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Sikeres volt a magyar csapat a poznani olimpián
Elérkezett az idő, január 23., amikor is
el kellett indulnunk a 36. Postagalamb
Olimpiára Poznanba. Reggel 7 órára
terveztük az indulást. Külön köszönet
mindenkinek, hogy nagyon fegyelmezetten, időre a szövetségbe beszállította
a galambját. 7 óra magasságában valóban sikerült elindulnunk célunk felé,
tudva, hogy még Győrben egy megálló
vár ránk. Itt még 11 galambot kellett
felvennünk, a már meglévő 29 mellé.
Az idő nem volt túl kegyes hozzánk,
szinte az egész országban havazott.
Rosszabbkor nem is jöhetett volna!
Óriási dugók, beállt forgalom. Ez is jól
kezdődött.
A magyar határt Szlovákia felé
elhagyva varázsütésre megjavult
„minden”. Az égiek kegyesek voltak
hozzánk, szép időben autóztunk az
olimpiára. Mivel elég sokat utaztunk,
közel 1000 kilométert, útközben Konrád Jánossal, Tóth Istvánnal hosszú
beszélgetéseket folytattunk sportunk
jelenéről, lehetséges jövőről és természetesen a jövendő választásról.
Este negyed nyolc körül érkeztünk
meg az olimpia helyszínére, a galambokat azonnal betehettük végleges helyükre, így kellő idejük maradt a másnapi bírálat előtt, hogy „rendezzék”
magukat.
A standard galambokon elvégeztük az utolsó
simításokat. Estére a vacsora után már csak a bírálói megbeszélés maradt
hivatalos
programként,
majd irány az ágy, hogy
pihenten kezdhessük a
várva-várt napot.
Maga a kiállítás Poznan
központjához közel, a vásárvárosban volt. Csütörtök reggel, a tervek szerint,
9 órakor kezdődött meg a
bírálat. Magyarországot a
bírálatnál én képviseltem
és tettem örömmel, látva,
milyen kiváló állapotban
vannak az idős hím madaraink.
Mivel az országos kiállításon is a hímjeinket bírálhattam, már szinte ismerősként köszöntek vissza
ketreceikből madaraink.
Az eredményeket később

ismertetem, de elöljáróban legyen elég
annyi, hogy amennyiben lett volna
összetett verseny csak az idős hímeknél, azt Magyarország nyerte volna!
Egy kis statisztika a sportkategóriákból:
A-kategória: 52 induló, a legjobb
magyar eredmény a 7. helyezés – Sinka
Zoltán galambja.
B-kategória: 52 induló, a legjobb
magyar eredmény a 8. helyezés – Scheily Gábor galambja
C-kategória: 49 induló, a legjobb
magyar eredmény a 22. helyezés –
Soma Dúc galambja
D-kategória: 48 induló, a legjobb
magyar eredmény a 10. helyezés – Baráth Lajos galambja

E-kategória: 44 induló, a legjobb
magyar eredmény a 8. helyezés –
Gregorics László galambja
F-kategória: 53 induló, a legjobb
magyar eredmény a 22. helyezés – Pintér Ferenc galambja
G-kategória: 57 induló, a legjobb
magyar eredmény a 9. helyezés – a
Grampsch-Kancsár páros galambja
H-kategória: 50 induló, a legjobb
magyar eredmény a 8. helyezés – a
Grosspaul Dúc galambja
Az előző olimpiához képest az első
tíz galamb közé háromról ötre tudtuk
növelni a helyezett galambok számát.
Mindent egybevetve, ezt igen tisztességes eredménynek értékelem és amen�nyiben sikerülne több közös versenyt
is rendezni hazánkban, meg előrébb is
végezhetünk a jövőben.
Vissza a standard galambokhoz,
ahol az előző olimpiai sikereket megismételve sikerült két ezüstérmet szereznünk.
Standard hím kategória:
2. Viglidán Ágoston – HU14-2533146 – 93,42 pont
Ezzel ez a galamb már a második
ezüstérmét szerezte olimpián pályafutása során. Megemlítem, hogy a galamb azonos pontszámmal és csak ös�szevetéssel szorult a dobogó második
fokára.
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Ágoston HU16-11-5545 fakó hímje
negyedik helyezett lett szoros csatában
93,08 ponttal.
A hímek között további helyezéseink: 8., 17., 19., és ezzel óriási sikert
értünk el a standard hímek között a 92
indulóból.

son való részvétel.
A sportügyi kérdésekben a legfontosabb változások a tanácskozáson a
következők voltak:
- Az E-kategóriánál eltörlik a ±5%
lehetőségét.
- Minden évben meghirdetik a világ

Standard tojó kategória:
Sajnos a tojóink már nem szerepeltek ilyen szépen. A legeredményesebb
magyar idős tojó a 17. helyet szerezte
meg.
17. Pikó Sándor – HU16-D-196644
– 92,25 pont.
Standard fiatal hím kategória:
28. Szabó Károly – HU18-28-50636
– 92,33 pont.
Standard fiatal tojó:
Standard fiatal tojó kategóriában
szintén a mezőny első felében végeztek
versenyzőink, közülük is kiemelkedett
Nádal Pál galambja:
2. Nádas Pál – HU18-1125297 – 92,42 pont
Megint elmondhatjuk, hogy
csak egy „pici” hiányzott az
olimpia bajnoki címhez.
Ezekkel az eredményekkel
a csütörtöki fontos programok
véget is értek.

legjobb sporteredményeit elért galambok versenyét.
- Létrehoztak egy új kategóriát, az
I-kategóriát. Egy év alatt 3 darab 500
km feletti úttal lehet rajta részt venni.
Az FCI kongresszus fénypontja
megint az elnökválasztás volt. Elnöknek egyhangú szavazással további négy
évre Bárdos Istvánt választották meg.
Óriási sportdiplomáciai siker!

Péntek reggel 10 órakor
megtörtént az olimpia hivatalos megnyitója, majd ezek után
a küldöttségünk két csoportra
vált. Az egyik csoportnak a
napi program a kiállítás áttekintése volt, a másik csoportnak pedig az FCI kongresszu-

Eljött a szombati nap, végre volt egy
kis idő, hogy alaposan megtekintsük a
kiállítást és az olimpiára érkezett kiál-
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lítókat, de a nap fénypontjának az esti
eredményhirdetés ígérkezett. Közben
kiderült, hogy Viglidán Ágoston személyesen vehette át az olimpiai 2. helyezéséért járó, megérdemelt díjat.
Az ünnepség csodás környezetben
került megrendezésre a poznani vásárváros területén. Azzal a tudattal vonulhattunk nyugovóra,
hogy a magyar galambászok
kiemelkedő eredményt értek
el galambász barátainknál
Lengyelországban.
Vasárnap már csak egy rövid séta fért bele a kiállításon
és kellett készülnünk a galambok visszavételére és az indulásra hazafelé. Kettőre hirdették meg a galambok kiadását,
de már fél kettőkor elkezdték
madaraink átadását.
A hazaút során már nagyobb szerencsénk volt az
időjárással. Az úton megint
sikerült a galambászatról jókat beszélgetnünk. Győrben
újra megálltunk és kiadtunk
a 11 galambot, majd utána
22 óra 30-ra megérkeztünk
a szövetség elé. Az olimpián
összesen mintegy 50 magyar galambásszal találkoztunk. Minden érkező
„csapat” vidámságot és jókedvet hozott
a kiállításra. Az olimpiára 21 ország
nevezett (kevesebb, mint a magyarra).
Összességében elmondhatom, hogy
a lengyel olimpia fantasztikus volt,
rengeteg látogatóval, igen jó és körültekintő szervezéssel, de közösen „megállapodtunk”, hogy nekünk a budapesti olimpia volt a CSÚCS.
Doholuczki Tibor
alelnök
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Poznani olimpiai eredmények
Standard hím

Sport C

1. Gregor Schneiders

DV-03500-13-738

93,42

1. Mocarski T. i W.

PL-0384-14-8558

7,898

2. Viglidán Ágoston

HU-2014-25-33146

93,42

2. Bafia Jan

PL-238-15-6940

8,742

3. Schmitt SG

DV-05649-15-99

93,25

3. Maciej Roguski

PL-0284-15-163

11,327

4. Viglidán Ágoston

HU-2016-11-5545

93,08

22. Soma Dúc

HU-2014-D-756323

37,807

8. Erdei Dúc

HU-2014-10-93795

93,08

26. Török Gábor

HU-2014-09-24173

52,564

17. Kecskeméti Zsolt

HU-2014-D-776121

92,92

27. Ifj. Ferge Miklós

HU-2013-OL-19965

52,777

19. Pikó Sándor

HU-2014-D-747473

92,92

1. Oleksiak Zbigniew

PL-0167-14-368

14,291

2. Marek Trzaska

PL-0264-14-9155

21,492

3. Pawel Medrysa

PL-033-16-79

23,454

10. Baráth Lajos

HU-2016-D-153269

30,543

12. Ifj. Zsíros István

HU-2016-D-143785

36,058

14. Pintér Zsolt

HU-2015-D-894163

36,504

Standard tojó
1. Marián Stefánik

SK-01006-16-506

92,92

2. Mar. I Mir. Marszalkowski PL-058-15-354

92,83

3. Gamza Miroslaw

PL-0254-15-703

92,67

17. Pikó Sándor

HU-2016-D-196644

92,25

20. Viglidán Ágoston

HU-2016-N-2752

92,17

25. Berentés Lajos

HU-2014-08-49352

92,08

45. Szabó Zoltán

HU-2016-26-64614

92,00

62. Bagi László Károly

HU-2017-D-263198

91,92

Standard fiatal hím
1. T.M.D.A. Majer

PL-0253-18-853

93,08

2. ks. Motyka Michal

PL-0422-18-2787

93,08

3. SG Krouß-Grotzsch

DV-03387-18-359

93,00

29. Szabó Károly

HU-2018-28-50636

92,33

38. Szabó Zoltán

HU-2018-R-129409

92,25

46. Nádas Pál

HU-2018-25-50063

91,92

Standard fiatal tojó

Sport D

Sport E
1. Rudolf Slovacek

SK-0110-13-32

6,091

2. R. van Beers

NL-2014-3430963

7,380

3. Marcisz Adrian-Hubert

PL-0422-15-4922

11,128

8. Gregorics László

HU-2015-D-872204

17,539

16. Földing Norber és apja

HU-2016-11-8086

27,168

19. Kéffer Vilmos

HU-2016-D-103209

36,671

Sport F
1. Przemyslaw Chruszcz

PL-020-18-5216

0,694

2. R. Schotanus

NL-2018-1411956

1,158

3. A. van Daalen & Zoon

NL-2018-1145896

1,400

22. Pintér Ferenc

HU-2018-D-357306

4,635

1. Jerzy Kozlik

PL-0262-18-5537

92,67

25. Pintér Ferenc

HU-2018-D-357337

5,140

2. Nádas Pál

HU-2018-11-25297

92,42

27. Szirácsik Ervin

HU-2018-D-375244

5,745

3. Adamik Zdenék

CZ-18-0265-290

92,33

9. Pálmány Boldizsár

HU-2018-23-89192

92,17

HU-2018-02-60806

91,92

1. Comb. Lin

NL-2017-1310250

4,263

2. G. van den Berg

NL-2017-1669415

4,463

3. Burciu & Oprea

RO-17-002163

4,721

9. Grampsch-Kancsár

HU-2017-02-51882

6,406

19. K.F.P. Team

HU-2017-08-78020

8,267

22. Tóth Team

HU-2017-R-121433

9,348

14. Simon Mihály
Sport A

Sport G

1. Mauro Aniceto

PT-5286364-2015

3,555

2. Vladimir Sudor

SK-01401-16-1114

8,932

3. Frantisek Zeman

SK-15-01605-761

13,499

7. Sinka Zoltán

HU-2015-02-41910

20,470

14. Kovács László & fia

HU-2012-D-560399

22,845

1. Slawomir Burek

PL-037-15-254

7,361

18. Tóth Ferenc

HU-2016-D-174460

26,397

2. Mielczarek Tomasz

PL-103-16-12615

7,663

3. Lubomir Kubácek

CZ-15-0234-2042

8,576

Sport B
1. Josef Kucera

CZ-15-0250-311

7,083

2. Ing. Zdenek Horák

CZ-15-0214-529

10,092

3. Jerzy Kozlik

PL-0262-14-10100

12,709

8. Scheily Gábor

HU-2015-D-876535

15,770

11. Takács Gábor

HU-2016-11-4510

18,399

16. Kóczián Team

HU-2016-D-101651

20,279

Sport H

HU-2016-R-00022

12,556

11. Pintér Zsolt

8. Grosspaul Dúc

HU-2015-02-39408

13,635

12. Adrián Arnold és fia

HU-2016-D-127325

14,111

Országok rangsora standard
1. Lengyelország

1482,92

2. Szlovákia

1481,92

3. Németország

1480,50

5. Magyarország

1478,83

2019 február

6

Postagalambsport

Összesítő adatok a poznani olimpiáról
Az olimpián sport és standard kategóriában 19 ország 686 galambja versenyzett.
Sport A – 52 db
Sport B – 52 db
Sport C – 48 db
Sport D – 49 db
Sport E – 44 db
Sport F – 53 db
Sport G – 57 db
Sport H – 50 db
Standard hím – 92 db
Standard tojó – 93 db
Standard fiatal hím – 48 db
Standard fiatal tojó – 48 db
Poznan 2011 után másodszor adott otthont a Postagalamb Olimpiának és a Lengyel Postagalamb Szövetség – Jan
Kawaler elnökkel emlékezetes olimpiát rendezett. Méltón ünnepelték a Lengyel Postagalamb Szövetség 100 éves
fennállását.
Összesen 5 kiállítási csarnok telt meg árusokkal, 4000
négyzetméter a világ legjobb galambjaival, 30-40.000 látogató volt a három napon, pénteken, szombaton és vasárnap.
Szívet melengető látvány volt a 19 ország legjobb postagalambjainak a kollekciója.
Csütörtökön volt a standard bírálat, amely Magyarország
számára szép eredményekkel zárult:
Standard hím – olimpiai 2. hely:
Viglidán Ágoston
HU-2014-25-33146
Standard hím – olimpiai 4. hely:
Viglidán Ágoston
HU-2016-11-5545
Standard tojó – olimpiai 17. hely:
Pikó Sándor		
HU-2016-D-196644
Standard Fiatal hím – olimpiai 29. hely:
Szabó Károly		
HU-2018-28-50636
Standard fiatal tojó – olimpiai 2. hely:
Nádas Pál		
HU-2018-11-25297
Sportkategóriákban is jól szerepeltünk:
Sport A – olimpiai 7. hely:
Sinka Zoltán		
HU-2015-02-41910
Sport B – olimpiai 8. hely:
Scheily Gábor		
HU-2015-D-876535
Sport C – olimpiai 22. hely:
Soma Dúc		
HU-2014-D-756323
Sport D – olimpiai 10. hely:
Baráth Lajos		
HU-2016-D-153269
Sport E – olimpiai 8. hely:
Gregorics László		
HU-2015-D-872204
Sport F – olimpiai 22. hely:
Pintér Ferenc		
HU-2018-D-357306
Sport G – olimpiai 9. hely:
Grampsch-Kancsár
HU-2017-02-51882
Sport H – olimpiai 8. hely:
Grosspaul Dúc		
HU-2016-R-00022
Tudomásul kell venni, hogy a nagy létszámú versenyek
versenyzői előnyös helyzetbe kerülnek, jobb koefficienssel szerepelnek. Nem vagyunk nagyon lemaradva, de több

odafigyelés, összevont kerületi versenyek, nagyobb létszámok kellenek, ha előrébb akarunk kerülni a sportkategóriák rangsorában.
Pénteken rendezték az FCI Konferenciát.
Napirend: Szakmai beszámolók 2017-2018
Sport Bizottság		
Státus Bizottság
Standard Bizottság
Junior Bizottság
Grand Prix Bizottság
Szolidaritási Bizottság
Veterian Bizottság
Európai Unió
Dopping Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Kommunikáció és Információs Bizottság
FCI vezetőségválasztás
Az új státusz életbe lépése
Olimpiai pályázatok 2021-2023
Világbajnoki pályázatok 2019
Az FCI választás eredményei:
Bárdos István (Magyarország)
Marius Tunduc (Románia)
Xing Xiaoquan (Kína)
David Barros Madeira (Portugália)
Frans Hermans (Belgium)
Elnökség tagjai: Jan Kawaler (Lengyelország)
		
Vladimir Samodelov (Oroszország)
		
Franz Marchat (Ausztria)
		
Daniel Krajcik (Szlovákia)
Sportbizottság elnöke: Matteo Grappa (Olaszország)
Standard bizottság elnöke: Michael Koch (Németország)
Gazdasági bizottság elnöke: Jean-Pierre Nell (Svájc)
Alapszabály bizottság elnöke: Dominique Charlier (Belgium)
Állategészségügyi és tudományos bizottság elnöke:
		
Elisabeth Peus (Németország)
Doppingbizottság elnöke: Maurice van der Kruk (Hollandia)
Ellenörző bizottság elnöke: Charles Scerri (Málta)
José Jacinto (Portugália)
tagja: 		
Fegyelmi bizottság elnöke:
		
Marie-Christine Despiegeleer (Belgium)
alelnök: 		
Sebastian Buscher (Németország)
Fellebbezési bizottság elnöke: Florin Gatejescu (Románia)
Christof Klinger (Németország)
alelnök: 		
Elnök: 		
Alelnökök:
		
		

Az olimpia szép magyar eredményeket hozott, hiszen
Viglidán Ágoston olimpiai 2. helyezett, 4. helyezett, Nádas
Pál olimpiai 2. helyezett lett. A nyolc sportkategóriából 6
alkalommal volt magyar galamb az első tízben.
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Visszatekintés a 63. Országos Kiállításra
Január 11-13. között Tiszafüreden, a
Benedek Gábor Sportcsarnok adott
otthont a 63. Országos Kiállításnak.
11-én déli 12 órára szinte minden
bíráló és azok a személyek, akik a
kiállítás építésében és bontásában
részt vettek kivétel nélkül megjelentek. Sajnos két bíráló betegség miatt
lemondta a meghívást.
A 26-os tagszövetség részéről Hegyi
György és Nyitrai János 42 galambászt
küldött segítőként mellénk. Mivel a
sportcsarnok küzdőtere új borítást kapott, így első teendőnk annak szőnyeggel való befedése volt. Ez egy kicsit
nehézkesen indult, én is akkor szembesültem azzal, hogy nem is olyan
könnyű a 4x20 méteres szőnyegeket leteríteni. Ez kicsit késleltette a ketrecek
felállítását. Mivel azonban hozzáértő
emberek végezték a ketrecek építését,
így a lemaradást rövid idő alatt behoztuk.
Felépítettük 750, előre benevezett
galamb helyét, továbbá különböző
meghívott és bemutató jelleggel részt

vevő 250 galamb ketrecét, azaz közel
1000 db galamb férőhelyét.
A tagszövetségek 15-től 17 óráig folyamatosan hozták be a galambokat.
A bírálatot a tervezett időpontban,
azaz 19 órakor el tudtuk kezdeni. Szerencsére összejött 11 tablet, 2 okostelefon, amik nagyban megkönnyítették
a munkánkat. A technika két órával
lerövidítette az eredmények feldolgozását. két bíráló viszont hagyományos
módszerrel bírált.
Mivel úgy jött ki a lépés, hogy a
hímeknél bírálnom kellett, örömmel
konstatáltam, hogy milyen jó hímkollekcióval fogunk részt venni az olimpián. Sőt, meg is jegyeztem, hogy az
olimpián akár labdába is tudunk rúgni
ezzel a csapattal. 23 óra magaslatában
nyugovóra tértünk.
Szombaton reggel 7 órakor megkezdtük a galambok ketreckártyáinak
kitöltését, hogy a nyitásra készen legyünk. Egyidejűleg kialakítottuk az
elárusító helyeket is. A hivatalos megnyitóra a kiállítás kész volt.
Az országos kiállítás és a sportkate-

Standard hím
1. Viglidán Ágoston

góriák díjainak átadására 11 óra után
került sor, ahol a meghívott vendégek segédkeztek a díjak átadásában, s
melyet nagy érdeklődés övezett. Nem
nyerte el a tetszésemet, hogy a díjas galambokat és annak gazdáit sok esetben
egy gratuláló tapsra sem méltatták.
Másnap, vasárnap 11.45 órakor a
galambok kiadását megkezdtük, ami
nagyon gördülékenyen és szervezetten
zajlott. A kiállítás látogatottsága szerintem elfogadható volt.
Összességében kaptam elmarasztaló
kritikákat, de hál Istennek sokkal több
volt a pozitív, dicsérő vélemény.
Ezelőtt két évvel már kifejtettem
azon álláspontomat, miszerint a kiállítás teljesen mindegy, hogy hol kerül
megrendezésre, mert aki részt akar
azon venni, bárhová elmegy, függetlenül a távolságtól.
Végül szeretnék köszönetet mondani a kiállítás lebonyolításában részt
vevőknek a fáradtságos munkájukért.
Tóth István,
az Országos Bíráló Bizottság elnöke

Standard tojó
HU-2014-25-33146

93.08

1. Berentés Lajos

HU-2014-08-49352

92,83

2. Viglidán Ágoston

HU-2016-11-5545

93,08

2. Szabó Zoltán

HU-2016-26-64614

92.42

3. Erdei Dúc

HU-2014-10-93795

92.75

3. Viglidán Ágoston

HU-2016-N-2752

92,33

4. Kecskeméti Zsolt

HU-2014-D-776121

92.42

4. Pikó Sándor

HU-2016-D-196644

92,33

5. Pikó Sándor

HU-2014-D-747473

92.33

5. Bagi László Károly

HU-2017-D-263198

92,25

Standard fiatal tojó

Standard fiatal hím
HU-2018-25-50063

92.83

1. Pálmány Boldizsár

HU-2018-23-89192

92.67

2. Szabó Zoltán

HU-2018-R-129409

92.33

2. Nádas Pál

HU-2018-11-25297

92.33

3. Szabó Károly

HU-2018-28-50636

92.25

3. Simon Mihály

HU-2018-02-60806

92.25

1. Sinka Zoltán

HU-2015-02-41910

20,470

1. Gregorics László

HU-2015-D-872204

17,539

2. Kovács László & fia

HU-2012-D-560399

22,845

2. Földing Norber és apja

HU-2016-11-8086

27,168

3. Tóth Ferenc

HU-2016-D-174460

26,397

3. Kéffer Vilmos

HU-2016-D-103209

36,671

1. Nádas Pál

Sport E

Sport A

Sport F

Sport B
1. Scheily Gábor

HU-2015-D-876535

15,770

1. Pintér Ferenc

HU-2018-D-357306

4,635

2. Takács Gábor

HU-2016-11-4510

18,399

2. Pintér Ferenc

HU-2018-D-357337

5,140

3. Kóczián Team

HU-2016-D-101651

20,279

3. Szirácsik Ervin

HU-2018-D-375244

5,745

Sport G

Sport C
1. Soma Dúc

HU-2014-D-756323

37,807

1. Grampsch-Kancsár

HU-2017-02-51882

6,406

2. Török Gábor

HU-2014-09-24173

52,564

2. K.F.P. Team

HU-2017-08-78020

8,267

3. Ifj. Ferge Miklós

HU-2013-OL-19965

52,777

3. Tóth Team

HU-2017-R-121433

9,348

Sport H

Sport D
1. Baráth Lajos

HU-2016-D-153269

30,543

1. Grosspaul Dúc

HU-2016-R-00022

12,556

2. Ifj. Zsíros István

HU-2016-D-143785

36,058

2. Pintér Zsolt

HU-2015-02-39408

13,635

3. Pintér Zsolt

HU-2015-D-894163

36,504

3. Adrián Arnold és fia

HU-2016-D-127325

14,111
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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

MEGHÍVÓ A MARATON KLUB KÖZGYŰLÉSÉRE
A Maraton Klub 2019. március 9-én 10 órakor közgyűlést tart.
Helyszín: Budapest, „CSILI” Művelődési Ház, Vízvári-terem.
NAPIRENDI PONTOK:
- a 2019. január 19-én a közgyűlés által megválasztott elnök és vezetőség bemutatkozása
- a 2019. évi versenyprogram egyeztetése – elnök
- javaslat a Maraton „ARANYGYŰRŰK” árának megtartására – elnök
- jelenlegi pénzügyi kilátások (a szlovák MDKS nem röptet velünk) – elnök, titkár
- a 2020. évi versenyprogram tervezetének ismertetése – versenyutak, ezek száma és iránya – elnök,
vb-elnök
- versenyzési forma irányelvei – csapatforma – betliút – nevezett, start időpontok, stb. – elnök,
vb-elnök, titkár
- díjazási irányelvekre javaslata – titkár, elnök
- honlap kérdése – elnök, vb-elnök
- egyebek
J. Varga Attila,
a Maraton Klub elnöke

Postagalambsport

2019 február

Közlemény: támogasd az alapítványt!
Tisztelt Sporttársak!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség létrehozta az Anker Alfonz Hagyatéka Alapítványt, melynek célja:
- Anker Alfonz genetikus szellemi és eszmei örökségének
továbbvitele,
- közreműködés a postagalambsport fejlesztésében,
- a postagalambsport tenyésztéssel és versenyzéssel kapcsolatos tevékenységek szakszerű segítése,
- a postagalambászat tárgyi emlékeinek, írásos dokumentumainak felkutatása, összegyűjtése, közreadása,
- tanulmányok, továbbképzések támogatása,
- postagalamb génbank létrehozása, fenntartása,
- tenyésztési módszerek kutatása, az eredmények közreadása, ismertetése,
- postagalamb géncentrum létrehozása.
A fentiekből látható, hogy a megjelölt célok igen költségigényesek. Alapításkor a szövetség 100.000 Ft-ot bocsájtott az alapítvány rendelkezésére, de ahhoz, hogy a kitűzött célokat meg tudjuk valósítani, további forrásokra van szükség.
Kérem Önöket, amennyiben egyetértenek céljainkkal,
úgy támogassák az alapítványt.
Bejegyzés: Fővárosi Törvényszék: 14.Pk.60.305/2018/5
Adószám: 19050704-1-42
K&H Bank számlaszám: 10400968-50526887-69651008
Külföldről történő utalás:
IBAN szám Hu32 10400968-50526887-69651008
Sporttársi tisztelettel:
Szabó Ferenc, a kuratórium elnöke
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A rajzverseny
eredményhirdetése
A meghirdetett rajzverseny igen népszerű volt. Rengeteg egyéni alkotás érkezett és egy 23 fős osztály küldte be rajzait. Köszönjük szépen!
A döntés nehéz volt, de végül az első díjat az osztály kapta
meg a közösségi munkáért, és holtversenyben 13 darab második helyezett született.
A Hajós Alfréd Iskola 3. osztálya nyerte a fődíjat, az osztálykirándulást.
A további egyéni helyezettek játékokat kapnak:
Mihala Dorka
Cseh-Lantos Alexandra (5 éves)
Mezei Milán (6 éves)
Szili Lőrinc (1. o.)
Maszlag Zétény (7 éves)
Sztankó Sára (2. o.)
Sztankó Flóra (2. o.)
Kovács Kamilla (2. o.)
Kukoly Sára (2. o.)
Maszlag Ágoston (9 éves)
Tóth Adrienn (4. o.)
Szili Vince (4. o.)
Rapcsák Boglárka (4. o.)
A játékokat postai úton küldjük el.

2019 február
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Kezdődik már az idei tenyészszezon,
nagyon figyeljünk oda a begytejre!
Ebben a cikkben egy olyan, az élethez
nélkülözhetetlen dologról lesz szó, ami
nélkül nincs esély a galambok egészséges felneveléséhez. Ez a nélkülözhetetlen dolog a begytej, más néven pép!
Erről a témáról nem sok anyagot lehet olvasni, pedig a postagalamb tartásában, nevelésében nagy szerepe van.
Nélküle nincs tökéletes fizikumú fiatal
és ennek következtében nincs versenyzés sem!
Ez olyan, mint nekünk az anyatej!
De mi is ez valójában?
Én személy szerint nagy figyelmet fordítok arra, hogy a galambjaim
mindig a legjobb minőségű begytejjel
rendelkezzenek és ezáltal egészséges és
kellően fejlődő fiatalokat kapjak!
Ezzel nem vagyok egyedül, mert minden olyan
galambász, aki a versenyzésben kimagasló eredményeket képes produkálni, nagyon odafigyel a
galambjai begyteje minőségére és mennyiségére.
Legalább olyan fontosságot tulajdonítanak ennek,
mint a szarvasmarha-tenyésztésben a tejtermelés
és a borjúnevelés szempontjainak, vagy a lótenyésztésben a kellőképpen
tejtermelő képességű kancák takarmányozásnak és
vitaminellátásban!
Nagyon fontos, hogy jó
minőségű és zsírtartalmú
begytej legyen a fiataloknak biztosítva.
Persze ezzel nem mondtam újat, ez logikus, mert
a begytej nemcsak létfontosságú tápláló anyagokat tartalmaz, hanem olyan
életfontosságú komponenseket, amelyek a fiókák egészségét védik, a védekező immunrendszer hatékonyságát
pedig jelentősen növelik és gyorsítják!
A galambtenyésztésben is - bár erre
eddig nemigen gondoltunk - rendkívül fontos a szülő párok minősége.
Ha tehát a szülő párok begytej termelése megfelelő, akkor a fiókák gyorsabban és egyenletesebben növekednek, a csontozat és a belső szervek is

test arányainak megfelelően fejlődnek
ki. Az élet indításához szükséges alap
tehát a fiókák fiatalkori, megfelelő ellátása, vagyis az élet alapja az élelemellátás.
Nagyon fontos a fiókák életében az
első 7-8 nap, mert ilyenkor alakulnak
ki a belső szervek, a szív, az izomzat,
a csontok ki tudnak fejlődni és a szervezet alkalmassá válik a megfelelő
tréning után a hosszabb távú repülésre is. A későbbiek során, akár három
hónapos korukban, már több száz kilométeres versenyeket is képesek meg
repülni!
Hogyan állapíthatjuk meg a szülő
párok jó vagy rossz minőségű begytej-termelését?
Elsősorban a fiókák ellenőrzése so-

mire! Satnyán nevelkedett, legjobb likvidálni!
A másik esetben akkor fordult elő
a pépelés hiánya, amikor nagy időkülönbséggel tesszük a dajkák alá a
felnevelésre a tojásokat. Vagy korán
kelnek ki, amikor még nem indult meg
a szülőknél a péptermelés, vagy későn
kelnek ki és már a szülők túl vannak a
pépelés idején! Ezért nagyon oda kell
figyelni a tojások cserélésénél, hogy az
eredeti letojástól 2-3 napnál többel ne
térjen el az alájuk rakott tojások ideje!
Ez főleg tavasszal fordul elő az özvegyítés előtt vagy egész szezon alatt a
természetes módon tartott versenyzőknél!
Ha a fent említett emberi tényezőn
túl még is csak hiba van a begytej ter-

rán tapasztalt súlygyarapodása alapján:
ha elegendő és jó minőségű begytej áll
rendelkezésükre, akkor nyugodtak és
egyenletesen növekednek! Szemmel
látható, hogy tele a begyük sárgás péppel, ilyenkor nincs baj, de mindenki
látott már kis fiókát pép után sírni!
Mikor a begyében néhány szem magot érezni vagy még azt sem! Ez akkor
fordul elő, amikor a szülők valami miatt megszüntetik a pép termelését és a
fiatal, ha megéli a 8-10. napot, akkor
megmarad, de már nem lesz jó sem-

meléssel és az etetés szaporaságával,
akkor a fiókák sokat csipognak, ki
másznak a fészekből, éhesek!
Ilyenkor közbe kell lépnünk, azonnal ki kell cserélni egy másik, ugyanolyan korú fiatallal, egy óra múlva
megnézni, hogy meg van-e pépelve,
ha igen, visszacserélni. Ezt addig kell
ismételgetni, míg el nem érik azt a 7-8
napos kort, amikor már magvakat is
kaphatnak.
Hogy az eredeti szülők miért nem
pépeltek rendesen, annak a kivizsgálá-
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sa már más lapra tartozik...
A fiókanevelést én már évek óta a
külön dúcban lévő texán galambokra bízom! Kiaknázom a texánok által
nyújtott lehetőségeket, vagyis őket
használom a fiataljaim felnevelésére,
ugyanis a texán sokkal jobb nevelő és
sokkal nagyobb mennyiségben képes
begytejet előállítani! Ezért akár 4-5-6
fiatalt is képes egyszerre felnevelni, kifogástalanul!
Egy tanulmányban olvastam, hogy
a legtöbb fehérjét tartalmazó begytejet
a postagalamb és a texán képes előállítani, a harmadik helyen pedig a díszposta áll, a többi galamb fajta jól le van
maradva tőlük!
Azok a galambok, amelyek nem
tudják kellőképpen a begytej minőségét és mennyiségét az utódaiknak biztosítani, hiába rendelkeznek rendkívül
jó genetikai adottságokkal, mégis az
általuk végtermékként kialakított utódok életképtelenek.
De miből is áll a begytej?
A galambászok azt már évszázadokon át tapasztalták, amikor a nevelő
szülő a begyében megpuhított, előkészített eleséget a fióka begyébe juttatja,
egy bizonyos kísérő anyagot is hozzáad és ezt jobb kifejezés híján nevezzük begytejnek! Voltak olyan tudósok,
akik úgy vélték, hogy ez az anyag egy
bizonyos elhalt fehérje, meg túrósodott szerves vegyület, ami a begy falain
átjutva megy be és ott keveredik össze
a begyben lévő megpuhult eleséggel!
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Egy tanulmányban olvastam egy
kutatásról, amit egy tudóscsoport
Kanadában végzett el, s ami szerint a
galamb begyteje a következő komponensekből áll: 74 % víz, 1,3 % különféle
hamu, 12,4 % fehérje, 1,32 % különféle
dúsított protein, 8,61 % nyers zsírok
alkotta komponens és 2,37 % pedig
fontos anyagok, főként vitaminok!
A nyers zsírok tartalék tápláló
anyagként a zsírszövetekben fordulnak elő, amely a szervezet egyes helyein nagyobb mennyiségben halmozódik fel. Egy bizonyos vegyi folyamat
révén a galamb szervezete a begyben
koncentrálja a begy falán át, akárcsak a
tehén szervezete a tejet a tőgyben.
Nyilvánvaló hogy a begytej nemcsak élelem, hanem olyan különleges
összetételű komponens bázis, amely
erősen befolyásolja a fiókák fejlődését, erejét és majdani képességüket!
A begytej bizonyos védő anyagokat is
tartalmaz és így védőhatást gyakorol a
fiataljaink esetleges megbetegedésével
szemben!
A begytej valósággal feltárja a takarmánykeverék magvait, könnyen
emészthetővé teszi és kiegészíti állati
eredetű fehérjével.
Mint mindig, ebben az esetben is lényeges, hogy a fióka miként indul neki
az életnek.
Annyi biztos, hogy a kifogástalanul nevelő szülőpárok olyan utódokat
tudnak felnevelni, amelyek alkalmasak lesznek a versenyzése. Azért írom,
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hogy felnevelni, mert nem minden
esetben ugyanaz a biológiai szülő,
mint aki a fiókát kikölti és felneveli!
Mint már említettem, hogy ez nálam évek óta be van bizonyítva a gyakorlatban is, és kipróbálva, hogy a texan tenyészpárjaim akár egyszerre 5-6
fiatalnak képesek kellő mennyiségű és
minőségű begytejet biztosítani, ami
- ki merem jelenteni - legalább olyan
jó minőségű, mint bármelyik postagalamb által előállított begytej!
A szakszerű tenyésztés és a meggondolt párosítások eredményeként
olyan fiatalokat nevelhetünk fel, amelyek szakszerű tartás és takarmányozás esetén olyan szervezettel fognak
rendelkezni, amelyben a csontváz, az
izomzat, a szív, a tüdő működése tökéletes lesz!
Befejezésül leírom a tökéletes minőségű begytej előállításához szükséges
takarmány receptúrát, amit én a texan
galambjaimmal etetek, mivel nálam
csakis ők nevelik az összes fiatalt!
Nálam a texán galambok napi 3-4
óránként kapják etetésre a takarmányt,
ami 50 % ban pulykák etetésére legyártott granulátum, abból is a következő
összetételben:
- 30 %-ban pulyka 2. granulátum,
- 20 %-ban pulyka 1. granulátum
vagy dara,
- 10 % mogyoró
- 40% pedig a lehető legjobb versenytakarmány, ami kapható!
Ki szeretném emelni a rendkívül
gazdag összetételű emésztő korlátlan mennyiségű fogyasztási lehetőségét, amit
négyféle gyártótól szerzek be
és keverem ezeket össze, valamint nagyon nagy előszeretettel alkalmazva ebben az
esetben is a dr. Riesz István által forgalmazott AYURVEDA
készítményeket, amik ötezer
éves indiai receptúrák által
készült különféle stresszoldók
és immunrendszer-erősítők,
ezeket szinte napi szinten alkalmazom a tenyészgalambjaimnál!
Úgy gondolom, ezzel a
begytejről és a pépelésről szóló írásommal nem mondtam
semmi újat, mert ezeket minden valamirevaló galambásznak tudnia kell!
Wiedermann Károly
lejegyezte: Gáspár István
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J. Varga Attila a Maraton Klub új elnöke:
az eddigi alapokon indulhat a megújulás
Új elnöke van a Maraton Klubnak. Több
éves sikeres tevékenysége után már nem
jelöltette magát a soros választáson Belák Ottó, így a tagság helyette J. Varga
Attilát választotta az aktív közösség vezetőjévé a januári közgyűlésen.
- 1992-ben léptem be az F10 Postagalamb Egyesületbe Abdán, és 1995
óta itt rendszeresen versenyzek kisebb
nagyobb sikerrel. 2002-ben néhai Szabó Imre egyesületi elnökünk unszolására, majd Markó Dezső akkori kerületi
VB-elnökünk ajánlásával léptem be a
Maraton Klubba, ahol az első útról egy
galambom országos 6. helyezést repült
- mondja eddigi galambász pályafutásáról az új elnök. - A galambom várásának és hazaérkezésének élménye adta
meg a kezdeti lépések irányát. Későbbiekben néhány elhivatott maratonos,
mint Szauervein József, ajándékozott
meg néhány kitűnő galambbal, amiket
pár évi tenyésztés és versenysiker után
nyestek gyilkoltak meg.
Ezután új dúcokat építettem, majd
Zergi Dezső barátomtól Balatonfőkajárról és Steinmann Pista kiváló adonyi
galambásztól tenyészgalambnak való
fiatalokat vásároltam és kaptam, mint
később kiderült, szerencsémre kitűnő
örökítők lettek. Ehhez társult a Markó
Dezső hosszútávú galambjaiból kapott
tojó, amely kiválóan beleillett az állományba. Ezekkel a galambokkal, majd
ezek utódaival versenyzek azóta is. Voltak országos egyéni díjaim a dobogón,
voltam országos összetett csapat harmadik helyezett, négy éven keresztül
negyedik, de bajnokságot sajnos nem
sikerült nyernem.
- Mit örököltél a Maraton Klubban,
mint elnök?
- Erről még korai lenne nyilatkoznom. Egy biztos, amit már határozottan
látok, hogy Belák Ottó volt elnökünk,
rengeteget vállalt magára, rengeteget
dolgozott a Maraton Klubbért feleségével, Ildikóval együtt. Szinte azt lehet
mondani, hogy a családban életformává vált a közösség kiszolgálása. Sajnos
az utóbbi években ebbe úgy belefáradt,
hogy az újítások átgondolására és bevezetésére nem maradt elég idő és energia.
Nyilván vannak dolgok, amiket más-

ként fogok csinálni, főleg az új vezetéssel együttműködve. Én kimondottan
hobbiként élem meg a galambászatot,
de az elnöki teendőket profiként szeretném végezni és ehhez sok segítségre
lesz szükség agilis titkárunktól, Páva
Zoltántól és sok tapasztalatot megért

versenybizottsági elnökünktől, Nagy
Endrétől. Természetesen a vezetésnek
több kiegészítő támogatója is van, a
feladatokat meg szeretném osztani és
a beszámolókat összegezve meghozni
döntéseket.
- Miért döntöttél úgy, hogy jelölteted
magad erre a posztra?
- Elsősorban el kell mondanom,
hogy nem jelöltettem magam a posztra. Szinte meglepetésként ért a jelölőbizottság elnökétől, Márkus Istvántól
– akit korábban csak eredményeiről
ismertem - a kérdés: ha a közgyűlés megválasztana elnöknek, elvállalnám-e? Maratonos körökben hallottam, egyik-másik sporttársunktól
a kérdést, hogy vajon ki lenne jó elnöknek, én Páva Zoltánt javasoltam.
Voltak más jelöltek is, akik ezért-azért
visszaléptek. Mivel van néhány év maratonos tapasztalat a hátam mögött,
vannak gondolataim, hogy esetleg
hogyan lehetne nagyobb esélyegyenlőséget teremteni, egy másik díjazási
rendszert, egy másik versenyzési formát kialakítani, ahol több versenytársunknak lehet sikere - ezek után a gondolatok után adtam be a pályázatom.
- Milyen változtatásokat tervezel a
klub életében?

- A legfontosabb dolognak tartom
a jelenlegi tagság megtartásának elvét,
bár ez nem változás, ez „csak” törekvés.
Jó lenne látni a valós maratonos létszámot, ezért tervezek egy ötszáz forintos
regisztrációs díjat, ami nem befolyásolja
a klubtagságát senkinek. Ezt a „startdíjak” befizetésekor egyszeri alkalommal
kellene befizetni évenként.
Néhány dolgot biztosan kell változtatnunk a versenyutakkal, a versenyformával és a díjazásokkal, a zóna elosztásokkal kapcsolatban. Több mint egy
évtized tapasztalatából azt látom, hogy
a jelenlegi versenyforma miatt kiváló
állományok merülnek feledésbe, szinte
érték és értékelés nélkül. Ezen mindenképpen változtatni akarok.
Biztosan lesznek olyan döntéseim,
döntéseink, amik egyesek szemében
a hagyományok eltiprását jelentik, de
meg kell értenünk, hogy a nálunk sokkal fejlettebb postagalambász kultúrákat elsősorban a díjazási rendszer tartotta el és tartotta életben egy magasabb
szinten, ösztönözve a tagságot minél
jobb minőségű állományok létrehozására. Szeretnék olyan versenyutakat
kialakítani, hogy a klub legtávolabbi
pontjain is lássanak versenyző társaink
reményt és legyenek is eredményeik.
Ellenben azt is el kell fogadni, hogy
ezekre az utakra a távolságnak és az útnak megfelelő állományt kell kialakítani. Ma már nem várhatjuk a jószerencsét a más utakon selejtnek minősített
galamboktól. Azért itt mindenképp
némi javulást lehet észrevenni. Várható
változás a start időpontjait illetően, kiemelve a startfelelősök szerepét. Persze
lesz több, más jellegű változás is, amit
majd menetközben kell tökéletesíteni
a versenyek és a versenyzők érdekében.
Szeretnék megbízni a rakodóhelyeken zónaképviselőket, akik segítenék a
begyűjtéseket és tartanák a vezetéssel
a kapcsolatot, információkat adnának
esetleges új berakodó helyekről. Ezzel
kapcsolatban szívesen veszek minden
idevonatkozó indítványt, ami alkotó
jellegű és beépíthető működésünkbe.
Az együttműködés híve vagyok, de szeretem kijelölni az utamat - mondta befejezésül J. Varga Attila, a Maraton Klub
új elnöke.
Furucz Zoltán
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A Maraton Klub díjkiosztója Lajosmizsén
A Magyar Maraton Klub versenyző tagjainak minden év október közepe kőbevésett időpont. Az idén is Belák Ottó elnök
október 13-án 10 órára invitálta a versenyző sporttársakat,
hozzátartozókat, barátokat, szimpatizánsokat, megünnepelendő Aachen, Kiel, Rendsburg szélsőségektől nem mentes
versenyeink díjazottjait.
Mint eleddig valamennyiszer, Garaczi János barátunk
vezényletével készültek a fogadásunkra munkatársaival. A
lajosmizsei Új Tanyacsárda szemet, lelket gyönyörködtető

méltó, hogy mindösszesen 19 galamb repült 2000 m/p feletti sebességgel. Néhány a felengedés napján és az azt követő
hajnali órákban érte el az otthonát. Az első öt érkező 10211020-1003-998-1020 km-t repült. Gratulálunk! A lista utolsó galambja 1102,96 m/p sebességet ért el.
Kielben 2018. július 6-án 166 versenyző 916 galambja
startolt 14 órakor, ezen a versenyen a Szántó József és Ferenc
páros HU14-13-91697-es hím galambja 2121,36 m/p sebességgel országos 1. díjat nyert, 954,61 km megrepülése után.
A második 1939,03 m/p, a harmadik 1934,43 m/p sebesség-

környezete magával ragadta az ünnepélyes keretekbe foglalt díjkiosztó látogatóit. A lovas bemutató rendre rámutat
az ember és két kiváló segítőtársa barátja, a ló meg a kutya
múlhatatlan értékeire. Évezredeken átívelően felbecsülhetetlen sok munkával segítette, segíti manapság is e két jószág az embereket. Míg a kutya a gazdára és annak értékeire
vigyáz, a lovak puszta megjelenésükkel vonzzák a figyelmet.
Megfigyeltem az eltelt 33 évben, a zöld övezetbe érkezvén az ember átszellemül, mintegy magára talál - ezt nyújtja
valamennyiünknek a természetbe érkezés, az állatok közelsége. Megérkezésünk első élménye észrevehetően különbözött a megszokott képsoroktól. Kevesebben érkeztek meg
délig. Nem tudtam, mire véljem, míg nem valaki megjegyezte, hogy október 13. teljes munkanap, ledolgozzák a
plusz napot, amelynek hozadéka nemzeti ünnepünk, október 23, lesz kibővítve négy napos ünnepi pihenővé.
A díjkiosztó ünnepségre hónapokkal előre le kellett
foglalni az Új Tanyacsárda azon részeit, amelyek minden
igényt kielégítő rendezvényünk helyszínéül szolgáltak. Ez
is egy tapasztalat, hiszen a jövőben jó, ha figyelünk erre is.
Mint valamennyi, ezt megelőző díjkiosztónk alkalmával,
most is kisebb csoportosulások alakultak. Ilyenkor át meg
át értékelik a versenyek történéseit, hiszen Aachen minden
eddigi rekordot megdöntött.
Aachenben ugyanis 2018. június 22-én 185 versenyző
1050 galambja startolt 14 órakor, s Hegedűs Kornél HU16M-144928-es hím galambja 2269,98 m/p sebességgel országos 1. díjat nyert 1021,41 km megrepülése után. Figyelemre

gel érte el az otthonát. Összegezvén: Kiel gyors verseny volt,
az utolsó galamb a listán 1271,74 m/p-es sebességgel repült.
Rendsburgból 2018. július 20-án 194 versenyző 1141 galambja 13 órakor startolt. Az már előre tudottá vált, hogy az
időjárás jelentősen befolyásolja a verseny kimenetelét: „áztató esők, felhőszakadás, jégeső lokális előfordulásban” fogja
jelentősen gátolni versenyzőinket a hazaúton. Megfejelve
mindezeket azzal, hogy a táv utolsó negyedében meleg déli
szembe széllel is meg kellett küzdenie az érkező mezőny
legelejének. Az első öt érkező 1228,12 – 1135,91 – 1130,52
– 1125,52 – 1101,38 m/p sebességgel ért otthonába 917,23
– 917,23 – 990,14 – 925,62 – 1101,38 km-t maga mögött
hagyva. A listán az utolsó galamb 508,99 m/p sebességgel
érkezett. A számok magukért beszélnek.
Reményem az elkövetkező években – az egyre durvuló
időjárás ellenére –, hogy nagy-nagy türelemmel és a galambok iránt érzett empátiával, akár a start napokra történő
eltolásával elkerülhetik galambjaink a katasztrófaversenyeket. Ki máson múlik ennek megvalósítása, mint rajtunk!
Utólagos engedelmükkel szeretnék még egy összehasonlítást tenni, hiszen a számok beszédesek. Belementünk, talán nem kellő megfontolás mentén, egy közel egy nap alatt
megröptethető távok kísérleti röptetésébe. Hiba volt, amit
helyre kell tegyünk. Elég, ha a startok időpontját és az utóbbi években egyre erőszakosabb, uralkodó széljárást és annak irányát vesszük figyelembe.
Csak 2018-at figyelembe véve, de az előző évekre is gondolva:
- Aachen: 185 tenyésztő, 1050 galamb, a 20 %-a 210 ga-
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lamb. Mindösszesen 33 galamb került fel a 20 %-os listára
az 1.000 km-t meghaladó távolságokról.
- Kiel: 166 versenyző, 915 galamb, a 20 %-a 183 galamb.
Mindöszesen 7 galamb került fel a 20 %-os listára az 1.000
km-t meghaladó távolságokról.
- Rendsburg: 194 versenyző, 1141 galamb, a 20 %-a 228
galamb. Mindösszesen 37 galamb került fel a 20 %-os listára
az 1.000 km feletti távolságról.
Az eredmények torzulásához vezetett a következő: míg
a nagy átlag, 90-95 % (akik nélkül nincs verseny) 4,7–5,2
galambot versenyeztet utanként, addig a 3-4, 5-6 csapatot
versenyeztet több versenyző. Hirdettünk már maraton bajnokot, de díjazottat is 2-es, 3-as csapattal elért eredmény
után. Ez nem más, mint az esélyegyenlőség sárba tiprása.
Elérkezett az ideje annak, hogy mi is átnézzük és alkalmazzuk a gyakorlatban azt az elvet, hogy az országos és zóna
versenyeken minden versenyző 1-es csapatának az eredményét számoljuk csak ki. Végre nagy sokadjára helyre lett
téve a túlnyomó többség akarata.
Ujházy Péter, Mikó József a Magyar Maraton Klub alapító atyái az ötlet megszületése után Nyugat-Európa legkiválóbb hosszútávon, maraton távon versenyző galambászainak véleményét kérték ki. A reflektálások lényege:
az esélyegyenlőséget szem előtt tartva és az betartatva
kell a versenyeket szervezni. „Versenyzőnként 5 galamb
küldhető egy csapatban, mivel ti csapatmániások vagytok, egy nevezett és egy befutó számítson az országos zóna
csapatbajnokság értékelésekor. Az ilyen elért eredménynek
van értéke és rámutat arra, hogy a versenyző mennyire ismeri a galambjait. A helyes start időpont pedig 14-15 óra”
- mondták.
Európa nyugati felén bárki küldhet maraton versenyre tetszőleges létszámot, de meg kell jelölnie a gyűjtéskor,
hogy melyik két galambjával versenyez.
Visszakanyarodva Lajosmizsére, a díjkiosztóra: Bárdos
István, sportszövetségünk elnöke két kínai látogatót hozott
magával. A velük közösen elköltött ebéd során mindkét
sporttárs csodálatának adott hangot, hiszen érkezésük után
Garaczi János idegenvezette őket, az Új Tanyacsárda kínálta
összes lehetőséget bemutatva. Záróakkordként az elhíresült
lovasbemutató lenyűgözte a vendégeket. A fiatalabb kínai
vendég kitűnően beszéli a nyelvünket, kérdésemre, hogy
hol sajátította el a magyart, azt mondta: „Itt születtem.”
Édesapja testvére megbízásának eleget téve, élénken érdeklődött a hosszútávú maraton versenyek legkiválóbb díjazott
galambjai iránt.
Úgy vélem, ez egy jó hír, egyben aggodalomra okot adó
körülmény. Miért is? Kínába, Tajvanba, Japánba visznek
tőlünk néhány kiváló versenyző, netán genetikailag is jól
örökítő galambot. A tenyésztőnek meglehet, ez pozitív,
míg nekünk, maraton távon eredményes tenyésztőknek
masszívan negatív hatást indukál. Megbízható, 1.000
km feletti távon kiváló versenyzőt évente 1-2-3-at, ha
tenyésztünk országos szinten. Kívánatos lenne az ilyen
versenyképességeket prezentáló galambcsaládok kiemelkedő tagjainak itthon tartása a magyar állományok épülésére.
Belák Ottó és Ildikó, valamint Bartoli Rudolf belekezdett a
2018-as versenyévad legkiválóbb galambjai által elhódított
díjaik ünnepélyes felsorolásába, kiosztásába. Mint megan�nyiszor az évek során, már többször a díjazottak között szereplő tenyésztők vitték a pálmát, de üdítően hatott, hogy az
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újoncok újfent helyet követeltek közöttük. Megsüvegelem
őket.
2018-AS CSAPATÖSSZESÍTÉS
Aa Ki Re
1.
3
1
Szabó Attila
2.
4 3
Brányi András
3.
1 15
Takács Gábor
4.
5
2
Páva Zoltán
5.
7
5
Udvardi János
6.
5 7
Szabó Attila
7.
2
12
Szabó Attila
8.
1
18
Raffer Roland
9.
7
9
Pálmány Boldizsár
10.
25 3
Tóth István

F33
F29
F16
F02
F33
F33
F33
D16
E05
F16

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
2.cs
3.cs
1.cs
1.cs
1.cs

CHAMPION HÍM
1.
Páva Zoltán

F02

HU16-11-00313 H

CHAMPION TOJÓ
1.
Szabó Attila

F33

HU16-M-147248 T

Aachen 2018. június 22. Start: 14:00 - egyéni díjasok
A versenyen részt vett 185 tenyésztő,1050 galamb, helyezve: 210 db
1. Hegedűs Kornél A60
HU16-M-144928 H		
1021,49 km
2. Szabó János
A60
HU17-N-05174 T		
1020,07 km
3. Soós Csaba
B12
HU16-R-11738 H		
1003,08 km
4. Komáromi Tibor B09
HU16-M-145481 H
998,52 km
5. Richter Ferenc A60
HU10-02-92938 H		
1020,36 km
I. zóna
A versenyen részt vett 88 teny., 570 gal., hely. 114 db
1. Vigh Tibor
F20
HU16-D-204609 H
2. Páva Zoltán
F02
HU16-11-00313 H
2. Páva Zoltán
F02
HU16-11-00306 H
4. Viglidán P. és M. F13
HU18-11-25059 T		
5. Kelemen Gyula F30
HU17-D-266993 H

910,89 km
906,81 km
906,81 km
904,00 km
902,95 km

II. zóna
A versenyen részt vett 86 teny., 403 gal., hely. 81 db
1. Hegedűs Kornél A60
HU16-M-144928 H
2. Szabó János
A60
HU17-N-05174 T		
3. Soós Csaba
B12
HU16-R-11738 H		
4. Komáromi Tibor B09
HU16-M-145481 H
5. Richter Ferenc A60
HU10-02-92938 H		

1021,49 km
1020,07 km
1003,08 km
998,52 km
1020,36 km

III. zóna
A versenyen részt vett 11 teny., 77 gal., hely. 15 db
1. Balázs Sándor R38
HU14-D-763279 T		
2. Balázs Sándor R38
HU15-D-867697 T		
3. Fejős Zsolt
A23
HU15-26-56013 H		

1050,67 km
1050,67 km
1057,93 km

ORSZÁGOS CSAPATDÍJASOK
1. Raffer Roland		
D16
2. Szabó Attila		
F33
3. Szabó Attila		
F33
4. Pusztai László		
C08
5. Páva Zoltán		
F02

1.cs
3.cs
1.cs
4.cs
1.cs

989,55 km
887,80 km
887,80 km
932,59 km
906,81 km

I. zóna
1. Pusztai László		
2. Szabó Attila		

4.cs
3.cs

932,59 km
887,80 km

C08
F33
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3. Szabó Attila		
4. Páva Zoltán		
5. Baucsek Péter		

F33
F02
F18

1.cs
1.cs
1.cs

887,80 km
906,81 km
864,47 km

II. zóna
1. Raffer Roland		
2. Szauervein József
3. Szántó József és Ferenc
4. Pálmány Boldizsár
5. Bábszky László		

D16
G08
D03
E05
C07

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs

989,55 km
1004,65 km
953,23 km
1008,65 km
968,04 km

III. zóna
1. Balázs Sándor		
2. Balázs Sándor		

R38
R38

1.cs
4.cs

1050,67 km
1050,67 km
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4. Reichardt Balázs
5. Kovács Bence		

D01
G11

1.cs
1.cs

973,45 km
987,02 km

III. zóna
1. Huszár Péter		
2. Lótos János		

A23
G21

1.cs
1.cs

1020,49 km
1022,02 km

Rendsbrug 2018. július 20. Start: 13:00 - egyéni díjasok
A versenyen részt vett 194 tenyésztő, 1141 galamb, helyezve: 228 db
1. Szabó Attila F33
HU16-M-147248 T
917,23 km
2. Szabó Attila F33
HU16-M-143596 T
917,23 km
3. Száraz György A38
HU16-M-147958 H
990,14 km
4. Páva Zoltán F02
HU16-11-00313 H
925,62 km
5. Lengyel-Varga F32
HU14-25-35203 H
904,47 km

Kiel 2018. július 6. Start: 14:00 - egyéni díjasok
A versenyen részt vett 166 tenyésztő., 915 galamb, helyezve: 183 db
1. Szántó J. és F. D03
HU14-13-91697 H
954,61 km
2. Nádas Pál
F18
HU16-D-179416 H
872,56 km
3. Szabó Béla
F04
HU15-M-142092 H
870,49 km
4. Keresztes Gábor F03
HU16-11-00815 T		
862,88 km
5. Áncsán Z. és I. H03
HU17-D-274051 T
939,62 km

I. zóna
A versenyen részt vett 110 teny., 658 gal., hely. 132 db
1. Szabó Attila F33
HU16-M-147248 T
2. Szabó Attila F33
HU16-M-143596 T
3. Páva Zoltán F02
HU16-11-00313 H
4. Lengyel-Varga F32
HU14-25-35203 H
5. Németh László F22
HU15-25-38061 H

917,23 km
917,23 km
925,62 km
904,47 km
909,87 km

I. zóna
A versenyen részt vett 86 teny., 546 gal., hely. 109 db
1. Nádas Pál
F18
HU16-D-179416 H
2. Szabó Béla
F04
HU15-M-142092 H
3. Keresztes Gábor F03
HU16-11-00815 T		
4. Áncsán Z. és I. H03
HU17-D-274051 T
5. Takács Gábor F16
HU16-11-04512 H

II. zóna
A versenyen részt vett 72 teny., 408 gal., hely. 82 db
1. Száraz György A38
HU16-M-147958 H
2. Márkus István A60
HU16-M-144732 T		
3. Bábszky László C07
HU15-29-61033 H
4. Raffer Roland D16
HU16-13-08623 H		
5. Csorba Team E03
HU14-D-738193 T

990,14 km
1020,18 km
960,17 km
1004,14 km
962,49 km

III. zóna
A versenyen részt vett 12 teny., 75 gal., hely. 15 db
1. Gecse József
A63
HU16-D-161220 T		
2. Huszár Péter
A23
HU17-D-254962 T		

1051.00 km
1041.52 km

872,56 km
870,49 km
862,88 km
939,62 km
887,24 km

II. zóna
A versenyen részt vett 69 teny., 307 gal., hely. 61 db
1. Szántó J. és F. D03
HU14-13-91697 H
2. Komáromi Tibor B09
HU16-M-145481 H
3. Raffer Roland D16
HU13-D-606003 H
4. Raffer Roland D16
HU13-D-606028 H
5. Csorna Ferenc G11
HU13-29-51552 H

954,61 km
971,41 km
984,18 km
984,18 km
985,87 km

III. zóna
A versenyen részt vett 11 teny.,62 gal., hely. 12 db
1. Balázs Sándor R38
HU16-D-114975 H		
2. Balázs Sándor R38
HU16-D-114966 H		

1011,54 km
1011,54 km

ORSZÁGOS CSAPATDÍJASOK
1. Takács Gábor		
F16
2. Knauz Testvérek		
F30
3. Tóth István		
F16
4. Brányi András		
F29
5. Szabó Attila		
F33

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
2.cs

887,24 km
905,61 km
879,18 km
887,49 km
898,18 km

I. zóna
1. Takács Gábor		
2. Knauz Testvérek
3. Tóth István		
4. Brányi András		
5. Szabó Attila		

F16
F30
F16
F29
F33

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
2.cs

887,24 km
905,61 km
879,18 km
887,49 km
898,18 km

II. zóna
1. Raffer Roland		
D16
2. Szántó József és Ferenc D03
3. Maráczi József		
D19

2.cs
1.cs
1.cs

984,18 km
954,61 km
965,23 km

ORSZÁGOS CSAPATDÍJASOK
1. Szabó Attila		
F33
2. Páva Zoltán		
F02
3. Brányi András		
F29
4. Szűcs Dénes		
Y07
5. Udvardi János		
F33

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs

917,23 km
925,62 km
906,39 km
968,12 km
915,77 km

I. zóna
1. Szabó Attila		
2. Páva Zoltán		
3. Brányi András		
4. Szűcs Dénes		
5. Udvardi János		

F33
F02
F29
Y07
F33

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs

917,23 km
925,62 km
906,39 km
968,12 km
915,77 km

II. zóna
1. Pálmány Boldizsár
2. Ficza Károly		
3. Raffer Roland		
4. Száraz György		
5. Márkus István		

E05
A38
D16
A38
A60

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs

975,52 km
988,67 km
1004,14 km
990,14 km
1020,18 km

III. zóna
1. Fejős Zsolt		
2. Gecse József		

A23
A63

1.cs
1.cs

1044,31 km
1051,00 km
Száraz György
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Az Évkönyv összeállítása óta tagszövetségbe rendeződött egyesületek
01. MPS Budapest I. Szilas Tagszövetség
A-31
Ducza Lajos
2119 Pécel, Kossuth L. u. 48.
B-02
Rakóczi András
2234 Maglód, Erzsébet krt. 20.
B-07 beolvad B-02-be Konczili István 1173 Budapest, 523. utca 32.

28/453-247, 20/545-1574
20/962-5256
1/257-7611, 20/236-3051

750
725
125

01- 86791 - 87540
01- 87966 - 88690
01- 88691 - 88815

06. Dunakanyar Tagszövetség
G-05
Mészáros Gyula

2635 Vámosmikola, Huszár u. 16.

30/631-1398

175

29- 91226 - 91400

08. Észak II. Tagszövetség
Z-09 beolvad Z-36-ba Iván János

3770 Sajószentpéter, Gagarin út 9.

70/433-4871

125

08- 90551 - 90675

12. Tatabánya Tagszövetség
C-08
Pusztai László
C-25
Králl Csaba
C-22
Madar Gábor
C-26
Varga István

2921 Komárom, Tavasz út 10.
20/487-8681
2800 Tatabánya, Lehár Ferenc u. 4.
30/589-9097
2890 Tata, Vértesszőlősi u. 101.
20/942-7925
2840 Oroszlány, Bánki D. u. 13. 1/3 34/744-627, 30/823-5421

1950
350
500
525

12- 62651 - 64600
12- 65251 - 65600
29- 87401 - 87900
29- 87901 - 88425

13. Közép-Dunántúl Tagszövetség
D-03
Szántó József
G-11
Csorna Ferenc

8060 Mór, József A. u. 6.
8151 Szabadbattyán, Ady E. u. 13.

20/967-7787
20/932-1665

600
975

29- 88951 - 89550
29- 91401 - 92375

14. Nyugat-Dunántúl Tagszövetség
H-03
ifj. Tarczi Ferenc

9500 Celdömölk, Fazekas M. u 25.

95/421-502, 20-991-6910

650

13- 30586 - 31235

25. Szigetköz-Lővér Tagszövetség
F-04
Jakab András

9200 Mosonmagyaróvár, Vitéz u. 8.

30/937-4996

400

25- 51376 - 51775

28. Közép-Tisza Tagszövetség
R-09
Andrási István

5130 Jászapáti, Szőlő u. 26.

57/442-484

200

28- 54926 - 55125

Tagszövetségen kívüli egyesületek
T-16
Kovács Attila
Z-24
Kovács János
Z-37
Balázsi József
V-33
Egyed István

4600 Kisvárda, Váralja út 2/a
30/658-1357
3950 Sárospatak, Szent József u. 34. 47/312-811, 70/317-5402
3934 Tolcsva, Jókai u. 2.
47/384-152, 20/548-0470
3200 Gyöngyös, Fő tér 9.
30/353-8505

300

28- 57976 - 58275
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Nyomelemek hiányának hatása a termékenységre
Normál körülmények között is mintegy 5 %-os az embrionális mortalitással számolhatunk, ami elfogadhatónak
számít. Ez azt jelenti, hogy 100 megtermékenyített tojásból 5 „befullad”. Ha
ennél nagyobb a fiókák elhalási százaléka, mindenképp keresni kell az okokat!
Érdekes tény az, hogy ha nem kel ki
a fióka a tojásból, galambászberkekben
azt tartják, hogy ennek a paratífusz az
oka, de valójában ez csak alig 5 %-át
teszi ki az eseteknek.
Ahhoz, hogy megértsük a legfontosabb okokat, a keltetés idejét 3 szakaszra kell osztanunk:
- a tojások lerakásának időpontjától
számított 4. nap,
- 4-14 nap közötti időszak,
- 14 naptól a kikelésig.
A nyomelemek hiánya az első és a
második szakaszban is okozhat problémát.
Mik azok a nyomelemek?
Onnan kapták a nevüket, hogy az
állatokban és a növényekben nyomokban fordulnak elő. Azért szükségesek,
hogy a szervezet megfelelően működjön. A nyomelemek elsődleges feladata, hogy biztosítsák a biokémiai reakciók és folyamatok megfelelő menetét. A
legfontosabb nyomelemek a vas, cink,
jód, mangán, szelén, réz.
Vegyük sorra ezeket!
A cink kiemelkedő szerepet tölt be
a szervezetben lezajló enzimatikus
folyamatok szabályozásában. Számos
enzim működéséhez szükséges, azok
alkotórésze.
Hiányában romlik a tojások keltethetősége, embrionális rendellenességek jelentkezhetnek, mint a gerincoszlop vagy a végtagok hiánya. Ha mégis
kikelnek a tojásból a fiókák, azok gyengék, fejletlenek, étvágytalanok, pár napon belül elpusztulnak.
Cinkhiány akkor alakul ki leggyakrabban, ha a kalcium és a foszfor adagolás túlzott mértékű. Szülőpárokban
viszont könnyen túladagolható, mérgezéshez vezethet.
A vas testben betöltött élettani hatása felbecsülhetetlen értékű. Vas nélkül
az oxigén nem lenne képes eljutni a
sejtekhez, vagyis a vas kellő mennyiségű jelenléte esszenciális a szervezet
életképességének szempontjából.
A vashiány az embrióban is keringési zavarokat okozhat, amely akár

lámpázással megfigyelhető, illetve kelésgyenge fiókák születhetnek az alacsony hemoglobin tartalom miatt.
A vas durva túladagolásakor másodlagosan angolkór-kalcium hiányos
kórkép alakulhat ki.
A mangán anyagcsere-folyamatokra gyakorolt hatása komplex. Egyrészt
számos enzim felépítéséhez és működéséhez szükséges, amely enzimek az
anyagcserében töltenek be kiemelkedő
szerepet, másrészt fontos antioxidáns,
a szabad gyökök káros hatásai ellen
védi a szervezet.
A mangánhiány az embrióban törpenövéshez, abnormális fej kialakulásához, vizenyős, tollasodási zavaros
fiókák kialakulásához vezethet.

lönleges tulajdonsága abból adódik,
hogy az alacsonyrendű szervezetekkel
szemben már igen kis mennyiségben is
mérgező hatású.
Hiányában a vasnál leírt embrionális elváltozások tapasztalhatók.
A szelénnek legfontosabb szerepe
az antioxidáns tulajdonságából következik. Ezzel kapcsolatos a szelén
immunrendszert erősítő tulajdonsága
is, illetve számos, a kórokozók elleni
védekezéshez szükséges folyamat is
intenzívebben zajlik szelén jelenlétében. A szelénnek mindemellett számos
egyéb élettani hatása is van, így a vérképzéshez és a pajzsmirigy működéséhez is nélkülözhetetlen.
Hiányában csökken a tojástermelés,

Mangán túladagolásakor a vas értékesülése romlik.
A jód nélkülözhetetlen ahhoz, hogy
a pajzsmirigy az általa termelt két hormont előállítsa. Hazánkban a termőföld
jódban szegény, így az itt termő növények is alacsony jódtartalmúak. Ezért
fontos a jód pótlásáról gondoskodni.
Jódhiány esetében a kelés elhúzódik, a sziktömlő felszívódása csökkent,
a kikelő fiókák testtömege alacsony,
náluk is kialakul a golyva.
Viszont a jód adagolása növeli a tojáshéj áteresztőképességét, emiatt javítja a keltethetőséget.
A következő mikroelem a réz, amely
számos élettani folyamatban központi
szerepet játszik. Elősegíti az oxigént
a szövetekbe szállító vastartalmú hemoglobin képződését, valamint a vas
felszívódását. A réz a kalcium hasznosulásához is elengedhetetlen.
Az immunrendszer szempontjából
sem lényegtelen, hogy a réz jótékony
vírus-, baktérium-, gombaölő. E kü-

a spermiumok mozgása renyhébb, a
befulladások száma emelkedik.
A nyomelemek pótlására a Chevita
cég Miral oldat termékét ajánlanám
először, melyet a következőképpen alkalmazhatunk (komplex készítmény,
a felsorolt mikroelemek mindegyikét
tartalmazza!):
- tenyészeknél 2 héttel a pároztatás előtt már elkezdhetjük használni
hetente 1 egyszer, majd folyamatosan
a tojásrakás időszaka alatt szintén hetente egyszer!
- fiataloknál az elválasztás napjától heti
egy alkalommal a növekedés ideje alatt!
Ivóvízben és takarmányon keresztül
is adagolható, kiadós, egy üveg 30 liter
vízhez elég.
Kérdéseiket és tapasztalataikat a
www.galambpatika.hu oldalon várja:
dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,
galambász
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Megrendülten tudatjuk mindenkivel, hogy TÓTH BÉLA sporttársunk tragikus hirtelenséggel, 64 éves korában, 2019.február
7-én elhunyt. Személyében egy, a sportunkért tenni akaró és aktív részvételével a közösségi életünkben sokat segítő sporttársat
vesztettünk el. A Szentendrei Egyesület elnökeként és a 16. Versenykerület Ellenőrzési Bizottságának tagjaként tevékenykedett
közmegelégedésre. Emlékverseny hirdetésével őrizzük emlékét,
2019–évtől minden versenyévben a 3. rövidtávú kerületi verseny
egyéni nyertesének díjazásával. Búcsúzik tőle az A-45 Egyesület,
a 16. Esztergomi Versenykerület tagsága és a Magyar Postagalamb
Sportszövetség. Emléke örökké szívünkben él!
A T-14 Postagalamb Sportegyesület mély fájdalommal tudatja,
hogy sporttársunk, FEKETE MIKLÓS életének 67. évében, hos�szan tartó betegség után, 2019. január 25-én elhunyt. Búcsúzik tőle
a T-14 egyesület tagjai, barátai.

Az N-05 egyesület mély fájdalommal tudatja, hogy BABUD
DEZSŐ tagja 61 évesen, tragikus hirtelenséggel, 2019. január 27én elhunyt. Temetésén galambjai felengedésével búcsúztunk tőle.

2019. február 9-én 103 éves korában elhunyt ENGELBERT JENNEKENS holland postagalambász, a nemzetközi postagalambászatban sokak számára Bertieként ismert sporttárs. Az NPO
(Holland Postagalamb Szövetség) egykori elnöke, valamint az FCI
alelnökeként is hosszú éveken keresztül dolgozott.
Sajnálattal tudatjuk, hogy SZŐKE SÁNDOR sporttársunk 69 évesen váratlanul
elhunyt. Nyugodjon békében! Búcsúzik tőle a C-07-es civil társaság és a 16. Versenykerület tagsága.
A Dél-Duna Tagszövetség és a D-13 Sárbogárdi Egyesület megrendülve tudatja,
hogy CSÓRI ANTAL, a tagszövetség volt gazdasági vezetője és a D-13-as Egyesület
volt elnöke, életének 79. évében, 2019. január 16-án elhunyt.
2019. január 6-án, életének 73. évében elhunyt FEHÉR GÁBOR, a Budapest II.
Tagszövetség és a B-03 egyesület egykori elnöke.

A szövetségben kapható könyvek
info@postagalamb.hu
Kerekes János: Anker Alfonz
Jan Aarden			
Zubor Ferenc könyve		

2.500 Ft
3.500 Ft
5.000 Ft
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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 Kiváló származású tenyész és verseny
postagalambok sporttársi áron betegség miatt eladók. Tel.: 30/190-4800.
l Bricon Little rögzítő 28-as antennával,
10 db chipgyűrüvel eladó. Ugyanitt egy 24
lyukas Benzing mechanikus versenyóra is.
Tel.: 06-20/594-1486.
l Bricon 1000 versenyóra, 2 db 28 cm-es
antenna nagy trafóval, ajándék 20 db chip.
Érdeklődni: 06-20/259-6178.
l Allround típusú galambjaimból fiatalok
gyűrűzését vállalom nagyon sporttársi áron.
10 db rendelés esetén 2 db ajándékba. Tel.:
96/261-748.

HONLAP:
www.
postagalamb
.hu
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