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A Kaposváron megtartott emlékülésen adta át Hegyi György szövetségi elnök a Nemzet Galambásza
kitüntető címet tanúsító oklevelet Gyulai Józsefnek,
szövetségünk korábbi fegyelmi bizottsági elnökének,
az ankeri hagyományok ápolójának, aki a korábban
elhunyt Deli Ferenc helyét vette át az öt tagú grémiumban (balra)
A kaposvári egyetem aulájában áll Anker Alfonz szobra, amelyet az emlékkonferencia résztvevői megkoszorúztak (középen lent)
A tanácskozás résztvevői felkeresték a város temetőjét, ahol Anker Alfonz síremléke áll. A kiváló állattenyésztő, a modern magyar postagalambsport apostola
betegágyán azt kérte hozzátartozóitól, hogy az egyetemen eltöltött szép évek után az intézményhez legközelebbi temetőben temessék majd el. A résztvevők
koszorúkat helyeztek el a síron (lent)
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Emlékülés a kaposvári egyetemen Anker
Alfonz halálának negyvenedik évfordulóján
Emlékülést tartottak a kaposvári egyetemen november 16-án Anker Alfonz
halálának negyvenedik évfordulójára emlékezve a Magyar Postagalamb
Sportszövetség szervezésében. A konferenciára meghívott előadók többsége
személyesen ismerte a magyar postagalambászatban kiemelkedőt alkotó állattenyésztőt és munkásságát.

A megjelent vendégeket Hegyi
György, szövetségünk elnöke köszöntötte, majd röviden megemlékezett
Anker Alfonz életéről. Sikereit rögös
úton haladva érte el, s bár soha nem
szerzett felső fokú végzettséget, az otthonról hozott és a megszerzett tudás
kiválóan ötvöződött a tehetséggel, s ez
vezetett el a nemzetközileg is elismert
sikerekhez - emelte ki Hegyi György.

Dr. Horn Péter akadémikus éveken
át dolgozott Anker Alfonzzal. Személyes élményekkel fűszerezett előadásában egyebek között kiemelte, hogy
Anker Anfonz életében az hozta meg a
nagy változást, amikor 1962-ben Guba
Sándor Kaposvárra hívta. A techni-

kumban, majd a főiskolán nyílt igazán
lehetősége arra, hogy állattenyésztői
képességeit kiélhesse - fogalmazott az
akadémikus.

Gyulai József Anker Alfonzra, mint
tanítómesterére, mentorára és barátjára emlékezett. Felidézte, hogy Anker
Alfonz postagalambokkal kapcsolatos
kutatásai, a más állatok tenyésztése
során szerzett tapasztalatok átültetése
a dúcvezetési gyakorlatba nem csak
idehaza hoztak számára elismertséget,
hanem szerte Európában. Ha külföldön megjelent, ottani tevékenységéről
mindig nagy terjedelemben számoltak
be a galambász szaklapok. A Repülő
keresztrejtvény megalkotásával pedig
maradandót alkotott sportunkban.

Amit a tenyésztésben és a versenyzésben elértem, azt kizárólag Anker
Alfonz útmutatásainak köszönhetem kezdte előadását a korábbi többszörös
bajnok, Gyerkó Tibor. Hozzátette: sajnos
későn ismerkedtek össze és a mester korai halála miatt csak rövid ideig tudták
a kapcsolatot tartani. „Anker Alfonz az
én szememben minden idők legnagyobb
postagalambásza” - tette hozzá.

Mihalik Csaba az Anker Alfonz Hagyatéka Alapítvány nevében méltatta a
kiváló szakember életútját. Sajnos nem
ismerték egymást személyesen, de írásain keresztül mégis nagyon sok tudást
hagyott a postagalambászokra. Amikor
Mihalik Csaba megkapta első postagalambjait az egyik családtagtól, melléjük
az Anker-könyvet is átadták neki.

Befejezésül Sümegi József, a K-01
Kaposvári Postagalambsport Egyesület
nevében osztotta meg élményeit Anker
Alfonzról. Személyes tapasztalatokat
sorolva azt emelte ki, hogy az egyesület
tagjai sok segítséget és tanácsot kaptak
a mestertől. A konferencián lejátszottak
egy hangfelvételt is, amely egy, az egyesület rendezvényén elhangzott előadás magnószalagra rögzített anyaga.
Elhangzott: mindössze ez az egyetlen,
viszonylag jó minőségű felvétel rögzíti
Anker Alfonz hangját.
A konferencia zárása után a résztvevők az egyetem aulájában megkoszorúzták Anker Alfonz szobrát, majd
a városi temetőben felkeresték a sírját,
ahol a szövetség és a helyi egyesület
nevében koszorúkat helyeztek el, és
gyertyákat gyújtottak.
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Emlékezzünk Kotymán Imrére,
a Nemzet Galambászára
Mindenkinek megadatott, hogy azt, amit
nagyon szeret és akar, meg is valósítsa. Józan, tárgyilagos észjárás lehet az egyetlen
célravezető eme nagyon szép és fordulatokban bővelkedő sportágban, a postagalamb tenyésztésében, versenyzésében.
A Magyar postagalambsport 137 éves
történetének egyik, ha nem a legnagyobb
legendás alakja: Kotymán Imre.
Szentesen az Alföld szívében 1937ben látta meg a napvilágot. Már általános
iskolás korában voltak postagalambjai.
Elsősorban a fiatalok versenyén szerepelt
jól 1951-52-ben. Középiskolás korában
érdeklődése más sportok felé fordult és
a galambok árván maradtak a szülői ház
padlásán. Tanulmányait az érettségivel
bezárólag helyben végezte.
Kotymán Imre Szentesen a szülői ház
padlásán kezdett postagalambokkal foglalkozni változó sikerrel. Hová forduljon
a kezdő galambász állományjavítás céljából? A Dél-Alföld menő galambászától
vett néhány fiatalt. Rövidesen napvilágra
került, hogy a fényes tekintetű mestert
csaláson fogták. Ez mellbe vágó élmény
volt. Kinyitotta a kijárót, és amíg éltek a
galambok, teljes önellátásban tehették azt.
A Csongrádon működő Mirköz vállalatnál helyezkedik el, nyugdíjba vonulásáig üzemvezetőként keresi a család
kenyerét. Családalapítás következett, az
új otthon mindeközben felépült Csongrádon.
A postagalambászattal a munkahelyén került ismét kapcsolatba, ahová
1961-ben lépett be. Főnöke a vidéki kiszállások alkalmával magával vitte postagalambászokhoz, és lassan ismét „megfertőződött”. Ezúttal az első galambjait az
egri Balogh Kálmántól kapta, de vásárolt
galambokat a kalocsai Pirisi Gyulától is.
1964-ben lett ismét egyesületi tag.
Kezdeti eredményei igen szerények voltak. Elmondása szerint a döntő fordulatot az Anker Alfonzzal és Ujházy Péterrel
kialakított kapcsolata jelentette. Az előzővel 1967-ben kezdett levelezni, utóbbit 1968-ban személyesen kereste fel. A
látogatás galambvásárláshoz vezetett, így
a végén rendelkezett 3-4 Fábry-tenyészpárral, amelyek 1969 tavaszán a szentesi
padláson kezdték meg a nagy versenygeneráció „gyártását”.
A teljesség kedvéért - és mivel a vér-

vonal ma széles körben fellelhető a hazai
állományok véráramkörében - álljon itt a
legjelentősebb négy galamb származása.
Másik momentuma az 1969-es évnek,
hogy ekkor költözik Csongrádra, és ekkor építi kétrészes dúcát kétszintes lakásuk padlásterében. Az 1969-es fiatalok
már innen repülnek ki. Ide már csak az
új szerzemények szaporulata kerül, majd
a harmadik keltetés után a négy tenyészpár is. A régi állományt teljesen felszá-

molja. Hogy ez jó döntés volt, igazolják
a későbbi eredmények. 1970-ben 14
egyévessel végigröpteti a teljes külföldi
versenyprogramot, és a kerületi II. versenycsoportban néhány pont hátránnyal
a második helyet szerzi meg.
A Fábryk mellé 1969-ben kezdi meg
Marcel Desmet madarak beszerzését. Ankertól jön az 1047 K t és 1049 KK t, Ujházytól a 129 KK h. 1970-ben Ankertól
1237 KK t (Marcel + Milleken), Ujházytól 1047 KK h és 1048 KK t, majd ugyanebben az évben a jászberényi Szentirmay
Szabolcstól négy db fiatal, eredeti Fulgoni
szülőktől. A két vonalat tisztán vezeti, és
a jó eredmények stabilizálódnak. 1973
tavaszán a fenti két vérvonal mellé beállít
még egy Symons tenyészpárt (a tojó a pécsi Albrecht Istvántól, a hím a soltvadkerti
Kovács Lajostól származik), ami nagyszerű versenygalambokat eredményez.
Több belga, holland, német kiváló
versenyzőnél tett látogatáskor rendre elhangzott a következő: a jó fekvésű, szellőzésű, a versenymódszerhez berendezett
galambház fél győzelem. Ezen megállapításnak némileg ellentmond Kotymán

Imre galambháza, amely oly egyszerű
volt, mint a kocka, viszont levegős és
száraz, kelet-nyugati tájolással. Kotymán
Imre esetében leszögezhető, nem a galambház vélt külsőségei tették őt rendszeres kerületi bajnokká.
Az eredményes szereplés két sarokkövének tartja a megfelelő állományból
beszerzett tenyészanyagot és a tökéletes
takarmányozást. 1968-70-ben szerencsés
kézzel nyúlt a két alapvető vérvonalhoz, és
éppen azoknál jelentkezett, akik
rendelkeztek eredeti példányokkal a két híres belga dúcból. A
tenyésztésben sokat kísérletezik
és tapasztalatait statisztikai alapon összegezi. A párokat „papíron”, származási alapon tervezi meg, a küllem, vagy típus
eközben nem érdekli. Közeli
rokontenyésztést, vérrögzítést
eddig még nem alkalmazott.
Tapasztalata szerint a Fábryk
unokatestvériségig is jól tűrik
a rokontenyésztést. Nagyszerű
versenygalambokat kapott ilyen
variációkból, viszont ezek a galambok akár Desmettel, akár
Symonsal keresztezve gyengébb
teljesítményű egyedeket adtak. A Desmet
nagyszerűen megy a Fulgonival, hiszen az
ősök közösek, és az utóbbi két évben még
több van ebből a kombinációból.
Jobb a tapasztalata a Desment-Symons keresztezésről is. A tenyészgalambok nem repülnek; mindig két fiatalt
nevelnek. Összesen 7-8 tenyészpárral
dolgozik. Az utóbbi években ezeket már
február elején összeállította. Bár a versenygalambok is végig nevelnek, ezek
elé nem állít tenyésztési feladatokat és elvétve hagy tőlük fiatalt, zömében az első
kelést. A származások nyilvántartásában
rendkívül alapos.
Hátat fordítva az akkori idők megkövesedett dogmáinak, új utat, utakat
keres. A kezdetektől természetes fészekmódszerrel versenyez. Tanulmányozza a
hosszútávú maratonfutók (atléták) élelmezését, adoptálja és átülteti a galambjai
takarmányozásába. A páratlan eredmények sorozatának tükrében nem túlzás
azt állítani, a postagalambok etetésében
is úttörő munkát végzett és hagyományozott a magyar postagalambsport valamennyi versenyzőjére. Akkor, az 1970-es
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években minden kuriózumnak számított, amit az eredményesség érdekében
rendszerbe állított. Annál is inkább, mert
Kotymán Imre nem titkosított semmit.
Prózaibb része a postagalambászásnak
a versenyzés, túl azon, hogy sorozatban
sikerélményt nyújthat, bizony néha az ellenkezője is megeshet. Minthogy próbája
a tenyésztés helyes, avagy helytelen voltának, óhatatlanul is lényeges szempontok
tárgyalásának kell követniük egymást.
Ma Magyarországon, de talán a világ
minden pontján a pénzen kívül „józan
paraszti észre” is szükség van a jó versenyeredmények újból és újbóli eléréséhez,
hogy rendkívül egészséges galambokkal
rendelkezzen az a tenyésztő, aki nagy
eredményre törekszik; ez alapvető követelmény.
Csak azokat a galambokat igyekszik
megszerezni törzsállománya ötvözéséhez, melyeknek családjában sűrűn előfordulnak nagy teljesítményű galambok.
Itt bárki is mondhatná: sok jó repülőnek
értéktelen utódai is voltak! Ez tény, melyen vitázni értelmetlen, viszont az extra
repülőket sorozatban produkáló családok egyvalamiben biztosan magasan fölötte állnak száz, meg ezer társaiknak, ez
pedig az egészség - vasszervezetük feltételezése nem hiábavalóság! Az egészséges
szervezetről nagy biztonsággal feltételezhető: ellenállóbb, kiegyensúlyozottabb az
idegrendszer, ebből adódóan az emésztés, a takarmányértékesítés magasabb
szinten segíti az egész életfolyamat átfogó
rendszerét, a tartalékok hamarabb és kevesebb energia igénybevételével raktározódnak, mobilizálódnak stb.
Az egészséges, harmonikus egészet
alkotó szervezetű galambok között található szinte minden gyorsan regenerálódó egyed, ezek a versenyek után nagyon
hamar visszanyerik eredeti erőnlétüket.
Ez egyszerűen abból adódik, hogy tele
vannak a szervezetükben elraktározott
tartalékokkal, ellentétben azon társaikkal, melyek szervezete az optimumot alig
csak megközelíti. A galamb legelőször
a tartalékokat használja, illetve alakítja
át energiává, majd ezek fogytán a saját
szervezetét kezdi felélni, vagyis az energianyerés szolgálatába állítani. S hogy ez
minél később következhessen be, a tenyésztő képzettségén múlik.
Anker Alfonz levele Kotymán Imréhez részlet:
„Köszönet a szíves fogadtatásért, örültem, hogy láthattam a galambokat és csak
azt sajnáltam, hogy nem tudtam mélyebben belemerülni az állomány genetikai
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összefüggéseinek megismerésébe. Utóbbi
pedig megérne nekem egy misét.
Amint mondtam is, ragyogó kezű tenyésztőnek és versenyzőnek tartom, sőt,
meg vagyok győződve róla, hogy hasonló
kaliberű versenyző az országban eddig
nem volt…
…Galambjait félelmetesen jónak találtam az állományátlagot tekintve és
elsődlegesen a versenyzést nézve, nem a
tenyésztést. A tenyésztésben úgy látszik,
azonnal beválik bármi, amihez nyúl…
Nagyon szeretném, ha egyszer - mihamarabb – eljönne, de úgy, hogy legalább 3-4
órát lehetne itt, akkor meg tudná ismerni
a lényeges dolgokat….
…Zöld utat adnék, ha valamit el akar
vinni, legfeljebb nem végleg, hanem kölcsön, ha végleg, azért nem tudom nélkülözni…Elvben nem ajánlok fel semmit,
várom, hogy jöjjön és itt majd megmondja, mi érdekelné…
…Kotymánként aligha fogok versenyezni valaha is, de hogy az első öt közé
rövidesen befurakodom, afelől egy perc
kétségem sincs.”
Anker kivételes szakértelmét a postagalambsportban számos kiváló belga,
holland, német versenyző mellett a nagy
szakmai ellenfél, Piet de Weerd is készséggel elfogadta, így hát nincs okunk
kételkedni az általa Kotymán Imréről
leírtakról.
Az első külföldi figyelem Kotymán
Imre eredményeire: Anker Alfonz köztudottan óriási szakmai-baráti levelezést
folytatott a fél galambász világ elitjével.
Így került egyszer szóba, hogy van der
Pluym Hollandiából egy évre tenyésztésre kölcsön kérné a 690x443 Jef Simons
tenyészpárt, s kizárólag Anker kérésének
engedve teljesült van der Pluym úr kérése. Amit tudni lehet: 4 fiatalt nevelt a párból, megröptette őket 600 km-ig. Három
végigrepülte a penzumokat. Az egyik
még díjat is nyert.
Mi a siker záloga? Kivételes galambok
először, másodszor, harmadszor. Keresni
a nagy teljesítményű családokat, azok elérhető egyedeit. Mindenáron megismerni akarás a mi esetünkben a postagalamb
sokirányú megismerése, amely látszólag
egyszerű, de csak annak tűnik. Sokan
vélik úgy, elegendő, ha megfelelő men�nyiségű pénzt áldoznak és rájuk köszön
a siker. Az sem véletlen, hogy manapság
új, meg újabb egészségügyi problémák
jelennek meg, ez a rendkívül káros pénzszemlélet mellékterméke. Jóllehet előtérbe a postagalamb igénye kell hogy kerüljön a különböző ciklusokban. Tél-tavasz
verseny és fiatal nevelés és utoljára a
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vedlés. Külön-külön valamennyi szakértelmet igényel, a hozzá nem értés okán,
az állandóan változó ötletek mentén pótolhatatlan károkat okozhatnak időnként
állományszinten.
A postagalamb egyénisége, biológiája:
hely, fény, tiszta oxigén igénye, okszerűen megválasztott, 100 %-ban csíraképes magvak etetése, hogy mit, mikor
és mennyit fogyasszanak a galambok.
Az elérhető legjobb minőségű és beltartalmú emésztők megléte az év minden
napján stb. Kiemelvén egy példát: sokan
sopánkodtak, amikor kiderült, hogy 40
%-ban etet napraforgót a versenyzőivel.
Természetes fészekrendszerben versenyeztek galambjai. Fészekre hajtás, tojás,
fiatal nevelés. Mások azon aggódtak, a
magas zsír, napraforgó tartalom miatt
a galambok szomjazni fognak. Nem árt
tudni, hogy fehérje felhasználásakor három egység vízre, zsírok esetében egy
egység vízre van szüksége a szervezetnek.
Nagyon sokan úgy vélik, sikerhez csak az
elhallgatott titkok segítik a kiváló versenyzőket. Ha ez titok, akkor ne legyen
többé az.
A feledhetetlen emlékű Anker Alfonz
így nyilatkozott: „Kotymán a nagy riport,
100 éve nem produkált senki hozzá fogható eredménysorozatot.”
Az 1960-as évektől 1980-ig majd
minden versenykerületben minden versenyezni szándékozó tenyésztő meg kellett nevezzen 40 galambot és csak abból
versenyezhetett utanként 10 galambjával. Tíz verseny volt egy évadban (volt
néhány szezon, amelyekben 15 galamb
repülhetett egy csapatban). A rangját az
elért eredményeinek az adja meg, hogy
460-480 versenyző ellenében kellett hétről-hétre a csúcs közelében versenyezni.
Kotymán Imrének a program 150-850
km között mozgott, több 6-7-800 km-es
úttal, s ezt a jelenleg uralkodó versenytávolságokkal nem lehet egy lapon említeni.
Kotymán Imre neve fogalommá vált.
Az ő eredményeinek töretlen mivolta
példa nélküli a több mint száz éves magyar postagalambsport történelem távlatában. Ismert és sokat emlegetett neve
van a galambász nemzetek berkeiben.
Rendkívül eltérő módon fogott az eredmények kovácsolásához, hátat fordítva a
nálunk honos, sok esetben káros gyakorlatnak.
Száraz György
(felhasznált irodalom: szaklap archívum
1976/3. Tamás István, 1981/8. és 2017/7.
és 8. szám)
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Hetvenedik születésnapját ünnepelte az
A-10 Dunaharaszti Postagalamb Sportegyesület
Hetvenedik születésnapját ünnepelte
néhány hete az A-10 Dunaharaszti Postagalamb Sportegyesület. A Taksonyban megtartott, díjkiosztóval egybekötött rendezvényen visszaemlékeztek a
kezdetekre és meglepetésként egy hölgy
is értékelte, milyen manapság galambász feleségnek lenni.
A vendégeket - köztük Hegyi Györgyöt, szövetségünk elnökét -, akik ebből az alkalomból többen voltak, mint
az egyesület tagjai és hozzátartozóik,
Végh Kálmán elnök köszöntötte, majd
összegezte az elmúlt hét évtized történéseit.
- A 70 év – egy emberöltő. Nagyon
hosszú idő. Emlékek, lejegyzések alapján igyekszem bemutatni önöknek az
A-10 egyesület életét a kezdetektől
napjainkig.
A kezdet: 1948 – amikor a dunaharaszti fiatalok, a
környező falvakból,
valamint vidékről
felköltözött állatszerető galambimádók
már
beszélgettek
a postagalambokról és azok tartásáról. 1949-ben az
akkori
kormány
engedélyezte, hogy
a korábban megszüntetett társadalmi szervezetek újjá
alakulhatnak. Ekkor alakultak sorra
Magyarországon a
galambász egyesületek, ahol a dísz- és
röpgalambászok
még együtt alkották
az egyesületet, csak
később váltak szét
és külön szakágként
önállóan működtek
a postagalambászok.
1949 tavaszán a dunaharaszti kultúrházban alakuló gyűlést szerveztek
a galambászok, akiknek egy része már
tartott galambokat, díszgalambokat,
így velük együtt alakult meg az A-10
Díszgalamb- és Postagalamb Egyesület. Csak néhány nevet említek: Mezerics Miklós, Varga Gyuszi, Bányai János,

Rózsahegyi Jani, Peff István, Kiss Dezső.
Elnöknek Mezerics Miklóst választották.
Szembesülhettek a tényekkel: a postagalambokat haditudósítóként tartották nyilván, ezért tartásukhoz, és hogy
versenyezni tudjanak, rendőrségi engedély kellett, melyet a rendőrségtől
kellett kérni, de a Belügyminisztérium hagyta jóvá. A rendőrség kijött a
galambászhoz, környezettanulmányt
tartott, a szomszédoktól érdeklődtek
úgynevezett megbízhatóságuk felől. A
rendőrség részéről az ellenőrzés folyamatos volt, sőt a galambászok közül is
választottak ellenőröket, ők bejelentés
nélkül megjelenhettek.
A kezdeti nehézségek után már a
versenyzés is megkezdődött. Belföldi
utak voltak, vonaton szállították a galambokat a feleresztőhelyre. Egy központi óra volt a kultúrházban, ahová

kilyukadt a bicikli kereke vagy viccből
leengedték a gumikat, mert ilyen is
előfordult. Minden perc, minden másodperc számított. Kerékpárutat számoltak be a központi távolság miatt,
mivel egyesületenként csak egy bemérési pont volt.
Lassan az évek során, aki megtehette, már saját órát vásárolt, így társulhatott hozzá más galambász is.
1954-ben elkezdődtek a külföldi
versenyek is, ami újdonságot jelentett,
nagy várakozást okozott a galambászok körében. A versenyeket akkor
még kéthetente rendezték.
Kezdetben az A-10 kerületileg Hatvan városához tartozott, majd a B-01
budapesti tagszövetséghez sorolták
egyesületünket. 1989-ben kerültünk a
B-02 tagszövetséghez, ahol az első elnök Zempléni József volt.
Az elmúlt 70 évben 12 elnöke volt az

kerékpárral vitték a galambokat gyűjtésre, valamint az érkező galambok
gumigyűrűjét is. A gumigyűrűt borítékba tették és ráírták az érkező galambok idejét és a galamb számát. Az utat
a központi óráig többnyire kerékpárral
tették meg - már akinek volt -, ha nem,
akkor futva. Futni kellett akkor is, ha

A-10 egyesületnek, kiket név szerint is
megemlítek: Mezerics Miklós, Ginczer
Ferenc, Tóth László, Dobróczki István,
Haszon Nándor, Kiss Dezső, Tóth Kálmán, Kónya József, Móricz Attila, Szlama Márton, Fürst Ernő, Gábler Ferenc
és Végh Kálmán.
Az A-10 egyesület egy sor orszá-
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gosan ismert és elismert galambászt
nevelt, itt elsősorban a Standard király
néven ismert Tóth Kálmán bácsit említeném, aki standard kategóriában nem
csak országos, de nemzetközi elismertséget is szerzett. Olimpián is kiválóan
szerepelt.

Az igazán jó eredményekre 2006-ig
kellett várni. 2006-tól az A-10 egyesület újra a B-02 tagszövetség élére került. 2006-ban, 2007-ben, 2008-ban,
2009–ben és 2011-ben az A-10 egyesületből került ki a tagszövetség általános
bajnoka, Végh Kálmán. Az öt év alatt

1991-ben meghalt Tóth Kálmán bácsi és egy új generáció lépett előre.
Itt elsősorban Kéri János, Makkos
Tamás, Szlama Márton és Zwick Bandi nevét említeném: Makkos Tamás
1993-ban B-02 kerületi általános csapat harmadik helyezést ért el, Kéri
János 1994-ben B-02 kerületi általános bajnok, Lipcséből országos csapat
III.,
Aschaffenburgból országos I.,
Magdeburgból a Budapest Bajnokságban csapat I. Hely. A későbbi években
még Szlama Mártonnak volt egy B-02
kerületi csapat általános bajnokság 6.
helyezése.
2001 – nagyon nehéz év volt az
egyesület életében. Különböző okok
miatt egy rövid időre 5 főre csökkent
az egyesület tagsága. Nagy nehézségek
árán sikerült a létszámot stabilizálni,
így nem kellett a versenyzést felfüggeszteni.
A következő években kisebb-nagyobb sikerekkel működött az egyesület, egy-egy kerületi jó eredmény
született. Általában a jó erős középmezőnybe tartozott az A-10 egyesület.

megnyertük a rövid-, közép- és hos�szútávú versenyek valamelyik távját is.
2007-ben az ország élére kerültünk. Tőlünk került ki Magyarország
élversenyzője I. helyezett, Végh Kálmán és a Szuper Kupa országos első
champion tojó galambja is. 2010-ben
Nagy István révén megnyertük a kerületi fiatalok bajnokságát. 2013-ban
Geyerhosz Antal tagszövetség középtávú csapatbajnokság 2. helyezést ért el,
általános távon 3. lett. 2014-ben Kreisz
Antal hosszú táv 3. helyezést ért el a
tagszövetségben. 2015-ben standard
kategóriában olimpián 10. helyezést
ért el galambunk. 2017-ben Geyerhosz
Antal megnyerte a fiatalok bajnokságát
a tagszövetségben. 2018-ban Várszegi László Lipcse 4. Hely. Kádas József
2019-ben tagszövetségi hosszútávon 5.
helyezést ért el, Hochrein Antal 2019ben Radeburgból tagszövetségi 1. helyezett, s a Közép-Magyarországi Bajnokságban is első helyezést ért el.
A fenti eredmények alapján elmondhatjuk, hogy az elmúlt 70 év alatt számos díjat repültek galambjaink és mél-
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tón képviselték Dunaharaszti városát.
A jelen: jelenleg mintegy 16 taggal és
500 versenyzővel, azaz versenygalambbal versenyzünk évről-évre. Egyesületünk Dél-Pestet és a vonatkozó Pest
megyei települések galambászainak egy
részét tömöríti.
A város biztosítja
számunkra a minden igényt kielégítő
gyűjtőhelyet,
már
csak rajtunk múlik
a sikeres szereplés.
Úgy érzem, hogy
egységes a csapat,
várjuk a kihívásokat.
Bízunk benne, hogy
2020-ban sikeresen
vesszük a versenyeket. A fiatal és idősebb galambászok
egyaránt motiváltak.
Új év, új remények,
új fogadalmak. Ehhez kívánok minden
A-10 galambásznak
erőt, egészséget és
nagyon sok szerencsét. Hajrá A-10! fejezte be ünnepi beszédét Végh Kálmán.
Ezt követően mint kiderült, valódi meglepetésként,
előre nem is egyeztetve - az elnök párja kért szót.
- Mielőtt a férfiaké lenne a főszerep,
engedjék meg, hogy a háttérországról
is ejtsek egy-két szót. Itt pedig a nőké,
a társé a főszerep.
Mondhat bárki bármit, egy férfi
akkor elégedett, ha van egy olyan
hobbija, amibe belefeledkezhet, csak
a körülöttük levők hagyják békén. A
galambászat különösen egy ilyen hobbi. Nem probléma a hajnali kelés, az
eső, a forróság. Néhány órára mindig
be kell ülni a galambok közé a volierbe. Tubicám, kis gerlém, drágaságom – hangzanak a jelzők. Aztán jön
a hétvége, ilyenkor képesek órákon át
az eget bámulni, elmerülni egy réveteg
álomvilágba. Ez egy nagyon hálás állapot azért. Ilyenkor lehet holmi kérdésekkel zaklatni, hogy: „Ugye holnap
megejtjük a bevásárlást?”, Vagy „Drágám, venni kéne egy új cipőt nekem.”
Egyszer mertem megkérdezni, ha
egy időben engedik ki a galambokat
és a szomszédba már hazaértek, a tieid hol kódorognak? De megtanultam
bölcsen hallgatni.
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Feltűnik az égen egy galamb, rögtön
felkiált:
- Megjött az 561-es!
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lambjaim - mondta a Postagalambsportnak magyarul, hiszen az itt töltött
esztendők alatt már elsajátította nyel-
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vünket. - Kubában is versenyeztem, de
ott a szigetország adottságai miatt csak
rövid utakat lehet rendezni. Amikor ide
költöztem, hamar rátaláltam a magyar
galambászokra és a dunaharaszti egyesületben örömmel fogadtak. Végh Kálmán vett a szárnyai alá, az ő segítségével
egyre jobb eredményeket érek el.
Michel, aki egy Budapesten rendszeresen fellépő, közismert kubai
együttesben zenél és énekel, ráadásul
nagy áldozatokat hoz galambjaiért. A
család ugyanis Pesterzsébeten lakik,
a galambok meg Soroksáron vannak,
minden nap autóval jár ki hozzájuk.
Élete nagy vágya, hogy új dúcot építhessen majd otthona mellett.
A hetvenedik születésnapi díjkiosztón, mint említettük, nagyon sok vendég is volt. Köszöntötte az egyesület
tagságát Hegyi György, szövetségünk
elnöke is, aki egy emléklappal és serleggel érkezett. Megtisztelték a galambászok ünnepét a dunaharaszti és
taksonyi önkormányzat képviselői és a
velük jó kapcsolatokat ápoló kerületek,
egyesületek vezető is.
A hivatalos rész zárása után egy fergeteges bemutató következett, a Fedák
Sári Színház műsora, majd a vacsorát
egy hangulatos táncmulatság követte.
Furucz Zoltán

- Szerintem az előző is pont ilyen volt.
- Hogy-hogy ilyen? Nem látod, hogy
ez kék, az meg kovácsolt ?
Azóta minden egyes galamb érkezésének örülök.
És ez így van jól. Nekik a galambászat a fontos, nekünk nőknek minden
más.
De azért, ha 2020-ban még mindig
nem ismerjük fel a magasban érkező
galambokat, ne haragudjatok. Mi így
szeretünk benneteket - mondta Bak
Zsuzsanna.
Ezután került sor a díjak átadására.
Sorra fogytak a serlegek az asztalról,
ezek közül három egy olyan fiatalember kezébe került, aki egy kicsit kilógott a sorból. Egyrészt azzal, hogy
barna a bőrszíne, s azért meglehetősen
ritka, hogy a magyar postagalambászok között külföldiek is feltűnnek.
Michel Carballo Kubából költözött
Magyarországra évekkel ezelőtt, családot alapított és három gyermeke született.
Feleségével és egy, szintén kubai barátjával érkezett a díjkiosztóra.
- Már gyerekkorom óta vannak ga-
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A hagyományos angol postagalamb
tenyésztés és versenyzés titkai
Közismert az angolok kiemelkedő állattenyésztési kultúrája, így Charles
Darwin útmutatása alapján tenyésztik
a postagalambokat is. Az Angol Királyi Postagalamb Szövetség évkönyvei, a
Squils 2017 és 2018 alapján ma is látható, hogy viszonylag egységes módszerrel
oldják meg a rövidtávú, középtávú és a
maraton versenyekre küldött galambok
tenyésztését és versenyeztetését.
Az Egyesült Királyság legnehezebb
versenyeit skóciai és írországi versenyzők bonyolítják le Barcelonából, Pauból, amely egyeseknek akár 1300 km
(1000 mérföld) is lehet. Nagy-Britannia versenyzőinek helyzetét nehezíti,
hogy a versenytávolság utolsó részében
kell 40-50 kilométert a Csatorna felett
átrepülni, de kedvezőtlenül befolyásolja az eredményt a Golf-áramlat és a kiszámíthatatlan időjárási viszonyok is.
Az angol és skót versenyzők kitenyésztettek egy olyan versenygalamb
típust, amely képes a legnehezebb
körülmények ellenére is eredményesen versenyezni. Kapcsolatom a brit
tenyésztőkkel 1970-ben kezdődött,
amikor Colin Osman úrral, az RBRPA
(Royal British Racing Pigeon Assosiation) elnökével megismerkedtem, aki
1975-ben Budapesten járt a postagalamb olimpián és meglátogatta szerény
galamb dúcunkat is.
Az ő segítségével kerültem kapcsolatba James R. Duncan (Lessimouth,
Morayfirth) skót sporttárssal, aki két
éven keresztül küldte nekem a Racing
Pigeon and Racing Pigeon Picturial újságokat, amelyek szilárd alapot képeztek az ezutáni a galambtenyésztési és
versenyzési módszeremhez.
A brit sporttársak természetesen a
leghíresebb belga és holland, valamint
angol tenyésztők galambjaival dolgoznak, de a speciális domborzati, légi és
tengeri viszonyok miatt elég különleges tenyésztési módszereket alkalmaznak évtizedek óta.
A kitűnő versenygalambok 12 belső (nem látható) tulajdonságaira koncentrálnak, mint az intelligencia, a kitartás, akaraterő, tájékozódóképesség,
éberség, a fizikai erőnlét megtartása, de
a gyógyszerek nélküli tökéletes egészség is nélkülözhetetlen.
Az alábbiakban mutatjuk be egyik

brit tipikus tenyésztési és versenyzési
módszert, amely valószínűleg az európai kontinensen és akár Magyarországon is könnyedén alkalmazható.
Ez a módszer akár 20-30 galambbal
vagy sokkal nagyobb galamblétszámmal is alkalmazható.
Az alapfeltételek:
- Kiváló rövid-, közép- vagy hosszútávú, esetleg maraton versenyekre alkalmas galambállomány.
- Tökéletes egészségi állapot biztosítása – nem gyógyszerekkel, hanem természetes anyagokkal, gyógynövényekkel és ásványi anyagokkal.
- A fiatal galambok módszeres tréningezése, a túlterheltség elkerülése.
- Viszonylag kis létszámú, de kiváló
teljesítményű galambokat tenyésztenek
tovább.
A versenylisták és a díjazások évtizedek óta változatlanok és a sok éves
tapasztalat alapján készülnek, ezért a
galambokat erre szelektálták. Az igazán elismert, kiemelkedő teljesítmények a hosszútávú és a maratoni versenyek győztesei.
A brit sporttársak a természetes, az
özvegy, a totál özvegy és a kevert módszereket egyaránt alkalmazzák, sőt a
versenyidény közepén újrapárosítással, valamint számos speciális, motiváló módszerrel készítik fel a madarakat
az adott verseny megnyerésére.
Csak kiválóan felkészített madarakat küldenek a versenyekre – néha
csak 3-4 galambot, amelyek esélyesek
az élen végezni.
Az alkalmazott módszer igen egyszerű a javasolt versenyzési eljárásnál:
a tenyésztő kiválaszt például 12 db
legjobban versenyző özvegy hímet és
ezekhez párosítja a 12, a fiatalok versenyén legjobban szereplő egy éves tojót.
A másik dúcban található a 12 db
legjobb 1 éves hím, amelyek az előző
évben legjobban teljesítettek a fiatalok
versenyén. Ez a 12 db 1 éves hím 2-3
éves jól versenyző tojókat kap párként,
amelyek végig természetes módszerrel
versenyeznek, ahol a tojóknak kiemelt
szerepük van. Természetesen az időközben elveszett vagy megsérült galambokat pótolni szokták.
A brit tenyésztők a legjobban versenyző galambokból meghagyják az
első fiatalokat, amelyet a párok maguk

nevelnek fel a szezon kezdete előtt,
ugyanakkor – tekintettel a szűkös galambházhely lehetőségekre – viszonylag kis létszámú tenyészállománnyal
dolgoznak, amelyeket nagyon korán
párosítanak és a legkiválóbb versenygalambokból vagy azok leszármazottaiból állnak. A tenyésztés fő iránya az,
hogy a kiváló özvegy hímek párban a
kiváló egyéves tojókkal jelentik a fiatal
állomány közel 40 százalékát.
A tenyészgalambokat is két lépcsőben párosítják, hogy saját fiatalt, illetve
az özvegy hímek tojásait is fel tudják
nevelni, az első lépcsőben a saját fiataljait, a másodikban pedig az özvegy
hímek utódait.
Gyakran előfordul, hogy a legjobban versenyző özvegy hímekből ősszel
kiválasztott tojókkal egy-egy pár fiatalt
nevelnek, amelyek a következő évben
már néhány tréningen részt is tudnak
venni.
A brit módszer rendkívül hatékony,
mivel nem kell megvárni, amíg a nagy
teljesítményű galambok tenyésztésbe
kerülnek, hanem örökítő képességüket
minden évben lemérhetjük.
A brit módszer lényege a jó időzítés,
hogy a versenyzők és a „dajkák” azonos időben tojjanak le, így lehetővé
téve a kívánt fiatalok tenyésztését.
Az előző évben özvegy tojóként alkalmazott egyéves tojók a következő
évben már gyakorlott versenyzők lesznek, ugyanakkor az egyéves hímek saját fiatalt nevelnek, ami szintén nagyon
fontos eleme a brit versenygalamb tenyésztésnek.
A galambok létszáma rugalmas,
lehet kisebb és nagyobb létszámnál
is alkalmazni. De a lényeg az, hogy a
fiatalok legalább 30-40 %-a kiváló özvegy hímek és a versenyző tojók utódai
legyenek.
Ez a módszer lehetővé teszi tojók
egyenrangú szerepvállalását az özvegy
hímekkel, a koncentráltabb galambtenyésztést és versenyzést. Ez a brit
módszer minden egyéb módszerrel
kombinálható és a cél az, hogy csak
a legjobban versenyző galambokból
maradjanak utódok és így elkerülhető
csak a származási lap alapján folytatott
tenyésztés.
dr. Riesz István
Ayurveda - Garuda
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Útmutató: a jó tenyésztők mindezt tudják
A postagalambsportban sűrűn érnek
meglepetések minket. Az egyik tenyésztőt gyakrabban, a másikat ritkábban.
Ez arra vezethető vissza, hogy az egyik
sporttársnak jobb a megfigyelőképessége, mint a másiknak. Ez az adottság
különbözteti meg a mestert és azt, aki
soha nem válik azzá. (Ad Schaerlaeckens)
Nem látta?
Jos, aki azóta sajnos már elhunyt,
éveken keresztül járt ide, hogy velünk

együtt várja a postagalambok visszatérését. Ő maga egy nagyon jó rövidtávú
versenyző volt, de az évek elszálltak
felette, s elsősorban a hallása romlott
jelentős mértékben.
Ez még abban az időben volt, amikor rendesen szitkozódtunk, ha már
bent ült egy postagalamb a dúcban,
melyet mi még vártunk, mert nem
vettük észre, hogy miközben gyorsan
elszaladtunk könnyíteni magunkon, az
visszaérkezett.
Így emlékszem azokra a napokra
is. Csak tojókkal voltam, kint ültünk,
s várakoztunk, s egyszer csak hirte-

len felkiáltottam: „Itt van az egyik”!
Értetlenül nézett rám, mert semmit
nem lehetett látni. És Jos nem hallotta
azt, amit én. Hirtelen nagyon hangos
turbékolás hallatszott a dúcokból. Ha
valakiben csak egy minimális kis tenyésztői véna van, az tudja, hogy ez
mit jelent. És valóban: egy postagalamb már bent ült. Gyorsan a dúchoz
rohantam, s beengedtem.
Az, hogy nem vesszük észre, ha egy
postagalamb megérkezik, előfordulhat. De szerencsére a hallásom akkor
nem hagyott cserben, így csak egy fél

Ez a „vegyes, mindenféle” eledel
beválik a postagalambok etetésére?
– kérdezte T. Azt válaszoltam, hogy
a postagalambok ezt szívesen elfogyasztják, így számomra úgy tűnik,
hogy ez az eledel beválik. Bár az, hogy
a madarak „ezt szívesen megeszik”, még
nem jelenti feltétlenül azt, hogy ez egy
jó madáreleség. Erre ő azt válaszolta:
„Van Tilburgnál vásároltam, Koopman
és Versele Lagétól. Az anyám eteti a
postagalambokat, s az ember nem érti
miért, de válogatósak, nem fogadnak el
mindig mindent.”

percet veszítettünk körülbelül a regisztrált versenyidőből.

Így folytattuk a beszélgetést, egészen
addig, míg lassan indulnia kellett.
Elképedtem.
Visszakísértem az autójához, s azt
mondtam neki. „Mondd meg az anyádnak, hogy tegye vissza a madáreleséget
tartalmazó vödörnek a tetejét.” Elmagyaráztam, hogy miért javaslom ezt,
főleg olyankor, amikor a levegő páratartalma ilyen magas. Az ásványi anyagokból készült por felszívja a nedvességet, egészen addig, amíg nem telítődik,
s akkor a postagalambok már nem fogják szeretni ezt a takarmányt. Ugyanaz
vonatkozik azokra a termékekre, me-

Vegyes, mindent tartalmazó eledelek,
ásványi anyagok
Ha nem ülsz itt sokáig, akkor átjöhetsz hozzám, mondtam T-nek, aki
éppen akkor kezdett hozzá a postagalamb tenyésztéshez. A kezdőket
gyakran pácban hagyják. Mi történik
ilyenkor? Az új tagokat, rendszerint
szívélyesen üdvözöljük, majd ezt követően maguknak kell valahogy megtalálniuk a helyüket.

Postagalambsport
lyek csak porosított ásványi anyagból
állnak, mint például a vitaminok.
Pár nappal később újra beszélgettünk. Ismételten próbálkozott, vett egy
vödör vegyes táplálékot, s most, mind
megették a madarak. Ő meg otthon
hálából felolvasott az édesanyjának.
Jó versenyeredmény
Ezzel nagyon sok mindent meg lehet magyarázni. Mindennek megvan a
maga oka. Vegyük például az orléansi
verseny esetét, amikor négy sporttárssal együtt vártuk a postagalambokat.
Mielőtt megláttam volna egy galambot, éreztem, hogy rezeg a nadrágzsebemben a mobiltelefon. Láttam, hogy

X keresett, nem vettem fel a telefont.
Félórával később hazaértek a postagalambok. „Nem elég korán érkeztek”
- mondtam. „Szerintem, X is megelőzött.” A többiek elkezdtek nevetni: X?
Ez csak egy vicc lehet! Hiszen ő még
soha nem nyert díjat.
Kiderült végül, hogy X tényleg előttem végzett, s a többiek megkérdezték,
hogy miért volt ez az érzésem.
Ez több volt, mint megérzés. X-szel
szinte semmilyen kapcsolatom nem
volt. Évente jó, ha kétszer felhívott telefonon. Rendszerint olyankor, mikor
jó időeredménnyel érkezett, vagy legalábbis azt hitte, hogy jó eredményt
röpült.
Újra otthon
A postagalambsportban van több

2019 november
olyan dolog, ami megfekszi az ember
gyomrát. Az egyik, hogy vannak olyan
emberek, akik össze-vissza hazudoznak. Vannak olyan postagalambok,
melyek egy verseny után nem térnek
vissza a dúcba elég gyorsan, s éppen
ezért, be lehet bizonyítani, hogy jó galambok is veszítenek versenyeket. Sok
galambot kell tenyészteni ahhoz, hogy
sikeresek legyünk, legalábbis én így tapasztaltam.
Ha egy olyan postagalamb, mellyel
kapcsolatban azt éreztem, hogy elveszett, s mégis visszajön, akkor olyan
örömet érzek, hogy ezt nehéz szavakba
önteni.
Ez történt egy olyan versenyt követően, mikor egy tényleg nagyon jó

versenyzőmet elveszítettem. Három
nappal később, éppen felkeltem, mikor
a feleségem azt mondta: „Azt hiszem,
visszajött az elveszettnek hitt jó versenyződ”, s a dúcra mutatott. „Szerintem,
csak álmodsz” – mondtam. „Az a postagalamb vörös színű, volt valaha vörös
postagalambunk?” Már el is indultam a
dúc felé, mikor tényleg kiderült, hogy
visszaért a jó postagalambom.
Ha az ember elveszít egy postagalambot, majd aznap, vagy pár nappal
később idegen postagalambot talál
a dúcban, akkor nagy annak a valószínűsége, hogy a saját postagalambja
tért vissza.
Szintén előre lehet látni
Két évvel ezelőtt rosszul sikerült a
fiatal postagalambok versenye. A pos-

11
tagalambokat későn eresztettük fel, éppen ezért sokáig távol voltak, így este
sok hely üresen maradt. „Holnap reggel sokan vissza fognak térni” - mondtam az egyesületben. Kiderült, hogy
igazam volt. Honnan volt ez a meggyőződésem? A sötétség beállta előtt
sok postagalamb „elveszett” – amiből
arra lehetett következtetni, hogy nem
messze az otthontól vannak valahol.
De ennek az ellentéte is igaz. Ha egy
szétszakadt, katasztrófaversenyt követően kora este még nagyon kevés postagalamb érkezett vissza, akkor számolnunk kell veszteségekkel. Akkor
elképzelhető, hogy a galambok nem a
közelben tartózkodnak.
Még több
A postagalamb
magatartásának
nagy a jelentősége, de lehet, hogy
nagyon
rosszul
ítéljük meg a helyzetet. Én legalábbis így vagyok vele.
Így lehet, hogy egy
napon a madarak
túl sokat edzenek,
és micsoda formát
röpültek, gondolja
az ember. De lehet, hogy nem vettük észre az egerészölyvet, mely fent
körözött.
Ami
szintén
nagyon
megtévesztheti az embert, az az, amikor egy madár hirtelen
nagyon sok tollat veszít egyik napról a
másikra. Szuper formában volt a madár, gondoljuk, de ez nem így van. A
madarak ilyenkor éppen kipihennek
valamit. Az igazi formájuk, teljesítményük most alakul ki. Két, három hét
múlva.
Az is fontos előjel, amikor a versenynapokon várunk a kedvenceinkre. A más
versenyeken részt vevő postagalambok
minden irányból jönnek-mennek, de a
mi madaraink nem érkeznek. Ilyenkor
is arra kell számítani, hogy rossz eredménnyel zárjuk az adott versenyt.
És még sok mindent felsorolhatnánk. De mindenképpen meg kell
látnunk, hogy mi történik a versenyeken! A legjobb tenyésztők erre alkalmasak is!
fordította: Tordy Éva
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Nagy volt az izgalom a Közép-Magyarországi
Bajnokság második hallei versenyén
Egy remek versenyt rendezett több kerület is az idén július
elején Halléból, amelynek eredménye nem csak a kerületi
programokba számított bele, hanem az immár egyre népszerűbb Közép-Magyarországi Bajnokságba is. A startnál 362
tenyésztő 3790 galambja indult el a díjakért. Az alábbiakban
bemutatjuk kerületenként a legjobbakat.
B-I SZILASMENTE VERSENYKERÜLET
1. Szabó Hornos János
HU-2015-D-943760

kerületi 2. díja volt Radeburgból. A testvérei és rokonai kerületi 1. díjakat és élhelyezeteket szállnak rövid- és hosszútávon egyaránt.
Berki László takarmányával etetjük galambjainkat.
Külön köszönettel tartozunk Virányi Gergelynek a rövidés középtáv technológiában nyújtott önzetlen segítségéért.
A gondolkodásunkat jellemzi, hogy tiszteljük a más
sporttársunknál kiemelkedő galambokat, és a tenyésztők
szakmai tudását. Csak köszönettel tartozunk a kerület vezetőségének, akik a saját galambjaiktól veszik el az időt, hogy
zökkenőmentes, a galambok érdekeit szem előtt tartó versenyre kerülhessen sor.
2. Mátyók György
HU-2017-R-101918
3. Janda István
HU-2016-D-101407
(Halle I-nél bemutatkozott)
VILLÁM KLUB
1. Grampsch István
HU-2017-02-51822

Szabó Hornos János vagyok, 58 éves a B-I kerület, B-10 civil
társaság versenyzője. 12 éves koromtól tartok galambokat.
Dryvit hőszigeteléssel foglalkozom, a szakmám és a galambok miatt az egészségi állapotom megromlott, súlyos asztma lépett fel. Az elért eredményeket a fentiek figyelembe
vételével kell értékelni, hiszen a galambdúcba nem tudok
bemenni.
A versenyzésben a 81 éves édesanyám, a szomszédom,
Pesti Pál, és a 60 kilométerre lévő bátyám van segítségemre.
A 80-as évek elejétől kezdődően a Cattrysse galambok
megszállott hívei vagyunk. A Csönge Béla által behozott
Cattrysse galambok utódai kerültek egyesületünk több
versenyzőjéhez, akik ezt követően kiugró versenyeredményeket értek el. Országos 1. champion tojó (Kincsem Pataki
Tibornál), kerületi 1. champion tojó 1 évesen, kerületi 1. díj
(Kálmán Ferencnél) stb. Cattrysse utódokhoz Tóth Sándor
egyesületi társunk által tenyésztett galambok által jutottunk
hozzá.
2004-től kezdődően özvegy hímekkel versenyzünk.
2010-ben a B-III. kerület hosszútávú bajnokságában 2. lett a
csapatunk, a Budapest Bajnokságban 7. lett a csapat. Ezt az
évet a hosszú utakon az alacsony métersebesség jellemezte.
A jól teljesítő galambokat leállítjuk.
Állományunk tovább Erősödött, főleg rövid- és középtávon Daróczi Csaba 2011-ben a Budapest Bajnokságban
kiválóan szereplő csapat megkapásával.
A zóna 1. díjat repült HU2015-D-943760 számú KK h
apai ágon rokontenyésztett Cattrysse, anyai ágon általunk
rokontenyésztett Desmet Matthyjs. Az anyai ág szülei Pató
Józseftől származnak. A galamb a kerületet 20 perc, a zónát
5 perc előnnyel előzte meg! A galambnak az előző évben

2. Pintér Zsolt
NL-2018-1104178
3. Grampsch - Kancsár
HU-2016-02-45212
DUNAKANYAR TAGSZÖVETSÉG
1. Hunyadi László
GB-2016-B-20950

Hunyadi László vagyok, 1940-ben születtem. 1967-óta
vagyok A-03 postagalamb egyesület tagja. Az utolsó két év
kivételével kb. 15-20 évet voltam az egyesület elnöke, gyerekkoromtól fogva galambászom.
Húsz éve egy Angliában élő barátommal közösen Hunyadi & Forest néven versenyzünk.
A Dunakanyar versenykerület Halle II. versenyen értük
el ezt az eredményt, a GB-2016-B-20950 hím galambbal.
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Ugyanezen a versenyen a harmadik galamb is a mienk volt.
Annak nagyon örültünk, hogy az eredmény elég ahhoz,
hogy a KözépMagyarországi Bajnokságban egyén 2. és csapat 2. legyünk.
Kívánok mindenkinek hasonló eredményt!
2. Kóczián József
HU-2017-R-124393
3. Hunyadi & Forest
HU-2017-D-252093
HATVAN ÉS KÖRNYÉKE
1. Mészáros László
HU-2014-D-806251
2. Dulai László (Dulai-Fogarassy)
HU-2015-D-864853
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egymás között oda-vissza utaznak a tenyészgalambok. Sok
szakmai jótanácsot kaptam, amelyek az özvegységi versenyzésben nagyon sokat segítettek.
Dobogós galambjaim:
Halle II. - HU-2015-D-864853 2. Helyezett, 07-es kerületben 2. champion 11 úttal.
3. Mészáros László
HU-2014-D-764151
ESZTERGOM TAGSZÖVETSÉG
1. Konrád János
HU-2014-O-29080
(Halle I.-nél bemutatkozott)
2. Komáromi Tibor
HU-2017-D-280277
3. Merész Pál
HU-2017-D-279580
KOLUMBIA SPORT KLUB
1. Horváth Imre
HU-2016-N-00150
2. Orosz László
HU-2018-D-357260

Fogarasy Sándor vagyok, Nógrád megyében lakom Kálló
községben, 56 éves vagyok. Az 1980-as évektől versenyzek,
40 éve. Galambjaim nagyrészt Dulai Lászlótól és Dorner
Györgytől származnak, nagyrészt a régi Malina galambok
leszármazottjai (Devriendt, De Baere, A. Leus). Ehhez kaptam Rucz Devriendteket, Gaby Vandenábeleket.
Eredményeim többnyire hosszútávon kiemelkedőek.
Dobogós galambjaim: Radeburg - HU-2017-D-256570
2. helyezett, Halle I. - HU-2018-D-367118 2. helyezett

Dulai László vagyok, Nógrád megyében lakom Kálló
községben, 65 éves vagyok. Az 1980-as évektől versenyzek,
40 éve.
A 07-es tagszövetség kerületi elnöke vagyok. Azon munkálkodom, hogy a Mátra-alja kerületei közösen szervezzenek országos versenyeket.
Állományom alapját a Malina galambok képezik. Bárdos
Istvántól kaptam Gaby Vandenábeleket.
Dorner Györggyel 40 éves sportbarátságot ápolunk,

3. Serfel Attila & András
HU-2016-17-91117

Serfel Attila vagyok, Újhartyánban élek a családommal.
Az A-32 kakucsi egyesületben versenyzem már 2007 óta
kisebb-nagyobb sikerekkel. Édesapámmal 2016-ban kezdtünk közösen röptetni. Első galambjaimat Édesapámtól és
Kancsár Ferenctől kaptam. Ezek a galambok és utódaik képezik az állományomat jelenleg is.
Kedvenceim a közép- és hosszútávú utak, özvegységi
módszert alkalmazok. Állományom 100-120 db galambból
áll, ebből 40 db a versenyző.
A legnagyobb sikereket a HU2016-17-91117-es hímmel
értem el eddig. 2017-ben 7, 2018-ban 10, idén pedig 9 helyezést szállt. 2018-ban Halle I-ből a Közép-Magyarországi
Bajnokságban 1. helyezést repült 5.327 társával szemben.
Az idei évben pedig a Halle II. versenyen érte el a legjobb
eredményét, ami kerületi 3. helyezést ért.
Minden sporttársnak sok sikert kívánok a továbbiakban!
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Hogyan osztályozzuk a postagalambokat?

Minden távhoz egy adott postagalamb típus tartozik
Nem csak Belgiumban és Hollandiában
tesznek különbséget a bajnokságban a
versenyek között a különböző távolságok alapján, s végsősoron az azon induló postagalambok között is. A rövid
utak rendkívül népszerűek. Ugyanezt
azonban elmondhatjuk a középtávú futamokról, illetve a maraton távokról is.
Szinte mindenütt megtalálhatók a specializálódás jelei a különbözőképpen
sikeres dúcok esetében. S személyes
meggyőződésem szerint ez jól van így.
A sprintversenyeken induló postagalambok csak mintegy 200 kilométert tesznek meg. Általában nem kell
többet röpülniük. Ezek a rövidtávok a
közép- és hosszútávú versenyek esetén
csak edzésnek számítanak. Normális
röpülési menet során a közép- és hos�szútávon induló galambok túl lassúak
ezeken a távokon. Ez azt jelenti, hogy
ezek a postagalambok nem veszik fel
gyorsaság vonatkozásában a versenyt a
rövidtávon induló postagalambokkal.
Ugyanez vonatkozik a hosszútávú versenyre (600-tól 800 km) és a maraton
versenyekre is (800-1200 km).
Ez azt is jelenti, hogy a különböző
távokon versenyző postagalambok
nem egyformák. Egy rövidtávon induló eredményes postagalamb esélytelen
az 1000 kilométeres távon, egészen
biztos, hogy ha ilyen versenyen indítjuk, nem fog díjat szerezni. Ő a puszta túlélésért fog küzdeni, éppen ezért
nem is indítjuk ezen a távon. Sokkal
inkább arról van szó, hogy fedezzük fel
a különböző testi adottságokat, szemmel látható különbözőségeket.
Ez azt is jelenti, hogy amennyiben
fordítva tesszük fel a kérdést, akkor
vizuálisan meglévő különbségek alapján keressük a különböző területekre
alkalmas postagalambokat.
Mivel a rövidtávú versenyeken csak
200 kilométerig terjed a versenytáv,
ezért az ezen induló postagalambok
esetében bizonyos kisebb testi hiányosságok nem okoznak gondot, melyek 300 kilométeres táv esetén már
problémát jelenthetnek. Az ezeken a
rövidtávokon induló galambnak nem
feltétlenül szükséges, hogy izmos háta,
perfekt szegycsontja legyen. Az izomzatban vagy az emésztőrendszerben
jelentkező kisebb probléma sem tűnik

fel, vagy szinte csak alig, mivel minden
postagalamb 100 vagy 200 kilométert
minden további nélkül meg tud tenni.
Amire ezeknek a madaraknak azonban mindenképpen szükségük van, az
a nagyon heves vágy, a kiváló navigációs rendszer, illetve az a készség,
hogy egy partner, egy fiatal postagalamb vagy a tenyésztő vonzereje miatt
visszatérjenek a dúcba. Egy bizonyos
feszültségnek, dinamizmusnak, robbanékonyságnak mindenképpen kell
lennie ezekben az galambokban, mintegy adottságként.
Mindenesetre, arra figyelnünk kell,
hogy abban az esetben, ha hosszabb
ideig tartjuk kosárban a postagalambot, vagy hosszabban röptetjük, akkor
ez a robbanékonyság sérülhet. A nyugtalanságuk miatt is a kosárban ülve sok
energiát veszíthetnek, így elképzelhető, hogy túl gyorsan röpülne, de közben kimerülten meg kellene szakítania
a hazaútját.
Olyan tenyésztőknél, akik a rövidebb távokra specializálódtak, gyakran tartottam a kezemben postagalambot, melynek vibrált a szárnya.
Ezek olyan postagalambok, melyeket
a belső nyugtalanságuk miatt szinte
alig lehet megfogni, kézbe venni. De
ezeknél a postagalamboknál is vannak jellemző külső jegyek: arányos
testalkat, jelentős izomtömeg, mely
alkalmassá teszi őket a gyors repülésre. A várhatóan rövid röpülési idő
miatt nincs szerepe annak, hogy az állat tömege 10 grammal több, vagy kevesebb. Ami viszont nekem mindenképpen feltűnt, hogy az ő esetükben
az üveges tekintet nagyobb arányban
található. A kiváló versenyeredményt
elért egyedeknél az írisz nagyon jól
strukturált volt, de ennek ellenére találtam sok üres, nem feltétlenül kifejező tekintetet.
A középtávtól kezdve viszont szükséges a tökéletes testfelépítés. Ahhoz,
hogy 300 vagy 500 kilométert sikeresen meg tudjon tenni, nem lehet a
postagalambnak semmilyen testi hiányossága, mivel ezeken a távokon a
fiziológiai hibák döntenek a győzelem
vagy vereség kérdésében. Ha túl kemény az izomzat, labilis a hát, esetleg
rosszul működnek a belső szervek, ez

mind olyan kizáró ok, mely többé vagy
kevésbé megakadályozza azt, hogy a
versenyt követően egy elégedett postagalamb üljön a fészken.
Ehhez a távhoz rugalmas izomzatra
van szükség, a test bizonyos szintű stabilitására, kiváló anyagcserére, a belső
szervek esetében minimális hiba sem
lehetséges. De ezen a távon is, a rövidtávhoz hasonlóan nagyon nagy szerepet játszik az, hogy a postagalambban
legyen egy komoly hazatérési vágy, és
előfeltétel a hibátlan orientációs képesség is.
Belgiumban ezeket, az ilyen paramétereknek megfelelő postagalambokat főleg a Bourges - Chateauroux
közötti távon találjuk. Sok nyertes galambot tartottam a kezemben Antwerpen környékén, s minden esetben meg
kellett állapítanom, hogy mindig kicsit
kisebbek voltak az átlagosnál ezek a
madarak, annál, mint amekkora galambokat a sprintversenyeken láttam.
Egy 500 kilométeres verseny során 15
gramm súlykülönbségnek már jelentős szerepe van, igazán nagyra nőtt
postagalambokat nem találunk ezen a
távon. Az 500 kilométeres táv sokkal
jobban igénybe veszi az állatokat, mint
a 150 km-es.
S 400 kilométer felett már nagyon
számít a minőség. A versenyeken
győztes postagalambok esetében, itt
a helyi versenyzőkre gondolok, már
sok versenyzőt tartottam a kezemben, de csak egyetlen olyan volt,
amelyiknek kicsit problémás volt a
háta. És ez egy olyan versenyen volt,
ahol majdnem 1900 m/perc sebességgel röpült. De ez a sportgalamb
csak ezen az egyetlen ilyen versenyen indult, ennek ellenére vezette a
győztesek listáját. Most Kínában van,
ott talált gazdára. Ha őszinte akarok
lenni, én is eladtam volna, akár egy
alacsonyabb árért is.
Soha nem fogom elfelejteni Dirk van
Dyck Rambo, Kannibal vagy Bourges
nevű postagalambjait. Nagyon hasonló alkatú madarak voltak, acél szilárdságúak, s a szemük: mintha gyémánt
csillogna. Mikor jó idő volt, hátszél és
hőség, ezeket a versenyzőket képtelenség volt legyőzni. Nem véletlen, hogy
ez a vérvonal szerte a világon nagyon
sok bajnokot hozott. Mindenképpen
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meg kell említenem, hogy Kannibál egyik lánya, die Goldene Lady (az
Arany Hölgy, melyet egy árverés során
Dirk elárverezett a Gouden Duif javára, Gerard Koopmannhoz került. Ő lett
a Kis Dirk lánya. A Kis Dirk nagy mértékben hozzájárul a Koopmann dúcok
világhírnevéhez. A Kis Dirkből lett
Dirkje, ő lett Jan Hooyman csapatában
a világhírű Harry anyja. Ez egy végtelen spirál, melynek az elején Gummar
Leysen Oude 03 nevű postagalambja
áll. Ritkán láttam tökéletesebb postagalambot, mint az Oude 03, s ez vonatkozik mind a megjelenésére, külsőjére,
mind a szemére. Sajnos egy fiatalkori
paratífusz fertőzést követően terméketlenné vált.
Mivel már csak megszokásból is
minden jó postagalambnak a szemébe
nézek, úgy éreztem, mikor ránéztem,
hogy a pupillái egy kicsit mintha kisebbek lennének. A szemei ugyanolyan kifejező
erővel bírtak,
mint a ragadozók szemei. A
szemek vakító
színére gondolok, mely
részben abból
adódik, hogy
a pupilla és a
körülötte lévő
gyűrű az íris�szel összeér.
Aztán 700
kilométernél
egy másik világ kezdődik.
A hosszútávot ismételten
két kategóriára kell osztanunk. Vannak
az egynapos
hosszútávú
versenyek, és
az úgy nevezett éjszakán
átívelő versenyek, melyek 1000 kilométernél kisebb távra korlátozódnak.
Mintegy 800 kilométer az a táv, amikor
a futam a start napon lebonyolódhat.
De biztosan nem vonatkozik ez a teljes
indulói táborra, nem, itt is csak a versenyzők krémje alkalmas erre a csúcsteljesítményre, és repül vissza még aznap, a verseny napján a saját dúcába.
Ha minden 700 kilométernél hos�szabb távot hosszútávnak nevezünk,
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akkor két különböző postagalamb formáról és típusról beszélünk egy kalap
alatt.
Nézzük meg először a kisebb hos�szútávú versenyt, a 600 és 800 kilométer közötti távon. Ilyenkor találunk
olyan méretű postagalambokat, mint a
középtáv esetén. A különbség az izomzatban és a temperatumában található.
Közöttük nem találunk nyughatatlan,
vagy izgatott állatot. Ők inkább békés,
nyugodt egyedei a fajtájuknak. Hiszen
itt az a cél, hogy ezek a postagalambok
a feleresztés napján visszaérjenek a saját otthonukba. Ezek mobilizálják az
utolsó energiáikat is annak érdekében,
hogy a sötétedés beállta előtt visszaérjenek. Az izomzatuk rugalmas, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy egy svungra a nagyobb távolságot meg tudjanak
tenni.
Az izomzatuk ruganyos, ezt lehet
érezni, mikor kézben tartjuk őket. Az

versenyeken egyetlen gramm súlyfelesleget sem lehet cipelni, s a méret és a
súly összefüggenek egymással.

emberben az a benyomás keletkezik,
hogy az izomrostok egészen másként
alakulnak, mint azoknál a postagalamboknál, melyek rövidebb távokon
indulnak. Az egészen biztos, hogy itt
szinte egyáltalán nem találkozunk
atléta termetű alkattal. Pont az ellenkezőt tapasztaljuk. Inkább itt átlagos
méretű, esetenként kisebb madarakat
találunk közöttük. Ha egy kicsit utána
gondolunk, akkor érthető: ezeken a

újra szárnyra kelnek, hogy minél hamarabb hazaérjenek. Egy este számukra elég ahhoz, hogy regenerálódjanak,
hogy újra összeszedjék az erejüket,
mely a hátra maradt kilométerekhez
szükségesek.
„Széles mellkas, ujjnyi vastagságú
izmok, a farok egy tollban végződik tévedés! Ezeken a távokon általában
nagyon vékony testalkatú galambokat találunk, nagyon lapos izomzat-

Foglalkozzunk most a maraton
postagalambokkal. Ezeken a versenyeken egy más fajta postagalamb
szükséges a győzelemhez. Egészen
biztos, hogy ebben a kategóriában a
győztesek között nem találkozunk dinamikus, robbanékony és feszültséggel teli versenyzőkkel. A „kilométer
zabáló”, nagy távokat berepülő madarak között inkább nagyon nyugodt,
figyelő és inkább lassú galambokat
fogunk találni. Ezekre a távokra már
hosszú ideje kitartó, állhatatos állatokat tenyésztenek, melyek nagyon jó,
gyors regenerációs képességgel rendelkeznek.
Ők egyszerűen megrepülik a maguk
távját, keresnek maguknak egy helyet,
ahol alhatnak éjszaka, s kora reggel
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tal. Kicsit ösztövér alkat. Hosszú, nem
feltétlenül a szegycsonthoz tapadó
izomrostokat találunk, közöttük ritkán
találkozunk Adonis alkatú állatokkal.
De közöttük is nagyon sokféle postagalambbal találkozhatunk.
Ha a szárnyakat nézzük, gyakran
látunk kimondottan „lassú” szárnyakat, melyekkel szinte suhanni, siklani
lehet a levegőben, nem gyorsan repülni. Nem erre a távra tenyésztették őket,
vagy erre lettek ők kiválasztva, sokkal
inkább makacsságuk és állhatatosságuk miatt kerültek a maraton csapatba. A maraton győztesei általában az
utolsó 200 kilométeren vetik be teljes
tudásukat, s nem közvetlenül a startot
követően.
És ez az a 200 kilométer, melyen a
rövidtávot sikerrel megrepülő madarak elbuknak. Ők mindent bevetnek
annak érdekében, hogy még aznap
késő este visszarepüljenek, és éppen
ezért elhasználják az összes tartalékukat, amit zsiradék, szénhidrát és fehérje fronton felhalmoztak. Ha akár késő
este vagy másnap reggel elindulnak

vissza, akkor már nem áll rendelkezésükre az a tartalék, amelyre ahhoz
lenne szükségük, hogy gond nélkül
visszaérjenek. Az izomzat „kiégett”,
már nincs benne elég energia a munka
folytatásához.
Ez egy nagyon szenvedélyesen küzdő maratonos galamb esetén egészen
biztos, hogy nem, vagy szinte biztosan
nem fordulhat elő. Ő nem meríti ki magát a visszaindulás előtt, inkább kipiheni magát. Ha a visszaúton nem találkoznának rendre ragadozókkal, akkor
szinte semmilyen veszteséget nem kellene elszenvednünk ezeken az utakon.
Természetesen, ez a kijelentés akkor
érvényes, ha a postagalambokat azokra a távokra kosarazták be, melyekre
tenyésztették őket. Nekem személyesen az a postagalamb jelenti a csúcsot,
amelyik mintegy 14 óra és 800 kilométer repülést követően este sötétedéskor újra szárnyra kell, s megcélozza az
otthoni dúcot. Le a kalappal Chapeau
előtt és nagyon köszönjük azoknak a
sporttársaknak, akiknek ilyen versenyzőik vannak.
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Sokszínűség a legkülönbözőbb tulajdonságokkal - ez a lényeg. Az én
szememben azonban még különös jelentőségű, hogy az itt, Németországban keresett „mindenre alkalmas postagalambot” közelebbről megtekintsük
és elemezzük.
Az 1990-es évek vége felé és az ezredforduló környékén széles körben
lehetett találkozni a versenyeken ilyen
madarakkal. Milyenek azok a postagalambok, melyek 200 és 700 kilométer
közötti távon bárhol egyaránt elindulhatnak?
Az utóbbi évtizedekben egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a
teszttelepi versenyek. Az 500 kilométeres, vagy annál hosszabb záróversenyeken az abban az évben született
postagalambokban minden energiánkat, tudásunkat összeszedve is, hiába
próbálunk ellenérvet, hibát találni,
nem sikerül.
Lehet, hogy ez már az új típus és nekünk erre kell figyelnünk?
Franz Steffl
fordította: Tordy Éva

Riesz István Dr. (Ayu) Hon és Kustyán Tamás:
Ayurveda és a Postagalamb
Könyvajánló
Az „Ayurveda és a Postagalamb” című könyv élő bizonyíték arra, hogy a természet erejével
is lehet klasszikus galambokat nevelni, versenyeztetni generációkon keresztül. A könyv az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása lapján készült, hogy hatékony és biztonságos
alternatívát nyújtson az indokolatlan és felesleges antibiotikum használatra.
Mit tartalmaz a könyv?
Az ayurvedikus gyógynövényalapú gyógyászat magyarországi megismertetése 1990-től humán- és állatgyógyászat területén.
Innovatív kombinációja a német tenyésztésnek, az angol versenyzésnek és a gyógynövényes
gyógyászatnak.
Postagalambsport újságban megjelent szakcikkek összefoglalója a folyamatosan javuló teljesítményt mutató galambállományért.
Hazai és külföldi szakemberek tapasztalata az ayurvedikus készítmények alkalmazásáról:
Kustyán Tamás, Dr. Mátray Árpád, Nagypál László, Wiedermann Károly (Szlovákia), Mihai
Badiu (Románia).
Humán- és állatgyógyászati gyógynövényes katalógusok
Kinek ajánlott a könyv?
A csúcson lévő, vagy oda igyekvő tenyésztőknek.
Környezetbarát, innovatív megoldást kereső tenyésztőknek.
Hol kapható?
Magyar Postagalamb Sportszövetségnél		
Magyar Ayurveda Gyógyászati Alapítványnál:
Garuda Trade Kft-nél: 				

E-mail: info@postagalamb.hu
E-mail: garuda@garuda.hu; Tel.: +36-1-331-2316
www.garuda.hu webáruházban

Ára: 3990 Ft

Postagalambsport

2019 november

17

A sikeres idei versenyek után jövőre rendezettebb,
átláthatóbb viszonyokat szeretnének a váci FCI teszttelepen
Ismét sikeres évet zár a váci FCI teszttelep. A tapasztalatokat mérlegre térve
2020-ra számos változást terveznek,
s ebben számítanak a sporttársak támogatására is. Bacskai Sándor, a váci
teszttelep tulajdonosa így foglalta össze
véleményét:
- A Vácott újjáépített teszttelepen
szeptember 14-re írtuk ki a fiatalok
záróversenyét. Az év elején 1270 fiatal
galamb érkezett a teszttelepre: Kína,
Japán, Tajvan, Belgium, Németország,
Hollandia, Lengyelország, Csehország,
Horvátország, Szlovákia, Románia
postagalambászai gondolták úgy, hogy
a 2019-es évben újfent megmérettetik
fiataljaik jobbnak ítélt egyedeit. Vannak tenyésztők, akik 2-3-4 tollat leváltott galambokat neveztek, míg mások
olyan fiatalt is küldtek, amelyeket még
tömni kellett.
Minden galamb a telepre érkezést
követően, a koruknak megfelelő kezelésekben, oltásokban lett részesítve.
Egy ilyen nagy tömeg, melynek tagjai
sok-sok galambásznál meglévő nyavalyákat hozzák magukkal. A fiatalok
kéthetes karanténban átestek a tűzkeresztségen. Jelesül oltva, itatva lettek.
Ezt követően bélregeneráció következett. Mindezek után egy bejáratott vitaminozási programot hajtanak végre.
Minden érkező turnusban volt
olyan fiatal, amelyik elkülönítésre került. Addig tartott a külön karantén,
míg teljesen lábra nem állnak, ekkor
mehettek a közösségbe.
A kiszoktatás nagyon egyszerűen
megy. A karantén idején mindvégig élvezhetik a kilátást, megszokják a környezet 180 fokban látható szegmensét.
A galambkomplexum, amilyen hos�szú, ugyanolyan hosszú volier tartozik
hozzá. Mivel a Naszály és a Dunántúl
hegyei közel vannak, ezért a héják kiveszik a vámot. Nem kevés a szárnysérültek száma.
Szemet gyönyörködtető látvány a
több száz fiatal repülése, majd leülve
azonnal a galambházak előtt elterülő
füves részt veszik birtokba, napoznak,
pihennek nap, mint nap.
Terv, amely 2020-ban bevezetésre
kerül: pecsét a szárny fonákjára, így ha
bármelyik elcsavarog vagy a közös tré-

ningek valamelyikéről nem tér vissza
a hovatartozása válik ezáltal ismertté.
Május 25-én összeírás, akinek nincs
meg, két hétig pótolhatja a galambját
(héja, vagy elcsavargott), küldhet helyette másikat. Mivel óriási falka van,
ha felrepül vagy tréningek alkalmával
idegen galamb is beszáll és itt marad,
az az internetre felkerül, a gazdája kapcsolatfelvételt követően benevezheti.
Egy 2019-ben történt eset: a fiatalok, szinte az egész falka egy alkalommal eltűnt órákra, visszaérkezésükkor
hoztak magukkal 4 darab szlovák fiatalt egy azon tenyésztőtől, a lengyel
határ közeléből.
Nem lehet megkerülni a következőket 2020-tól. A teszttelepre érkező
fiatalokat csak a helyszínen történt nevezési díj átadása ellenében fogadjuk.
Amennyiben ez nem történik meg,
viheti vissza a galambját. Van, aki úgy
gondolja, most nem fizet be, de ha a
galamb díjat nyer, lemond a teszttelep
javára az összegről. (Bacskai Sándor a
teszttelep tulajdonosa, nem fogadott el
eddig, sem a jövőben úgyszintén ilyen
összeget.) Van olyan külföldi tenyésztő,
aki 40 galambot küldött, de a nevezési
díj mind a mai napig nem került befizetésre.
A Vácott működő teszttelepet nem
a szeretetszolgálat tartja fenn. Nagyon
jelentős összeget kell fizetni a takarmányozásra vásárolt keverékért, nem beszélve a gyógyszerek, vitaminok beszerzési áráról. A tréningek, előversenyek,
záróverseny költségei is jelentősek.
Volt olyan külföldi, aki a záróversenyre magával hozta a nevezési összeget. A galambjai nem nyertek semmit,
amikor távozott, a két napi lefoglalt
szállásdíjat sem fizette meg. Mondván:
Bacskai Sándor fogja rendezni ezeket.
Ezért a nagy külföldi névtől, nevektől
most már nem ájulunk el. Csak és kizárólag a rendesen (a fiatalok leadásakor) fizető embert, embereket becsüljük meg. Ha 1-2 napi szállásigénye van
bárkinek, meg lesz adva a szállásadó
címe, telefonszáma, ha fizet, lesz szállás, ha nem, akkor rá van bízva mit lép
ezután.
Ha bárki úgy dönt, támogatni kívánja anyagi vagy természetbeni juttatás formájában az alapítványomat, a

Magyar Postagalambászokért Alapítványt, nagy tisztelettel fogadjuk.
Egy, csak egy példát tudok felmutatni: Kóczián József barátom a teszttelepre hozott fiatalok nevezési díját
azonnal kifizette és az alapítványt is
természetbeni ajándékkal támogatta.
Kóczián József birkát ajánlott fel, mely
a záróverseny sokszínű élelmezését
elősegítette. Köszönettel vettük ezen
felajánlásokat. Kóczián József nem az
a kategória, aki eszik-iszik többször
többfélét, majd angolosan távozik.
Mindvégig velünk maradt, mi több, a
nagyérdemű szórakoztatásából is kivette a részét.
A záróverseny 2019. szeptember
14-én volt. Az 1270 teszttelepre érkezett fiatalból a tréningek, előversenyek
után a záróversenyre 508 galambot
kosaraztunk, Teplice városából startoltatva, 490 km-ről. A teszttelepre 399
galamb érkezett vissza. Összességében
ez egy jónak mondható évjárat volt. A
fiatalok nagy részét hazai sporttársak
küldték. Valamennyiüknek nagy köszönet jár.
Az időjárás a szebbik arcát mutatva,
elősegítette a galambok visszatérését
a teszttelepre, a vendégsereg önfeledt
szórakozását is elősegítve. Összegezvén: a videórendszernek köszönhetően tudottá vált, hogy szeptember 14én több mint ezer vendég fordult meg
a teszttelepen.
Sajnos a váci sporttársak még mindig ott tartanak, hogy a teszttelepről
hazatérő sporttársakat vallatják, milyen volt, érdemes volt-e elmenni stb.
Ha és, amennyiben hihetünk a szóbeszédnek, sok kiváló galambász él Vácott. Uraim, az ajtó nyitva áll, tessenek
galambot hozni, még az is előfordulhat, nyerhetnek nem elhanyagolható
szép díjat, díjakat. A személyes jelenlét, az átélt élmények semmivel fel nem
cserélhetők.
Sok segítőm volt, hiszen az ezer
embert kiszolgálni nem kis erőpróba.
Kovács József és Rácz Zoltán Szabadbattyánból, Tóth József családostól,
Gönczöl Ferenc (Vác) családostól felügyelték a sütés-főzés valamennyi fázisát - fejezte be az idei tapasztalatok
összegzését Bacskai Sándor.
Száraz György
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A csongrádi U-02 Postagalambsport Civil Társaság megrendülten tudatja, hogy
KOTYMÁN IMRE sporttársunk 2019. november 5-én, életének 82. évében elhunyt. Emlékét megőrizzük. Nyugodjon békében. U-02 Civil Társaság
Köszönetet mondunk mindannyiuknak, akik drága szerettünk Kotymán Imre temetésén megjelentek részvétüket, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

,
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy
HECMAN JÓZSEF életének 74.,
HORVÁTH JÁNOS életének 81.
évében elhunyt. Több évtizeden keresztül a tatabányai kerület és a C-02
egyesület kitűnő versenyzői voltak.
Temetésükön a kegyelet virágaival,
galambok felengedésével búcsúztak
tőlük sporttársai. Nyugodjanak békében. Emléküket szeretettel megőrizzük. C-02 egyesület tagsága, G-02-egyesület

Szövetségi információk
Szövetségi iroda nyitva tartása, ügyintézés:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00 - 13.00
Elnöki fogadónap:
minden hónap első keddje
Szövetségben kapható könyvek:
Bárány István: Galambtartási

1x1			1500.-

A szervezett magyar galambtenyésztés
szakirodalmának bibliográfiája 1831-2015

4000.-

Gyulai József: Anker Alfonz a zseniális
postagalamb tenyésztő levelei tükrében

2500.-

Kerekes János: Anker Alfonz munkássága
tanulmányai és cikkei tükrében			

2500.-

Jan Aarden és a holland hosszútávú
törzs törénete					

3500.-

Riesz István: Ayurveda és a postagalamb

4000.-

Az intenzív galambtartás már túl sok nekem. A tisztavérű tenyésztést befejezem,
csak versenygalambokat szeretnék tartani. Néhány barátomtól ajándékba kapott
galambot tartok meg kegyeleti, etikai okokból keresztezésre. Tiszta vérű Marcel
Desmet, Janssen, illetve ezek kombinációjából tenyészgalambjaimtól megválnék,
10-15 ezer Ft/db áron. Az utóbbi tíz év eredményei kerületemben: 25 különféle
bajnokság, 43 kerületi 1. díj, 5 nemzeti csapatbajnokság, 4 nemzeti ÁSZ galamb,
ebből 3 olimpiás. Érdeklődni: 56/424-835, 30/836-3249 telefonszámokon.
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Apróhirdetések
Sima lakossági hirdetés (20 szóig) 3.000 Ft/hó.
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül szavanként
200 Ft. Keretes hirdetések: 1/8 oldalas 10.000 Ft/hó,
1/4 oldalas 20.000 Ft/hó, 1/2 oldalas 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 postán a Magyar Postagalamb Sportszövetség,
1076 Budapest, Verseny u. 14. címre, vagy elektronikusan az info@postagalamb.hu, vagy a szaklap@
postagalamb.hu címre. Fax: 06-1/3424-364. A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

l Leinformálható tenyészgalambjaim
és utódaik eladók. Wiedermann első
generációs Janssen, Kóczián Leo Heremans, Hétvári Meulemans, orig. Lotterman. Tel.: +36-20/542-6094.
l Állományomat teljesen megszüntetem. Megmaradt 16 db idei fiatal kiváló
ősöktől: Roodhof 2 db, Jos Joosen 4
db, Bosua 6 db, Verstraete 2 db. Eredeti 3 db német Friederikenhof-Söhne és
belga Polin Merx-Geerts. Facebookon
láthatóak. Érdeklődni este: 20/4331808.
l Tipes 2100 versenyóra, gyűjtőantenna, 2 db 4-es antenna, 1 db atomóra,
1 db lézer-elosztó. Debrecen, tel.:
52/470-660.

Szerkesztőségünk
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postagalambsport@
postagalambsport.hu
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.hu
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A 70. születésnapját ünneplő A-10 Dunaharaszti Postagalamb Sportegyesület ünnepélyes díjkiosztón jelenlévő tagjai (fent) * Az A-10 egyesület bajnokai 2019-ben: Hochrein Antal, Kádas József és Geyerhosz Antal (lent)

