
2009. július 1

1929-2009 
80 éves a Miskolci Z-01 Postagalamb Sportegyesület

A Miskolci Z-01 Postagalamb Sportegye-
sület 2009. március 28-án ünnepi vacsora ke-
retében emlékezett meg megalakulásának 80. 
évfordulójáról.

Az egyesület jelenlegi és meghívott régi 
tagjait, családtagjaikat, valamint a meghívott 
vendégeket (a Sportszövetség elnökét, a tag-
szövetségi tisztségviselőket, a megyei város 
önkormányzatának képviselőjét) az étterem 
előterében szépen elrendezett kiállítás fo-
gadta az eltelt évtizedek már-már megsárgult 
okleveleiből, oxidálódott serlegeiből, az ala-
pítás 30. évére 1959-ben, az 50. évére 1979-
ben készített emléktárgyakból.

Az ünnepi estet Paál Attila az egyesület – 
1986 óta funkcionáló – elnöke nyitotta meg 
és köszöntötte a résztvevőket, mialatt az 
egyesület legfiatalabb tagja a jelenlevő höl-
gyeket köszöntötte egy-egy szál rózsával.

Az eltelt 80 évről Dr. Rózsa Ernő – aki 51 
éve tagja az egyesületnek – emlékezett meg. 
A megemlékezés a cikk elején kiemelt indiai 
bölcs mondásra épült. Ugyanis a bölcselet-
ből következik, hogy amit most teszünk azt 
a múlt tapasztalatai és a jövőbe vetett hitünk 
határozza meg. Tehát a múltat meg kell be-
csülni és a Z-01 Egyesület 80 éves múltja 
olyan történelem, amely országos szinten 
méltó a megbecsülésre.

Az országosan egy szervezetbe tömörülő 
postagalambászok első miskolci önálló cso-
portja 1929-ben alakult, és hogy eredménye-
sen működött az is igazolja, hogy az 1932. évi 
januári szaklap szerint a Miskolci Csoportból 
Simon János 1931. évi eredményével szö-
vetségi érmet nyert. A Csoport első vezetői 
Rothberg Béla és Krén József voltak, akiknek 
emlékére a 30 éves évfordulóra az egyesület 
vándorserleget alapított.

A megemlékező elmondta, hogy mivel az 
egyesület működésének 28-29. évében csat-
lakozott a tagsághoz, lehetősége volt még 
ismerni sok alapító tagot, Dr. Ács, Balogh, 
Barancsi, Juhász, Kiss, Kisfalvi, Ligetvári, 
Orosz, Réti, Szikora, Veréb, Viszlay, Zelenka 
sporttársakat és még hosszú ideig együtt 
galambászkodni velük, felhasználni tapaszta-
lataikat, elfogadni segítőkészségüket.

Elmondta, hogy a galambászás sok min-
denben más, egyszerűbb, kiegyenlítettebb 
volt, úgy a galambok elhelyezését, mint el-
látását illetően. Az indulást követő évtizedek 
galambházai mindenhol egyszerűek, 2-3x2 
méteresek, egyterűek voltak, ahol együtt élt 
a teljes állomány: tenyészek, versenyzők, fia-
talok. Fiatalokat a jobb versenyzők alól gyű-
rűztek, tenyész galambbá pedig a 6-7 ered-
ményes versenyév után lehetett „előlépni”. 

Ennek teljesítése nem volt egyszerű feladat, 
mert a követelmények magasak – a mainál 
magasabbak – voltak, hiszen a 1932. januári 
szaklapban meghirdetett országos verseny-
program utolsó állomása Aachen (1020 km 
Budapesttől) volt. Erre a 7 útból álló, a maival 
legalább egyenértékű programra a felkészítés 
nem tartalmazott a versenyidőszak szinte 
minden napjára más-más speciálisan összeál-
lított mosott, szitált, fényesített speciális ta-
karmánykeveréket, sokféleképpen tuningolt 
ivóvizet és a szállítás is vasúti vagonokban, 
az autósztrádától biztosan lassúbb haladással, 
és jóval kevesebb komforttal történt.

A csapatbajnoksághoz sem a rendszeresen 
röptetett 20-80 galambból utanként kiválo-
gatott 10 galamb alkotta a csapatot, hanem 
az egész versenyszezonra előre kijelölt 3 
galamb. Ennek ellenére sokszor megtörtént, 
hogy ez a 3 galamb a 7 versenyúton (nálunk 
általában Hegyeshalom 272 km, Brünn 333 
km, Kolin 461 km, Drezda I. 606 km, Drezda 
II. 606 km, Berlin 740 km, Rostock 899 km) 
teljesített a 21 helyezést, és Rostockból sem 
számított csodának az aznap érkező galamb. 
Igaz viszont, hogy a fiatalokat körültekintőb-
ben készítették fel, jobban féltették és a mai 3 
helyett 6-7 állomáson át jutottak el a 120 km 
távolságig és fejlettségi állapotuknak megfe-
lelően két külön turnusban röptették őket.

Mindezen körülmények ellenére jól érez-
ték, jól éreztük magunkat, kéthetenként ver-
senyezve is. A vasúti szállítás miatt a gyűj-
téseknél, a számítástechnika hiánya miatt az 
eredményszámolásoknál többször, többet és 
tovább voltunk együtt. A nagy díjak lehető-
sége nélkül feszültség mentesebb volt a ver-
senyzés. A versengés nem vált csatározássá, 
hisz még a versenyek lezajlása után, a délutá-
ni focimeccseken az MVSC pályán is meg-
volt a postagalambászok gyülekezőhelye, és 
ha galambász (Ligetvári, Szikora) ellenőrizte 
a belépőket, akkor az egyesület tagjai elke-
rülhették a pénztárt.

Az év fénypontját az évzáró galamb-va-
csorák jelentették, amikor mi vittük a vacso-
ra alapját képező selejt galambokat és sokáig 
ugrattuk azt, aki egy-egy matuzsálemet pró-
bált a vacsoraalapba becsempészni.

Mindezeket talán lehetne a múlt megszé-
pítő távolságával magyarázni, de hogy ez 
nem csak nosztalgia mutatja az a tény, hogy 
a világháborút követő 40 év alatt az Egyesü-
letnek mindössze három elnöke volt Orosz 
József, Nemesi Árpád, Viszlay József (az 
utóbbi 25 éven át) és az őt követő – az ünnep-
séget levezető – Paál Attila jelenlegi elnök is 
1986 óta tölti be a tisztséget.

A már eltávozott három elnök tiszteletére az 
egyesület 2009-től induló 1-1 vándorserleget 
alapított, amelyeket a rövid- közép- illetve 
hosszú távú versenyek csapatbajnokai birtokol-
hatnak 1-1 évig. Feleleveníti továbbá az egyesü-
let 1-1 serleggel az alapító Rothberg-Krén páros 
emlékét, amelyeket az adott év legeredménye-
sebb hím illetve tojó galambja nyerhet el.

A múlt után, az azon alapuló jelenre és 
jövőre gondolva – utalva a cikk elején ki-
emelt mottóra – a megemlékezés a következő 
gondolattal zárult: „Jelenleg készülünk, ne-
vezünk, reménykedünk és múltunk alapján 
bízunk abban, hogy a jövőről alkotott elkép-
zeléseink olyan jelen pillanatokon keresztül 
válnak majd múlttá, amelyekben jól fogjuk 
érezni magunkat egyesületünkben, valamint 
tágabbra kitekintve tagszövetségünkben és 
sportszövetségünkben is.”

A megemlékezés után Bárdos István a 
Sportszövetség elnöke köszöntötte az est 
résztvevőit. Hangsúlyozta, hogy a Sportszö-
vetség életében is példa nélkül álló esemény 
ez a 80 éves egyesületi jubileum, és külön 
csodálatra méltó, hogy az utolsó 60 évben 
mindössze négy elnök irányítása alatt élte – 
ezek szerint példamutató – egyesületi életét. 
Az Egyesület elnökének átadta a Sportszö-
vetség által alapított nagyon szép jubileumi 
vándorserleget, amit az egyesület összetett 
csapatbajnokai nyerhetnek majd el. A további 
évekhez sok sikert kívánt az egyesületi kol-
lektívának. A megemlékezést tartó egy névre 
szóló, galambot ábrázoló ajkai kristály kulcs-
tartót kapott ajándékba.

A megyei jogú városi önkormányzat al-
polgármestere – Orosz Lajos – mint a terület 
önkormányzati képviselője, a jubileumi meg-
emlékezést és az Egyesületet 100 000 Ft-tal 
támogatta képviselői alapjából. Az ő elfoglalt-
sága miatt az önkormányzatot Dr. Hardonyi 
András főorvos, képviselő és postagalambász 
képviselte. Köszöntötte az Egyesületet, ő is 
kiemelte a vezetői funkció példamutató tar-
tósságát és további eredményes éveket kívánt 
a tagságnak, majd átadta az önkormányzati 
támogatásból vásárolt serlegeket.

A köszöntők után Paál Attila elnök átadta 
a 2008. évi versenyek nyerteseinek a serlege-
ket. A három legeredményesebben versenyző 
a Petró-dúc, Takács Aladár és Govorkovics 
Sándor volt az összesítés szerint. Végül az 
elnöktől a meghívott vendégek, az egyesületi 
tagok emlékeztetőként kaptak egy az alka-
lomra készített emlékérmet, tokkal.

Ezután jóízű vacsorával, az alaklomhoz 
illő sűrű koccintásokkal, élő zenével, tánccal, 
énekléssel telt az idő, és ezzel a terembe érke-
zésünkkor elképzelt jövő hangulata pillana-
tokon keresztül vált jó emlékű múlttá.

Dr. Rózsa Ernő 

Mottó:  „Ne becsüljük le a múlt emlékét és a jövő hitét, mert a jelen csupán 
 megfoghatatlan pillanat, amely a jövőből azonnal múlttá változik.”
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Olimpikonjaink sorozat - 1. rész Nádas Pál és Éva

Páratlan siker az, amit a Nádas-duó vég-
hezvitt 2009 januárjában. 4 galambjuk jutott 
ki a Dortmundban megrendezett galamb-
olimpiára. 1 hím, 3 tojó. Standard hím ka-
tegóriában 16 nemzet nevezett galambjai 
közül olimpiai 3. díjat nyert a HU-06-25-
67699 fakó hím galambja. Egyel több indok 
arra, odafigyeljünk és tiszteljük Nádas Pál 
postagalambász munkásságát. 

Hogyan készültél az Olimpiára?
Leírhatatlan öröm volt, amikor kihirdet-

ték, 4 galambom is kijutott és képviselhe-
ti a magyar postagalamb tenyésztőket az 
olimpián. Egyben komoly felelősséget is 
kölcsönzött, hiszen minden megnyert vagy 
elvesztett pont az egekbe emelhet, vagy a 
mélybe taszíthat a végelszámolásnál. 

Úgy kezdődött, az olimpiára szánt ga-
lambjaim nem kínzom meg a versenyeken. 
Minden kapzsi erőlködés a galambok éppen 
forgalomban levő tollán meglátszik. Ezért 
büntetőpont levonás a „jutalom”. Az orszá-
gos kiállításról hazaérve a 3 tojó 1 külön ga-
lambházat uralt, csak a felső ülőkék maradtak 
a helyükön. Mosott tiszta élelmet, vitamino-
kat kaptak és az utazás előtt 4 napon át emlé-
keztető itatást kaptak trichomonadózis ellen. 
Nem ez az első alkalom, hogy galambom 
képviselte hazámat, a közelmúltra visszate-
kintve 16 galambom vett részt olimpiákon. 

A helyzet, amelybe belecsöppentem, ko-
rántsem egyszerű, hiszen Magyarország leg-
eredményesebben praktizáló profi versenyző 
párosáról kívánok írni. Teszem ezt mind-
azok ellenére, tudván nem az én riportom az 
első a sorban, azon írások, amelyek ez idáig 
napvilágot láttak terjedelmes formátumban 
adták hírül anno e versenyzőpárosról és ga-
lambászatáról illett tudni, hírül adni.

Mint minden a világmindenségben, úgy 
az ő galambászatukban is változás érzékel-
hető. Miben is?

Az említett írásokban közreadott ered-
mények szinte megduplázódtak, melyek 
tiszteletet parancsolóak, csodálkoznivaló ez 
ügyben nem sok van, 6 éves korától galam-
bászik, ma 54 éves. Ezen eltelt idő az esze-
sebbjét már-már felbecsülhetetlen megfi-
gyelés és tudás birtokosává tehette, tette is.

Van nálatok elsőszámú szabály?
Mi sem egyszerűbb, mint a kérdésedre a 

megfelelő választ adni. A mi galambásza-
tunk, nagy valószínűséggel eltér az átlag 
gyakorlatától. Miben is? Az kőbe vésett 
törvény, a tárgyév július 23-án kezdődik a 
következő versenyévre történő felkészülés. 
Ez a mi körzetünkben az utolsó verseny idő-
pontja is egyben. A galambok ezen időpont-
tól, nagy független szabadságot élveznek, a 
következő párosításig, amely a következő év 
március 15-20-25. Minden annak van alá-
rendelve, a versenyeken kiürült tartalékaikat 
széles alapokon mielőbb visszanyerhessék.

Ekkor már küszöbön áll a nagyvedlés. 
Ezen ciklusban a galambok szervezetét 
nagyságrendekkel nagyobb megterhelés éri, 
kb. 6-8 héten keresztül, mint az egész ver-
senyszezonban összességében.

Hogy mindezen a galambok úgy jussanak 
túl, hogy a szervezetük ne leépüljön, ellen-
kezőleg. A szervezetükben felgyülemlett 
salak és toxikus anyagoktól megszabadulva 
elkezdődhet a kis raktáraik feltöltődése. A 
lehetőségekhez mérten némi tartalék is kép-
ződhessen, megközelítőleg ekkor lesz esély 
arra a galambok szervezetében az elhaszná-
lódott kifáradt sejtkolóniái jó minőségben 
kicserélődhetnek.

A nyugalom a szabad mozgás a zöldfélék 
állandó feltálalása ásványi anyagokból 5 
féle áll a rendelkezésükre, amelyekben talán 
megvannak mindazon mikro, makró nyom-
elemek, amelyek hiányából adódóan nincs a 
tökéleteshez közelítő újjá születés.

Eközben az immunrendszer is bőven kap 
pofonokat, a magas színvonalú ellátás ter-
mészetes velejárójaként. Viszont az immun-
rendszer az őt ért nyomás hatására megerő-
södik. Vélhetően magasabb fokozaton lesz 
képes feladatai ellátására. Ez is oka lehet 
ebben a ciklusban, ritkán betegszenek meg 
a galambok! Ha mégis az a gyenge szerve-
zetük, no meg a hiányos ellátás következmé-
nye lehet. Ne feledkezzünk meg a vitami-
nokról, ebben az időben komoly segítség a 
galambok szervezetének. Noha nem klasszi-
kus kondicionáló élelmek, nélkülük viszont 
a tökéletes egészség csak ábránd marad. 
VESZÉLYFORRÁS, ha a nyári melegben 
egész nap az itatóban pang a víz és a ben-
ne lévő adagolt valamilyen vitamin készít-
mény. Mivel az tudott, versenygalambokat 
tenyésztünk, amelyeket már fiatal korukban 
a részükre rendezett versenyeken tanítjuk 

meg a rájuk váró szituációkra. Elengedhe-
tetlen követelmény kikelésüktől az egész 
éven át tartó kitűnő minőségű ellátásuk.

Nincs lehetőség arra, hogy a pihenő idő-
szakban „elég a gyengébb minőségű élelem 
és ellátás”. Aki erre az útra téved, a várt 
eredmények elmaradásán ne csodálkozzék.

A tenyésztéssel kezdődik minden?
Magától értetődően amennyiben nem a 

legkiválóbb eredményt hosszú ideje produ-
káló galambok kerülnek párosításra. A szó 
nemes értelmében tenyésztésről nem „csak 
szaporításról” lehet beszélni.

A tenyésztésben az alap kitűnő egészség-
ben lévő, jó tojók jelenléte döntő fontosság-
gal bír. Ezt a sok Európai tenyésztő közül a 
legnagyobbak hozták be a köztudatba. Én 
csak megerősíteni tudom a saját praxisom-
ban elért eredmények a jó- kiváló tojó ga-
lambjaimra vezethető vissza. Sokat segít, mi 
több hosszan biztonságot adó helyzet áll elő, 
amennyiben a saját jó versenyzőinket időben 
a tenyésztésbe fogjuk. Miért pont csak azo-
kat? A válasz a napnál is világosabb ismerjük 
a teljesítményeiket, azokat viszonylag köny-
nyedén, rossz esetben a lelküket is kirepülve 
teljesítették. Ez a tudás ismeret elengedhetet-
len a kitűnő versenygalamb tenyésztésekor.

Mond el egy napod történetét:
Versenyszezonban naponta ¾ 7-kor éb-

resztő, 7-kor a redőny felszalad az özve-
gyeknél. 1- 1,5 órás szabadfoglalkozás az 
özvegyeknek, takarítás, a galambház min-
den zegét-zugát kézi permetezővel felfrissí-
tem, ánizs, menthol kerül ekkor a vízbe.

A hímek bejönnek, ugyanez a tojókkal is le-
játszódik. Etetést, itatást követően az itató ki-
kerül a galambházból. Fertőtlenítés, szárítás.

Beülök 10-15 percre délelőtt 10-11 óra kö-
zött, kézbe galambot ilyenkor nem fogok, csak 
megfigyelem őket. Ha a szokásaiktól nincs el-
térés, az nyugalommal tölt el, megesik, hogy 
valamelyik, mégis kaparózik, vakaródzik, ne-
tán tüsszög, akkor ott azonnal beavatkozok.

De ekkor csak a kérdéses galambnál. A 
többit ok nélkül nem kezelem.

Délután 13 órakor 5 percre visszate-
szem a vizet.

A természetes rendszerben repülők dél-
után 3-4 óra között kint lehetnek, de az öz-
vegyek le vannak sötétítve (félhomály), a 
maximális nyugalom megőrzésének okán, 
nem látják így aztán nem is ingerli őket a 
kint repkedő természetes fészkes galambok 
és a fiatalok mozgásai. ŐK PIHENNEK, 
ERŐT GYŰJTENEK. 

Délután 17 órakor kezdődik minden el-
őröl, újra a permetezés kerül előtérbe. Az 
etetés, itatás után az itató újból kikerül a 
galambházból, fertőtlenítés után reggelig 
szárad. Ez természetesen csak az özvegy ga-
lamboknál történik meg, és ez folytatólago-
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san minden alkalommal megtörténik, amíg a 
versenyek tartanak.

Csütörtök és péntek a galambok 40-50 
km-ről kapnak egy magántréninget, ezt 
rendszerint Éva reszortja.

Az emésztő, mint tudjuk, nem élelem, de 
nélküle nincs normális csontozat, tollazat, 
emésztés, regenerálódás. Rendszeresen 4-5 
féle emésztőt keverek össze, ebből tetszés 
szerint kiválogatják, amire éppen akkor 
szükségük van. Az igazán üdvös az lenne, 
végre valaki olyan emésztőt gyárt, amit a 
galambok maradéktalanul elfogyasztanak.

A vitamint az ivóvízben kapják, és min-
dig reggel.

A precizitás tökélyre van fejlesztve, az 
egyebeket mindig a takarmányra keverve 
adagolom.

A reggeli élelmet este, az estit reggel ké-
szítem elő, mosás után, amint közel áll a 
megszáradáshoz az élelem, energia koncent-
rátumot keverek rá. Ez az etetésig tökélete-
sen rászárad.

Havonta egyszer rézgálicot adok az ivóvíz-
be, 5 liter vízhez egy csapott mokkás kanállal.

Mi ez az energia koncentrátum?
A kaposvári Berkes László termékét hasz-

nálom a beltartalom tekintetében nincsenek 
információim. Az utóbbi időben Berkes 
Lászlótól és szüleitől sok hasznos tanácsot 
kapok a vitaminozás és egyebek terén.

Nagyon hasznos a galambok telítetlen 
zsírsav bombát kapnak. A versenyről ér-
kezőket mindig langyos vízzel fogadom, 
hetente 1-3-szor fürdő vizet adok, amelyet 
a galambok örömmel fogadnak, egyszer só 
kerül ekkor a vízbe. Macerás ugyan, de min-
den galambom versenyről érkezés után rö-
viddel langyos kényszerfürdetésen esik át.

A versenygalambok etetése versenyidő-
szakban.

A Nyitrai báziskeverékét jónak tartom, te-

hát ezt etetem. Van még egy diétás keverék 
is. De szerintem a bázisba nem kell a bab, 
ezt Éva rendszeresen kiszedegeti.

Az érkező galambokat fél bázis fél diétás 
élelemmel fogadom. Este már tisztán bázis 
kerül etetésre. Gyűjtés napján csak borsó-
mentes diétás élelem és tiszta víz kerül elé-
jük. A hosszú távú versenyek elérkeztével a 
kukoricát, napraforgót, 25-25 %-al emelem.

Milyen megelőző kezelésben részesül-
nek a galambjaid?

Úgy a verseny, mint a tenyész galambok-
nál az első letojás után 3-4 napig Ronidasol 
kerül itatásra. A tenyész galamboknál a kis-
galambok kikelése után 2 hetente takarítok.

Kényelemszeretetből?
Nem, a felnövekvő fiataloknak találkozniuk 

kell a baktériumokkal. Azok a tenyészek, ame-
lyek jó utódot adnak, sokáig párban maradnak. 
De megesik, hogy úgy teszek tenyészbe egy-
egy galambom utódját, hogy az egy kilomé-
tert sem versenyez. Mégis születnek jó utódok 
a kiszemelt galambból. (Ezen a színvonalon, 
ahogy Nádas Pál és Éva galambászik ritkán 
okoz problémát. A szerző)

Volt mesterfogás a közelmúltban?
2001-ben a Nürnberg verseny katasztrofá-

lisra sikeredett, ekkor a józan paraszti észtől 
vezérelve, azt javasoltam a tagszövetség ve-
zetésének, a következő utat ne rendezze meg, 
vagy legalábbis egy héttel tolja tovább. Így 
egy héttel később ér véget a szezon. A galam-
bok viszont mindenkinél regenerálódhattak 
volna. Azt hogy kinevettek, nem mondanám, 
de úgy néztek rám, mintha egy idegen boly-
góról pottyantam volna közéjük. 

2008-ban jött a Prága, amely újfent kataszt-
rofális út volt, a tagszövetség jó része ingre, 
gatyára vetkőzött. Ha már belekényszerítettek 
a folytatásba, végig gondoltam, hogy mitévő 
legyek, mivel és mire van még esély?

Elővettem az özvegyek tojóit, naponta 

3x elvittük magántréningre, az eredmény 9 
küldött galambból nem is akármilyen 9 he-
lyezés. EZ EGY PROFI VERSENYZŐTŐL 
ELVÁRHATÓ MESTERFOGÁS VOLT.

Nem oktalanság ezt fejben tartani, hátha 
segít alkalomadtán másoknak is. (Azt csak 
zárójelben jegyzem meg, szinte kosarat alig 
látott 9 galambról van szó.)

Felmerül a kérdés, mégis mi szükségelte-
tett jelen esetben? Kiváló képességű maxi-
mális ellátásban részesülő JÓ POSTAGA-
LAMBOK. (a szerző)

Az isten malmai lassan őrölnek?
Nagy valószínűséggel így van, hiszen egy 

ősrégi mondásról van szó. „És a ti malmai-
tok?” Ellentétben sokakkal nálunk az elter-
vezett változások sokkal nyugodtabb átgon-
doltabb tempót követnek. Ebből adódóan a 
galambok szervezetének hagyunk bősége-
sen időt, hogy a bevezetésre kerülő változá-
sokkal „hagy ismerkedjenek meg”.

Legfontosabb ilyenkor a galambok hogy 
reagálnak. Azok, akik nagyon és mindená-
ron gyorsan kezdenek el szaladni, ők azok, 
akik sokszor esnek orra. (a szerző).

Milyen szelekciós metódust követsz?
Az egy évesektől 60% eredmény, amit 

elvárok, amelyet túlnyomó többségben tel-
jesíteni képesek. Az idősebb galamboknál 
valamennyivel több 60-80% az elvárás. 
Meghagyok olyan galambot is, amely 4-5 
helyezést repült csupán, de annak spicche-
lyezésnek kell lennie. 

A fiatalok penzuma?
Egy jó egészségben felnevelkedett fiatal-

nak mindvégig egészséges galamb benyo-
mását kell keltenie. Kiváló csontozatúnak, 
ugyancsak kiváló minőségű púderezett tol-
lazatának kell lennie szinte mindig. 

Milyen esélyt kap egy behozott új ga-
lamb?

Éva szokta mondani, hogy szerencsés va-
gyok, mert az esetek 90%-ban jól választok. 
Persze ez nem mindig van így. Amennyiben a 
tenyésztésben az utódok az elvárt produktumot 
hozzák, maradhat, ellenkező esetben kiteszem.

Mit tanácsolnál az újoncoknak és az 
örök kezdőknek?

Tájékozódjanak, hosszasan, és csak olyan 
versenyzőt válasszanak 1-2-t, akik hosszabb 
ideje kiemelkedően versenyeznek hosszú 
távon. A tőle elkerült galambok másoknál 
is jól teljesítenek. A SZÁRMAZÁSI LAPO-
KAT NE NÉZZE, CSAK AZ EREDMÉNY 
AZ, AMI FONTOS, FONTOSABB ÉS 
LEGFONTOSABB.

A beszerzett galambok teljesítménye mel-
lett kérjen tájékoztatást a tenyésztés és ver-
senyzés jellemző mozzanatairól. Fontos tud-
ni kell a segítség és ha igen milyen, mennyire 
terhelhetőek sorozat repüléssel és még sok 
más egyebet.  Hasznos, ha a tenyésztő mond 
el galambászatáról minden információt. 

Száraz György
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Kuruzslók, mesemondók és álmodozók 2.

Vallom, amit Szappanos István vall: 
Magyarországról hiányzik a konstruktív 
galambász értelmiség. 

Furcsa világot élünk. Alig léteznek 
„galambász-műhelyek”. Aki tud valamit, 
hallgat. Úgy mondják: van, aki bajnok-
ságot nyer és van, aki beszél, van, aki ír. 
Aki beszél, pláne, aki ír, többnyire Önös 
érdekből teszi. El akar adni valamit. Úgy 
hiszi, ez a marketing.

Jobb esetben használati utasításokból, 
reklámanyagokból szerezzük informáci-
óinkat.

Galambjaink állatgyógyászati készít-
ményekkel történő ellátásának helyzete 
– ezzel együtt, vagy ebből is adódóan, 
tisztelet a kivételnek – sajnos nem több 
mint adagolási összevisszaság és alkal-
mazási káosz.

Hogy ez túlzás? Hogy mire alapozom 
állításomat? Sok mindent láttam. Bár ne 
láttam volna! Láttam zavaros diszperzió-
kat (löttyöket), láttam kenőcsös tégelyek-
ben „forgalmazott”, ki tudja milyen elvek 
alapján összeállított, kávédarálóban „ho-
mogenizált”, különböző rejtélyes jelek-
kel – számokkal, talán kódokkal – jelölt 
„készítményeket”. Közös vonásuk, hogy 
összeállítójukon kívül, senki nem tudja, 
melyik mit tartalmaz. „Varázslók” állít-
ják össze. Titkaikat féltve őrző „Varázs-
lók”. „Varázslók”, kiknek szakmai felké-
szültsége, sok esetben nem haladja meg a 
tanácsot, segítséget kérőét. Viszont „tud-
ják”, hogy mi kell nekünk. Pláne, hogy 
mi kell, általuk sosem látott galambja-
inknak. Találkoztam „tanácsadókkal”, 
„ideológusokkal”, „exportőrökkel”, kik 
az adagolás legalapvetőbb ismereteivel 
sem voltak tisztában. Ismerték viszont a 
varázsigét: „Ezt add! Erre költsd a pén-
zed!” Jobb esetben: „Egy zacskó két liter 
vízhez!” Kevésbé jóban: „Egy teáskanál 
per liter!” Fejlődök. Arcomat tenyerem-
be temetve ízlelgetem a számomra mind 
a mai napig befogadhatatlan szlogene-
ket: „Kis gyógyszer kis eredmény...” A 
galambász, ismeretek hiányában „biza-
lomra épít”. Más megfogalmazásokban: 
„a tapasztalat számít, nem a hatóanyag”, 

vagy „hidd el, ki van ez kísérletezve!”. 
A galambász pedig hisz, bízik és remél, 
bár azzal Ő is tisztában van, hogy ga-
lambjait bármilyen fertőzés, kórokozó 
megtámadhatja. Ezzel együtt félelem 
nélkül él: bármi ellen „bármi-stop”! Ak-
tív hatóanyaga, elmondás szerint – mivel 
nincs feltüntetve – „bármi” lehet. „Ezt 
add, ezzel olts! Egész Belgium, Hollan-
dia, sőt a fél világ összes valamirevaló 
galambásza ezt használja...” A magyar 
nem egy világjáró nemzet... Hiszünk, 
csodálkozunk, majd újra hiszünk... 

„Névasszociátumok”-ban gondolkodunk. 

Ornithozis eredetűnek vélt tünete-
ket mutató galambnak keresünk valami 
„Orni”-val kezdődő készítményt. Ideoló-
gusunk segít. Adjuk is az „Orni-Nyekk”-
et (szándékosan nem konkrét termékne-
veket említek). A tünetek nem szűnnek. 
Ideológusunk csodálkozó tekintettel 
„Orni-Bumm”-ot javasol... 

Az átlag galambásznak eszébe sem jut a 
csomagoláson hatóanyag megnevezést ke-
resni. Az sem zavarja, hogy – sok esetben – 
felirat nélküli papírzacskóban juthat a „meg-
váltó” porhoz. Ő hisz. „Orni” ellen „orni” 
kezdetű terméknévre „keresztelt” szert keres. 

Az állatgyógyászati készítmények al-
kalmazása nem mentes mellékhatásoktól. 

Értelemszerűen, csak a legszüksége-
sebb esetben, és csak a legszükségesebb 
mennyiséget lenne célszerű adni.

Lenne!!! Ehhez ugyanis három feltétel-
nek mindenképpen teljesülnie kellene: 

1. Ismernünk kellene az adott készít-
mény komponenseit (összetevőit), min-
denek előtt „aktív” hatóanyagát.

2. Tisztában kellene lennünk az adott 
hatóanyag testtömeg-kilogrammra aján-
lott mennyiségével. 

3. Ismernünk kellene a használni szán-
dékozott készítmény – legalább – aktív 
hatóanyag-tartalmát.  

Jó lenne, ha mindannyian megérte-
nénk: Az, hogy egy termék címkéjére 
egy betegség nevét „stop” utótaggal 
nyomtatják, csakis és kizárólagosan azt 
jelentheti, hogy az adott készítmény aktív 
hatóanyaga, az adott betegségre jellem-
ző tüneteket okozó kórokozóval szemben 
hatékony lehet, s semmiképpen nem azt, 
hogy bárhol, bármikor garantáltan ha-
tékony lesz. 

Ez óriási különbség!!! 

Természetesen, hatóanyag megnevezé-
se nélküli termékekkel is sokan eredmé-
nyesek. Amíg a készítmény hatékonynak 
bizonyul, semmi probléma, – ...semmi 
baj... (ahogy fiam mondja) – de mi tör-
ténik, ha hatékonysága csökken? Váltani 

Mottó: 
„Tudom, banálisan hangzik, de gondolkodunk azon, hogy mi jó a galambnak?”

 tailore



2009. július 5

kell! Váltani, de hogyan? A nem tudom 
miről, a nem tudom mire, finoman szól-
va is problémásnak tűnő vállalkozás. 
Mielőtt ilyesmire adnánk a fejünket, 
három sajátosságot feltétlenül érdemes 
átgondolnunk: 

1. Bizonyos tünetcsoportra nagyon sok 
gyártó hasonló, sok esetben azonos ha-
tóanyagokat használ.

2. Egyre kiterjedtebb rezisztenciával 
kell számolnunk.

3. Egyes gyártók különböző készítmé-
nyeket javasolnak, adott kórokozóval 
szemben, megelőzés céljára szezonban, 
vagy szezonon kívül, s terápiás célra. Az 
így összeállított terméksor készítményei 
természetesen más és más a hatóanyag 
koncentrációt tartalmazhatnak. 

A fentiek közül egyik-egyik, külön-
külön is, szakmailag indokolhatatlanná 
minősít, mindennemű hatóanyag-meg-
nevezés nélkül „forgalmazott” „állat-
gyógyászati készítményt”. Az, hogy 
egy magas szinten művelt egészségügyi 
– rezisztencia-vizsgálati eredményen 
alapuló – program, célzott antibiotikum-
terápia nélkül elképzelhetetlen, még ért-
hetetlenebbé teszi a történetet. 

Az alkalmazott hatóanyag ismeretének 
hiánya, teljes mértékű kiszolgáltatottsá-
got von maga után! 

Bármikor megjelenhet ugyanis, min-
den gyógyászati készítmények réme: a 
REZISZTENCIA. A mindenütt, minden 
helyzetben hatékonyként ajánlott „bár-
mi-stop” nem használ. A rezisztencia 
konok szerzet: nincs tekintettel sem hi-
tünkre, sem a készítmények eredetére, 
sem a csomagolás minőségére. Nem fog-
lalkozik azzal sem, hogy a készítmény 
díszes csomagolásban határainkon túlról 
érkezett, vagy hazai „találmány” („Hun-
garikum”). „Tapasztalatból tudja”, hogy 
a bárhol, bármikor hatni képes antibio-
tikum, vagy antibiotikum-kombináció 
nem létezik, s ezt, keresztrejtvényünket 
„repülő szerencsejátékká” degradálva 
időről-időre be is bizonyítja.

Értsük meg végre! Nem a készítmény 
neve, hanem annak hatóanyagtartalma, 
valamint a kórokozó vele szemben fenn-
álló érzékenysége határozza meg a ké-
szítmény pillanatnyi használati értékét!

Hogy ideológusaink nagy része ezt 

miért nem érti? A képzetlenségtől, eset-
leg érdektől vezérelt értetlenséggel ne-
héz bármit is kezdeni.

Furcsa világot élünk. Postagalamb-
egészségügyi technológiákat hirdetve, a 
lehető legritkább esetben hívjuk fel az 
adagolás alapvető szabályaira a figyel-
met. A postagalambsportban alkalma-
zott készítményeink jelentős részét egy 
liter vízhez javasolt dózisban ajánljuk. 
Az ajánlás alapjaiban helytálló. Húsz 
özvegy hím versenyszezonban átlago-
san napi egy liter vizet vesz fel. Nagy 
valószínűség szerint, ezért ajánlják 20 
postagalambra - 8-10 testtömeg kilo-
grammra – az egy liter vízhez javasolt 
mennyiséget. Az átlag azonban furcsa 
„mérőszám”. A napi vízfelvétel ettől je-
lentősen eltérő lehet. Egy galamb vízfel-
vétele merőben eltér tojáson ülve, fiatalt 
nevelve, télen, nyáron, begy-, vagy uram 
bocsá bélgyulladásos, esetleg lázas álla-
potban, illetve egészségesen. 

A másik jellemző adagolási ajánlás-
anomália az „egy teás kanál egy liter 
vízhez” szindróma. 

Teáskanálból vagy három méretet isme-
rek, s ha ehhez teszem a csapott, enyhén 
púpos, púpos, „mértékegységeket”... 

Az alul adagolás – elsősorban bakte-
riális kórokozók esetében - reziszten-
cia kialakulását segítheti. A túladagolás 
könnyen mérgezéshez vezethet. 

A ló – egyik legsötétebb oldala, – aho-
va gyakran átesünk – az előre megfon-
tolt szándékból elkövetett túladagolás. 
Ritkábban antibiotikum tartalmú ké-
szítmények, nagyobb arányban dimet-
ridazol-származékok esetében szembe-
sülünk vele. Valószínűleg, már azzal is 
túllövünk a célon, ha az ilyen eljárást 
az esetek töredékében indokoltnak mi-
nősítjük. Dimetridazol-származékokkal 
szemben a legritkább esetben alakul ki 
rezisztencia. A tünetek nem megfelelő 
értékelésén túl, sok esetben adagolási 
problémákkal kerülünk szembe. A kór-

képet mind emellett, egyrészt társult 
fertőzések is fenntarthatják, másrészt 
sokszor megfeledkezünk arról, hogy a 
kórokozó kiirtását követően, többnyire 
időre van szükség a kórforma megszű-
néséig. Sokan összekeverik a galamb, 
gyógykezelésre adott pozitív reakcióját 
a teljes tünetmentességgel. A fentieket 
figyelmen kívül hagyva, - néha a szük-
séges többszörösére is – emelik a bevitt 
hatóanyag mennyiségét. A túladagolás 
rendkívül súlyos következményekkel 
járhat! Csak állatorvossal konzultálva 
folyamodjunk ilyen eszközhöz!

Tartsuk szem előtt az adagolások arany-
szabályát! Egy liter vízhez javasolt készít-
ményt mindig 20 (húsz) postagalambbal 
(cc. 8-10 testtömeg kilogramm) – a lehető 
legpontosabban adagolva - vetessünk fel! 

Aprólékosan felépített heti kezelési 
tervekben gondolkodunk. Közben, ahogy 
sokat tapasztalt ismerősöm önkritikusan 
fogalmazott: „...adagolni sem tudjuk, az 
azt sem tudjuk mit”...? (Ez utóbbi termé-
szetesen, a „sok esetben” kiegészítővel 
értendő.) 

Ne úgy adjunk, hogy ártsunk! 

Egy másik jellemző adagolási anomália: 

Sok esetben, indokolatlanul „megfe-
ledkezünk” bizonyos állományrészek 
kezeléséről. 

Ilyen a téli megelőző kúrák alkalmával 
takarékosság címén elkövetett „tenyész-
galambjaimat nem kezelem”, vagy öz-
vegytojóinkat nem kezeljük, „ezek nem re-
pülnek, nincsenek terhelve, ezeknek bírni 
kell, meg egyébként sem fertőződhetnek, 
nincsenek kosárban...” szindróma.

Fenti gondolataimat Dr. Lutz Müller 
német állatorvos szavainak hatására ve-
tettem papírra:

„A postagalamb-tenyésztők számtalan 
takarmány-kiegészítőt és állatgyógy-
szert alkalmaznak. Nem, hogy külön-
böző készítmények egymásra gyakorolt 
kölcsönhatását, sok esetben az adott 
készítményben található hatóanyagok 
komplex hatását sem ismerjük!”

„Tudom, banálisan hangzik, de gon-
dolkodunk azon, hogy mi jó a galamb-
nak?” tailore

Vétek János 
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A galambtenyésztéstől az evolúciós 
elméletig

Idén ünnepli a világ Charles Robert 
Darwin angol természettudós születé-
sének 200. évfordulóját. E jeles alka-
lomból csak Nagy Britanniában 350 
tervezett rendezvényen hallhatunk Dar-
wint méltató előadásokat. Világszerte 
publikációk és természetfilmek egész 
sora kerül közlésre. Az ünneplés csúcs-
pontja volt 2008. november 14. amikor 
megnyitották a Natural History Muse-
um a londoni természettörténeti múze-
umban a világ legnagyobb Darwin em-
lékkiállítását. „Big idea, big exhibition” 
nagy elképzelés, nagy kiállítás, melyet 
a múzeum biodiverzitás programveze-
tője dr. Johannes Vogel készített elő, 
akinek felesége Ch. Darwin leszárma-

zottja Sarah Darwin. Az építészeti re-
mekműnek is beillő új üvegpalotában, 
a nagyközönség szeme előtt végezhetik 
majd kutatásaikat a tudományos mun-
katársak és a muzeológusok

 A régi épület patinás termeiben, tár-
lókban és megannyi fiókos fa és acél-
szekrényben őrzik az 1831 – 1836 
közötti világkörüli tudományos úton, 
általa gyűjtött ősmaradványokat és más 
geológiai mintákat, melyek az első elis-
meréseket hozták meg Darwinnak, ak-
kor még, mint geológusnak. Az út során 
a Chilében megfigyelt földmozgás – a 
tengerpart megemelkedése egy föld-
rengés közben és egyéb felfedezései ju-
talmául, a Londoni Geológiai Társaság 
tagságával és tudományos elismertség-
gel tüntette ki.

A jeles felmenőkkel rendelkező ifjú 
nagyapja dr. Erasmus Darwin, aki fa-
luorvos, tudós, feltaláló és korának si-
keres költője már hitte a természet ál-
talános fejlődését, a fajok sokfélesége 
és előfordulásuk területén. A fajok vál-

tozékonysága pedig számára elfogadott 
tény volt. A természettudós Linné tana-
it követte, miszerint az új fajok (fajták) 
keresztezés útján jönnek létre. Ebben 
a kutyák és galambok tenyésztésnek 
megfigyelése döntő szerepet játszott.

Édesapja lakóhelyük köztiszteletben 
álló orvosa, aki négy lánya és két fia 
számára biztos családi hátteret terem-
tett. Fiainak is a családi hagyománynak 
számító orvosi pályát szánta, de az idő-
sebb fiú Erasmus a Cambridge-i egye-
tem oktatását unalmasnak találta. 

Charles néhány hónapos apja mel-
lett végzett asszisztensi munka után 
Edinburghban lett orvostanhallgató, de 
két esztendő múlva az érzéstelenítés 
nélkül végzett műtétek borzalmai arra 
késztették, hogy a természetrajz szakra 
iratkozzon be. Apja előtt ezt a válasz-
tását sokáig nem titkolhatta és bár erő-
sen vonzották a természettudományok, 
kompromisszumként Cambridge-ben 
teológiát tanul. A teológia állításait el-
fogadva, de saját hitében kételkedve tér 
haza Shrewsburybe. Korábbi egyetemi 
tanára levélben ajánlja fel annak lehe-
tőségét, hogy a világkörüli expedícióra 
készülő Beagle vitorlás hajón kutató-
munkát végezzen. Apja – kezdeti tilta-
kozás után – beleegyezett a 22 éves fiú 
döntésébe és annak minden költségét 
vállalta. Az öt esztendeig tartó 74 fős 
expedíció feladata földkörüli hosszú-
ságmérések és Dél-Amerika partjairól 
térkép készítése volt. 

Az utazás Darwin életének óriási és 
meghatározó élménye. A szárazföldön 
a már említett ásványokon túl állatokat 
és növényeket gyűjtött. Megfigyeléseit 
igen pontosan leírta és lerajzolta. Gyak-
ran egész héten úton volt, és amikor 
visszatért meghatározta azokat, leírta 

életüket a természetben és olyan köny-
vek megszerzésére áldozott melyekből 
tapasztalatait megerősíthette. Ez nem 
okozott számára anyagi megterhelést, 
mert családja anyai ágon (Wedgwood) 
igen tehetős volt.

Hazatérése után először Londonban, 
majd a 25 km-re fekvő Kent grófságbeli 
Down községben telepedett le, mely ma 
a délkelet-londoni Bromley. Már haza-
tértekkor tudta, hogy létezik az evolú-
ció, de megbizonyosodni felfedezéséről 
csak hosszú évek elemző és rendszerező 
munkája után tudott. A jegyzetek köny-
vekbe rendezése során mások munkái-
val tapasztalatait összevetve véleményét 
folyamatosan bővítette.

A közvélemény elé csak részleteket 
tárt fel, tartva a kor meghatározó te-
remtésszemlélet képviselőinek hatal-
mától. Így fordulhatott elő, hogy műve 
a természetes kiválasztódás által irá-
nyított evolúció elmélete 20 esztendeig 
fiókjában maradt, bár kiegészítéseivel 
folyamatosan bővítette azt. Ezek alatt 
az évek alatt annak érdekében szerzett 
biológusi hírnevet magának, hogy evo-
lúciós témájú munkájának kiadása ese-
tén a várható támadások kivédésében 

A galambtenyésztéstől az evolúciós elméletig

Natural History Museum, London

A Beagle akvarell képe

A kutató útvonal

Rekonstruált dolgozószoba
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A fiatal Charles Darwin

Fajok eredete, 1859-es kiadás

Transzmutációs jegyzetek

szakmai tekintélye is segítségére legyen. 
Darwin tudta, hogy egyetlen kinyilat-
koztatott vélemény nem lehet majd ele-
gendő az evolúció elmélet népszerűsíté-
sére, ezért az emberek logikájára, az idő 
és a tudomány előrehaladására várt. Az 
alapmű az „The Origin of Species” – „A 
fajok eredete” címet viselte.      

Fejlődéstörténet elméletének atyja a 
galambokkal is foglalkozott. A modern 
tudományos madártan az ornitológia 
Darwin elméletét, miszerint háziga-
lambjaink a szirti galambtól származ-
nak, nem vonta kétségbe. A mezei ga-
lambok a fán élő galambok és a gerlék, 
valamint az egyéb galambfélék a szirti-
nek csak távoli rokonai. A szirti galam-
bok háziasodásával kezdődött az ember 
és a galamb máig tartó kapcsolata. Dar-
win 1859-ben úgy vélte, hogy a Krisz-
tus előtti 2750-ben az V. egyiptomi di-
nasztia idején került az ember a galamb 
közelébe, bár más kutatások ezt sokkal 
előbb és Mezopotámiában (a mai Irak) 
Kre. 4000-ben képeken galambábrázo-
lásokat találtak. Darwin kapcsolatokat 
ápolt kora legjobb galamb,-és baromfi 
tenyésztőivel. Hornby kapitány, akinek 

Dorking és Harci baromfiai a mai kiállí-
tásokon is magas eredménnyel végezné-
nek, ugyanúgy kedves tenyésztőtársa volt 
mint Harrison Weir, aki számos sirályka, 
turbit, páva, galambot festett meg.

Két galambtenyésztőket tömörí-
tő londoni egyesületnek is tagja volt. 
Kedvvel forgatta a kor két ismert ga-
lambtenyésztéssel foglalkozó könyvét 
az 1831-ben megjelent Pistor művet, a 
„Minden a mezei galambtenyésztésről” 
– Das Ganze der Feldtaubenzucht és a 
Neumeister 1837-es kiadású Das Gan-
ze der Taubenzucht ,vagyis a „Minden 
a galambtenyésztésről” című köteteket. 

A fajok eredete című művének a há-
zigalamb fajtái, különbségeik és szár-
mazásuk című fejezetében foglaltak 
alábbi részletei jól mutatják számunkra, 
hogy egy alapelmélet és azt megerősítő 
megállapítások sorozata, az aprólékos 
munka, pontos megfigyelések és össze-
vetések tömege mind az evolúció bizo-
nyítását kívánták szolgálni. 

„a házigalambokkal kezdtem fog-
lalkozni. Minden olyan fajtát magam 
is tartottam, amit csak megvehettem, 
vagy más módon meg tudtam szerez-
ni… A fajták sokfélesége igazán lé-
legzetelállító. Hasonlítsuk csak össze 
az angol postagalambot a rövid cső-
rű bukógalambbal, és máris látjuk 
csőrük csodálatos eltéréseit, amiből 
aztán a koponya ennek megfelelő 
különbségei következnek. A postaga-
lamb, különösen a hím, a feje körüli 
csodálatos bőrlebenyekről is neveze-
tes; és ezeket nagyon megnyúlt szem-
héj, igen tág külső orrnyílás és széles-
re tárható száj kíséri. A rövid csőrű 
bukógalamb csőrének oldalról majd-
nem olyan az alakja, mint a pintyé… 
A berber galamb a postagalamb ro-

kona, csak éppen nem hosszú a csőre, 
hanem nagyon is rövid és széles”. 

A felsorolásban az angol postagalamb 
mai elnevezése szerint carriert, míg a 
berber indus galambot jelent. A további-
akban begyes, sirályka, parókás, dobos, 
ugató és pávagalamb jól megfigyelt és 
kiemelt jellegvonásaik következnek. 

Majd így ír, „E számos fajta csontvá-
zában az arccsontok hossza, szélessége 
és görbülete rendkívül erősen különbö-
zik egymástól. Az alsó állkapocsszárak 
alakja különösen eltérő lehet. A fark- és 
keresztcsigolyák száma, akárcsak a bor-
dáké, változó; a csontok viszonylagos 
szélessége és a nyúlványok előfordulása 
ugyancsak. A szegycsont nyílásainak 
alakja és száma szintén nagy változé-
konyságot mutat, akárcsak a villacsont 
két szárának nyílásszöge és egymáshoz 
viszonyított hossza. A szájnyílás relatív 
szélessége, a szemhéjak, az orrnyílás, 
a nyelv viszonylagos hossza (ami nem 
áll mindig szoros korrelációban a csőr 
hosszával), a begy és a nyelőcső felső ré-
szének a mérete, a zsírmirigy fejlettsége 
vagy csökevényes volta, az elsődleges 
evező- és faroktollak száma, a szárny 
és a farok hosszának egymáshoz és a 
testhez való viszonya, a csüd és a lábfej 
viszonylagos hossza, a lábujjakat fedő 
szarupikkelyek száma, az ujjak közötti 
bőrhártya fejlettsége – valamennyien a 
felépítés változékony pontjai. Változik 
aztán azon időszak hossza, amely alatt 
a tollazat teljessé válik, és változó a to-
jásból kikelő fiókák pelyhessége is. A to-
jások alakja és mérete ugyancsak eltérő 
lehet. A repülési mód, és némely fajnál a 
hang és a viselkedés egészen különböz-
het. Végül, egyes fajtáknál a tojók és a 
hímek is csekély mértékben különböz-
nek egymástól. Összességében legalább 
húszféle olyan galambot lehetne kivá-
lasztani, amelyeket, ha egy ornitológus-
nak megmutatnánk, és azt mondanánk 
neki, hogy ezek vadon élő madarak, jól 
meghatározott fajoknak tekintene. Mi 
több, nem hiszem, hogy egy ornitológus 
az angol postagalambot, a rövid csőrű 
bukógalambot, a spanyol galambot, a 
berber galambot, a golyvás galambot 
és a pávagalambot ez esetben akár egy-
azon nemzetséghez is sorolná, annál is 
kevésbé, mert e fajták mindegyikénél 
számos tisztán öröklődő alváltozatot, 
vagy, mint ő hinné, fajt tudnánk mutat-
ni neki”.
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„A kiválasztás nagy jelentőségéről itt 
kifejtett nézetek alapján egy csapásra 
nyilvánvalóvá lesz, hogyan lehet az, hogy 
a házi fajták felépítésüket és szokásaikat 
tekintve az ember igényeinek és kedvte-
lésének megfelelően alkalmazkodtak. 
Továbbá, úgy vélem, megérthetjük házi 
fajtáink gyakran rendellenes vonásait 
is, valamint azt, hogy eltéréseik főleg a 
külső vonásokban igen nagyok, míg vi-
szonylag kisebbek a belső részekben és 
szervekben. Aligha tud ugyanis az em-
ber bármiféle felépítésbeli eltérést kivá-
lasztani, vagy csak nagy nehézség árán, 
ha az kívülről nem látható; és valójában 
csak ritkán érdekli az, ami belül van. 
Csak azon tud működni a kiválasztás, 
ami csekély fokú változást a természet 
nyújt. Senki sem akarhatott volna pá-
vagalambot létrehozni, amíg meg nem 
pillantott egy olyan galambot, amelynek 
némileg szokatlan méretű a farka, vagy 
golyvás galambot tenyészteni, míg meg 
nem látott egy nagybegyű példányt. Mi-
nél rendellenesebb vagy szokatlanabb 
volt egy-egy vonás, amikor először meg-
jelent, annál valószínűbb, hogy magára 
vonta az ember figyelmét. De a „páva-
galambot próbál létrehozni” kifejezés 
használata többnyire kétségkívül hely-
telen. Aki először választott ki tenyész-
tésre egy galambot, amelynek kissé 
nagyobb volt a farka, soha nem álmo-
dott arról, hogy mivé fognak alakulni 
e galamb leszármazottai hosszú, tartós 
és folyamatos – részben szándéktalan, 
részben tervszerű – kiválasztás révén. 
Lehet, hogy az összes pávagalamb ősé-
nek csupán tizennégy, némileg kiter-
jesztett faroktolla volt, mint a jelenlegi 
jávai pávagalambnak, vagy annyi, mint 
egyes más változatok egyedeinek, ame-
lyeknél akár tizenhét faroktollat is talál-
tak már. És lehet, hogy az első golyvás 
galamb nem fújta fel a begyét jobban, 

mint ma a sirálykagalamb a nyelőcsöve 
felső részét – ez egyébként a tenyésztők 
által figyelembe nem vett szokás, mivel 
a fajtának nem ismertető jegye.

Ne gondoljuk azt, hogy valami nagy 
eltérésre van szükség ahhoz, hogy 
megakadjon rajta a tenyésztő szeme: 
a tenyésztők egészen pici különbsége-
ket is észrevesznek, és általános em-
beri tulajdonság az újdonságnak ér-
téket tulajdonítani, bármilyen kicsi is 
az, ha a saját tulajdonunkon mutat-
kozik. Az sem helyes, ha az adott faj 
egyedein mutatkozó kis eltéréseknek 
korábban tulajdonított jelentőséget 
abból ítéljük meg, hogy mekkora 
jelentősége van ezeknek ma, amikor 
már számos elég tiszta változat ala-
kult ki. Ismert, hogy a galamboknál 
ma is előfordulnak apró alkalmi vál-
tozások, de ezeket elvetik, mint hibás 
típusokat, vagy mint az adott fajta tö-
kéletességi mércéjétől való eltérést…

E nézetek, úgy tűnik, érthetővé te-
szik azt a néha hangoztatott észrevételt 
is, hogy jóformán alig tudunk valamit 
a házi fajták eredetéről vagy történe-
téről. Valójában azonban egy fajtáról, 
akárcsak egy nyelv dialektusáról, alig-
ha mondható, hogy külön eredete vol-
na. Valaki megőriz és továbbtenyészt 
egy egyedet, amely valami kis felépí-
tésbeli eltérést mutat, vagy egyszerű-
en csak a szokásosnál gondosabban 
párosítja a legjobb állatait, és ezzel tö-
kéletesebbé teszi őket, majd e javított 
példányok lassan elterjednek a közvet-

len szomszédságban. Ezeknek eleinte 
nincs még külön nevük sem, és mivel 
az értékük még csekély, a történetük-
re sem figyelnek. Amikor ugyanilyen 
lassú és fokozatos eljárás révén még to-
vább javulnak, már szélesebb körben 
fognak elterjedni, és elismerik őket kü-
lönlegesnek és értékesnek, s ekkor va-
lószínűleg kapnak egy helyi nevet. A fé-
lig civilizált országokban, ahol csekély 
mértékű a szabad kereskedelem, egy-
egy új változat elterjedése lassú dolog. 
Amint azonban az értékes tulajdonsá-
gokat egyszer már elismerték, a szán-
déktalan kiválasztás elve (ahogyan én 
nevezem), mindig arra fog törekedni – 
hol jobban, hol kevésbé, attól függően, 
hogy a fajta divatja jön-e vagy megy, és 
vidékenként is különböző módon, a la-
kosok civilizáltsági fokának megfelelő-
en –, hogy lassacskán gyarapítsa a fajta 
jellegzetes vonásait, bármik legyenek is 
azok. Annak az esélye azonban, hogy 
egy ilyen lassú, váltakozó és érzékelhe-
tetlen folyamatról feljegyzések marad-
janak ránk, végtelenül csekély”.

Darwin ezzel az összehasonlító mód-
szerrel a kiválasztás fontos lépéséig, 
annak a történelem során lehetséges 
szándékos és szándéktalan formájának 
taglalásához is eljut, erős különbsége-
ket bemutatva a keresztezések és a cél-
irányos kiválasztás között.

Az 1854 szeptemberétől összeren-
dezett anyag végül „A fajok eredete 
természetes kiválasztás útján, vagy a 
létért való küzdelemben előnyhöz jutott 
fajták fennmaradása” címmel 1859. no-
vember 24-én jelent meg.

A szerzőt más természettudósok pub-
likációi, elsősorban a vele levelezésben 
álló Alfred Russel Wallace az övéhez 
hasonló nézetei arra késztették, hogy 
főmunkáját még életében kiadják. A 
megszületett evolúciós elmélet termé-
szetesen kiváltotta az egyházi világ el-
lenkezéseit, de a paradigmák a biológia 
fejlődésével igaznak bizonyultak.

 A 150 esztendő megannyi tudomá-
nyos felfedezése sem mond ellent a 
nagy életmű alap pilléreinek. Talán 
ezért, vagy azért mert Darwin sohasem 
foglalkozott az élet földi megjelenésé-
vel, 2008. szeptember 14-én az angli-
kán egyház bocsánatot kért.

Rohringer István
(A Galamb és Kisállatmagazin 

májusi számából)

Carrier galamb 1878-ban Baldamus 
könyvéből

Angol postagalamb Carrier, 1850 körül 
Darwin müvének illusztrációja
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A megmérettetés ideje
Kedves galambász sporttársaim! Már 

benne járunk az idei versenyidőszakban, 
sőt hamarosan megkezdődik a fiatalok ver-
senye is. Nagy sikereknek és kudarcoknak, 
régi és új bajnokok születésének, bevált és 
újonnan kipróbált nevelési és felkészítési 
módszerek tesztelésének az időszaka ez, 
amikor is megerősítést nyerhetünk abban, 
hogy módszerünk, felkészítő munkánk 
eredményes volt, vagy a sikerek elmara-
dása taktikánk átgondolására kényszerít 
bennünket. A versenyidőszak az évnek 
talán a legizgalmasabb szakaszát jelenti a 
galambász számára, mely kérdésekkel és 
válaszokkal egyaránt bőségesen ellátja a 
galambászokat. 

Az utóbbi időszakok tapasztalatai, nemré-
giben megjelent szakcikkek, írások azt mu-
tatják, hogy a felkészítésnek és kondícióban 
tartásnak vannak olyan területei, melyeket 
nem érdemes, sőt nem szabad elhanyagol-
ni, mivel ezek képezik az alapját a sikeres 
galambnevelésnek és felkészítésnek. Sokat 
hallani az utóbbi időszakban a micotoxinok, 
vagyis a nem megfelelően kezelt, tárolt takar-
mányon megtelepedő mikroszkopikus gom-
bafélék kiválasztási terméke által okozott kü-
lönféle szervi panaszokról, melyek a galamb 
szervezetének olykor végzetes kimenetelű 
legyengülését, mérgezését okozhatják. A mi-
cotoxinok szervezetre kifejtett hatása rendkí-
vül összetett; elsősorban a májat, mint mé-
regtelenítő szervet terhelik meg igen nagy 
mértékben. A galamb vérében felhalmozódó, 
nem semlegesített méreganyagok alacsony 
immunszintet, csökkent takarmányfelvételt 
vagy a takarmány visszautasítását, a fejlő-
désben való visszamaradást, csökkent fo-
gamzási képességet, üres tojásokat, a repülési 
teljesítmény csökkenését, és a fertőzésekre, 
megbetegedésekre való nagyobb hajlamot 
okozhatják. A takarmány szennyezettsége 
sokszor szabad szemmel nem észrevehető, 
továbbá a galambok a mezőkről is felszed-
hetnek micotoxinnal szennyezett gabonasze-
meket, ezért a micotoxinok elleni védekezés, 
a semlegesítésüket szolgáló készítmények 
galamboknak való adagolása fiatalkortól 
kezdődően kiemelt jelentőséggel kell, hogy 
bírjon a versenygalambok nevelésében. Nap-
jaink számos szennyezőanyaggal terhelt kör-
nyezetében sokszor késő lehet a már kialakult 
problémát kezelni: a megelőzésre kell fek-
tetni a hangsúlyt, hiszen a már kialakult be-
tegséget, szervi elváltozást sokkal nehezebb 
– ha nem lehetetlen – kezelni, mint megelőz-
ni a bajt. Ezért javasolom kifejezetten a mi-
cotoxinok és egyéb, a májat, mint méregtele-
nítő szervet védő készítmény, a már jól ismert 
SUPERLIV alkalmazását a tenyész-, fiatal 
nevelési és a versenytechnológia részeként 
egyaránt. A szervezet folyamatos méregte-
lenítése képezi az alapját az immunrendszer 

megerősítésének, a megfelelő kondíció és 
testalkat felépülésének, betegség esetén az 
öngyógyító folyamatok gyorsabb és kifeje-
zettebb beindulásának. A vérben keringő mé-
reganyagoktól rendszeresen megszabadított 
galambok képesek csak kihozni magukból a 
maximális versenyteljesítményt. 

Az immunrendszer és a fizikai kondí-
ció kiváló állapotának másik sarokköve 
az emésztőrendszer jó működése, amely 
biztosítja az optimális víz- és tápanyag-fel-
szívódást, a bélrendszerbe jutott kórokozók 
kiürítését, megtelepedésük megakadályo-
zását. A versenyek okozta stressz és fáradt-
ság azonban átmenetileg az immunrendszer 
legyengülését okozhatja, melynek hatására 
az  ivóvízzel vagy a takarmánnyal esetlege-
sen felvett kórokozók megtelepedhetnek az 
emésztőrendszerben, hasmenéses tüneteket 
okozva. Itt is a megelőzés fontosságát szeret-
ném hangsúlyozni, melyre (de már kialakult 
hasmenés kezelésre is) kiváló a DIAROAK 
gyógynövényes készítmény. A már kialakult 
hasmenéses panaszok jelentősen legyengít-
hetik a galamb szervezetét azáltal, hogy az 
elfogyasztott tápanyagok és a víz nagy része 
elvész, nem hasznosul, így a madár veszít fi-
zikai erejéből, és ezzel szervezet még kiszol-
gáltatottabbá válik a különféle kórokozók tá-
madásának. A beteg galamb továbbá sokszor 
nem is veszi fel a takarmányt, ami szintén 
testsúlycsökkenéshez vezet. A hasmenéses 
megbetegedések sokszor a szervezet számára 
nagy igénybevételt jelentő versenyeket kö-
vetően alakulnak ki, amikor pedig a hazaút 
során jelentős energiákat felhasznált madár-
nak éppen hogy az életfontosságú tápanya-
gok pótlására lenne mielőbb szüksége. Úgy 
vélem, a versenyeket megelőzően, valamint 
az azt követő 1-2 napban rendkívül fontos 
az emésztőrendszer támogatása természetes, 
(gyógynövényi) anyagokkal, melyek védik 
a bélrendszer nyálkahártyáját, elősegítik a 
tápanyagfelszívódást, megkötik és kiürítik a 
bélrendszerbe bejutott kórokozókat. 

Az immunrendszer állapotát nem kizárólag 
a szervezetbe táplálék vagy víz útján bekerü-
lő káros anyagok és kórokozók gyengíthetik, 
hanem maga az erős fizikai és idegrendszeri 
igénybevételt jelentő verseny, a fészkéhez 
haza igyekvő madár fokozott stresszes álla-
pota is. A fészküktől való elválasztás, a szál-
lítás, majd a hosszú repülés és az útközben 
adódó stresszfaktorok (nagy hőség, vihar, 
ragadózó madarak támadása) kimerítik a 
madarak energiatartalékait, és hajlamo-
sabbá teszik őket a különböző fertőző beteg-
ségek kialakulására. A stressz érzésének, és 
a stressz okozta negatív hatásoknak a legyő-
zése alapvető fontosságú, ha azt szeretnénk, 
hogy madarunk jó állapotban térjen vissza, 
és sikereket érjen el. Itt is a megelőzés, az 
előzetes gondoskodás fontosságát tudom 
csak hangsúlyozni, amelyhez a jól bevált 
STRESROAK indiai ayurveda készítményt 
ajánlom. A kosárba rakás előtti napokban 
érdemes galambjaink szervezetét feltölteni 
olyan ásványi anyagokat, cukrokat, vitami-
nokat és gyógynövénykivonatokat tartal-
mazó takarmánykiegészítővel, amely ellen-
állóbbá teszi a madarakat a stresszhatásokkal 
szemben, és hozzájárul ahhoz, hogy a galamb 
kihozza magából a maximumot. 

E gondos előkészületek, a maximális oda-
figyelés madarainkra, és a galambász egyéni 
módszerei, praktikái biztosíthatják a régi és az új 
nemzedékek sikerét. Minden kedves sporttárs-
nak eredményes versenyidőszakot kívánunk!

Riesz István, volt versenygalambász
és Csorba Katalin, termékfelelős

Garuda Trade Kft.
Tel: 061-331-2316, 353-1591,
E-mail: garuda@garuda.hu, 

Web: www.garuda.hu 

A kiváló versenygalambok nevelését 
és felkészítését szolgáló 

gyógynövényes Ayurveda 
galambász készítmények kaphatók: 
az ismert galambász szaküzletekben, 

állatgyógyászati üzletekben.
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Erdélyi Gyula a hallgatag profi postagalambász
Úgy vélem, személye, természetes sze-

rénysége, és kivalló eredményei méltán tet-
ték ismerté szerte az országban.

Cegléd külterületén él családjával, egy jól 
működő családi gazdaságot vezet. Hátrahagy-
va a zajos városi életet kiköltöztek Cegléd 
városából. Ezen döntés több szempontból is 
jónak bizonyult. Földeket, állatokat vásárolt, 
amíg a szem ellát, önmaga szomszédja. Ál-
lattartással is foglalkozik, tejelő marhák, ló, 
sertés. A profil második fele mára nagyüzemi 
körülmények között, kultúrnövények, ezen 
belül kukorica és gabonafélék termesztésé-
vel, és mindezek értékesítésével tartja fenn a 
birtokát, családját.

A postagalambsportban a gazdaság terüle-
tén épülő családi házuk munkálatai közben 
csöppent bele. A Gyura testvérek a festés-má-
zolás, asztalos munkálatait végezték a házon. 
Mire a ház kívül belül elkészült Gyuráék ga-
lambjaikkal beköltöztek az Erdélyi birtokra.

Ekkora datálódik az Erdélyi-Gyura testvé-
rek galambász közösség életre hívása. Ment 
is egy rövid ideig, majd útjaik elváltak. Gyurá-
éktól az összes galambjukat megvette. A tör-
téneti hűség kedvéért ezekből a galambokból 
2 darab van meg.

E perctől kezdődően teljesen önállóan, 
merőben más alapokon tervezte meg posta-
galambászatát. Hitvallása: Bármibe belefog 
az életben, azt nagyon körültekintően, komo-
lyan csinálja.

Nem kellett sok időnek eltelnie a riport 
készítésekor, már akkor úgy véltem Erdélyi 
Gyula legfrappánsabban úgy jellemezhető: Ő 
egy maximalista, mindenkivel, mindennel és 
önmagával szemben is.

Postagalambászni 1998-ban kezd. Bizo-
nyos tekintetben szerencsésnek vallja magát, 
hiszen galambokkal és jó tanácsokkal látták 
el a környék galambászai. 

2002-ben az első önálló sikereit a Tagszö-
vetség fiatalok csapatbajnokságának meg-
nyerésével. Majd a második díj elnyerésével 
éri el. Ekkor még csak ízlelgették a nevét a 
környéken, de a folytatás is fergetegesre sike-
redett. Semmit nem bízva a szerencsére utá-
najárt, az információk birtokában döntött.

A postagalamboknak már a kezdetekkor egy 
minden kényelmet biztosító galambház komp-
lexumot építtetett. Külön lakrészt birtokolnak 
a tenyész, a versenyző, az özvegy hímek, to-
jók, no meg a fiatalok is természetesen.

Azon túl, hogy a galambházak látványa 
önmagában is szemet gyönyörködtető kívül, 
belül az etetésre külön egy dobogó rend-
szert építetett a dúcokba, így elérte, hogy 
szemmagasságból látja etetéskor galambjai 
mely magvakat milyen intenzitással helyezik 
előnyben. A galambok jelzik, mire van plusz-
ban szükségük.

Az állattenyésztésben szerzett tapasztalatait fel-
használva, minden galambház egységben külön-
külön kerüli a zsúfoltságnak még a látszatát is.

Ott jártamkor a verseny állomány a párosí-
tás elején járt. Nem úgy a tenyészek. Volt olyan 
bázis hímje, amelyiktől a 3-ik tojó is túl volt a 
letojáson. Erről a későbbiekben még szó esik.

A galambok kitűnő képet mutattak, az 
egészség minden jelét magukon viselve. Erre 
mondanák a német földön Geggenauban 
élő Harald és Ursula Aland versenyző páros 
barátaim kicsattanó egészség, jó kezdet, fél 
győzelem. (Ha belegondol az olvasóm, ez 
nem csupán egy jól hangzó szlogen, érdemes 
komolyan venni, hiszen közel 40 éves gya-
korlat elképesztően sok siker mondat ki ilyen 
magvas megállapításokat. A szerző)

A galambok elárulták viselkedésükkel, 
hogy a kapcsolatuk a gazdájukkal felhőtlen, 
szinte barátinak mondható. Közel jártak a 
tojók a letojáshoz, a hímek nem hajszolták 
halálra párjaikat, fészekre hajtás okán. Ami 
még feltűnt, sok-sok karakteres, igazán jó 
arckifejezéssel rendelkező galambot láthat-
tam. E téren a különbség elhanyagolható volt 
a két nem képviselői között.

Sok galamb a fenotípus tekintetében arról 
árulkodott, hogy a tenyésztésben erősen je-
len van az irányítás. Itt a véletlennek nem jut 
szerep, de ha mégis előfordul az a szabályt 
erősítő kivétel.

A Szolnok és környéke Tagszövetség, 
melynek Erdélyi Gyula a 2007-ben megvá-
lasztott elnöke: 180 versenyző postagalam-
básszal és 1500-3200 galambbal szemben 
versenyez utanként.

Ez önmagában arra presszionálja mind-
azon versenyzőket, akiknek nem titkolt célja 
a DOBOGÓ FELSŐ FOKÁRA VALÓ FEL-
JUTÁS. Itt nem léteznek laufok, minden ver-
senyre kötelező jól felkészíteni a versenyző 
galambokat. A legcsekélyebb megingás könnyen 
a dobogós díj elvesztését vetíti előre.

Erdélyi Gyula az egész versenyszezon 
minden versenyére úgy készül galambja-
ival, mintha az egész éves bajnokság, vagy 
bajnokságok megnyerése a soron következő 
versenyen elért eredményen múlna. „DE HI-
SZEN EZ ÍGY IS VAN”.

Ahogy a beszélgetés haladt előre bennem 
az alábbi gondolat fogalmazódott meg ripor-
tom alanya EGY PROFI POSTAGALAM-
BÁSZ. Tudom ez nagy felelősség, újfent 
leírom Erdélyi Gyula EGY PROFI POSTA-
GALAMBÁSZ.

Mire alapozom mindezt? Galambász fejjel, 
galambász léptékkel mérem az eltelt nagyon 
rövid időt (2003-2008) elegendő volt arra, 
mire is? Hogy ámulatba ejtse mindazokat, 
akik 9-10 évvel ezelőtt még azt se tudták, 
hogy Erdélyi Gyula él és postagalambászni 
akar. Ezen véleményem, az eredményei be-
mutatásakor nyer értelmet. (a szerző)

Többször átgondolta, milyen galambok-
kal érdemes belefogni a tenyésztésbe, hogy 
a kívánt célt el tudja érni velük viszonylag 
rövid időn belül. A gazdasági állattenyésztés-
ben szerzett tapasztalatait felhasználva gon-
dosan megtervezve építette galambházait, 
így elkerülte mások rossz tapasztalatait, akik 
elmondták, hogy galambházaikat 3-4-szer 
is átépítették, mire sikerült a galamboknak 
komfortossá tenni.

A kezdeteknél tudta, hogy a galambok 
igénye az, ami fontosabb minden mástól. Ta-
nulság, akkor jár helyesen a galambász, ha 
nem magának, ellenkezőleg a galambjainak 
épít új otthont. Azt a tájékozódás idején meg-
figyelhette, hogy a cél állat, a postagalamb 
minden más állatfajtól eltérő elhelyezést 
igényel. Mindezen tudás birtokában kezdett 
a galambházak építésébe. Jó választásnak 
tűnt. A legősibb anyagból, fából készültek a 
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galambházak. Amelyekbe a napfény, levegő, 
kényelem, mind-mind létkérdés, ha a cél az 
eredményes versenyzés. Nem beszélve a pos-
tagalamb nagy ellensége a HUZAT távoltar-
tása fontosabb az előzőknél.

Azt is számításba kellett vennie, hogy a 
tagszövetség milyen rendszerességgel és 
milyen távolságokról rendezi versenyeit. A 
beszerzéskor csak olyan családokból való ga-
lambok jöhettek számításba, melyekről tudott 
volt, hogy minden erőlködéstől mentesen ké-
pesek a program teljesítésére. Nem tévesztve 
szem elől a célt, nem engedett a legkülönfé-
lébb csábításoknak. A sok felkínált lehetőség, 
számos esetben lehetőség maradt.

Az élelmezés terén nem voltak különö-
sebb problémái, hiszen fentebb szóba került 
többféle gabonát és kukoricát is termel. Gon-
dosan áttanulmányozta a különféle keverék-
gyártók felkínált termékeit. A Tiszakécskei 
és a Versele Laga cégek termékéből vásárol. 
Előny mindkettő hazánkban is forgalmaz 
több féle kiszerelésben keverék élelmet pos-
tagalambok számára.

Ez volt egy több ismeretlenes történet, 
amely megoldásra várt. „Az egészség felis-
merése és annak okszerű következménye, az 
állandó szinten tartás.” Nem lehet egyetlen 
mozzanatát sem figyelmen kívül hagyni a 
postagalamb sportnak. Kiemelt helyet követel 
meg az egészség karbantartása. Sok számára 
új gyógyhatású készítmény és takarmány ki-
egészítő kezelési módok kerültek előtérbe.

Részint ismerősök barátok siettek a segít-
ségére önzetlenül. A kezdetekben ezen se-
gíteni akarás részben hasznosnak bizonyult. 
Az egyébként is így szokott lenni, hogy kez-
detben minden beáll egy szintre és működik. 
A kérdés az, hogy ez az idő mennyire rövid 
vagy hosszú lesz.

Sok fejtörést okozott a „mikor - mivel - 
mennyi ideig” kezelhető egy galamb populá-
ció anélkül, hogy az így nyújtott segítség ne 
forduljon a visszájára. Bejárt egy utat, amelyet 
többé-kevésbé mások jelöltek ki számára. Az 
át meg átgondolás itt is eredményre vezetett.

A versenyzésben eltelt 6 év kevés, de bőven 

elegendő volt arra, hogy mára a saját tapasz-
talatából rájött minél kevesebb gyógyszert ad 
a galamboknak, az eredmények annál jobbak, 
megbízhatóbbak.

A versenyzés sikeres lehet? Igen, de hogyan? 
Mások átadott tapasztalat morzsáin elindulva 
ismét a saját megfigyelések vezettek eredmé-
nyek megjelenéséhez, azok megtartásához.

Azt tudni kell, hogy 100 özvegy hímmel 
versenyez. Ritkán hallható gondolatmenetét 
érdemes megfogadni. „A galamboknak van-
nak elvárásai, még akkor is, ha ezt nem tud-
ják szóvá tenni.” Ezt felismerve megpróbál 
minden felmerülő és megértett igényét kielé-
gíteni galambjainak. Mindezek okán joggal 
várja el tőlük ennek viszonzásául az átlag 
feletti teljesítményt. Ez így korrekt.

Kérdésemre, hogy a tojókkal miért nem 
versenyez a következő választ kaptam: Egy-
szerű oka van annak, mi tagadás nem sikerült 
a tojókat úgy kézben tartani, ahogy az elvár-
ható lett volna. No azért nincs örökre leírva a 
tojókkal történő versenyzés, most még nincs 
itt az ideje, mivel a hímek kiválóan teljesíte-
nek. Így azután minden idejét azok megfigye-
lésével, kiszolgálásával kívánja tölteni.

Vitathatatlan haszna van annak, ha az em-
ber egyszerre egy dologra koncentrál, de még 
így is fel van adva a lecke hétről hétre.

Hogy indul a versenyszezon nálad?
A párok letojnak, együtt nevelik a fiatalokat 

az első két versenyig, nincs görcsös ragaszko-
dás egy előző gyakorlathoz, ha úgy ítéli meg, 
hogy a galambok elválasztásával ráér a máso-
dik versenyig, akkor fog megtörténni a szétvá-
lasztás. A versenyről érkező hímek ekkor csak 
a fiatalt találják a fészekben, amelyet maguk 
nevelnek fel. 18-20 napos korban a fiatalok 
átkerülnek a helyükre, ekkor indul az özvegy 
rendszerben történő versenyzés. Az özvegyek 
a ház körül jó kedvel, nagyokat repülnek ked-
vük szerint, nincsenek hajkurászva.

A negyedik verseny idején megelőző keze-
lést kapnak a trichomonandozis féken tartása 
miatt. A következő verseny után léguti prob-
lémák elkerülése következik, de csak egy na-
pos megelőző kezelést kapnak erre.

Élelmezés a versenyszezonban.
A következő szerint áll rendszerré: kétféle 

keveréket házasít össze a Versele Laga és a 
Tiszakécskei bázis ezekhez még az időjárás 
és a távolság függvényében kukoricát és nap-
raforgót adagol pluszként 15-20%-ig. Szere-
pe még egy diétás keveréknek van. 

Érkezés napja: fél adag özvegy, fél adag diétás.
Szerdára eljut addig, hogy eltűnik a diétás, 

és totál verseny élelem kerül a galambok elé.
Gyűjtés napja diétás élelem és víz. Az a 

megfigyelése, a galambok ilyen etetés mellett 
hamar visszanyerik a jó kondíciójukat. Ezzel 
párhuzamban a jókedvüket is. 

A verseny kimenetele dönti el, hogy a to-
jók egy két órát vagy többet is a párjuk mel-
lett maradhatnak. 

Jók a tapasztalatok, ha a tojók egy két órát 
együtt töltenek a párjukkal a hímek, meg-
nyugszanak. Az is hasznos, a bekosarazáskor 
nem csupán egy-két percig engedi a párok-
nak hogy örüljenek egymásnak, a hímek így 
nyugodtabban kerülnek kosárba. Ezt sokan 
nyilván másként csinálják, úgy is lehet ered-
ményt elérni. 

Szelekció
Ha egy galamb az első 5 versenyen nem 

versenyez jól, nem teljesít igazán, dacára 
annak, semmi egészségügyi problémát nem 
mutat. Az eltávolítása elkerülhetetlen. 8-9. 
helyezés alatt ritkán van esély a galambház-
ban maradásra. 

Tenyésztés
Családtenyésztést folytat 1-1 eredményes 

családból több utód is kikelhet ez ad némi 
biztonságot, hogy a meglévő jó tulajdonsá-
gok ne tűnjenek el idő előtt, rendre vannak 
apa-lány, anya-fia, nagyszülő-unoka páro-
sítások is. Van olyan, egy-egy galambját 
azonnal a tenyésztésbe teszi, a tenyésztésben 
visszaigazolódik, helyesen döntött. Fentebb 
utaltam a sok jó arcú, karakteres arckifejezé-
sű galamb jelenléte, úgy a tojók, mit a hímek 
között, nem a véletlen műve. 

A következőnek van némi köze mindezekhez.
Van két kiváló tenyészhím galamb, 

amelyből az egyiknek 20, a másiknak 18 
fia repül ki évente. Tévedés ne essék nem 
azért történik mindez mert EGYKAPTAFA 
FENOTÍPUSRA TÖREKEDNÉK. Ellen-
kezőleg. A versenyteljesítmények reprodu-
kálása a cél, nem más. Évente cc 200 fiatalt 
engedek ki, jónak ítélem meg, ha 10% megüti 
a mércét vagy a fölött mutat.

Mi vár a fiatalokra? 
Magától értetődően úgy kell fölnőniük, hogy 

a növekedési erély és egészség dolgába hiba ne 
csússzon. Egy, másfél héttel a fiatalok verse-
nye előtt 1-2 alkalommal elviszem tréningezni 
a versenyre szánt fiatalokat. Vannak fiataljaid 
amik nem versenyeznek? Természetesen, ez sa-
ját kitalációm. Kiválasztok 20 fiatalt, amelyek 
nem repülik a fiatalok versenyeit, de 15-20 ma-
gántréningen részt vesznek ők is. Elkövetkezik 
1 éves koruk és ugyanolyan jól versenyeznek, 
mint azok a társaik, akik végigrepülték a fiatal 
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programot. Evvel senkinek nem akarok semmit bizonyítani, csupán ar-
ról van szó, kigondoltam és végrehajtottam a tapasztalatok jók, végre-
hajtom ezután is. Az egész nem több mint egy gondolat visszaigazolása 
és a lényeg megint a saját tapasztalat. Az „élversenyzők” között forogva 
megállapíthatom, időnként kilépnek a hámból. A jövő érdekébe és a jelen 
eredmények megtartása okán. (A szerző.)

Miben különbözöl szerinted a többi versenyzőtől?
Nem rossz kérdés, információk híján bátor tett lenne megítélni. Vá-

laszomban inkább arról mondanék információt, amit én csinálok. So-
kat figyelem a galambjaimat, így ezután elmondható, ismerem őket, 
így egybe és külön-külön is. Mivel a galamb egy állandóan mozgás-
ban lévő élőlény, amely mozgásoknak van egy visszatérő rendszere. 
Ha megértem, hiszen arra törekedek, egy-egy viselkedési fázisban mi 
történik, és ez a versenyteljesítményre jó vagy ellenkezőleg. Ekkor a 
már tudott tapasztalat segítségemre van a döntésben a csapatok össze-
állításánál. Minden héten minden galambom versenykosárba kerül, 
így minden galambom ugyan abban a szituációban utazza végig az 
utat a startig, a hazaút az már egy külön fejezet. Fontos, ki hogyan 
oldja meg a feladatot. És ami ennél is fontosabb, érkezés után mennyi-
re látszik meg rajta az út esetleges fáradtságos leküzdése. Csak azokat 
hagyom meg a következő szezonra, amelyek alig valamit árulnak el 
érkezés utáni viselkedésükkel a megrepült km-ek nehézségeiből. 

Az élelmezést, annak kiváló minőségét a versenyeken és utanként 
nyújtott teljesítményt, a regenerálódó képesség hiányát, a tenyésztés-
ben nyújtott teljesítményt nem veszem félvállról. 

Mi volt a 2008-as versenyév meglepetése számodra?
Jókor, jót és jól kérdezel. Volt egy verseny Győrből, 3119 galamb-

bal. A galambok érkezése már a küszöbön állt, egyszer csak megjelent 
egy kis falka, nagyon rövid időn belül leigazoltak, nem kis meglepe-
tésre a végelszámolásnál a tagszövetség első 24 galambjai a listán 
az én galambjaim voltak. Csak azt ne kérdezd, hogy lehet egy ilyen 
eredményre felkészülni, ha tudnám, minden héten erre törekednék. A 
galambok jókedvvel lettek bekosarazva, meglehet, hogy a konkuren-
cia rátett még egy lapáttal, amire a galamboknak olyan nagy szüksége 
volt, mint ablakos tótnak a hanyatt esés. Mi tagadás, nagyon örülök 
ennek a páratlan eredménynek, nem leszek búskomor, ha ez nem is-
métlődik meg a további versenyzések alkalmával. Voltak – lesznek is 
kiugróan nagy eredmények, most rám köszönt a FORTUNA.

Megfigyelés
Szinte gyermeki kíváncsisággal várom az első tojások kipattanását.  

Felírom, mennyi időre kel ki a 2. tojás páronként. Figyelem a fiatalo-
kat, amint kialakítják a HIERARCHIÁT egymás között. Kezdődően 
az ülőke választással és az azért folytatott kisebb pengeváltásokat.

Ha belegondolok, a postagalambsport egy szerteágazó tudást igény-
lő hobbi, ámbár van egy olyan kényszerképzetem, csak mi nevezzük 
hobbinak, a valóságban egy kőkemény munka. Már ami az eredmé-
nyes versenyzést illeti.

Mi lehet a jó versenyzés titka?
A sok új, no meg a még újabb tapasztalaton túl IDŐBEN KELL 

AZ ÁLTALUNK TENYÉSZTETT, VERSENYEKEN MÁR BIZO-
NYÍTOTT JÓ GALAMBOKAT BEVONNI A TENYÉSZTÉSBE. Ha 
azt az időt, amit mások szapulásába fektetünk, a galambjaink megfi-
gyelésével töltve sokkal előbb köszönne ránk, amit gondolatainkban 
dédelgetünk, az eredményes tenyésztés és versenyzés.

Eredmények 2004-2008.

2004. évtől önállóan versenyez és már látványosak az eredményei 
a röpcsoport általános bajnokságában 3. hely a középtávon 4. hely, a 
hosszú távon 3. hely

Kiemelkedő versenyútja: Hegyeshalom 1., 6., 9.
Divisov II. 4., 5., 6.
Divisov III. 2.,3.,4., 9., 10.
A fiatalok versenyén fantasztikus eredmények:
Általános csapatbajnokság: 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 11.
Champion: 1., 2., 4., 5., 7., 8.

Champion II. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.

2005. évben – 5 befutós csapatbajnokság 2., 9., 10.
10 befutós csapatbajnokság 2., 5., 10.
Középtáv: 1., 2., 10.
Champion hím: 3., 5., 6., 8.
Fiatalok versenyén: 2., 5., 6., 8.

2006. év – 5 befutós csapatbajnokság: 2., 3.
10 befutós csapatbajnokság: 2., 3.
Középtáv csapatbajnokság: 4., 10
Hosszú táv csapatbajnokság: 5., 7
Röpcsoport általános bajnokság: 1., 2., 7.
Röpcsoport Középtávú bajnokság: 2., 4., 6.
Champion hím: 2., 9.
Pátria Szuper kupa: 1.
Országos standard hím: 2.
A rövidtávú versenyeken 5 befutós bajnokságban 1., 2., 5., 10.
1 éves champion hím: 1., 2., 4., 5.
Kiemelkedő útjai: Hegyeshalom II: 2., 4., 5., 8., 9.
Hegyeshalom V: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7.
Hegyeshalom VI: 1., 2., 3., 4., 5.
Hegyeshalom IX: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9.
Fiatalok általános csapatbajnokság: 1., 3., 5., 9.
Champion: 1., 2., 4., 7.

2007. évben a 10 befutós csapatbajnokságban: 3.
5 befutós csapatbajnokságban: 4., 6.
Rövidtávú csapatbajnokság: 3., 10.
Röpcsoport általános bajnokság: 2., 3., 8.
Röpcsoport középtávú bajnokság: 2., 3., 10.
Legjobb útjai: Hegyeshalom II: 1., 2., 3.
Hegyeshalom III: 1., 2., 3., 4., 5.
Győr IV: 1., 2., 3., 4., 5.
Hegyeshalom VI: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Fiatalok csapatbajnokságában: 1., 2., 3., 5., 7., 10.
Champion: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8.
Hegyeshalom I: 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10.
Mosonmagyaróvár: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
Magyarország Mesterversenyzője!

2008.
5 befutós csapatbajnokság: 2., 10.
Röpcsoport általános bajnokság: 1.
Röpcsoport középtávú bajnokság: 1., 3.
Röpcsoport hosszú távú bajnokság 3.
Általános champion hím: 1., 4.
Közép táv champion hím: 1., 4.
Pátria Szuperkupa: 1.
V. zóna összesített csapatverseny: 4., 27. (962 tenyésztő, 15.312 galamb)
V. zóna összesített championverseny: 1., 21. (962 tenyésztő, 15.312 galamb)
Magyar Kupa Legjobb Dúc versenye: 2.
Magyarország élversenyzője:  1. a tagszövetségben
    7. az országos értékelésben
Sport A kategória év galambja: országos 1.
Sport A kategória: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10.
Sport B kategória: 1., 7.
Sport C kategória: 4.
Sport D kategória: 1.
Sprintversenyek 5 befutós bajnoksága: 1., 5., 8.
Legjobb útjai: Győr: 1., 2., 3., 4., … 24.
Hegyeshalom II: 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10.
St. Pölten III: 1., 2., 3., 4., 6.
Hegyeshalom IV: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9., 10.

Száraz György
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30 éves az F-18 Egyesület Mosonmagyaróvárott
Valójában alig állt meg a kalapunk a 

fogason Tápiószőlős után, fennállása 
30-ik évfordulóját ünnepélyes keretek 
között kívánja megünnepelni az F-18 
tagsága. Mosonmagyaróvárott a Ná-
bob étteremben 2009. február 14-én. 
Ennyi állt a Postagalamb Sportszö-
vetségbe érkezett szívélyes meghívón 
Bárdos István elnök Úrnak címezve. 
Röpke 2,5 órás utazás után léphettünk 
az elegáns Nábob étterembe. Deák 
Tibor egyesületi elnök, és Nádas Pál 
fogadták az alkalomhoz illően ünnep-
lőbe öltözött tagtársakat, meghívot-
takat. Minden leány és hölgyvendég 
egy szál vörös rózsával lett üdvözöl-
ve. Ezen figyelmesség láthatóan nem 
volt ellenére a hölgyeknek.

A magyar postagalambsport jeles 
galambászaival rázhattunk kezet az 
érkezésünk pillanatában: Deák Ti-
bor, Kertész Attila, Nádas Pál és Éva, 
Sági Tamás, Vincze Zoltán.

Mivel a teltház felirat még váratott 
magára, úgy gondoltam, hogy egy 
gyors interjúra leülök Nádas Pállal. 
A rendre érkező vendégek fogadása 
mindezt nem tette lehetővé. Átvillant 
a szürkeállományomon, hogy Nádas 
Pállal már több riport jelent meg a pos-
tagalambsport sajtóban. Viszont Éva 
Asszony ezen írásokban nem sok teret 
kapott, hiszen az eredményeik így-úgy 
Évához is köthetőek. Kínálkozott a 
helyzet, lássuk mi lesz belőle:

- Éva feltehetem neked azt a 
kérdést, mikorra datálható közelebbi 
ismeretséged a postagalambokkal, a 
galambászattal?

- Természetesen, alig múltam 
17-18 éves, Pali akkoron már javá-
ban udvarolt nekem. Evvel nem is 
volt semmi gond, de Palit hamarosan 
a haza, nevezetesen a hadsereg várta 
nagy szeretettel. Te is voltál katona, 
tehát tudod, hogy ott sütnek, főz-
nek rájuk, várják őket hát bevonult. 
Képzelheted, hogy nem repestünk az 
örömtől. Azonnal egy halaszthatatlan 
megoldást igénylő feladat várt ránk, 
mi legyen Pali galambjaival? Az 
apja ki akarta írtatni a galambokat. 

Az egyetlen és kézenfekvő megol-
dás az volt, hogy odahozta hozzánk 
a galambjait. Mivel a két szomszé-
dunk és a környéken sokan postaga-
lambásztak, nem volt tőlem idegen a 
postagalamb. Átszoktatva még ver-
senyeztem is velük. Mondanom se 
kell, eredmény nélkül. De ez mit sem 
számított, a galambok meg lettek 
mentve. A fenti kötelezettségen Pali 
túljutott, némileg normalizálódott a 
helyzet. Házasság kötésünk után rö-
videsen sikerült a jelenlegi házunkat 
életre hívni. Mivel ő a rendőrségen 
dolgozott, közben a galambjaival 
versenyzett, előfordult, hogy nem ért 
haza a gyűjtés időpontjára. Ilyenkor 
idegesen vártam, mígnem úgy dön-
töttem, hogy én fogok kosarazni. 
Pali minden héten papíron vezetve 
összeállítja a csapatokat. Elővettem 
és hozzáfogtam a galambok gyűjté-
séhez. Ment is minden annak rend-
je módja szerint a 9-ik galambig. A 
10-et nem találtam. Elvittem, beko-
saraztuk a Rostock-i versenyre, az 
óraindítás minden jól ment. 9-ből 9-
et helyeztünk. Pali mégis azon ször-
nyülködött, hogy a 10-ik nem lett 
elküldve.

- Volt hogy beleszóltál bármibe 
a versenyzés tenyésztés stb. terén?

- Nem. A kocsit csak egy felé 
lehet húzni. Ez a postagalambsport-
ban is evidencia. Ő egy főállású 
postagalambász, veleszületett képes-
ségekkel adottságokkal. Arra gondo-
lok, hogy az eltelt hosszú idő alatt 
többször bebizonyosodott, hogy amit 
elgondolt többségében sikerrel végre 
is hajtotta. Miért is kellett volna ak-
kor beleszólnom bármibe?

- Éva végtére is a versenyzés 
mely részében van a te helyed?

- Például szívesen viszem a 
galambokat tréningezni 1-3 alkalom-
mal hetente, de ez változhat. Mivel 
özvegy rendszerben versenyzünk kü-
lön engedem először a tojókat, majd 
telefonon értekezünk, mikor milyen 
bontásban indulhatnak a hímek. 

- Hiszen ez óriási, így Pali az 

érkezések után a beülések mikéntjéből 
tudja, hogy hányadán áll egy-egy ga-
lamb. Ne adja az isten, az élet egyik 
percről a másikra hozhat nem várt 
változást. Betegség, kéz, lábtörés 
egyebek. Átvállalnád a versenyzést?

- Ez magától értetődik. Isme-
rem jól a galambházat, a lakóikkal 
van napi személyes kapcsolatom.

- Sokak számára elképesztően 
sok egyéni, champion, csapatbajnok-
ságot nyertetek. 6x magyar bajnokok 
vagytok, 16x-os olimpiai résztvevő a 
ti galambotok volt. A legfrissebb nagy 
sikeretek a XXXI. Olimpián Dort-
mundban a hímeknél 3., míg a tojók-
nál 5. díjat nyertetek. Ez önmagában 
is csodálatos eredmény. Mi igaz a 
szájra kapott legendákkal kapcsolat-
ban, antibiotikumok és egyebekről?

- Ellentétben a szájra ka-
pott legendákkal a galambokat, 
amennyire csak lehet megkímél-
jük a természetellenes szerektől.

- Kiemelkedő eredményeitek 
vonzzák az érdeklődő kíváncsiskodókat?

- Erre a válaszom, ez velejáró-
ja a sportnak, kiváltképp, ha az ered-
mények ilyen hosszú ideje kitűnőek. 
Van viszont egy pozitív hozadéka a 
sok látogatónak. Amikor belépve a 
kapun, majd kimenve azon, tőlünk 
távozva csak arról ad hírt másoknak 
amit látott, tapasztalt, így nem kell 
tartanunk a rosszízű kételkedéstől, és 
ez nekünk mindent megér.

Itt félbe kell szakítanunk, talán 
máskor majd folytatjuk. Öröm volt 
veled eszmét cserélni.

Deák Tibor egyesületi elnök 
a meghívott vendégek és az ün-
neplők figyelmét kérte. Elsőként 
Vincze Zoltán üdvözlő beszédbe 
foglalt gondolatait osztotta meg 
valamennyiünkkel. 

„Tisztelt Ünneplő közönség, 
Kedves Sporttársak!

Mint az F/18 Postagalamb Sport-
egyesület egyik alapító tagja nagy 
tisztelettel és őszinte örömmel kö-
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szöntelek most Benneteket, az egye-
sület fennállását ünneplő 30. díjki-
osztó rendezvényén.

Engedjétek meg, hogy mindannyiunk 
nevében külön és megkülönböztetett 
tisztelettel köszöntsem Bárdos István 
Urat, a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség Elnökét az FCI Alelnökét, 
aki vette a fáradságot és eljött közénk 
azért, hogy osztozzon örömünkben.

Továbbá köszöntöm az elnök úr kí-
séretében megjelent Száraz György 
urat a Szaklap újságíróját.

Elsősorban annak örülök, hogy 
egyesületünk él és működik. Higgyétek 
el nem kis dolog ez akkor amikor azt 
tapasztaljuk, hogy a környezetünkben 
lévő szervezetek egy ideje csak zsu-
gorodnak, csökkenek és közülük több 
meg is szűnik. Amikor egy ilyen jeles 
évfordulóra emlékezünk kissé vissza-
gondolunk a kezdetekre is.

1978 milyen év is volt?
Azt mondanám, rendkívül tartalmas 

és bizakodó. Már könnyebb volt ga-
lambászkodni, hozzájuthattunk jó mi-
nőségű külföldről származó tenyész-
galambokhoz, jobb takarmányhoz, 
gyógyszerekhez és kiegészítőkhöz is. 
És amire nosztalgiával gondolok, 
hogy mi alapítók sokkal fiatalabbak 
és ambiciózusabbak voltunk.

Az F-04 egyesületet ekkor 43 fő al-
kotta. Az egyesületben a fiatal nem-
zedék egyre jobb eredményeket ért el, 
de az idősebb sporttársak trónfosz-
tása nem ment zökkenő mentesen. A 
jobb eredményekért nem az elisme-
rést kaptuk, ellenkezőleg az eredmé-
nyeink megkérdőjelezését. Ezek után 
a tagság 90% a szétválás mellett 
döntött. Megalakult a Jánossomorjai 
F-06 és a Rajkai F-17 egyesület, va-
lamint a Mosonmagyaróvári F-18.

Egyesületünkben 26 főnél lezártuk 
az átigazolást, hogy az anyaegyesület 
életképes maradjon. Egyesületünk tag-
jai nyitott könyvként viszonyultak egy-
máshoz, segítettük egymást és egymás 
eredményeit feltétel nélkül elfogadtuk.

Meg kell említenem: a Szőnyi C-10 
egyesülettel fennálló jó viszonyt. Áb-
rahám Lajos egyesületi elnök, szinte 
példakép volt az eljövendő évekhez. 

Segítségével megrendezhettük az 
első bírálói tanfolyamot, melyet még 
6 alkalom követett. Így is gyarapítot-
tuk szakmai tudásunkat. Elérkeztünk 
a rendszerváltás éveihez, az élet drá-
gulása, az üzemanyag árának gyors 
emelkedése folytán az egyesület vi-
déki sporttársai 1993-ban megalakí-
tották a dunakiliti és a halászi önálló 
egyesületet. Sajnáltuk a sporttársak 
távozását, hiszen az előbbi egyesü-
letben Kovács Sándor és Lőrinczi 
Elemér kitűnő maratonos verseny-
zők voltak. Majd a halásziak között 
Neuberger Béla, Fazekas Ferenc 
és Varga János révén maratonos és 
standard győztesek távoztak. Termé-
szetesen a jó kapcsolat és egymás se-
gítése továbbra is megmaradt.

Mi galambászok életkorunkat fog-
lalkozásunkat családi és anyagi hely-
zetünket tekintve sokfélék vagyunk, de 
egyben azonosak, a postagalambok 
töretlen és kitartó szeretetében. Ez az 
ami összetart, összeköt bennünket. Az 
elmúlt 30 évben a tagság összetétele 
lassan változott, az alapítók közül töb-
ben meghaltak, mások abbahagyták a 
postagalambokkal való foglalatosko-
dást, új hobbyt választottak, de mindig 
volt egy mag, mely összetartott, vonzó 
példát adva kifelé és így új tagok csat-
lakoztak hozzánk. Bíztató ez számunk-
ra elsősorban a jövőt illetően.

Az F-18 egyesület fennállása óta 
meghatározója volt a versenykerü-
letnek is. Megalakulásától kezdve 
közel 10 évig anya egyesülete volt a 
Nyugat Pannónia versenykerületnek 
és a kerület vezetője és tisztségvise-
lői is nagyrészt ebből az egyesületből 
kerültek ki. Egy pillanatra megállnék, 
mert úgy érzem, hogy most kell kö-
szöntenem Kertész Attila Sporttársat 
és Kedves Feleségét a Nyugat Pan-
nónia Verseny kerület Alapítóját és 
első elnökét. A hagyomány folytató-
dott mert a Nyugat Pannóniából kivá-
ló Szigetköz Lővér tagszövetségnek is 
meghatározója egyesületünk és a ke-
rület vezetői is az egyesület tagjai.

Büszkék lehetünk tehát az elmúlt 
30 évre, a szervezeti életünkre és az 
elért sport eredményekre, de ne csak 

én szóljak ezért az elért versenyered-
ményekről szándékosan hallgattam 
hisz Sági Tamás sporttárs mellett 
Deák Tibor sporttárs is alapító tag és 
Ő készült a mai napra, mint az egye-
sület versenyeredményeit számon 
tartó krónikás szól majd utánam.

Végezetül azt kívánom nektek, hogy 
maradjon meg ez a közösség még so-
káig, legyen közöttünk mindig olyan 
alkalmas sporttárs aki felvállalja az 
egyesület vezetését, közös dolgaink in-
tézését és előbbre vitelét. Jó egészséget 
és még sok galambászkodással eltöl-
tött évet kívánok nektek családtagjai-
tok, szeretteitek megértésétől övezve. 
Köszönöm, hogy meghallgattatok!”

Vincze Zoltán hallgatósága nem 
kis tapssal jelezte, hogy elnyerte a 
tetszését a köszöntő. Deák Tibor el-
nök fordítva egy felet a megírt me-
netrenden Bárdos István elnök urat 
felkérte, hogy mondja el gondolatait 
az ünnep kapcsán.

Bevezetőjében azon észrevételé-
nek adott hangot, hogy Magyaror-
szág nyugati, észak-nyugati részén 
lakó sporttársak mint egy húzóága a 
magyar postagalambsportnak. Ebbé-
li munkájával jelentősen hozzájárul 
sportunk elfogadtatásához. Öregbít-
ve hazánk és a galambászok jó hírét 
a világban. Kiváló galambászok, ki-
váló galambok, kiváló eredmények. 
Mindezek eredmények elérésében 
nemcsak a sok ragadozó okozta pó-
tolhatatlannak tűnő károkozása gá-
tolja Mosonmagyaróvár galambásza-
it, köztudott mint felengedési hely 
nagyon népszerű a postagalambász 
Tagszövetségek, valamint az egyéni-
leg tréningező sporttársak körében.

Számos alkalommal kapják fel, és 
viszik  magukkal, néha örökre az itt 
élők fiatal galamb falkáját, de az idő-
sebb galambok is áldozatul esnek egy-
egy ilyen eseménynek. Szerencsés 
esettel állnak szemben, ha sérülten is, 
de meg-meg érkezik az elveszetnek 
hitt galambok némelyike. Ennek el-
lenére aligha múlik el országos díjki-
osztó anélkül, hogy e város galambá-
szai közül ne nyerne díjat valaki. 



2009. július 15

Mondandója csúcsára érve lep-
lezetlen örömmel adta át a Sport-
szövetség által felajánlott jubileumi 
kristályserlegét, amely közösségi 
kitüntetés és mintegy harmadikként 
kapták az országban. Ha felnézünk 
az égre bizony baljós sötét felhők 
jönnek. Bízva a galambász közössé-
gek élni akarásában, ha valaha, most 
nagyon fontos, mi több, elengedhe-
tetlen az összetartás, összetartozás 
ápolása. Bízzanak saját erejükben.

Deák Tibor megvárva a taps végét, 
némi történelmi áttekintésbe avatott 
be valamennyiünket. Voltak az egye-
sület életében kevésbé jó, majd jobb, 
és jó évek. Arról nem kis büszkeség-
gel beszélt, hogy számos OLIMPI-
ÁN, ORSZÁGOS VERSENYEKEN, 
MARATON-ORSZÁGOS ÉS ZÓNA-
VERSENYEKEN elnyert díjaikkal ír-
ták be nevüket a magyar postagalamb-
sport nagyjai közé. Az F-18 versenyzői 
az 1978-as kezdetektől, napjainkig.

OLIMPIÁKON RÉSZT VEVŐK: 
BAKODI - ERKY, DEÁK TIBOR, 
FAZEKAS FERENC, NÁDAS PÁL, 
ORBÁN ISTVÁN, SÁGI – VARJÚ 
PÁROS, VARGA JÁNOS, NEU-
BERGER BÉLA.

ORSZÁGOS DÍJASOK: NÁDAS 
PÁL, SÁGI TAMÁS, SÁGI – VAR-
JÚ PÁROS, VINCZE ZOLTÁN.

MARATON DÍJASOK: KERTÉSZ 
ATTILA, NÁDAS PÁL, STEINER 
ISTVÁN, NEUBERGER BÉLA.

Az egyesület tagjai az 1978-ban 
történt alakulástól megszakítás nél-
kül szereplői az országos kiállítások-
nak. Rekordként tartják számon: volt 
olyan év, hogy 9 galambjuk került 
az országos kiállításra az F-18-ból. 
Mondandójára a csattanó: Bárdos 
István elnök úr Újévi köszöntőjéből 
idézett néhány magvas megállapítást. 
Ez Mosonmagyaróvárott a negyedik 
alkalommal fordult elő, hogy a szóno-
kok Bárdos István újévi köszöntőjéből 
idéztek, rövidebb-hosszabb részeket.

A következő felszólalásra az F-18 
egyesület szülőatyja kéretett a mik-
rofonhoz. Megtudtuk, hogy idestova 
20 éve nem versenyez, galambjai 

nincsenek. Galambházai még állnak 
a ház udvarán, így nem kizárt, hogy 
ha eljön a nyugdíjazás ideje, újfent 
élet költözik az időjárással dacoló 
galambházakba.

Örömmel tölti el, hogy meghívták 
és itt lehet élete párja kíséretében. 
Arra különösen büszke az alapító 
atyák közül: Deák Tibor, Nádas Pál, 
Sági Tamás, Vincze Zoltán és Nagy 
Lajos ma is aktív versenyzők, és nem 
is akármilyen eredmények fémjelzik 
munkásságukat.

Érdekes gondolatát osztotta meg 
a ma galambászaival, velünk: „Sze-
rintem a postagalamb versenyzés ott 
tart ma, a galambok gazdáik kivé-
teles, már-már barátinak mondható 
gondoskodását díjakkal viszonozzák. 
Nagyon lényeges, hogy a versenyga-
lamb keresse a galambász társaságát. 
Sok közülük meg is teszi ezt önként. 
A tenyésztőn áll, felfedezi-e a ga-
lamb viselkedésében a barátkozás 
jeleit.” Manapság az élversenyzők 
kiváló kapcsolatban élnek, dolgoz-
nak együtt galambjainkkal.

Egy rövid kitérő erejéig kérném 
a türelmüket, mivel személyes kap-
csolatom is volt Kertész Attilával, 
engedjenek meg nekem néhány gon-
dolatot, mindezek kapcsán. 

Az 1970-es években Deli Ferenc 
mint lapszerkesztő meghívott, hogy 
vegyek rész a lapszerkesztő bizottság 
munkájában, írásaiban. Kertész Attilá-
val itt ismerkedtünk meg egymás gon-
dolataival, terveivel, a versenyzésről 
alkotott véleményeinkkel. Attila és né-
hai Pakuts Károly túlnőttek a szaklap 
keretein. Mindezt bizonyítandó, hogy 
kijárták, kikunyerálták a külföldi szak-
írók hozzájárulását, hogy INGYEN 
járuljanak hozzá írásaik egybegyűjtött 
kiadásához. Anno ez nem volt egy 
egyszerű dolog. Ha értékelhetem, ak-
kor ők két hatost dobtak a kockán.

Megjelentették a VERSENY-
SZÁRNYAK magazint 5 részben. 
Eladdig ilyen kiadást még a mozi-
ban se láthattunk. A világ galambász 
hatalmasságai mellett azok kitűnő 
érzékkel galambászó DÚCGONDO-
ZÓI is szóhoz juthattak Miért is?

A gyáros milliomos biztosított 
mindent ami a galambászat kapcsán 
felmerülhetett, de elfoglaltságra hi-
vatkozva az igazi galambászás a 
dúcgondozói titulust élvező kitűnő 
érzékkel jó megfigyelő képességgel 
rendelkező postagalambászra maradt. 
Voltak természetesen egyszerű gaz-
dálkodó és munkás emberek, akiknek 
pénzük kevés, de eszük viszont a pos-
tagalambokhoz sokszorosa volt az át-
laghoz mérten. Ennek okán sokszor a 
sarkára léphettek a pénzeszsákoknak.

Hiszen ez így van rendjén az élet 
számos területén tudunk ilyenről. Az 
ismeret anyag oly sok volt amelyhez 
hozzájuthattunk, tanulhattunk belő-
le. Azt nem állítom, hogy ez a nagy 
többségnek maradéktalanul sike-
rülhetett. Sokat agyaltam a miérten, 
végül arra jutottam, hogy annyira 
egyszerű, mindenki által érthetően, 
kézzelfoghatóan világított rá az al-
kalmazott praktikákra. No és a leg-
fontosabb: szinte ingyen juthattunk 
hozzá. 20-40-50 éves tapasztalatok-
hoz. Nem voltak sejtelmes utalások, 
misztikumok elrejtve a sorok között.

Második dobás: Néhai Pakuts Kár-
oly kikönyörögte a magyar galam-
bászok számára Piet de Werd híres 
szakírótól, hogy mondjon le a szer-
zői jogdíjáról, így megjelenhetett 
magyarul kitűnő munkája A LEVE-
GŐ VERSENYPARIPÁI.

Hogy mitől lehettek néhányan a 
galambász világban irigyelt tenyész-
tők, versenyzők NAGY VALÓSZÍ-
NŰSÉGGEL LÁTTÁK AZT AMIT 
MINDENKI LÁT, GONDOLTAK 
ARRA, AMIRE SENKI RAJTUK 
KÍVÜL. (a szerző)

Az est további részében rövid be-
szélgetést folytattam Szentesi End-
rével és Vincze Zoltán sporttársak-
kal. Úgy vélem az elkövetkezőkben 
leülök velük egy riport erejéig. Sok 
érdekes, mi több, értékes dolgot tud-
hatunk meg galambászatukról.

Az elkövetkező 30 évre töretlen si-
kert kívánok.

Száraz György



16 2009. július

Hogyan befolyásolja a takarmány a baromfi egészségét?
A baromfik számos megbetegedé-

se a különféle kórokozók által oko-
zott fertőzések következményeként 
lép fel. Hogy ezek egészségre káros 
hatását minimalizáljuk, az állat faj-
tájának megfelelő takarmányozásra 
van szükség, melynek révén a takar-
mányhasznosulás és a teljesítmény is 
növekszik.

Ha a takarmányozás során hibát 
követünk el, a baromfin hiánytünetek 
jelentkeznek. Extrém esetekben az 
állatok lesoványodhatnak, vagy nö-
vekedési zavarokkal reagálhatnak. A 
takarmányok etetési módjával is tuda-
tosan befolyásolhatjuk az immunrend-
szer kialakulását. Úgy néz ki, hogy a 
baromfik esetében szerencsésebb az a 
forma, ha a takarmány az egész búza-
magot vagy kölest tartalmazza, így a 
zúzaműködés jobban érvényesül, mint 
azoknál az állatoknál, melyeknek a 
megfelelő takarmányt őrölt vagy da-
rált formában adjuk ki. Az aktívabb 
zúza mechanikus aprító tevékenysé-
gével erősebb védelmi vonalat képez 
az olyan különféle kórokozók ellen, 
mint az oociszták vagy sporozoidok, 
mint egy olyan aprított takarmánnyal 
etetett baromfinál, melynek zúzája 
nincs olyan nagy igénybevételnek ki-
téve. Az utóbbi esetben több kórokozó 
jut a gyomor - végbél - körforgásba, 
majd később a környezetbe.

A takarmány pellet formájában tör-
ténő etetése hasonló pozitív követ-
kezményekkel jár, mivel az előállítás 
során csökken a csírák mennyisége. 
Ezért pedig a préselési folyamat alat-
ti, kb. 70 °C-ra történő hőmérséklet-
emelkedés a felelős. Azért hogy még 
sikeresebb eredményt érjünk el, a ta-
karmány alkotórészeit vagy a prése-
lési folyamat előtt forró gőzzel, vagy 
a préselés után száraz hővel kezeljük. 
A pelletizálás egyik változata szerves 
savak alkalmazásával történik, mely 
még ráadásul attól is véd, hogy a ta-
karmány nemkívánatos mikroorganiz-
musokkal fertőződjön meg. Ebben az 
esetben a propionsav jöhet számítás-
ba, azonban alkalomadtán a hangya-
savat is alkalmazzák.

 

A proteinek jelentősége
A takarmány legfontosabb alkotó-

részei a proteinek, szénhidrátok és a 
zsírok, melyek nélkülözhetetlenek a 
szervezet anyagcsere-aktivitásának 
fenntartásához, a test felépítéséhez és 
a teljesítőképességhez. Ehhez jönnek 
még a vitaminok, nyomelemek és ás-
ványi anyagok is. A betegségek meg-
előzésében azonban nem töltenek be 
egyforma szerepet. A jelentős takar-
mányalkotókat pedig épp emiatt rész-
letezzük. Különleges jelentőséggel bír-
nak a proteinek. Ezek mindenekelőtt 
a betegség kitörésénél fontosak, mert 
ezen alapanyagok jelenlétét akkor is 
biztosítani kell, ha a megbetegedés kö-
vetkeztében csökkenne a takarmányfel-
vétel. A proteinek szabályozzák egyes 
hormonok, mint az inzulin, glukagon, 
thiroxin és a növekedési hormonok cir-
kulációját, melyek mindegyike kapcso-
lódik az immunrendszerhez és annak 
védekezőképességének erősítéséhez. 
Más esetekben épp az az ésszerű, ha 
a takarmányok fehérjetartalmát csök-
kentjük, mint ahogy azt már a kokci-
diózis esetében sikeresen alkalmazták. 
Ha a takarmány fehérjetartalma túl 
magas, akkor az a tripszin nevű enzim 
megnövekedett aktivitásához vezet 
a baromfi vékonybelében. A felvett 
kokcidia oociszták emiatt könnyeb-
ben kinyílnak, az aktívabb kokcidiák 
megerősödnek, melyek ezután megbe-
tegítik az állatokat. Ez mindenekelőtt a 
fiatal jércékre érvényes, melyek takar-
mánya valóban csökkentett fehérjetar-
talmú. Tehát a takarmányozással sza-
bályozható a kokcidiózis folyamata.

A megnövelt vagy csökkentett fehér-
jeérték beállítása vagy bizonyos ami-
nosavakkal történő szabályozása az ol-
tás ideje alatt azonban nem mindig jár 
a betegség megelőzésének sikerével. 
Ennek az oka, hogy bizonyos növényi 
aminosavak, melyek például a szója-
babban, gyapotmag lisztben vagy len 
pogácsában jelen vannak, bár mennyi-
ségileg megfelelnének az állatok szük-
ségleteinek, azonban rosszabb emészt-
hetőségük miatt már nem fedezik azt. 
Ha ezeket a takarmány alkotórészeket 
a baromfik feldolgozatlanul veszik fel, 
a vékonybelek emésztési tevékeny-
ségében zavarokat okoznak, mely az 
immunrendszert lokálisan és sziszte-
matikusan is negatívan befolyásolja. 
Érdemes tehát elkerülni az ilyen fajtájú 
alapanyagokat, vagy magas fehérjetar-
talma ellenére is csak csekély mennyi-
ségben tegyük a takarmányadagba. 

A takarmányokban található zsírok-
kal is tudatosan befolyásolhatjuk az 
immunkompetenciát, melyben azok 
vagy a sejtmembránok struktúráját, 
vagy a prosztaglandin szintézisét 
változtatják meg, melyek fontos sza-
bályozó szerepet játszanak számos 
biológiai folyamatban, így az immun-
válaszban is. Egy kísérletben, mely-
ben sáfrányos szekliceolajat tettek a 
takarmányba, azt mutatták ki, hogy 
a szekliceolajtartalom 3-ról 9 %-ra 
történő növelésével bizonyos bakté-
riumfajok elleni rezisztencia javult. 
A megnövelt olajtartalom csökkenti a 
fertőző betegségek következtében fel-
lépő pusztulási arányt is. 

Egész magvakból álló takarmánykeve-
rék. Ez a forma megfelel az állatoknak, 

azonban gyakran nem eszik meg az 
összes magvat.

A takarmányt a szárnyasoknak gyakran 
liszt formájában adják ki. A baromfi 

kényszerűségből eszi.
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Bizonyos fertőző betegségeknél ér-
demes lehet arra ügyelni, hogy zsírki-
egészítés esetén némely zsírsavakat, 
különösen takarmány kiegészítőként 
részesítsük előnyben. Ez különösen 
érvényes azokra a zsírokra, melyek 
nagy mennyiségben tartalmaznak rö-
vid, vagy közepes hosszúságú trigli-
cerid láncokat. Ezzel szemben azok 
a telítetlen zsírsavak, melyek nagy 
mennyiségben vannak jelen, elősegí-
tik a betegségek kialakulását.

Vitaminok, mint betegségmegelőzők
Az A-vitaminnak különleges jelen-

tősége van a betegségek, ezen belül is a 
bakteriális fertőzések megelőzésében. 
Ez főképp a belek nyálkahártyájára 
vonatkozik, mivel az immunglobuli-
nok megnövekedett termelődésének 
következményeként jobb betegségek-
kel szembeni ellenálló képesség ala-
kul ki és a halálozási ráta is csökken. 
Ugyancsak ebből következik az, hogy 
krónikus megbetegedésekkel szem-
beni védettség alakul ki a légzőszerv-
ben. Az A-vitamin ivóvizes terápiás 
alkalmazása is növeli a betegségek 
megelőzhetőségét. Ez a kokcidiózis 
esetében újból igaznak bizonyul, ahol 
alig figyeltek meg pusztulást, ugyan-
akkor csökkentett A-vitamin adagok 
esetén növekedett a mortalitás. Itt te-
hát már jól látható az, hogy mekkora 
jelentősége van A-vitamin rendszeres 
takarmányba adagolásának, mivel en-
nek a vitaminnak a természetes tar-
talma túl változó és rendszertelenül 
előforduló, és fajbaromfijaink szük-
ségletét alig fedezi, különösen akkor, 
ha zárt körülmények között tartjuk 
őket. Bakteriális fertőzések esetén, 
ezen belül is a patogén Escherichia 
coli törzseknél előnyös, ha megnövel-
jük a takarmány E-vitamin tartalmát. 

A csibenevelésben végzett kísérletek 
során megmutatkozott, hogy néhány 
napon belül a vérben található antitestek 
mennyisége magasabb E-vitamin tarta-
lom mellett a Coli-csírák mennyiségével 
szemben emelkedett. Ez mindenekelőtt 
azokra a csibékre érvényes, melyek már 
öt-hétnél idősebbek. Fiatalabb csibék 
esetén a magasabb vitamintartalom ha-
tása nem bizonyítható egyértelműen. Ez 
ugyanúgy vonatkozik a téli csibeneve-
lésre is, mivel akkor az állatok a légző-
szervi megbetegedések következtében 
nagyobb számú E. colival terheltek, 
mint nyáron. Emiatt is ajánlatosabb a 
téli hónapokban hosszabb ideig pótol-
ni az E-vitamint, mint nyáron, amikor 
egy kb.10 napos kúra már elegendő. A 
zsírban oldódó vitaminok mellett ves-
sünk egy pillantást a vízben nem oldódó 
vitaminokra, ezen belül a C-vitaminra 
is. Alapesetben nem szükséges a takar-
mányt C-vitaminnal feldúsítani, mivel az 
állatok abban a helyzetben vannak, hogy 
a napi szükségletüket képesek saját ma-
guknak szintetizálni más takarmányalko-
tóból. Azonban ez a mennyiség fertőzé-
sek esetén, esetleg szalmonellás fertőzés 
esetén nem elegendő, úgyhogy érdemes 
nagy dózisú (kb. 1000 ppm) kiegészítő 
C-vitamin adagokat tenni a takarmány-
ba. Hasonló pozitív eredményeket értek 
el a B-csoport vitaminjainak kiegészítő 
adagolása esetében is. Ezek a vitaminok 
javítják a bakteriális fertőzések, mint pl. 
a Salmonella pollorum és az Influenza-
vírusok által okozott vírusos fertőzések-
kel szembeni rezisztenciát.

Ezek az eredmények az IgG-típusú 
specifikus antitestek pótlólagos ter-
melődésének, az étkezéstől függő 

vérszegénység csökkenésének és a 
normális mellékvesekéreg-működés 
megerősítésének a következményei.

Az emészthető vasmolekulák jelen-
tőségét is meg kell említeni, melyek 
szintén növelik a bizonyos bakteriális 
fertőzésekkel szembeni rezisztenciát. 
Egy Salmonella galliummal végzett 
tudományos fertőzéses kísérletben 
a vasmolekulák 250-ről 450 ppm-re 
történő növelése csökkentette a halan-
dóságot. Az ecetsavak kiegészítőleges 
adagolása ebben a kísérletben külö-
nösen hatásos volt, mivel a biológiai 
hozzáférhetőség javult. Ugyanakkor 
emiatt a vas adagolását a takarmány-
ban újból csökkenthették.

Nyomelemek és biogén aktivátorok
Nagy jelentőséggel bír a szelénium 

nevű nyomelem. Az immunitás kiala-
kításában hasonló szerepet tölt be, mint 
az E-vitamin. Ebből következik tehát, 
hogy az E-vitaminnal közösen fontos 
alkotórésze a takarmánynak, még ha 
csak kis mennyiségben is. Az adagolá-
si mennyiség 0,1 és l ppm közötti.

Zárásként röviden meg kell még em-
líteni a biogén aktivátorokat, melyeket 
az utóbbi időben takarmányadalékként 
fejlesztettek ki, és mely a baromfi szer-
vezetében javítja az immunválaszt. 
Ezek a termékek biológiailag aktív 
komplexek, melyek többek között pi-
rimidint és purint tartalmaznak. Hővel 
szárított sörélesztővel veszik fel és be-
lekeverik a takarmányba. Az immun-
képző képesség javítása mellett pozitív 
befolyással van a termékenységre, va-
lamint a tojáshozamra.

Forrás: Dr. Werner Lüthgen (Tier-
welt, 2008/35., 32-33. oldal)

Fordította: Bori Andrea
(A Galamb és Kisállatmagazin 

májusi számából)

A friss zöld növények segíthetnek 
fedezni a vitamin- és ásványi anyag 

szükségletet.

A napraforgó magvak gazdagon tar-
talmazzák a zsírokat, gyakran adják 
az állatoknak azért, hogy a tollazat 

megújulását elősegítsék.

Manapság a takarmányt gyakran pellet, 
préselt őrlemény formájában etetik. 

Hogy az éles darabok megfelelőek-e az 
állatok számára, az kétségbe vonható.
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Olvasói levelek
Sokat töprengtem azon, hogy írjak e 

Önöknek, hogy egyáltalán, van-e értelme 
az eddigi fáradozásaimnak, amit sportunk 
tisztaságáért, a szabályok betartásáért pró-
báltam tenni!

Sajnos más egyesületek, kerületek mun-
kájában nincs módom betekinteni, így a 
lapon keresztül szeretnék tájékozódni, hogy 
mások hogyan csinálják, meddig mennek el 
a szabályok betartásával, mit tesznek annak 
érdekében, hogy minél tisztább verseny-
eredmények szülessenek, minél kevesebb 
konfliktus legyen versenyző és vezető kö-
zött, sőt versenyző és versenyző között! Mit 
tesznek azért, hogy ez a kesze-kuszaság ami 
az Országban működik, ne fertőzze meg 
sportunkat!?

Ennek érdekében próbálok már 4-5 éve 
mindent megtenni szűk pátriámba a 11. 
Tagszövetségben.

Nagy veszekedések, viták után azt elér-
tem, hogy a sporttársak zöme megértette, 
hogy a versenyjegyzőkönyv egy okmány, 
amit úgy is kell kezelni. Az olvasható és 
szabályosan kitöltött papírokkal lehet meg-
könnyíteni az eredményszámolást, kiszűrni 
a hibákat! Sajnos egy-két trehány ember 
így is akad, aki ezt nem érti vagy nem is 
akarja!

Hála az égnek, a technika lassan kiszűri 
ezeket a hibákat.

Ami ezen kívül, szerintem nagyon fon-
tos lenne, és amin még nagyon sok javítani 
való van, az idegen galambok és a más ke-
rületekből behozott galambok versenyezte-
tése és azok igazolása jelenti a legnagyobb 
gondot, problémát egyeseknek!

Ebben viszont szükség van a lap, a Szö-
vetség segítségére is.

Kerületünkben 4-5 éve bevezettem a más 
kerületből behozott, beszállt galamb ok iga-
zolásának ellenőrzését, ami sokakban nagy 
felháborodást keltett, arra hivatkozva, hogy 
nem kapták meg a kártyát, meghalt akitől 
hozta, nem válaszoltak az értesítésre stb.

Ezt én nem tudom elfogadni, mert nekem 
1970. óta minden évben megvolt, megvan a 
gyűrűt igazoló kártyám. Habár lehet, hogy 
csak nekem gyártották le?! Nem hiszem! 
Ez is, csak lustaság és trehányság jele, hogy 
valaki nem kapja meg! Így meg hogyan le-
het versenyezni? Ezt nem értem én! Sőt, ho-
gyan lehet galambot igazoló kártya nélkül 
kiállításra vinni. Itt nem csak a versenyző a 
hibás. Itt hibás elsősorban az egyesületi ve-
zető, aki nem ellenőrzi, a kiállítást rendező, 
akinek így is jó.

Ezek a durva szabálytalanságok, amik el-
len mindenkinek fel kellene emelni a szavát, 
mert ha ilyenek utólag kiderülnek, amire 
már volt példa, akkor kezdődik az egymásra 
való mutogatás, az anyázás, az addigi jó ba-

rátság felrúgása. Ezeknek kell elejét venni. 
Én a kerületünkbe ezért harcolok évek óta, 
lehet mondani sikerrel, de azért itt is akad 
még tenni való, mert azt, az egy-két csökö-
nyös embert még mindig nehéz meggyőzni, 
de remélem, sikerülni fog.

Ugyanis bevezettük, hogy az alapnevezés 
leadásakor, le kell adni az idegen galamb 
igazolólapját, vagy annak másolatát. Aki 
ezt nem teszi meg, annak az igazolatlan 
galambja nem kerül regisztrálásra. Itt, az a 
javaslatom a Szövetség felé, hogy rögzítse 
szabályzatba és tartassa is be.

A szaklaphoz meg azzal a kéréssel fordu-
lok, hogy hozza életre újra a berepült ga-
lambok listáját, hogy aki nem galambsintér 
és meg akarja röptetni a beszállt idegen ma-
gyar galambot, de a gazdája lusta válaszolni 
az esetleges értesítésre, megtudja hirdetni a 
szaklapon keresztül, és egyhónapos várako-
zás után, a 2006. 04. 25-én hozott elnökségi 
határozat alapján meg tudja röptetni, hisz 
ez mindenkinek jó. Jó a galambnak, eredeti 
gazdájának és új gazdájának és jót tesz az 
esetleges jó eredményével a verseny szín-
vonalának és ezzel megszüntet sok szabály-
talanságot, utólagos vitát veszekedést.

Tisztelt Szerkesztőség! Ezt az egy-két 
dolgot azért osztottam meg önökkel, hogy 
felhívjam a figyelmet olyanokra is, amik 
talán nem foglalkoztatják annyira, az embe-
reket. Én sajnos ilyen beállítottságú ember 
vagyok, szeretem a rendet, az igazságot, na-
gyon bánt, ha valakit alaptalanul vádolnak, 
nem bírom a nyalakodó gerinctelen embe-
reket, nem szeretem, ha az ígéretek nem tel-
jesülnek, vállalom a harcot, a vitát az igaz-
ságért, szeretnék barátságos közösségben 
élni, szeretném, ha galambász társadalom 
békésen élne egymás mellett, vidám közös-
séget alkotna, tisztelnék jobban egymást, 
becsülnék meg jobban egymás eredményeit. 
Remélem munkámmal, felhívásaimmal, a 
galambászathoz, a versenyek tisztaságához, 
a szabályzat betartásához való hozzáállással 
nem vagyok egyedül, törekvéseim támoga-
tásra találnak, mert csak összefogva tudjuk 
a hibákat kijavítani, és ezáltal szebbé, átlát-
hatóbbá tudjuk tenni versenyeinket.

Becsüljük meg azokat akik fáradságukat 
nem kímélve, egész évben – években azon 
dolgoznak, hogy versenyeink a lehető leg-
jobban sikerüljenek és mi versenyzők a leg-
vidámabban érezzük magunkat.

Hogy ez valóban így legyen, vezetőnek, 
tagnak, versenyzőnek össze kell fogni és 
akkor minden akadály legyőzhető.

Kívánok minden sporttársamnak sok si-
kert és zökkenőmentes versenyévet.

Viglidán György

Útban a 60. év felé
Az A-08 - váci egyesület 1950-ben ala-

kult, így 2010 elhozza a 60. születésnapot. 
Az 59. születésnap jelentős esemény volt 
Nagyszombaton, szójátékkal élve valóban 
nagyszombat volt Vácott, mivel átadásra 
került az egyesület székháza. Kalandos 
vándorlások után, remélhetőleg az elkö-
vetkező 60 évben nem kell új hely után 
nézni az utódoknak!

Az egyesület összetétele az elmúlt évben 
jelentős változáson ment keresztül. Le-
mondott Jakus Béla, aki 20 éven keresztül 
kitűnően vezette az egyesületet. Jó közös-
ségi életet teremtett és ebben a hangulat-
ban kitűnő eredményeket produkáltak az 
egyesület tagjai. Az új vezetés Králik Zsolt 
elnök, Seres Imre titkár és Varga Károly  
v. b. elnök vezetésével remélhetőleg ismét 
a korábbi szintre emeli az egyesületet.

A feltételek jobbak, mint korábban bármikor.
Térjünk vissza az új székházra.
A volt váci „Híradós” laktanya területén 

a városi önkormányzat segítségével 99 évre 
kapott területet és épületet az egyesület.

Az egyesület tagsága köszönetet mon-
dott a jelenlevő Csereklye Károly alpol-
gármesternek, aki szívügyének tekintette a 
váci galambászok helyzetét.

A tagság rengeteg munkával és anyagi 
áldozattal rendbe hozta a területet és épü-
letet. Az átadást követő vidám beszélgeté-
sek és emlékezések közül néhány történet, 
mit érdemes felidézni.

A váci galambászok 1948-ban egy nagy 
egyesületbe tömörültek, ebből vált ki 1950-
ben az úgynevezett Postagalamb Szakosztály.

Régi nagyjaink Brandt Mihály, Gaszner 
Miklós, Lengyel Béla, Zsóka János és so-
kan mások alakították akkor az egyesületi 
életet és néhányan még emlékezünk, a gu-
migyűrűvel a szánkban futásokra.

Jelentős változások a 70-es évekre tehe-
tők, ekkor már sok „cseh óra” és néhány 
kimustrált „fatokos” óra volt.

Vác lett a Dunakanyar kerület központja. 
Itt volt az országban korszerű felépítmény 
és sok más újdonság.

Végezetül: Az „A-08 Vác Egyesület” 
fennállása óta sok Szövetségi vezetőt adott. 
Kurucz Attila 17 évig volt elnök, Gancz-
ner Miklós - Csepregi István 4-4 évig volt 
lapszerkesztő, Baranyai Imre szövetségi 
elnökségi tag és Jakus Béla 8 évig szintén 
elnökségi tag volt!

Tisztelt váci barátaim sok sikert, sok 
örömöt, békességet és barátságot hozzon 
az új lehetőség. Ezt kívánja az egyesület 
egyik alapítója.

Kurucz Attila
A Nemzet Galambásza
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Fenyves Pihenőház
Kiskunfélegyháza után egy kis eldugott zöld sziget vár min-
den pihenésre vágyó embert.
Tiszta levegőjű, másfél hektárnyi, örökzöldekkel parkosított te-
rület veszi körül, a csak természetes anyagokból épült házat.
A park a Péteri-tói Madárrezervátum szomszédságában van.

A terület orvosilag bevizsgálva!!!

Cím: Pálmonostora, Postaházi-dűlő 107. 
További információ: Vízi János

6100 Kiskunfélegyháza, Munkácsy utca 1. 
Telefon: +36(76)463-301 +36(20)464-7250 

    MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK      

Meteor mix 
Az emészthető emésztő!
 

Galamboknak kifejlesztett nyomelemekben és ásványi 
anyagokban gazdag takarmány kiegészítő Pékagyagos és 

kaolinos valamint 
+ Faszenes változatban is kapható.

Kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
Ács András

               Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094                     
MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK

Eladó!
Magyar kupa középtávú bajnok és két-
szeres második. Munkahely változás 
miatt a teljes galamb állománya eladó.

Vígh Árpád
Tel: 06-30-254-80-20

Pilisvörösvár, Szegfű u. 41.
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Ebben az évben is kiadunk tenyésztésre 
kiválóan alkalmas idei fiatalokat és 
tenyészgalambokat, sportársi áron. A 
fiatalok származása: Peter van de Merwe, 
Dick Leeuwerke, Vanroy, Hendrix, Aarden 
(több tenyésztőtől).
Cím: Ujházy Péter 2030 Érd, Orvos utca 31. 
Tel.: 06-23-365-334; 06-20-494-33-75

***
Galambházak, fából igény, méret szerint. Tel-
jes berendezéssel, felszereléssel együtt. Kellé-
kek, kijárók rendelhetők. Minőség garantált! 
“Oláh” 06-30/451-9617 Ugyanitt jó származá-
sú galambok olcsón kiadók.

***

Többszörös bajnokságot nyert 
állományunk áron alul sürgősen 
eladó. Mintegy 100 db tenyész, 60 
db fiatal és 60 db verenygalamb. 

Championok, díjasok, 10-11 helyezésesek 
éves szinten. Vérvonalak: Campuis, Klak-
Janssen, Meulemans, Hétvári, Vanloon, 
Aarden, Desmet-Matthijs, Fulgoni, 
Hoeremans. Felkészítési programot 
biztosítok. Tagscherer György és Krisztián 
06-30/259-13-68, 06-26/330-849. Honlap: 
http://tagschererduc.try.hu

***
Megromlott egészségi állapotom miatt 
felszámolom a 30 éve csak ANKER 
galambokból tenyésztett postagalamb 
állományomat. Sümegi József 7400 
Kaposvár, Bartók u. 136. 20/387-2592.

Lakossági Hírdetés

Felhívás!

2009. november 1-én lesz 30 éve, 
hogy Anker Alfonz eltávozott az 
élők sorából. Ebből az alkalomból 
szeretnénk életét, tevékenységét a 
szaklapban megjelent írásain, levele-
zésein, a külföldi szaklapokban meg-
jelent cikkein, a róla szóló méltatá-
sokon, máig meg nem jelent írásain, 
fotókon, galambfotókon, származási 
lapokon, törzskönyveken stb. keresz-
tül egy külön könyvben a jelen és 
az utókor részére bemutatni. A fen-
tiek miatt azzal a kéréssel fordulok 
minden bel és külföldön élő sportba-
rátunkhoz, hogy ha (a Postagalamb-
sportban megjelent írásain kívül) 
bármilyen Anker Alfonzzal kap-
csolatba hozható dokumentum-
mal rendelkezik, kérjük, jelezze a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség 
címére 1076 Budapest, Verseny u. 
14. A dokumentumokat átmásoljuk, 
archiváljuk, összerendezzük, kiadjuk 
könyv formájában.
Amely dokumentumokat a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség részére 
akar adományozni, azt a Postaga-
lamb Történeti Bizottság kezeli, re-
gisztrálja, archiválja.
A felhívással Kerekes János bizott-
ságvezető foglalkozik.


