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A Kivágóné - Peller duc titka

Alig hiszem, hogy galambászköreinkben volna olyan
személyiség, akiróltÖbb jó, vagy rosszindulatú pletyka
keringene mint Peller JózsefrőI.
Milyen ls ó valójában? Hogyan éri elcsodálatos ered-
ményeit?
Mi az a többlet, amit galambjainak nyúitani tud? Meg
lehet-e Ót emberileg érteni? Le lehet-e győzni?
Kérdések és úiabb kérdések, mindmáig válaszolatla-
nul hagyva.
Táptalai a kérlelhetetleneknek és enyhe zava( az
elismemi akarókban.
Még jó barátaim is Íelhívták a íigyelmet a téma
kényességére'.. Én meg azzat áltatom magam, hogy
a kérlelhetetlenek amúgy sem olvassák el eá az írást,
mert véleményalkotásukat ez nem beÍolyásolja.
Na, de ettólvan demokrácia...

Az újságíró tárgyilagossága

Megismerkedésünket követlen már a harmadik alka-
lommal megsértődlem. Egyesületébe kerulve felvetet-
lem, hogy szÍvesen ímék cikket róla.
Válasza rideg: az én ducomba újságíró nem teszi be
a lábát. - s ezzel otthagyott.
Szóva!se azt, hogy köszönöm de most nem aktuális,
se aá, hogy nem akarok hirverést magam könjl stb.
A válasz ennyi volt, éppen csak Íoghegynyi.
Bennem dúlt a sértödÖttség, hiszen semmi rosszat
nem akartam. Az is megÍordult a Íejemben, hogy
azonnal visszamegyek régi (B_5) egyesÜletembe, ahol
szeretlek és számomra megható rnódon búcsúáattak
azzal, hogy bármikor visszavárnak.
Dehát nem vagyok megiÍutamodó típus.
Ezután kapcsolatunk távolságtartó - tárgyilagos
szinten maradl. Késöbb amikor egyre jobban megis-
meÍtem rájöttem' hogy egy eredendöen jószándékú'
nagyvonalÚ, de határozottan tartózkodó embenel
állok szemben. Ettől kezdve az dÍtbörgött az awam-
ban, hogy ezl az embert meg kell nyerni egy valódi

írásmÚ erejéig. Mert amit Ó tud, aa a galambászok-
nak jobban meg kelt ismernie. Es mert nern mindegy,

hogy az újságíró Mike Tysonnala nehézsúlyú ökölví_
vó világbajnokkal, vagy a Kanári_szigetek b€liAlvarez_
zel, a lepkesúlyú helyi bainokkalcsinál rip,ortot.

lrigyeljÜk Vagy sem, elismeriÜk vagy elutasÍtjuk, min-

oenréppen tudomásul kell venni, hogy Peller más
léptékÍi galambász és mások a celjai is. lylindenben

amit elért - mint látni Íogjuk _ heroikus rnunka van,

aho! már alig van szó kikapcsolódásról, szórakozás_
ról, társas gatambász_összejovetelekról, csak teljesít-
ményról, munkáról és újra csak munkáról-

Étó bizonyÍtéka annak, hogy a tartós eredményekel
nem adják ingyen.
Ráadásul a sikert ritkán övezi dicsÍény és osztatlan
eIismerés. Például; tudja-e olvasóm, hoEy éppen a
nemzetkÖzi óttusaszÖvetség kezdeményezésére
menilt lel az a sÖtét gondolat' hogy meg kellene az
öttusát, mint olimpiai szárnot szÜntetnÍ, men az
évtizedek óta magyar szám? Mert más ott nem tud

nyerni és ilyen alapon minek? Vagy azt, hogy Anker
Rttonz életében a mai dicshimnuszoknak toredékével
is beérte volna:
Vádak, bírálatok, mesék, hpzugsiigok. Órarnan ipuláci-

ókról, tÚl sok galamb kÜldésér6l, s ezért irreális Verse_

nyekről.
Ezzel nemcsak ót sértik meg-
EgyesÜletének (B_10) továbbí í4 tagia nyilván nem

ázért ,esz drága pénzétl (tegrtob|ször rnáshonnan)
gatambokat, hogy Peller laposg/verie öF<et, hanem

[u zde n i akarnak, sőt egy sz e rágy szer le gyi zn i ót (a rni

néha sikenjl is), mert ez A' igazi dicsóség. Vagy

bírálói gondofiak-e már arra, hogy az általa elkÜldött

1oo-2oÓ gahmb a keniIetból ktltdött galamboknak

mindösszá 2-4o/o'A? Vagyls frt már "a nagy számok
lörvénye" nem érvényesÜl.
Másrésa azt se vegyÜk kornolyan, hogy 10 év alatt

húsz kenileti csapatbainokságot és hárorn országos

bajnokságot meg lehet nyerni pusáán azzal, hogy

valakinek sok galambia van.



A tartózkodás megalapozott

Egy elhivatott ember, akinek a mienknél nagyobb
céljaivannak, aki a nemzetközi hírnevet ostro]nolja,
mindig násképpviselkedik. Ahhoz' hogy eá belássuk,
közzéteszek néhány adatot ami segítheti a megértést.

- galamblétszám (időszaktól ÍÜggóen): 500-1000 db

- áuc alaptenilet: 300 m2

- a takarítást segítség nélkül végzi
- havi takarmányszükséglet 400-700 kg
- havi ivóvíz és ÍÜrdővíz szükséglet 1500_3000 liter

- takarítás 3-4 alkalommal
- ducok bekenjlési értéke: 3-4 millió Ft

- gaIambok eszmei értéke 5-6 millió Ft

Ugye van mit Íéltenie?
Az évtizedek során Összeállt egy fantasáikus életmű,
amit akár egy massziv tenóies tönkretetne. így
azután a legjobb barát sem sértődhet meg, ha nem
viszibe gyakran a ducaiba galambokat nézegetni.
A másik. Naponta 300 m2 3-4-szeri kitakarítása, az
etetés-itatás, a galambokkat való Íoglalkozás, a ház
könlli kényszerróptetések egyÜttvéVe egy embernek
gigászi munka. Nem csoda hát, ha mindig siet és
nem ér rá a galambászatrólórák hosszat elmélkedni.
Amikor ezeket a sorokat leírom, úira megdöbbenek.
Nem lehet beteg, és legalább 20 éve nem volt egy_

két napnáltobbet távol a galambjaitól, akik ót rabság-
ban lartiák, még akkor is, ha ez a rabság mégoly
gyönyörü is.
Mert gyönyöríi. És én legszívesebbén csak bíztatni
tudnám. Elmondani, hogy a világban is egyre na-
gyobb becsben taÍtiák öt - mégha idehaza biggyesz-
tik is egyesek a szá|ukat.
Jó barátom Horváth Károly (galambsportunk másik
óriása) - kÜlÍoldikörutjáról hazatérve - nem átallotta
kimondani azt, aminek már egyszer el kellett hangza-
nia valaki száiából, hogy - higgyétek el Pellernél a
világon sincs sok jobb galambász -. Nálam Karcsi
ezzel elnyerte a galambászat Íair play díját.
Nagyon nehéz ezt az elismerést szembe állítani az
irígységgel, a rosszindulattal és a meg nem értéssel.
Hogy nem aiánlgat íillérekért Íűnek{ának galambot,

talán a fentiekból érthetó.
De még ez sem jellemző. EgyesÜletÜnkben Riedel
Sándor, Nagy lstván, Kirchner Gáspár, Szabó Dénes,
Fekete Miklós ingyen is hozzáiutott Peller galambok_
hoz. A magyarázat; Jóska tudta, hogy az említett
sporttársak megbecsülik ezeket a madarakat.
ldónként másokkal szemben is nagylelkű vott. MásÍél
éve szimpatikusnak talált valakit és 4.000,_ Ft-ért adott
neki egy hímet, maid késóbb ajándékba még másik
két galambot. Ez a valaki a péná máig nem Íizette ki,

majd amikor Peller íelszólÍtotta, hogy vagy lizessen'
vagy küldje vissza a három galambot, az illetó egyiket
sem kÜldte vissza, viszont Íelháborodott levelet írt,

amely szerint milyen ember az, aki ajándék galambot
is visszakéri. (a levelet mellékeljÜk)
Hát többek között ez az ami nem hiányzik neki.

Láto gatáso k' kapcso latteremtések'
beszerzések

olvasóim talán elnézik, hogy legszívesebben azokkal

a galambokkalÍoglalkozom, amelyek a mal állomány
mógalapozÓi. Számomra értelmetlennek tíinne az 50_

es 
-évextót 

ismertetni mindazokat a galambokat,

amelyek akár a tenyésáésben, akár versenyzésben
sikeróket értek el. LegÍeljebb egy szempont lenne ez

tanulságos nevezetesen, hogy a sikerért nekiis meg
kellett kÜzdenie.
Az elsó nagyobb beszezése az oostendei Vermota
galambok. Andre Vermotáról tudni kell, hogy igen

[özel lakott minden idók egyik legnagyobb galambá-

szához, Charles Vander Espt-hez. o volt Vander Espt
egyik legjobbtanítványa és ismeretségÜk során, majd

a mesteinalála után (í962) kimagasló értékű galam-

bok kenjltek ducába.
1971-78 között Vermota olyan sorozatot produkált,

hogy egész Belgiumot ámulatba ejti. Ezekben az

években összesen 27 nemzeli elhelyezést szerez
(ebből a legrosszabb is egy 33. nemzeti helyezés),
hatalmas létszámok mellett. KözöttÜk nemzeti és
nemzetközi gyózelmek is vannak (1971. Cahors, 760

km, 1976-baÁ 3' St Vincentból, 900 km és ugyanek_

kor nemzetkozi elsó Perpignanból 950 km_ról)'

Sztárgalambjai: a 68-745_ös The Wringer, a 68_730-

as Atleet, a 71-249-es Perpignan, a 74-790-es St
Vincent és a 73-531-es Sprinter.
A Vermota-galambok sikerszériája a mai napig tart'

azonban ez már nem a mitörténetÜnk.
Peller 1978-ban 6 db VerÍnota-galambot hoz, amelyek
utódaival azután kerületi bajnok.
És itt iön az elsó érdekesség. Ó még gyorsabb
galambokra, még nagyobb eredményre vágyik'
iggo-as kÖzött (és azóta is) a Hermes család ered_

ményei döbbentik meg a világot. A milliomos

Baymund Hermes a 70_es években valamiújszokat_
taíootogoa kezd. Szuperducokat épít (klímaberende_

zés, zu hányf ü lkék{Ü rdetéshez, TV-kam e rák, szám íto_

gép), saját-takarmánykeveréket állít'eló, csillagászati
ósöiegekert tÖrzsanyagot vásárol és új tenyésztési
módsárt vezet be (azóta elismerten a viIág legjobb

tenyészhímje a Piet, évente - 6 tojóval párosítva -
50-60 közvetlen utódot produkál).
Hermes már 1982-ben nemzetközi 1' díiat nyert

(Marseille), majd 1983_ban a Világ elitieinek verse'
nyén Rau-nol nemzetközi első díjjalÍolytatja' Ezekben

az években már sokan a világ elsó számú galambá'

szainak tartják. S ha most valaki azt gondolja, hogy

csupán azért van ez így mert, sok a pénze, az illető

hatálmasat téved. slámos milliomost tudné*<' a

galambászvilágból felsorolni, akik eredménye Herme-

sét meg sem kÖzelítl.
Adalék: 1990-ben a Hermes_duc elsó és második

helyezést hozott Barcelónábó l 28128 galamb ellené_

ben!
1983-ban - mert nemcsak a galambnak van szÜk-

sége életrevalóságra - Peller már a Hermes ducot

Étógatja. Egy Németországba elszármazott barálja



révén ismerkedik meg Raymund Hermessel, s köt
vele az évek során egyre iobb sportbarátságot.
Eredmény: 1984-ben 3 csipogó Íiatal.
Az egyik a 1037-es KKT - Piet ivadék.
A másik még nagyobb véteI.
Az 1757_es ScsH egy telivér Aarden galamb, Marcel
Braakhuis (eitsd Brakhauz) NL 72-3137M SkH x NL
73-9786M SkT szuperpár unokája. A szuperpár
keltette az 1983-as Pau-i gyóáest, ennek a Íia pedig
később Barcelónát nyeri.
Az 1757-est Peller Jupp-al (JoseÍ Knopp Raymund
Hermes ducápolóia) együtt válasáotta ki. Amikor
Hermes megérkezett, a választástól csaknem szív-
szélhűdést kapott. 6-8 másik Íiatalbó! ajánlott válasz-
tást. Elmondta, hogy ezek a galambok Janssenekke]
világklasszisokat hoznak, elmondta' hogy a testvérei
szuperrepülők; tréÍásan mondta, hogy inkább a
Íeleségét adja oda, egyszóvalelmondott mindent. Na
de végÜl Pellernek sikenjlt a galambot elhoznia.
Ugye nem hátrány, ha a ducápolóval is ió a kapcso-
lat?
Az Aarden galambokról: Delbar x DugufÍroy eredetű
állomány volt - egészen a mai napig Hollandia
legjobb hosszútávú töízse. Marijn Van Geel-en, Arie
Vissar_en, Ko Nipius-on, Jan Texíer-en keresztül
Braakhuis-ig nagyon sok galambásá tett világhírúvé.
Az elmondottak ellenére a Hermes galambokat mégis
inkább Janssen véralapÚnak kell tekinteni. Az Aarde-
nek, éppúgy mint a Delbar, Stichelbaut és más
tözsek galambjai - Hermesnél is _ a Janssenek
keresztezésipartnerei. A világhír úgy látszik Janssen
galambok nélkül nem lehetséges. Ezt bizonyítja a Piet
is.
A Piet (Belg 76-6371889 KTaH) egy eredeti Maule-
mans (ejtsd MÜlmansz) galamb 3/4 Janssen,1l4Yan
den Bosch vérhányaddal. Vére ma beívódott a
Hermes-galambokba.
Hermes máig is sok galambot importál a Janssen
testvérektŐ!. Legmaradandóbbat eddig a,ÍehérÍarkú''
(oud Scherpe-ból) és a Velo (oud Merckx Íia egyben
a 019-es testvére) alkotott.
1985-ben Peller még látta az említett két telivér
Janssen galambot. MinóségÜk rabul ejtik ót is.
Belga ismerőse révén megkeresi levélben a Janssen
testvéreket. ok azt válaszolják, hogy 1987-re elójegy-
zik 2 Íiatal erejéig. Jóska most már rákérdez öreg
galambra is. 1 986 januárjában elhozza a 8 1 -81 1 6693-
as KH-et, amely a Gelogeer Íia és ekkor a testvérek
elöjegyeznek számára júniusi szállÍtásra két csipogós
Íiatall is. Peller Janssenékra bizza, hogy melyik
vérvonalbó!. Csak az a kérése, hogy egy tojót és egy
hímet kaphasson.
Balszerencséjére, vagy éppen szerencséiére mind a
két Íiatal tojó lett. Erre - tevélben - 1987-re kér két
hímet. Janssenék az előiegyzést elíogadják'
Vajon mi lehetett az, amive! megnyerte Janssenék
tetszését? Vajon hogyan Íordulhaton e6, hogy ezek
az idös' egyszerü emberek, akiknél milliomosoka
könyörögnek galambért, ilyen váratlanul soronkívÜ lisé-
get adnak magyar galambásznak?

Pelter szerint a szerencse és az alkalmazkodás az
amivel sikerÜlt megnyerni Óket.
Leve lei célratö rőek, korrektek voltak. N em ké rt,,o lcsó''
galambot, nem hivatkozott,,vasÍÜggöny'' mögótti
alacsonyabb jövedelmekre. Amikor aá írták, hogy
1986. iún. ..'-án 151s-kor Vegye át a két Íiatalt, Jóska
és Éva 15 órakor a Janssenék szomszédságában
lévó templom előtt vártak 15 percet ... és másodperc
pontossággal csengettek. A kaput nyitó Luis ránézett
az órára, Íinoman elmosolyodott és azt mondta: a
pontosság mindenek Íelett.
Más' 1986-ban Peller az egyik budapesi kÖnyvesbolt-
ban talált egy zenélő karácsonyi Üdvözrclapot. Felhaj-
tott belólük olyanokat, amelyek belga_ holland és a
német himnuszt játszották. A belgát értelemszerÚen
a Janssen testvérek kapták Karácsonyra.
1987-ben amikor Évával a két hírn Íiatalért mentek,
Luis nemcsak szóban köszonte rneg a zenélő lapot,
hanem meg is mutatta és elmondta, hogy becsben
tartják. Ezután körÜlvezette óket a lakásukban.
Megmutatja nekik az elhunyt testvé:ek szobáit -
mindegyikben a szoba tulajdonosának életnagyságú
mellszobrát is láthatiák. Kedves egyszenlséguk
mélyen megindítják Évát és Jóskát'
Peller megtekinlheli valamennyi du:ot. Kezében
tarthatja a 019-est. Láthatia azt a hallatl'an tiszlaságot,
ami a ducokban van. Ezékelheli azt a - világon is
szinte egyedÜlálló - galambszere:elet. ahogy Luis a
galambokat szinte babusgatja.
Ha valamiért, hát ezekért a Íelejthetetlen pillanatokért
irígylem ót.

A kapcsolat máig tart. Amikor e sorokat írom, kapta
az értesílést, hogy Charet beteg, kórházban van. Es
az ószinte egyÜllértést látom Jóskán-



Janssenék Jóskáék iránti jóindulatára jellemző, hogy
családibarátukat a holland Berta Bruyn-t ok ajánlják'
mondván, hogy ott nagyon sok eredeti Janssen
galamb van. És valóban. A.de Bruyn-nál (70 év körÜli)
50€0 Janssen-gyÚ rÚs galamb vott taláIható. Ve rseny_
eredményeit tekintve a holland elithez tartozik.
Peller 1986-ban 6-ot, 1987-ben 6ot, maid 1988-ban
2 fiatalt hoz A.de Bruyn-éktól. ltt válasáhatott is a
Íiatalok közül.
Ám Janssenból semennyi nem elég.
Peller a világhírú Klak-hoz is bejelentkezik. o Bruyn-
éktól200 m-re lakik.
Jos van Limp-nek Klak = sapka a csúÍneve, amit
apiától örökött. Az öreg Klak a Janssen testvérek Íó
teoretikusával Adriennel voll barátságban' lnnen
származik lehát Klak Janssen állománya, amelynek
színvonalát az eredeti Janssenokéval azonosnak
tekinthetjÜk. Értérére ieIlemzó, hogy dr. Linssen
álbmánya is Klak galambokra épÜlt. A mal Schalie
(száli) színú Janssen galambok ma leginkább a Klak
tözsben ielerrtkeznek.
Klak érdekessége, hogy nlncs zárt galambia. Vala-
mennyi repÜl!Óriási éÍték, ó mégsem akarja búrában
tartani azokat. Egyébként a látogatáskor Jóska kb.
50-60 e redeti Janssen-gyü rÚs galambot látott Klaknál.
Peller 1988-ban hónapot, napot, órát, percet megielöl-
ve veheti át a megrendelt két Íiatalt. Az adott idóben

a galambok becsomagolva, elkészített származási
lappat várták az úi gazdát. A látogatás kb. 20-25
percig tarthatott. Ez alatt Klak a tenyészgalambokat is
kézbe adta.
Egyébként a Klaktól vásárolt galambok egyikétől
szÜletett Pellernél a ,,Sapka'', amely a mai Verseny
állomány egyik szupersztárja (lásd késóbb).
Visszatérve 1987-re. Pellerék másik ,,nagyágyút'' is
meglátogatnak, nevezetesen Hans Peter Kluth-ot. o
is Janssen galambokra épít. Kluth az erós német
mezönyben a fenti idópontig í20 kenjleti díj boldog
tulajdonosa, ráadásu! galambtartása Hermeséhez
hasonló színvonalú. A látogatás eredménye egy
csipogós kék tojó, amelynek az apja 1984-ben 12

úton 12 élhetyezést szerzett, anyja pedig Íiatalon
ken]leti első volt.
És persze ismét Hermes. Elöször 3 db egy éves toió
(Piet-re rokontenyésztettek) és 2 hím, majd a két kék
hím két édestestvére a KossuthÍalva tér 1-be. Azért
az eredetiség Pellert itlhon is Vonzotta.
így kenjltek hozzá Eijerkamp-Íéle Desmet Matthysok
és Descamps Van Hasten Íéle stichelbautok - érte'
lemszerúen holland és belga gyíirÚs, vámpapírokkal,
pedigrével ellátott galambokról van szó. TólÜk is
születnek szenzációs utódok, de mindig Janssenekkel
keresztezve. A mai állomány ugyanis 50_75%-ban
Janssen véralapú. Ezt árulja el a Peller galambok
kÜlleme is, de erról majd késóbb.

"tt

Kiyágóné Éva - Rq'ntund Hermes ' PeIIer Józsqf



Röptetés és szelekció

Valószínü, hogy a Kivágóné-Peller duc eredményei_
nek a szelekció a tegÍőbb záloga. És szakmailag is
ebben rejlik a ,litok''. Elóljáróban leszögethetó, hogy
a genetikai elórehaladás nagyon lassú íolyamat. Ez
annyit jelent, hogy ahhoz, hogy valaki a szÜlőknél is
nagyobb gyorsaságú galambot kapjon, nagyon sok
Íiatalból kel! nagyon erósen szelektálnia
Kérem ne értsenek Íélre! A szÜlóknél nem gyorsabb
galamb még klasszis is lehet. De a továbbÍejlódést
csak az a néhány jelenti, amelyik a gyorsnál is gyor-
sabb!
G. Stassan-t (a,Jehérszakállú''), akia maga idejében
a világ egyik legjobb galambászának számílott, azt
mondta egyszer, hogy még az extra galambállomá-
nyokban is minden 100 Íelnevelt Íiatalból csak legÍel-
jebb 1-2 extra_klasszis születik! És ez az egy-kettó
sem biztos, hogy jó örökÍtó.
Ezért van az, hogy a galambászatban Íényévenként
szÜletik egy Zwateband (Dewriend), egy K]eine
(DelbaQ, egy Klare (Desmeth Matthys), egy Remi51
(Descamps van Hasten), egy Bange 5í, egy oud
Merckx, egy 01g-es, egy Jonge Merckx (mind
Janssen), egy Piet (Hermes), amelyik óriásiátörÖkítő
is.
Ezt e]érni csodálatos Íeladat, amelyhez hallatlan
szerencse is kell!
Eszem ágában sincs Peller tenyészgalambjait ennyire
Íelmagasáalni, csak éppen ézékeltetni akarom a
ritkaság, az egyediség énékét és a szelekció Íontos_
ságát.
Es azt is ézékeltetniszeretném, hogy minden galam-
bász legnagyobb vágya, hogy ót érje ez a szerencse.
Na már most. Ha ezt a vágyat nem a vakszerencsére
akariuk bízni, hanem siettetni szeretnénk, ahhoz két
- rajtunk múló - lehetőség van:
1. Genetikailag jól rögzített, szuperrepÜló törzsek

galambjaiból beszerezni.
2' Ezulán nagyon sok Íiatalból kiválasztani az extrá_

kat, majd azokat tovább tenyészteni.
Peller vággya nyilván nem így, nem ebben a szak_
zsargonban van megÍogalmazva, mégis a gyakorlat-
ban ponlosan ezt csinálja! És Hermes is valószínűleg
azon Van, hogy a német elit és az ó színvonala
közötti kÜlÖnbséget rÖgzítse, állandósílsa! Mert az
világos, hogy mindig Íölényesen akar győzni!
Visszatérve a szelekció Íontosságára és Stassart-t
állítására megpróbálom elemezni a Kivágóné-Peller
duc titkár.
A ducban 1960_1979 közÖtt, azaz 19 év alatt 1B db,
1982-1987 kÖzÓtl, azaz 6 év alatt 16 db
10-25 ezer díi km-t e|ért galamb született. Vagyis a
második időszakban, amikor a ,,nagy'' beszerzések
révén az állomány minóség nőtt, a kiválasztódés
csaknem háromszorosára gyorsult! A 82-től vizsgált
ldószak ráadásul egybeesik az évente meghagyott
Íiatalok számának Íokozatos nÖvelésével.
Vizsgáljuk meg most a minőség javulást más oldalról:

Tavaszi versenyeredmények, kenjleti 1 -5. hely között
szerepelt Peller galambok száma

1986
1987
1988
1989
1990
1991

9 db keÍtjletldíi
13 db keruletidíi
19 db kenJletidíj
í 1 db keületi díj
18 db keriiletidíj
29 db kenjletidíj
99

A táblázatból kitűnik, hogy a kiváasáás az évek
során egyre hatékonyabbá vált.
1985-től a röptetett Íiatalok száma 290 <örÜl van. Hat

év Íiatal{enyésáésének eredménye 1986-tól az
alábbiak szerint alakult (1-5. hely):

1986
1987
í988
1989
1 990
1991

9 db keniletidíj
1't db kenjleti díj
11 db kenileti díi
14 db kenileti díj
18 db keÜletidíj
12 db kenlleti díj
75

Az ugrásszerÚ Íejlődés itt is szembelúr,ő, még akkor
is, ha 'l991-ben az elózt5 évnél kevesebb díjat szer-
zett a duc. Ebben az évben ugyanis az ''991_es évnél
nagyobb Íölénnyel nyerte meg a íia1alok kenjleti
bajnokságát.
Vagyis a Hermes recept mÍ]kodik. aK:tágoné-Peller
duc az utóbbi 6 évben mintegy 12a'9 { atalt rÖptetett.

Ez alatt - igazolva a ,Íehérszakállú'' áll':ását - évente
3-4 extraklasszis és lovábbi 10-15 klasszis galamb
született. És ez ott kezdódik, hogy a K.'rágóné-Peller
ducban csak az a Íiatal kezdi meg az =g't éves kort,

amelyik _ származásra való tekintet né l<Ül '' a íiatalok
versenyén legalább 50-60%-os hei'ye:ést produkál.
Éves korban az elvárás 60oÁ-ra nó. Miután 6 évesnél
idósebb galambot soha nem rÖptet (19'j 1_ben 5 évest
is csak egyet) elképzelhetó, hogy rrJek'oÍa a ,,tÜleke-
dés'' a ducbanmaradásért.
1991-ben pl. 25 galamb produkált 1 o0" ,-oS helyezési
arányt! (Lásd melléklet)

Hozzáértés

Bizonyosan állíthatom, hogy Peller ? -tázAi galamb_

sport egyik legjobb szakembere. Magyarországon
tucatjával vannak nála anyagilag tehel'ósebb galam-

bászok, akik még nem tettek le á 'agosnál jobb

eredményt (lehet, hogy közÜluk sokan r,9íl iS Íognak).

Belőlük azigazi lÖbblet hiányzik, Vá$t':s a kimagasló
szakértelem.
Ha mással nem, ezt azzal igazolhatorn, hogy 1991_

ben 3 olyan tojója is van, amelyik szinte mindig

utazott:



1981. 90 kosárbatételból 62 ker-i helyezés
l982.126 kosárbatételból 86 ker_i helyezés
1983. 90 kosárbatételból 7í ker_i helyezés
1984. 90 kosárbatételból 64 ker-i helyezés
'1985. 10o kosárbatételból 83 ker-i helyezés
1986. 90 kosárbetételból 66 ker-i helyezés
1987. 90 kosárbetételból 7?ker-i helyezés
1988. 90 kosárbatételból 78 ker_i helyezés
1989. 90 kosárbatátelból 72ker-i helyezés
1990. 90 korásbatételból 83 ker-i helyezés
1991. 90 kosárbatételból 78 ker_i helyezés
'l 1év
alatt1036 kosárbatételból 815 ker-i helyezés

1280-89-2772 KkT 9 út 9 helyezés
1280_89_2800 KkT 8 út 8 helyezés
1280-89-2726 KkT 8 tit 8 helyezés (+ Eindhowen

ker-i ll. díj)

Az pedig a Íészekiáték legnagyobb művésze, aki egy
tojót az egész szezonban hétről-hétre úgy tud kosár-
ba rakni, hogy élhelyezési esélye legyen. A legtöbb
hazai és külÍöldigalambász ennek a hogyanját még
elképzelni sem tudia, nemhogy megvalósítani. Ahhoz,
hogy Íiatalok cseréjével a tojót (és a hímet) 5-6 hétig
Íészkén tartsuk, óriási ézék és tudás kell. Ráadásul
ezalatt extra-kondíciót kell állandósítani.
És ő ezt minden évben 2_3 tojóval végig játsza.
Persze van a hozzáértésére más érvem is. Ez pedig
a 10-es ,Á'' csapat helyezési aránya:

megnyerni, hanem a ducukban, igen is meg van a
Íeilődésiesélyük, sót akár nyerhetnek is. Kis pénzze!

- nagy pénzzel, kevés galambbal - sok galambbal,

kevés szabadidővel - sok szabadidóvel egyaránt'

'Csak'' értenrink kellene galambjainkhoz. De aá
alaposan.
Néha Íeláll a hátamon a szőr. Van akit nem érdekel
aszármazás, meÍt, hogy nem aszármazásllap repül.

Vaion nincsen-e több esélyem egy jól reptjlő galamb-

tóljobb utódot kapni, amelyiknek az ósei között is ió
repülók vannak?
Vagy. Vannak akik sohasem Íogdossák a galambjai-

kat. Köszörgöm: ók hogyan vizsgálják a tríchomo_
nast?
Sajnos hiába minden. Akikrőlbeszélek NEM oLVAs_
NAK, NEM TANULNAK, a jobbak módszerei NEM
Énoextlóxet'
Persze az is igaz, hogy a galambászatot nem lehet

könyvból megtanulni, mégis a menók (becsvágyból)

előbb-utóbb olyanokat is elmondanak, közreadnak,
amit elótte hosszú évekig titkoltak'

Bánásmód Peller módra

A B. ll. kerÜlet 1988. évi kiállításán másokat is érde_

kelhetó élményben volt részem . Az erzsébeti Múveló-
dési Ház nagytermében a színpad elótt voltak kiállítva
a Peller galambok. Az ajtóból az ablak Íelé egymás
után néztem végig óket. Ekkor Jóskát mégcsak hírból
ismertem, galambiait pedig egyáltalán nem. A terem_

ben egy-két ember lézengett. Amint az ablak Íelóli

szélső ketrechez értem és az utolsó galambot vizsgál_
tam (mintegy 1 m távolságból) a világos kovácsolt
hím hirtelen a csórével Íelém csapott' Meglepódtem
és közelebb mentem. ő t4ra Íelém csapott, majd

hívott, majd ismét csapott. Egyszerre rádöbbentem,
hogy ez a galamb játszani akar Velem, vagyis nem a

szomszéd ketrec galambját bosszantja, hanem

embert akar. Amint kÖzelebb mentem, szinte táncra
perdÜlt öromében.
Jóskátólmegtudtam, hogy a galambot Louis-nak hívja

és a kedvence. otthon enni sem száll ]e a Íészekrő],

ameddig nem szól hozzá egy-két barátságos szót,

nem csipdesheti meg a gazda kezét. Akkor is igényli

a barátságot, ha a szabadban van. Nem egyszer
Íordult elő, hogy a gazdit az udvaron is Íelkeresi.
A galamról szinte ordított, hogy páratlan egyéniség,
olyan, aki a gazdájáért is repti!. Mellesleg nem is

akárhogyan'
A galamb már Japánban él. Peller azóla is sajnálja'
Nem lesz még egy olyan galambom. Soha nem

adtam volna el, ha nem többedmagával veszi meg a

iapán. Én mindig lehúztam aző számáL a japán meg

mindig az ó gyíirÚsszámával kezdte a vásárlási listát -

meséli.
Egy másik. Aki ismeri a Peller ducokat, tudja' hogy

Íészekszekrények vannak. Történt ez évben, hogy az
egyik Íiatal hím a Íészekkel ellentétes sarokban Íogott

hóiyet és nagy tenileten védte azt. Peller - tóle egé_

(5e%)
(68%)
(78%',)

(71%)
(83%)
(73%)
(80%)
(86%)
(80o/")

(9?/"1
(86%)

(78,7%)

Es most következett el számomra az a pillanat,
amikor nyomatékkal hangsúlyoznom kell, hogy nem
dicshimnusá akarok Pellenól zengeni. Az egész
írásnak nem ez a célja. Sokkal inkább az elgondolko-
dás. Nyi lván ne m e lkeseríteni akaro m sporttársaimat,
hanem éppenhogy ösztönözni a jobb, ÍelkészÜltebb
galambászkodásra. VégÜl is a galambászás nem
igényel akkora ÍelkészÜltséget, mint például a Íizika.
Jusson ilyenkor eszünkbe, hogy kis lélszámú galamb
állományoknál végtelenül egyszerű emberek is váltak
világhírÚvé galambjaik,'babusgatásáva!'', egyszeriJ
rendszerességükkel. Gondoljunk itt például a Janssen
tesfuérekre, Desmeth Matthys-ra, Rijkaertre, vagy
Marce! Desmethre.
Bennünk, egyszerÚ galambászokban pontosan annyi
kÜzdenitudásnak kell lenni, mint amennyit galambja-
inkban szeretnénk látni.
NekÜnk azért kell Pellert (és más szupergalambászt)
megismernünk, hogy kemény elleníelÜkké válhassunk.
Ki egyéni, ki csapatversenyben - vágyai szerint. Mert
az kevés, hogy kocsmai hangulatot idéző vitákban
kétségbe vonjuk még azt is, hogy van-e egyáltalán
valamire való galambja, hogy óramanipulációkra
gondoljunk, meg doppingszerekre, vagy éppen alig
eredményes galambászokra, akik úgymond egy-egy
galambbal Pellert naggyá tették.
Ezzel csak azt érhetjük el, hogy ha ót sikerulne
kiközösíteni, újabb áldozatok után kellene néznünk.
Es minden kenjletben találhatunk nálunk jobbakat,
akiket,,elintézhetünK'!
Bálran kimondhatom tehát, hogy akik a versenyeket
nem a kocsmában, vagy a galambpiacon akariák
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szen szokatlan módon - saját kezűleg készílett neki
egy sámliszerÚ, de annáI nagyobb tákolmányt, mond-
ván, ha ennyire elkeseredetten védi a helyét, hát
maradjon ott. Ez a galamb lett az ideikerületi scham-
pion.
Mindkét esetben a klasszist, az extrát már korán
észre kellett venni; kedvezni, igazi otthont teremleni
neki. Mert Peller megÍigyelése szerint is az inteligen-
cia többlet adja a galamb egyéniségét. Ezt a gazda
azután ha nem ismeriÍeI, magára Vessen. Mert ezek
a galambok nemcsak a Íészekállapot miatt repülnek
jól. Jóska 2861-es hímjéről azt mondja, hogy a
galamb mindig nagyon fáradtan érhezikhaza. A szem
szivárványhártyája (gyöngyszemű) valósággal sápadt-
tá válik. a Íélórával később érkező galambokon ilyent
soha nem lát. Pedig Íélóra kÜlönbség 5-8 órás repü-
]éskor szinte semennyinek tűnik.
Nyugodtan ÍeltételezhetjÜk, hogy ez a galamb erótar_
lalékainak végsó határait Íelhasználva repüI. Ez
végsőkig nem akar tróségben inni, teszátlni és nem
hagyja magát' elvitetni más irányba, akár kis kitéró
erejéig sem. o célra repÜ!, minden idegszálával.
A gondoskodás egyébként a duc minden gatamjának
kijár. Egészen addig, hogy a ducokban nincs villany.
Peller szerint nem szabad a galambok bioritmusát
megzavarni meslerséges megvilágítássd. így azulán
a délutáni etetés valÓsággal Íélhomályban történik
(ennek ellenére a galambok a magokal az utolsó
szemig Íelszedik). Mellesleg ez is segítheti óket az
elhúzódó versenyeken a késó esti vagy kora hajnali
hazaérkezésben.

Házkörüli tréning jelentósége

A ducok galambjai szigoru rendszerben élnek. Ennek
egyik eleme a házkönjlitréning, miszednt valamennyl
versenygalambnak télen 1-1 ,5 órát, nyáron még ennél
is többet kell repÜlni. Nagyon sok munkába kerijlt,
mire a kényszerröptetésbő! valóságos tréning lett.
Története 1979-ben kezdődÖtt. zászlólengetés és
ijesztgetés ellenére Peller jó ideig elégedetlen volt a
repülési mennyiségge|.
A galambok egy része - akkor mfu - a téren lévó
nyártára is leszállt. Jóska galambtojás nagyságú
krumplival parittyázta óket; amig egyszer a szomszéd
át nem iött' hogy már elege van a krumplipucolásból.
Ettól kezdve kíméletlenül kiirtotta a korán leszálló
galambokat és irtja ma is. Persze ma már csak
keveset és túlnyomóan Íiatalt. Annak a galambnak,
amelyik nem tudja az 1-1,5 órát egyhuzamban télen_
nyáron megrepülni, bajvan az egészségéveI- vallja'
TekintsÜk most át roviden a rendszeres edzés hatását
a galambok versenyeztetése szempontjából:
- nó a szív térÍogata, jobb lesz a véí<eringés;
- nő a tÜdl és a légzsákok Vitálkapacitása' javul az
oxigénellátottság;
_ az izomrostok megerósödnek és több tápanyagot
képesek raktározni'
Ugy gondolom, könnyÚ belátni, hogy a rendszeresen
tréningezi galamb nagyobb erótarta j ékokkal rende lke-
zik.
Visszatérve Peller módszerére. Télen külön a hímek-
nek és külon a tojóknak minden reggel legalább egy
órát kell repÜlniÜk. Felmentést csal< rendkívÜl rossz
idoben (jégesó' nagyon erős köd) xapnak'
Tavasztól a tréning öreg galamboknál:
- reggel a hímek repülnek 1-1,5 orát;
- 11 órakor a természetes módszerrel röptetett tojók;

- 13 órakor Újra a hímek reptilnek_ 1 óra múlva behí-
Vás_etetés, majd ók újra kimehetnek 40_50 perc sza-
badrepÜlésre.
- délben az özvegytojók repülnek - néhány tenyész-
tésre kíválasztott Íiatallal.
A galambokat soha sem engediki anélkül, hogy elótte
valamennyi aprómagot ne adna neki. Éhes galamb_
nak ugyanis nincs kedve repÜlni'
ElőÍordult, hogy egy-egy hím nyáron (íormában!) nem
akarja az 1 óráiál megreptilni. Jósk-a ezeket akkor az
özvegy tojókkal és a néhány Íiatallal újra kiengedi.
Ezekkel már hajlandóak repÜlni. lvliután a tetőre Üló
Íalka - fÜttyre - azonnal bemegy' u így kiengedett
hímek az özvegy tojókkal soha sem párosodnak
össze.
Külon érdemes szólni arról a 40-50 percről, amikor a
hímek (ez csak versenyidószakban van így) szabadon
repÜlhetnek.Éaaz idószakot Pel[er az első pillanattól
az utólsóig a Íigyelóteraszon néá végig. TúI azon,
hogy ez óriási élmény, ekkor tÖrténik meg az a kb. 15
galamb kivá]asztása, ami azután rnás szempontokat
is Íigyelembe véve a 10-es ,Á" csapat létszámára
csökken. A legjobb Íormában lévó* ílyenkor egyetlen
percre sem állnak meg. Kötözkadnek egymással,



pattognak, megállás nélkÜl száltnak a kijáróról a
kéményre (és v!ssza), szinte túráztatiák a,,motort''. A
már tÖbbször megemlített 89-2861 -ese szinte biáos,
hogy díira rept)l, ha ilyen Íormát mutat.
Persze az,$' csapat kiválasáásánálmég más szem_
pontok is vannak; szuperegészség, párjához való
ragaszkodás, Íényló szemek, tökéletes kondíció,
Íészekben való viselkedés _ de az a döntó, hogy a
verseny közeledtével mit mutat a tetón.
ltt érlelődik össze a megérzés és a megÍigyelés.
Ez a magyarázala, hogy az ,Á" csapat gáámbjai t t
év átlagában 78,7%o-os helyezési aianyt voltak
képesek produkálni.
Korábban - egészen 1988_ig - Peller magántrénin-
gekre is elvitte galambjaÍt. Ma már soha. Romlott a
klzlekedés - így tÚl sok idót vesz e! a galambászko_
dástól, nótt a !étszám... és egyébként É az eredmé_
nyek nem romlottak, hanem javultak. Ráadásul a
házkonjli tréning során is nagyon messzire elhúz a
Íalka, néha Íélóráig látni sem lehet öket.
A Íiatalok házkönili tréningje is hasonlóan zajlik.
Amikor az elsó turnus (150-170 db) etkezd önálúan
Í.ílkában repülni, akkor kezdödik a kényszerrÖptetés.
ok regge!és délben repütnek. A korán meguló tiatatt
kíméletlenül és azonnal selejtezi.
llyenkor tanulják meg galambjai a Íegyelmet is. Aki
már látta, bizonyíthatja. Bármelyik iépÜ6 Íalka -
Íüttyre _ 30 másodpercen belüt a ducban van. Mond_
hatom, hogy ez a dresszúra és az etetéstechnika
magasiskolája!

A selejtezés szempontiai

A párosítás Íebruár végétólmárcius kozepéig tart. Az
elsö turnusban 150_170 Íiatal születik, a máóodikban
mintegy 100, míg a harmadik turnus már csak te-
nyészgalambokból marad. Elsó nekiÍutásra a túl kicsi
és a túl nagy testú Íiatalokat selejtezi.
A Íiatalok óvodában tanulnak meg enni-inni, sót kijámi
is. Jóska árgus szemekkel Íigyeli viselkedésúket.
Azonnal halálra ítéti a kolduló, sőt a nyitott szárnnyal
Íaló Íiatalokat as.

Nagyon Íontosnak tartja, hogy a Íiatalok ducába való
áttelepítést _ a már egyébként repülő Íiatal- megért_
se. 1_2 napnál nem tarthat tovább az átszoktatás-. Az
a Íiatal, amelyik eá nem érti, - Jóska segédletével-
belehal saját értetlenségébe.
Kezdettöl Íigyeli az egészségi állapotukat. Főleg
etetéskor emeli ki a nem tÚl életrevaló, nem tökélete_
sen _egészségesnek látszókat. Ugyanígy, gyorsan
kiszúrja a tréningezéskor lazsátókat. csák azokkal a
Íiatalokkal elégedett, amelyek egyéniséget mutatnak,
vagy amelyek szinte észrevétlenut élnek a többiek
|Özött. Az egyéniségekket külÖn is foglalkozik. Ezek
93tá!!o'9!' vagy éppen harcosak, ierutetet, vagy
Ülékét védenek életre-halátra.
Peller nem szereti a szép galambot.

Egy galamb legyen jó kiállásÚ, irrteligens arqi' tazább
tollazatú, extra izomzatú, nyitottabb hátú, nem tútdús
ÍarokkÖtésÚ, szupergyors számyíelépítésset - mondja.
lgaz a Janssenek némiképpen rÖvidebb szárnyúak,
de ezt tudomásulveszem.
A szem színe inkább a lenyészgalamboknál fontos,
egészen egyszerÚ szemszínnel is lehet egy galamb
klasszis _ állapítja meg a továbbiakban.
Jóska - hasonlóan Janssenékhoz - két üvegszemÚt
soha nem állít párba egymással.
Visszatérve a selejtezéshez. A Íiatalok röptetésén 50-
60% a minimális elvárás.
Ezt a Pellergalambok kÖnnyen teljesítik. EgyesÜle_
tÜnkben én bontom Peller óráit. Mindig Öten Íoglalko_
zunk ezekkel az órákkalés az eredmények regisztrá-
lásával. Egy kÖzepesen gyors versenynél Íét-három-
negyed órát stoppol (3 órában), s ez alatt a kÜldött
Íiatalok gumigyÚrÚjének 65_70%-a az órákba keru!.
Ebben az évben (1991.) a küldött 160_200 Íiatalbol
70-80 db az egyesÜletiés még további20-30 galamb
a kenjleti ]istáÍa kerÜlt.
Azéfi ez nem akármi. Ugye?
Az éves galambok csak rÖvid utakat reptilnek. Ebben
az évben próbálkozott etóször hosszú útra is 1_í éves
galambot küldeni, de ez nem jellemzó. ltt a gatamb-
nak, ha a szezon végén akar maradni, a 6 útból
legalább négyszer kell eredményesnek lennie. Mond-
juk egy kenjleti díi + egy másik jó helyezés és 4
bumlizás ebben a ducban csak meghalni elég.
Állattenyésaési szakemberekben ú niv1ar lzelek-
ciós nyomásnak.

Nemzeti és nemzetközi gyózelmek

A Kivágóné-Peller duc az utóbbi 10 évben minden
évben kenjleti bajnok volt; az öregek versenyén.
Adódik a' kérdés, mÍt ér ez a Íötény a nemzeti és
méginkább'á nemzetközi versenyeken? Vajon alkal_
masak-e ezek a magas Janssen vérhányadú galam-
bok hosszÚlávt'a? Megtudják-e őrizni tölényÜket a
sokbzor 2o-3o ezr'és indutótétszámú Nemzeti 

_Bajnok-

ságban?
Válaszom; itt is csodálatosak.

A Kivágóné-Peller duc:
't987-ben a Nemzet! Bajnokság ll' helyezettje,
1988-ban a Nemzeti Bajnokság l. helyezettje'
í989_ben a NémzetiBajnokság l. helyezettje,
í990-ben a NemzetiBajnokság ll. helyezettje,
1991-ben a Nemzeti Bajnokság l. helyezettje

A Nemzeti Bajnokság kÜlön értéke, hogy itt ugye a
nevezési létszám egy csapatra vonatkoztatva kötött.
Erdekesen alakult a duc nemzetközi szereplése.
A Bnlsszelből ( 1 990.) meghirdetett nemeztkÖzi verse_
nyen (1200 km, 2400 galamb) Peller- elsó szándéka
szerint nem kívánt résztvenni. Szövetségünk
elnÖke, Kurucz Attila ján hozzárábeszétnia részvétet-
re.



A végsó szót azonban élettársa, Éva mondta ki:
igenis részt vesziink, méghozzá több galambbal.
Szakmailag az ötlet agyrémnek lÚnt. Á bekosarazás
elótt 4 nappal ugyanis a galambok a lipcsei nemzeti
versenyen szerepeltek. lgenám, de erkölcsi nyomás
is van a világon. Ilyenkor jönne a ciki; nem mer résa
venni, Íél.a leégéstól' azok hosszútávon nul]ák, stb.
Jóska _ Evának kÖszÖnhetően - Íelvette a kesztyiit.
34 (Lipcsét megjárt) 2_5 éves galambot készített fél a
versenyre. A galambokat a Népstadionba a SzÖvet-
ség gyújtőhelyére kellett vinni, ahol kÜlÖn versenybi_
zottság gyÚrÚzött.
Az eresztés pénteken, eléggé szerencsét]enül .t4h-kor

tÖrtént.
Jóska szerint már az indítás sokkolta a galambokat.
Ez lehetett az osztrák-magyar 50-60%-oó veszteség
egyik magyarázata.
A másik az idöjárás. 32-35O"-os meleg és 50 km-es
déli szél (oldatszél) volt.
Ettól kezdve egyik országos hímevű galambászunk
Szentesi Károly mondja a történetet:
,'Szombaton déltól- rekkenő hóségben '' vagy 15_én
vártuk Pellemél az udvaron a galambokat. Jóska
késóbb Íelment a Íigyelóleraszra és kb. 3 óra hosszat
mozdulatlanul és szót]anul az eget nézte. Én még
oly.ery nem láüam, hogy valaki a túzó napon egy
pohár víz nélkÜl ennyi ideig ÍeszÜll várakozással lesóó
a galambokat. A sors igazsága, hogy ő táthatla meg
elsónek a galambját. Az udvaron együtt stoppoltam
vele 19''-kor. Miközben a gratulációkat Íogadta és
végre ivott egy pohár cólát, egyszerre többen kiszúr-
tuk az égen a második galambot is. i 1921-kor
érkezett. Mi már akkor tudtuk, hogy gyóztes galambo_
kat láttunk."
De még milyen győzelmet láttak! A 35o km-rel köze-
lebb lakó osztrákokat is legyőzte, pedig az ó galamb_
iaik,,csak" 850 km-t repriltek.

Jóska elmondta, hogy valójában a második galamb
gyózelmére tippell volna. Annak a.bban az évben már
három keruleti díja és egy nemzeti l. ctíja volt. Azért
a tojót sem tekintette igazán meglepetésnek, mert
addig a galamb Í5900 díjkilométert reprilt. Késóbb
amikor kideriilt, hogy övé az elsó két galamb, hata!-
mas lett az öröme. lgy zajlott le a magyar postaga-
lamb sporl etső nemiétköii győzelme!-'
1991. Eindhowen.
Peller most már hetekke! előre készula versenyre. A
15 kíválaszlottat nem küldi az utolsó keruleti útra
(Criwitz). Bánatára az osárákok az utotsó pillanatban
lemondják a részvételt egy néhány nappal elótte
történt hamburgi katasztróÍa út miatt. Na de így is
elment 2480 galamb. A budapesti gyÚit5helyre (Kos-
suthÍalva tér) 60 galambász 300 galarroot vÍtt.
Az indítás borus időben, Vll. 26-án pénteken 10
órakor történt, az 1080 km-re lévó Eindhowenből.
Szombaton és varásnap ömlÖtt az esó. Szombaton
regget, amikor az elsó három galamb;a 10 percen
belÜl megérkezett, Jóska rÖgtön álszaladl a nem
messze lakó Mencsik Pál sporttárshoz és áthívta ót
megmutatni a galambokat.
Eppen akkor jÖtt még kettó. Az egyikröi hamar kide_
nilt, hogy egy németországi ,,kísérö"
volt, vagyis egy onnan származo íiatal_ Szerencsél-
lent elkapta a ,,versenyláz''.

BrÜsseli Nemzetközi Győztes
139l€$7909 KcsT

Gyózelméig 36 helyezést ért, í5.9oo dkm-et produkát
(Janssen, D. Matürys, Vermota vérÚ)

Eidhowen-i ducelsó
1280-89-2726 KKT

(Sapka édestestvére)

Eredmények:
Budapesten 2., 3., 4., 5., 6., 7-, 8., 9..,
országosan 24., 26., 28., 41', 45., 52.,75.,

Ezzel a KivágÓné-Peller ducé az országos l. és lX.
hely, csapatban. Három galamb ten ki egy csapatot...



Eva

Nem ismerek senkÍt, aki ne kedvelné.
Minden órabontáskorlalálkozunk vele. Amikor megér-
kezik, még a ,,kemény'' Íiúk is átszellemÜlnek és a
másodperc töredéke alatt mindenki hamisíthatatlan
úriemberré válik. Es ö derüs közvetlenségével, Íinom
egyéniségével és nem utolsósorban munkaszereteté-
vel hozza ki belőlünk. Az egyik órabontó csapatban
dolgozik egyÜtt a tobbiekkel.
Jóskátóltudom, hogy nem egyszer ó adja elhatározá-
sukhoz a végsó lökést. Jóskát soha nem akarja
visszaÍogni, sőt a 80-as évek eleién éppen ő volt aki
szorgalmazta a nagyobb létszámú galambtartást. A
különös igénnyel kitÖltötl galambszármazási lapok az
ó munkái.
Mi pedig csak mosolyt, kedvességet és biztatást
kapunk tóle.

Tartás, takarmányozás' egészség

KönnyÚ belátni, hogy Pellernek 300m2 naponta több-
szörikilakarítása nagyon nagy munka. EnnélÍogva a
ducokat a végtelen egyszerÍiség és a jól takarítható_
ság jellemzi elsósorban. A gyakori takarítás mellett
évente kélszer, háromszor (lánggal) íertőtlenítést is
végez.
A ducok tágasak, a galamboknak sok Íéróhely jut. A
legÍontosabb, hogy különlegesen jó a szellózésük, így
gyakorlatilag pormentesnek tekinthetók és nagyon
szárazak. A Íiatalok ducai északi, északnyugatiÍekvé-
süek, mégis láthatóan nem befolyásolják az eredmé_
nyességet. Beázás, huzat elképzelhetetlen.
Peller az egyesületben gyakran hangoztatia Jansse_
nék véleményét; miszerint, aki nem tud iól etetni, az
soha nem lesz eredményes galambász!
TÚlzás nélkül mondhatom, hogy aki látta már Peller
takarmányát, legszívesebben kivágná a sajátját a
kukába.
Különlegesen ügyel a magok minóségére és tisaasá_
gára. Soha nem vásárolkeveréket, hanem azt mindig
maga állítjaössze. 4,5 x 5 m-es alapterÍlletÚ eleségtá-
rolójába egér, macska egyszerÚen nem juthat be. A
jutazsákok Íatrepnire vannak gondosan Íelrakva és a
helység szellőzése kiváló. Volt már olyan látogatója,
aki kÜlon kéfie, hogy a takarmányos helyiséget
megnézhesse! Keveréskor minden magot átszítál
mégegyszer. Aá én, mint szakember kijelenthetem,
hogy ilyen minóségnél a világon senki sem etethet
jobbat.
Kérem ne számítsanak rnost ,,spéci'' receptekre. ltt
ugyanis az etetés ráézésre és tapasztalatokra épül.
Szerinte az állandó keverék használata a galambtar_
tásban túl merev séma. Aá egy ió gatambásznak
észre kellvennie, mikor eszik a galambok szíveseb_
ben az apró magot, a borsót és bÜkkönyt, mikor az
olajost, vagy éppen a kukoricát. Most télen hagyomá-
nyos kukorica, búza, rizs, cirok, napraÍorgó, borsó
alapanyagú keveréket ad, amihez azután 30-35%

árpát kever. Ez teszi ki a napi adag2l3-át A Íöetetés
előtt és után még í/3-ad aprómag keverékkelkedves-
kedik. Aá, hogy mennyi legyen a kukorica, vagy az
olajos mag, a hideg és a galambok kondíciója dönti
el. Nála nincs télen kövér galamb.
Nincs ez másképpen a versenyeknél sem. A hét
elején több a Íehérje' bekosarazás elótt pedig az
olajos mag. Az a galamb, amelyik a hét végén még
mindig a borsót kapkodja Íel először, az biztos, hogy
nincs Íormában - rrnndja.
A versenyre készÜló Íiataloknak a kukorica-borsó-rizs
előző nap be van ázlatva, hogy az úlon a Íiatalok ne
legyenek szomjasak. Erre etet rá bóven aprómaggal.
Érzem, hogy szívesen etmondana mást is, dehát ó
már ezt csak így csinálja.
Ugyanez a technikája az emésztó etetésénél. A
galambok naponta, duconként Íriss emésztót kapnak,
egy kb. 2,5 decis konzerues dobozban. Amit más-
napra meghagynak, aá Peller egyszeriien kidobja.
Érdemes szólniaz itatókrólis. 2 óránáltovább semmi-
Íéle gyógyszer, vitamin vagy más egyéb nem marad-
hat az itatóban, vagyis kiöntl és kimossa azokal| M
itatók tisáaságára és a Íriss ivóvízre kÜlön Ügyel.
A gyógyszeres programjához elóljáróban annyit tartott
Íontosnak elmondani, hogy szinte évente változtatja
a készítményeket, hogy rezisztencia ne alakulhasson
ki. Valamennyi amit használ kÜlfÖldi készítmény.
(Ezek most már szakboltunkban mindenki számára
elérhetók')

A KÍvágón*Peller duc kezelési programia:
január paramixo elleni oltás

tea itatás, vitamin itatás hetente
Íebruár paratifusz elleni megelőző kezelés

himlő ellenikarcolás
Íéregkezelés
tea ilatás, vitamin italás hetente

február végétól a versenyek végéig minden héten
trichomonas elleni kezelés
vitamin itatás
tea itatás
vas készítmény ltatás

Íiataloknál paramixo oltás
versenyek előtt egy hónappat mikoplazmaelle_
ni védóoltás

hetivitamin ítatás
hetitea itatás
heti trichomonas kezelés
hetivas itatás
Antibiotikumot a vitamin itatással egyidóben használ,
de csak a Versenyszezonban. Trichomonas kezelés
versenyek után nincs. Vedtéskor 2 hetenként 3-4
csepp Lugolt önt literenként az ivóvízbe. Egyébként a
Verseny után egy héttel már széiielválasztia a párokat

- egészen tavaszig.
Az egészséghez tartozik, hogy Peller öreg tenyészga'
lambokat nem tart' Azt vallja, hogy a zárt tartástól
elÍáradt szeruezetü szülöktól nem elég jó vitalitásÚ
galambok szÜletnek. Nyilván lehetne ezen vitatkozni,
sót ellenpéldákat Íelsorakoáatni, ez azonban nem
hiszem, hogy megváltoztatná a véleményét.



Peller galambok máshol

A ripor| elkészítése során csak ebben a kérdésben
nem tudtam vele egyetérteni. Szerinte kevesen
ismerik el azt, hogy kiugró eredményeket értek el
Peller galambokkal. Bár ó számos ilyet tud, mégis tart
attó|, hogy sokan nem jó néven vennék, ha ó most
Íelsorolná nevüket, hiszen eá nem beszélte meg az
illetó galambászokkal. Egy részÜk talán le is tagadná
lgen. A klasszisgalambászok régi Íájdalma, hogy a
tőlÜk eIkenjló galambokkal az úitulajdonos rögton a
csúcsra szeretne jutni. Gyakran hallani ,,Vettem xY-tól
10 Íiatalt, megröptettem őket és csak kettó maradt
meg''. Vagy ,,elpárosítottam a legjobb galambommal,
de semmivel sem lettek jobb Íiatalok, mint a másik-
naK'.
Az eladó klasszisgalambászok ellenérve is közhely'
,Á kezemet nem adhatom oda.''
3Es az igazság - szerintem - az eladók oldalán van.
Mert, miért van az, hogy ha ók vesznek galambot, azt
jobb hatékonysággal tudják kihasználni? Talán azért,
mert a tÜrelem, a tapasáalat és a tartáskönilmények
meltettük szólnak? Vagy mert pontosan tudiák' hogy
mit akarnak vásárolni?
Kérem higyjék el, hogy a legÍóbb galambász erény a
türelem. Ha a vásárolt galamboknak idót hagyok a
tenyésztésben a bizonyításra, az legtöbbször biztosan
megténil. De ha órult kavalkádban évente kicserélem
a tenyészgalamjaim tÖbbségét, soha nem Íogok
bebizonyítani semmil.
Érdekes és másokkal egyeztetett tapasztalatom az is,
hogy a másoknál született Íiatal soha nem tudia a
Íiatalok versenyein megmutatni az igazi képességeit
helyváltoáatás után, hiába tőlem repült ki.
Amikor Pellerl Íaggatom kÜ lÍöldi vásárlásairól el mo nd-
ja, hogy azoknak a galamboknak a megvétele izgatta,
amelyiknek a közeliősei is jól repÜltek! Vagyis nem-
csak a tisztavéríjség a Íontos! Jobb helyeken a
származási Iap nem dísznek van, hanem informáci-
óval szolgál. Egy másik. A Piet-et is 50-60 tojóval
próbálták, mire sikenilt kiválasztaniazt a legjobb 6-ot,
amivel azután klasszikus utódokat adott. Egy tÜrel-
metlen galambász-balszerencsés párosítás esetén -
a második tojó után kivágta volna a ducából!
Gyakran hallom, hogy az idó pénz, meghogy mit
gondolsz hány párosítást tudsz még az életed során
végigcsinálni?

Az igazság az, hogy én ezeknél a sporttársaknál

egyáltalán nem látok látványos Íejlódést, csak hely-

béntopogást - mégha olykor magasabb szinten is'
Eltentétként a Kivágóné-Peller ducban a Íejlódés

bizonyítható, sót látványos.
Visszatérve. VégÜl Jóska hozzáiáruft ahhoz, hogy

Guzsik Gábor nevét leírhassam. Ö a Pellertőlvásárolt
galambokat kisÍogástalan korulmények kÖzé telepítet-
te. Peller igen sokat segített neki a módszer kialakítá'
sában, a Verseny és tenyészgalambok kiválasztásá-
ban. Gábor mellett szólt, hogy nem szégyelt tanulni.
Az eredmény, hogy a nagyon erós B_lll' keruletben

egyszer a tavaszi bajnokságban, kétszer (legutóbb

tÓst-oen; pedig a Íiatalok bajnokságában kenjleti

bajnok! Ráadásul 1988_ban Peller mÖgÖtt a Nemzeti

Bajnokság ll. helyezettje. Guzsiknak a mainapig csak
és kizárólag Pellertól származó galarnbiai vannak.

Hát ez nem éppen a legrosszabb bizonyítvány róluk"'

Zárszó

Elmondhatom, hogy az anyag összeállításához azl
kaptam, amit vártam.
Bemutathattam egy olyan valakit, aki a galambjainak

él és aki nemcsak ellátja, hanem nap r.rint nap Íigyeli,

sót minden porcikájával próbália megérteni óket. A
,,látás'' az ami a legnagyobbá teszi ct Mert az igazi
galambszeretet az, amikor nem csak akkor vesszük
észre óket, amikor az eredményÜkre szÜkségÜnk van,

hanem az év 365 napjának mindegykében. Mert ezt

és csak ezt Íogják a versenyeken visszafizetni.
Ószintén remélem, hogy írásomból ? iderult' hogy a
galambászatban azaki sémákban go r''do i kozik, merev
technológiák rabja, legÍeljebb csak jó 'paros lehet, de
múvész soha.

Dr Vtrcseg János

Módszenjnket jó szíwel ajánljuk
minden Sporttársunkna<

Kivágóné Éva - PellerJózseÍ
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