�
���� /	��
� �
��2���� 	��)����� 
%���
sem volt alkalmas egy megnyugtató start 
������������� �� "���� &������ "	������
egy közös beszélgetés során. 

A mindenható korán magához rendel-
te, pedig nagy-nagy szükség lenne ha-
���$�
�	!��(���'��	������

Bárdos István elnöksége alatt vala-
mennyi magyar postagalambász megta-
#�������������������#�����)���&�����'��
������
!$�� "�'��
� Z���)�� ��'� ���-
mélyautó volt. A Naszály lábánál meg-
!J&$�U���������C�����U���'����"!)��
�'�������� ���"!� ���'� &�$����(������
��'� ���"!�'()��� ����� ����)���� &��'�
���"!3!�)��$)�!����)���
���������!����
szárny és a farok tollak fele-fele a kezé-
ben maradt. Így érkezett Kosdra az Orszá-
�������$�'�����9��'�����
�����%&�����
a Bárdos István rendezte Herz Kupa so-
�����������$��������'���
�	�	����
�� ���
	���
��
�����&������
��������'������'�
úton kevés galamb startolt. Köztudottan 
országos szinten komoly veszteségeket 
szenvedtek el a galambászok, így a Herz 
U�#�������&�&�	�	���9�"����)�
���	��	��
kivétel nélkül olyanok kritizáltak, akik 
nem küldtek egyetlen versenyre, pedig 
^����������&�����'!������������U�#��
/��'���9��'��)����)
	����$�
�����&��-
����� <"	�� ���'�� �� #�������"!����
világ legrangosabb hosszútáv maraton 

specialistája. Felesége Ginette társaságá-
ban méltatta és gratulált a rendezésért, és 
a díjazottaknak. Ezen tény valamennyi 
"��'��� "��������� &�����'���� !5��
�-
séggel tölt el.

9����'� �&� #	����� ����� ;��
� _��$�
��&������� %������ ��� ����'�'(�(�� #���-
��)��� &�����'���� <�� 	�"��� ���5����� ��
kedélyeket, hiszen azóta minden évben 
"������������� 
��5� ��� �����'�'(�(��
verseny”.

*����"J�����	����
��&�3�
�������{�-
lyás József mindenki barátja hívta fel 
"��������+�'�"�������"��'�	�"������
egy igazi közösségi ember egy egyéni-
ség. Megalkotta a Magyar Maraton Klub 
zászlaját, amelyet azóta Lajosmizsén 
minden díjkiosztó ünnepélyen kifeszí-
tünk. Jelezvén a postagalambász világ-
gal, hogy mi ebben is túlléptük az ABC 
jelöléseket. Magára vállalta, mert úgy 
érezte mások nem gondoltak a szürke 
eminenciásokra, akik teszik a dolgukat. 
/������#���������)�
���������	""��������
éve a Velencei csoport nevében. 

Örömmel jelzem, hogy van a magyar 
"�������&�����'��
�
%�����'���	�"&	��-
tus, akik a szó nemesen vett értelmében a 
vállukon viszik a klubot. Bárdos István, 
Belák Ottó, Gulyás József. Köszönet az 
önzetlen szívós, kitartó munkásságukért. 
Az hogy elegáns sokfajta igényt kielé-
����� ����$� ��)
	����$� 5���#����	�
�
&�����
� �� ��"� "������� &�����'��
���
is Lajosmizsére mindez Garaczi János 
�#���!������
��
� 
%��%������� U%��%�-
)5
>>>� ������� �&��!�"����$
��� ����� ��
hazai sportbarátok mellett a külföldi 
vendégeink tetszését is elnyerve.

U%��%����	��	��'()����&5
%����{'�-
�	�
����/��
$��������9��'�{�!������	��	�
�$������C��	�8"����&�	����
������&�����
���������
� �� �'()����	�
���� "��
�)�
�
��'�����"	��� �� �'()����
� �	����������
biztosította. Vági Imre sokszor kísérte 
���"!)�	�
������"�
%���	
���&�����
�-
tasztrófa verseny. Kiss József és felesé-
���
����&�	���	���'()����'�������������
biztosított. Pintér László megszámlálha-
tatlan sok-sok kiváló fotó elkészítésével 
szállt szembe a feledéssel. Még sokszor 
– sokan segítettek és napjainkban is bár-
mikor rendelkezésre álltak, a Maraton 
U�!�!��"�'�������&��'��������
���$��
��� �	�"������ 
%��%���� "��	��	� �
����
valamennyiüket.

Belák Ottó a Lajosmizsei Új Tanya-
csárdát jelölte meg a ki tudja hányadik 
alkalommal. A harmincadik ünnepélyes 
díjkiosztónk helyszínéül. Köztudott, 
���'� ����3!��� "	������"� ������!��
rendezett versenyünk elhíresülten a ne-
héz versenykategóriába sorolandó. Mint 
mindig voltak nyertesek és csalódottak, 
ez sajátja a maraton 1000 km-t meghala-
�$�&�����'�	��
��*	�
�����"��"���^��3

����
"�Z�8�����	��	�"���������&����%#-
����
����������)�
�����'���"������������
km felett létezik Magyarországon. Mi a 
magyar maratonosok 1000 km-t megha-
ladó versenyt tartjuk a maraton távnak. 
�	�����������������
"3���
����5
��&�-
���������� ��'� 	��"�������� 	��
�&�����-
téig. Személy szerint örömmel nyugtáz-
��"�
�&���
	&���������
	��&����)%&��
�

�#&	���	� �� +���)�	�
� ���
� �� 
�#��-
letbeli dobogón és közvetlen közelében 
úgyszintén.

Ha valami, hát ezen történések zálo-
��	� &�������� ��� ����5�
� �$� ���"	���
évnek. Új, nehezen leváltható rekordot 
állított fel Szabó Attila Enesén. A legran-
����!!� &�����'5�
%�� ��� ����'�'(�(��
�������888�3������������)�����$���&�����!�
�� �������� ���'� ��� ��� ��� �w3/3�YR�R^�
����� "��� �� ��� ��� ��3/3������� 
������
��$!!	� ���$���&�������� ���'�� ���
� ��+��
������"������	�

Nem mindennapos siker tanúi lehet-
tünk. A díjátadó ünnepen megsüvegeltük 
a legelejét a díjazottakat. Gulyás József, 
mint fentebb jeleztem, rajta tartja a Ma-
�'��� /������� U�!� 5������� �� 
������ ��
szürke eminenciások közül három höl-
gyet kívánt kitüntetni. Jóllehet galambot 
soha nem röptettek, ellenére mindennek, 
"	����� ������&��'5�
%�� �� 
��������
������&�&�
��/	��%!!���&���������������-
ték a vezetést, bármiben a díjkiosztóink 
sikerének elérése érdekében.

U	�5�������)�	�
� ������ �&!��� {�'���
�$������ /��
$� ������� |	����� ����$��
Nagy Gábor. A hölgykoszorú íme így 
fest: Belák Ildikó, Mátyás Ferencné, 
Filickné Nagy Éva. Köszönet a sok fá-
������������"�	�"��������	��
��������

Nem több, nem kevesebb, mint egy 
�"!��%��� #���� �� �&��� ��������
� "�-
gunk mögött. Harminc évet zártunk 
����3!���� ��� ��'���&&�� �� ���5�����
nyitottunk és állunk elébe az elkövetke-
���Y���&��
��

9��')�	�
�������&��������"�����&�����
magunkra hagytak bennünket azon biz-
tos tudat birtokában tehették, hogy jó ke-
zekben marad a Magyar Maraton Klub. 
�Ujházy Péter elnök, �Mikó József, 
�Gácsi Pál, �Aradi László, �Hartman 
István. Míg gondolat, mely a postaga-
�"!�#�������
%������!����
������5�
��
állományunkban, valamennyien velünk 
maradnak, a tisztelet, barátság okán. 

Volt két próbálkozásunk a világ leg-
rangosabb nemzetközi versenyén Bar-
celonán részt venni. Az esélytelenek 
�'���"�&��������5
���������!�)��
���
magyar Barcelonások közül �Mentsik 
|��6;���#���7��;��������������3�����Y��
��"���
%�	� ���"!�� �!!�� �^�� "��'���
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Jó szokáshoz híven többen megkérdeztek, mit akarunk Bar-
�����!$�����	2�

Ad. 1. Vették a bátorságot és reszt vettek a világ legesleg-
nagyobb versenyén, mely verseny központi távja Budapesthez 
�����
"�

���� ��� ;�5����!��� ������������� ����	��!��� 
%��� Y��� ��
világ postagalambsportjában rangot szerzett galambász volt 
)�������'������
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��&	��$���
����'������
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�����������"������"����)�
���	��	���"��'����'������#�-
pitusra szólításakor ugyanolyan ovációt rendezett a nagyérde-
"(��"	���!��"�'��'��������$#�	���"��'��������
���������
��)
	����$��|	���������$����"����	
�������������%���������%�%
�
emlékként a díj átvételét. Jó volt, mit jó, nagyon-nagyon fel-
�"���������&���"��'��
����������&���	���#�������"!����&	-
lág legrangosabb ünnepén a nemzetközi Barcelona díjkiosztón 
�#���!�����	""���/�����$�&����"��'����	"�����%�%
!���(�
dallamain.
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sporttársunkra méltán lehetünk büszkék klubbon belül és kívül 
is. Belák Ottó megnyerte a Herz Kupát. Amely egy csodála-
�������������"�'���$����)������&��������������$�����6C��-
#����7�� U�&���� /	��'� 6|		�&%�%�&��7�� <���!�������������
6<�������"3U���&����7�"	������"�&�����'���
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kivételes helyzetben vannak, hogy két-két galambjuk nyerte 
"��� ��� _������������'�'(�(�� &�����'5�
������ ��'��4� ��'�
azon galambjaik utódai nyertek. A világon Roger Vereecke 
�'��������"����������������)���Z�	����
$������$��	&�����)����
mindenható a két várományos magyar maraton távon verseny-
���!��#���������&	���#�������"!�#���)�!���������������
�
panteonjába.

Nincs még vége a sikersorozatnak. Európa postagalamb-
sportjában mindezidáig négy galambász közte két magyar is 
büszkélkedhet olyan galambjával, melyek az egyezer km-t 
"������$�� ��'"���� 
%&���� 
��� "������� &�����'��� ��'�����
���"!!�����������������)����'����
��|�����	�����$�6U�"�-
��"7�����R3��3^w�^w�
�����|��$��$�����6;���#����3��)#���7�
�����3�3�Yw����

��

����)
	����$���%!!�"	����w�������&�&���
�"��
�����&��	$�

�������!���5���#��������)������
����?�
�+����R3����&���
�-
rig is eljöttek szüleik kíséretében. Új eleme a díjkiosztóknak, 
"	����� +���
��J� +J3��'� �� ��������� 
%&������ 
�#� ��'3��'�
postagalambot, tekintett nélkül arra, hogy külföldi vagy hazai 
���'������������"��	
�

Harmincéves történetünk kezdetén a klubtagok valameny-
nyien némi rózsaszín ködbe burkolózva arról álmodtunk, hogy 
�����'��&����)�!!���)�!!������
	�"���������&����(���
	&�$�
galambokat tenyésztünk. Harminc éves tapasztalatunk birto-
kában tudjuk, megtapasztaltuk, megértettük ez nem ilyen egy-
����(��U%��������������"!������'����5�
�
���
�	���
����)$�
és néhány világszínvonalú kiváló galambok. Voltak örömteli 
pillanatok és nagy-nagy csalódások. Ha nem vagyunk annyira 
"��	"�	���
��"��������%!!�
	&�$�&�����'���
�5���"����-

demelt helyén a tenyész galambok között, talán még az utódaik 
is örömet szerezhetnének. A maximalizmus a világon sokszor 
csak bajt okozott, így volt, van, lesz a maraton versenyzésben 
	������"	���&���"J���
!���<��$#��
%&��
����&�����	!$����-
deztünk versenyt: Aachen, Köln, Liege, Brüsszel, Steenbergen, 
Oostende, Arendonk, Wiesbaden, Kiel, Barcelona, Hamburg, 
Rostock, London.

A sportban, az hogy „ha” nem létezik, a miénkben sem. Sok-
kal jobb sorsra érdemes maratont többször megrepült galamb 
&���������/	��
!$2�C��������������"������"�&�������������
���'�����������"!)���������)$
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	&�$�"�������&�����'��	���'��"!��
����&�)�
��
egy adott versenyévben csak akkor küldik kétszer versenyre 
���������&�����'���"!)�
��������������J����"�&��������>>>>�
Bárdos István elnök úr magvas megállapítását citálom ide. „A 
jó postagalamb egy kincs.” Csak addig, amíg a galambházban 
van - Pató józsef után szabadon.

Sok esetben megismételhetetlen a reprodukálás, szeressük és 
nagyra becsüljük életünk során, ha ilyen galamb születik az 
állományunkban.
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lehet más: megérteni galambjaink viselkedését, jelzéseiket. 
Nem kizárólag akkor segítünk képességeik kibontakozásában, 
�������%")5
���'����
�"�����������
�����"�
�#&	����
��'-
szerekkel. Meglehet, hogy sok esetben „csak” pihenni kell 
hagyni azokat az egyedeket, amelyek azt igénylik. Nem tudni 
"	��������)%&���)$����������2������!������"���"��'���"���������
	�"�����	"����!�����	"���� ��'5�
���

��"������!!�
���
�-
sabbak, az „eredményeket szálló galambunkkal” a galambász 
)%&��
���)$�&��'�������
%������5�
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�
���	�� ���� �(��5�
� "����
� ��� ���"!)�	�
� ���� ��������
�
magunkban az eltelt 30 év búját, örömét, sikereit. Higgyék el 
valamennyire szükségünk van. Köztudott, akinek nincs múltja 
�����"� 	�� ����	
��C������5�"���	������&��� &����� &����
��
önökkel együtt maratonozni.

2015. Maraton csapat összesítés:
������$�{�!��� Z�R� �����
���?��!$����	�� ZYY� Y����
Y�?����$��$��������Z������ ��Y� �����
w��Z�)���W���� ��Y� �����
������'�*	!��� Z��� �����
R������"��*��"� <�Y� Y����
^��{���
$�����$� <��� �����
���|�&��W����� Z��� Y����
���C����*	!��� Z��� �����

����?��!$����	�� ZYY� �����

2015. Maraton Zóna csapatbajnokság:
I. Zóna
������$�{�!��� Z�R� �����
���?��!$����	�� ZYY� Y����
Y�����'�*	!��� Z��� �����

II. Zóna
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�������"��*��"� <�Y� Y����
Y��{���
$�����$� <��� �����
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III. Zóna
���Z�)���W���� ��Y� �����
���;�����?������ �Y�� �����
Y��������8��&��� ���� �����

2015. Maraton champion hímek
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2015. Maraton champion tojók
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A legújabb kutatási eredmények sze-
rint a légszennyezés nem lassítja, hanem 
�##����
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�
rámutatnak arra, hogy áthatolhatatlan 
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lambok jóval nagyobb sebességgel re-
pülnek.
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Az információ továbbításában Cher 
Ami segédkezett. Veszedelmes útját lö-
vések sorozata és számos kockázat kí-
sérte. Amikor a bátor galamb elérte helyi 
székhelyet, Rampont települését, egy 
golyó eltalálta a lábát. Nyolc hónappal 
a háború lezárása után elpusztult, ám 
posztumusz megkapta a Croix de Guerre 

��&(� �����	�� ��!��J�� 
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lyet olyan egyének, illetve alakulatok 
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magatartásuk elismeréseként, akik ki-
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 Az üzenet, melyet a madár célba jut-
�������� ��w� !����� 
������ ������ "��������
meg. Cher Ami testét végül preparálták 
és a washingtoni Smithsonian Intézetbe 
szállították, ahol a mai napig megtalál-
ható.

A vizsgálat
�����$��
���&	���
���
5%�!%����������

�����
������
������4�&�)�������!��J��(�(�
füstje hozzásegítette küldetése teljesíté-
������������"	3�2��	�W������	����
���	�
9��
	���<�'���"�
����$)���	��&�����	��
Blumstein és Franck Courchamp a Los 
Angeles-i Kaliforniai Egyetem szakem-
berei ugyanarra a következtetésre jutot-
��
�� <���"��'�	
��� �� ?�	���	+�� ��#�����
legfrissebb számában publikálták.

���� �	� ��� 
����	� �� U���	� C�����'-
galambok Szövetségének segítségével 
végezték vizsgálataikat. Arra voltak kí-
váncsiak, hogy a légszennyezés hogyan 
alakítja a vándorló madarak viselkedé-
sét. Az információkat postagalamb-ver-
���'�
� ������ �'()�%���
� !��� ���������
w��� 	'��� ����"��� ��"����
� ���Y� ���
���w� ����� 
%�%���� �� Y��� 
	�"�������
versenyt minden alkalommal ugyanazon 
a távolságon és útvonalon szervezték, 
mely érintette a rendkívül szennyezett 
észak-kínai térséget is.

/	����� ��'��� �
��""�� +�'��"!��
&����
�����������
������������������&����
"	��������� /�����	
!�� ���������� !��-
kalkulálták a késéseket és a rendkívüli 
��"���"	����J�
%�!�����(���"�����
���	���
Szerencsére ez utóbbival nem kellett szá-
"��	��"	����������#���!�����
��5��

Szmogban gyorsabban repülnek
A kutatócsapat a versenyek során ösz-

���������������"!���&	�������
%�55
�

^��� )������ ������ �� &	��������� "�����
�
sebességét azonban láthatóan befolyá-
solta a légszennyezettség. Amikor az 
��!����� ����"���� �(�(� ��"��� !������-
ta és a légszennyezettségi index magas 
értéket mutatott, a galambok sebessége 
"������4� ��������� R���� 
	�"������ ���-
tek meg óránként. Ezzel szemben, tiszta 
	������������"	
������	���������
�������
"�����������"�����
�����
�����R�
	�"�-
teres óránkénti sebességet produkáltak.

Hogy miért repülnek a madarak sokkal 
�'����!!��� 
��&������� 
%�5"��'�
�
között, az rejtély. A postagalambok a 
��#����"��������"����������	���������
�
alapján navigálnak olyan jól. Az utóbbi 
�&�
!�����
����$
�"��+�'���
�����!���
azt is, hogy elkezdték útjuk során a sza-
gokat is hasznosítani.

�	� J�'� &�	�� �� "�����
� 	��
%�!���
megtanulhatták felismerni az Észak-Kí-
��� ������� ������$�!	�"�����������
����
���"(&�
�)��������������'�����'���	��
és elkezdték ezeket az információkat a 
navigáció során alkalmazni.

Menekülési motiváció
A kutatóknak azonban van több al-

ternatív feltevése is. Köztudott, hogy a 
�(�(�� �����'������ �&���!��� �"!����
�
és állatnak nehezebb lélegezni, ám a ku-
tatók egyetértenek abban is, hogy a fé-
��"� ��	����� "���������$� ���'���
����
szerepelhet a madarak repülési sebessé-
����
���
�����!�������(�(�
%�!�����	����
lehetetlen a ragadozókat észrevenni, és a 
���"!�
�&�$����(�����"������
���
�
ahhoz, hogy megértsék, a rájuk vadászó 
�J��&�
���'��J�'���"�����
�	'���
%-
rülmények között.

A madarak minden bizonnyal egysze-
�(������
�����������
�"	��"���!!�
	
�-
�5�	���
��&���������'���!���U%��'���
lehet, hogy ugyanez volt Cher Ami való-
di motivációja is.

+�����������	�.�%�	�

�-
>>>0�	"0�<

��������	
�
�������������������������
��
világháborúból

Forrás: Wikimedia Commons

Gyorsítja a szmog a galambokat
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Miskolc – Vádemelési javaslattal élt 
��������	
��������������������	���-
������������������������������	�������
��	������� 
��
��	� ���	��������������
tulajdonított el.

����	����������������
	
�������-
���������������!��������"�����������#�-
������!���	�� �� ��	������ $���������-
����	�������%&�
��	�'��������������-
���� 	������(�)��������	� ������� 	��-
������������	*�����+,%/(�"���0���+12
��
��	�������� ���� ��������
���� ���������
����
�
�#���
����%,����	������������
������� ���� ������ 1,,� ,,,� "������ 
��
�-
���(�)����
������������0����������
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A versenyszezon közeledtével úgy 
�������"����&����
��'���!��������
-
�����$$��	

�
�����"�'�
�������#&�-
��������&���
���	���������!�����#���-
lom azokat, és ha lehet új információkkal 
!�&���"������%
���������	��

��'� ������ ��� ���� &��������"� ��
trichomonosisra vagy más néven „sár-
gagomb betegségre”!

U���)5
������'���#	����"��	$&�>
A kórokozó a Trichomonas gallinae 

��&(���������&����'����'������"�$���-
razita, tehát nem baktérium!

�� ����������� ��"���5����� 
������5�
�%����	
��6#��+$
�������7���'�)������'��-
�����'�
�����'�)�!����
$��
��$��8���
	���
kerekded területen a nyálkahártya kipi-
rul, elhalásos gyulladás alakul ki, rajta 
sajtos, törmelékes anyag keletkezik, kis 

	�"�
���� �$�
���� )����
��	
�� <�J-
zódó esetben a szervezet körülhatárolja 
az elváltozást. 

A betegség viszont terjedhet a 
���	<�	 
������!��������"�'�!!�������
!���	�>

A begyben, a mirigyesben, a bélben, 
����"C������������
&������	����
 is 
hasonló elváltozások keletkeznek.

A vérkeringéssel a véglény eljut a máj-
!��� �#!��� �5��!��� ���&!���
!�� ��� 	��� 	��
gyulladásos elhalásos gócok jönnek lét-
re, szervi károsodásokat okozva.

��#&������ két formája van a be-
������
��&����J��`���	�
&������`��
	���
�����|������������`���	�	�������\

Z������"�����
!�������������"����-
����	""��	��������
��'���"(
%�	
�� �-
kalizálva, sárga, kis gócok jönnek létre 
torokban.

Fiatalokban, ahol még nem alakult 
még ki a természetes immunitás, kiter-
jedtebb, súlyosabb fokú nyálkahártya el-

&���������)��	
�
	����������"������
��
�
"���������

A betegség kórjelzése���'����(�����
�
"	
����
$#�����������
�������>

A diagnózis gyors, a felesleges kezelé-
��
��
��5����
>

A betegség kezelésére szolgáló termé-
kek választéka óriási, viszont sok a kétes 
hatékonyságú termék a tapasztalataink 
szerint.

A kezelésre az alábbi vegyületek hasz-
nálhatók:

1. Ronidazol 
��=3����&��!���)$���$�$�#������"�-

)�!�����������������
<��'������'��'������
	��)�	�����������

és rendkívül gyorsan ürül ki a szerve-
���!�������&�����
%&��������$����!�5�
"�����������
!���w�$����!�5�
	�	��5�5�

�3Y� ��#	�� ����"��� ���	>� |��
�	
�����
�� ������
����
���� �������� 
������ "����
szerdán, ami azt jelenti, hogy csütörtö-
kön vagy pénteken, a bekosarazás napján 
"����	�����'$�'����������"!�
!��>

2. Metronidazol
?�	����� �'������ "(
%�	
� ��� �w� $����

keresztül hat.
Hátránya, hogy a májban történik a 

lebomlása és az említett hatóanyagok 
közül a legjobban terheli a májat, így a 
galamb szervezetét.

3. Secnidazol
Hosszantartó hatású, akár néhány na-

pig is eltarthat. 
Legtöbb készítményben kombinálva 

használják a ronidazollal, így gyors és 
���J���������'���������������

4. Karnidazol
�����J� �����J>� �w� $��� "J&�� 
���	�

kifejteni hatását, amely néhány napig is 
eltarthat.

5. Dimetridazol
������'������'��� ����#	�����&)����(
��

így könnyen túladagolható, gyakori a 
mérgezés. Idegrendszeri tüneteket, há-

���&� ����`�"�	���� ���"�
� �����������
tollasodási zavarokat okozhat. Hímek-
nél zavarja a spermiumok termelését, 
�
��� R� ������ 
������5� 	��� ���'���	��-
���
!������������)�
>�<�'�����!���&�-
hetjük igénybe, ha a többi hatóanyaggal 
szemben már rezisztencia alakult ki, erre 
a hatóanyagra mindig érzékeny a kór-
okozó.

Összefoglalva, kezelési stratégiánk a 
��������	������
\

�����������|������
�������"�
�&���-
vel késlelteti a természetes immunitás 
kialakulását.

Fiatal galambot csak akkor, ha be-
tegség üti fel a fejét.

;��
	��� ��������� �����
������
��
�
két- három hetente, 2-3 napig érdemes 
kezelni. Tenyészállatokat a párba állí-
���������	�
&�����������}C+*�
�����
tojásokon ülnek, szintén 3-4 hetente, 
2-3 napig.

Kérdéseiket és tapasztalataikat a www.
galambpatika.hu oldalon várja:
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Trichomonas - a kezelés oldaláról!
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ÚJ könyv!
A Postagalambokról- egy bajnok tapasztalatai

Ökrös Kálmán és 
Ökrösné Bagdán 
Andrea köny-
ve tudományos 
szempontból kö-
zelíti meg a posta-
galambászatot.
Összefoglalja az 
epigenetikára ala-
pozott, tenyész-
tési, tartási és 
takarmányozási 
ismereteket.
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MAG - MIX
Takarmány Termény nagy és kiskereskedés

Galambeleség
ALBERTIRSA

Extra Általános Alap 
������ �	
	��� ������ ��
	��

Egyedi keverés (Min: 500 kg)
������������������	��������

�^Y���!���	�����U%��������������^�
*�4��YQY^�3����� U������8��&���"�!	4�Y�QY�Y3��^w

www.mag-mix.hu
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Fájó szívvel tudatjuk, hogy Zdolik 

András �� |3��� ��'��5��� ��#��$�

���)���Y��&���
���!�������'��

^��&���
����$���"�����
�������
5�

galambászott testvérei körében, ki-

��!!3���'�!!� �	
���

��� ^R� �&���

töltött a postagalambsportban. 

Személyében egy mindig pozitív 

�����
����J�� ������
����� ���&	-

dám embert, jó barátot, tagot veszí-

tettünk.

|3����)
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy az 
A-31 péceli Postagalambsport Egyesü-
let tagja BÓJA MIHÁLY� ������
� R���
évében, rövid de súlyos betegség után 
elhunyt.
?��"�'�!��� ������
��������'����(���-
lambászt, igazi sportbarátot vesztettünk 
��� �
	� ��� �&��� 
������5� ���� ���� �� ��-
lambokért és segítette az egyesületet. 
D&�
���
������5�
5%�!%����	�������
���
töltött be az egyesület életében. Különös 
tekintettel az utóbbi években vette hátára 
�����'��5���������
	�������	��
Emlékére az egyesület  tagsága a  ne-
&�&�� ��")������ �<{�_??W�;;� �*��
LEGJOBB CSAPATA örökös vándordí-
jat alapította.
Utolsó útján a kegyelet virágaival bú-
csúztattuk.
9'����)�!�
�!���/8?8�>

Az A-31 egyesület tagsága

Lakossági Hirdetés

Halottaink

Vidits György (1951-2016)
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Több, mint 40 éven át volt a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség tagja.
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ÚJ könyv!
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Alfonz munkássága a Szaklapban megjelent cik-
kei, tanulmányai. 

Minden ami a 
p o s t a g a l a m b -
okról megjelent 
egy kötetben.
Megvásárolható 
a Magyar Pos-
tagalamb Sport-
szövetségben.

Ára: 2500.-

���������	
��

�
�������
��

��
�	��	��
��
��	
�������������

�������


Cím:�-����./��0�
��1��
��%�/(�-!
2���&���&�3�40�
��������(�/

Tel:����-�5!6!��66






