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2010. 02. 16. kedd, 10.00 óra, Budapest
Napirend:
1. A Küldöttgyűlés témái, napirendi pontjai

Előadó: Bárdos István
2. Az 54. Országos Kiállítás értékelése

A XXXI. Olimpia értékelése
Előadó: Hegedűs István 

3. A 2010. évi Nemzeti versenyprogram
Előadó: Belák Ottó

4. Alapszabály változtatások
Előadó: Bárdos István

5. Aktuális témák

2010. 03. 13. szombat 10.00 óra, Budapest, 
Küldöttgyűlés
Napirend:

1.  Elnöki beszálomó a 2009. évben végzett 
munkáról 
Előadó: Bárdos István

2.  A 2009. évi zárszámadás beterjesztése, a 
2010. évi költségvetési terv beterjesztése
Előadó: Bárdos István

3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
Előadó: Dr Rózsa Ernő

4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
Előadó: Gyulai József

5.  Az 1., 2., 3., 4.  napirendi pontok megvitatá-
sa, határozathozatal

6. Alapszabály módosítási javaslatok
7. Elnöségi tag választása 

2010. 04. 13. kedd 10.00 óra, Esztergom / Tát

Napirend:
1.  A Küldöttgyűlés értékelése, éves feladata-

ink meghatározása
Előadó: Bárdos István

2. A Sportszövetség szakmai feladatai
- Zónák, közös versenyek, közös értékelések
- Bizottságok tervezett feladatai;
- Nemzeti, nemzetközi versenyek, tagszövet-
ségi programok elfogadása;
- Versenyeredmény számolás, versenyformák, 
értékelési formák;
- Instruktori feladatok, tervek;
3. A 16. és 29. tagszövetségek bemutatkozása

2010. 06. 08. kedd, 10.00 óra, Debrecen-Józsa
Napirend:
1. Szakmai bizottsági munkatervek, szabály-
zatok, feladatok

Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség 2010. február 16-án, 10 órakor tartott 
elnökségi üléséről.

Helyszín: Budapest, Verseny u. 14., Székház
Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint.
Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár
Napirendi pontok:
1. A Küldöttgyűlés témái, napirendi pontjai
2. Az 54. Országos Kiállítás értékelése
A XXXI. Olimpia értékelése
3. A 2010. évi Nemzeti versenyprogram
4. Alapszabály változtatások
5. Aktuális témák
1. A Küldöttgyűlés témái, napirendi pontjai
Bárdos István elnök ismerteti a Küldöttgyű-

lés tervezett napirendi pontjait:
1. Elnöki beszálomó a 2009. évben végzett 

munkáról 
2. A 2009. évi zárszámadás beterjesztése, a 

2010. évi költségvetési terv beterjesztése
3. Az Ellenőrző Bizottság beszámolója
4. A Fegyelmi Bizottság beszámolója
5. Az 1., 2., 3., 4.  napirendi pontok megvi-

tatása, határozathozatal
6. Alapszabály módosítási javaslatok
7. Elnöségi tag választása 
Felhívja a figyelmet, hogy Alapszabályunk 

szerint tagszövetségeink minden 40 fő tag 
után egy küldöttet delegálhatnak a küldöttgyű-
lésre. A nyilvántartás 2010. január 1-i állapota 
szerint 124 küldött kap megbízólevelet. A szö-
vetségi tagság január 1-én 5392 fő.

Szintén a Küldöttgyűlésen kerül sor a 2009. 
évi kitüntetések átadására valamint a Közép-Eu-
rópa kiállításon és az Európa Kupán részt vett 
sporttársak köszöntésére, díjak átadására is.

Horváth Károly szakelőadói feladatra ka-
pott megbízást az elnökségtől, amely szakmai 
javaslatok és döntések előkészítését segítheti 
elsősorban.

Az eredményszámolás országos összesítése 
2009-ben az adatrendezési hibák miatt több-
ször módosításra került. Ezek kiküszöbölésére 
2010. januárjában az eredményszámolással 
kapcsolatban egyeztetéseket tartott a vezetés 
a programozóval és informatikusokkal. 2010-
ben több változás is életbe lép a programmal 

és a kiszolgáló (szerver) infrastruktúrát is fej-
leszti a Sportszövetség.

Fontos változás ebben az évben a mechani-
kus órák gumigyűrű stoppolásában, hogy az 
1-2-3 hüvelybe kell csak egyesével rögzíteni, 
a többibe több gyűrűt is lehet rakni. Ez verse-
nyenként érvényes !

Az időjárási viszontagságok és feleresztési 
problémák miatt 2010-től start ajánlót kívá-
nunk elindítani a honlapon, amely minden 
versenyhétvége előtt hasznos információt 
adna a várható időjárásról.

Bárdos István javasolja, hogy a jövőben az 
adó 1%-ból befolyt összeg minden esetben dí-
jazásra fordítódjék.

Jelenleg 1720 tagunk kap valamilyen ked-
vezményt a Postagalamb Sportszövetségben.

Az átigazolási időszakot rövidíteni kell. 
2010-ben új Versenyszabályzatot kell alkotni! 
Az eddigi felett eljárt az idő, sok pontban meg 
kell változtatni.

Küldöttgyűlési határozatra van szükség 
azzal kapcsolatban, hogy a postagalamb ver-
senyekhez használt nyomtatványok legyenek 
kizárólagos joggal a Szövetség által forgalma-
zottak.

Lengyelországban, a Közép-Európa kiál-
lítás idején tartott tanácskozáson a résztvevő 
országok egyhangúlag támogatták, hogy Ma-
gyarország rendezze meg a szervezet soron 
következő kiállítását 2012-ben. Ebben az év-
ben lesz 130 éves Sportszövetségünk.

Az Ellenőrző Bizottság február 9-10-én el-
lenőrzést végzett a Szövetségben, amit vizs-
gáltak: Szaklap, Tagszövetségek nyilvántar-
tása, gépkocsi használat, irodai ügykezelés, 
leltár, pénzdíjak kifizetése, új tagegyesületek 
anyagai, postai díjak.

A szakbizottságoknak júniusra új szabályzatot 
kell létrehozniuk vagy átalakítaniuk a meglévőt.

HATÁROZAT: 
Az Országos Versenyszabályzat minden 

tagszövetségi szervezésű versenyre egyfor-
mán érvényes, nem lehet versenyeket rendezni 
ettől eltérő szabályozási körülmények mellett.

Szavazat: egyhangúlag elfogadva.
2. Az Országos Kiállítás értékelése
Az 54. Országos Kiállításon díjazott 

galambok vettek részt a lengyelországi 

Sosnowiecben 2010. január 29-31. között 
megrendezett Közép-Európa Kiállításon. Ezen 
az eseményen két magyar bírálónak is lehető-
sége volt bírálni. A magyar csapat csapatban 3. 
helyet értünk el és a Standard hímek versenyét 
Takács István galambja nyerte.

Az Országos Kiállítás előtti előkészítő 
munkára, ellenőrzésre december 28-án került 
sor. A nevezett galambok száma 619 volt, a 
bírálóknak megterhelően sok galambot kellett 
bírálniuk. 36 egyéni díj, valamint 1 csapat és 1 
bírálói díj került kiadásra.

A kiállítás építésénél nem de a bontásánál 
adódtak problémák, ekkorra már kevés ember 
marad, nehézkesen halad a bontási munka.

A teremben kb. 800 galamb volt, ami telt házat 
jelent, a csarnok elérte a max. kihasználtságot.

A ketrecek nagyon rossz állapotban vannak.
3. A 2010. évi Nemzeti Versenyprogram
A Nemzeti Bajnokság kiírása megjelent 

a Postagalambsport újságban. A derby ver-
senyek kiírásán változtatni kell. Belák Ottó 
javasolja, hogy a derby csapat az összes ga-
lambból legyen számolva. A derby pénzdíjas 
versenynek a szponzorral történő egyeztetése 
folyamatban van.

A Szövetség a következő nemzeti versenye-
ket hirdeti 2010. július 24-re: Aschaffenburg, 
Magdeburg, Katowice

4. Az Alapszabály változtatásai
Az Alapszabály javasolt változásainak is-

mertetése. Ezek a pontok a küldöttgyűlés előtt 
postázásra kerülnek.

5. Aktuális témák
A Sportszövetség jogászától a következő 

témákban kérünk állásfoglalást:
- A monori börzéken nagy számban értéke-

sítenek gyűrűs postagalambokat igazolókártya 
nélkül. Lehet-e tenni valamit a más tulajdoná-
val kapcsolatos visszaéléssel?

- A ragadozókhoz hasonlóan lehetőség 
van-e az állatvédelmi szinten a postagalambok 
nagyobb védettségének kialakítására?

Konrád János javasolja az eredményszámo-
ló programban olyan számítási modul létreho-
zását, amely kigyűjti egy bajnokság legjobb 5 
galambját.

Budapest, 2010. február 16.
Jegyzőkönyv: Pethő Attila

Jegyzőkönyv

Elnökségi ülésterv 2010.
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Az elmúlt időszakban tapasztalt (Ellenőrző 
Bizottság, Verseny Bizottság, kibővített elnök-
ségi ülés, egyes konkrét ügyek) néhány tény, 
jelenség, vélemény alapján a Sportszövetség El-
nöksége szükségesnek tartja, hogy állásfoglalás 
formájában magyarázzon és rögzítsen néhány 
egyértelmű követelményt annak érdekében, 
hogy a szervezet egész életének harmonikusabb, 
szabályosabb és így eredményesebb működését 
– mindannyiunk érdekében – elősegítse.

Egyesületi élet
Az alkotmányban biztosított egyesülési jog 

alapján 10 fő magánszemély valamely köz-
ti cél, tevékenység megvalósítása érdekében 
egyesületet hozhat létre.

Ehhez meg kell alkotniuk az egyesület alap-
szabályát és azt közgyűlésen el kell fogadniuk. 
Aztán az alakulás tényét – az alapszabály és 
az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvének 
egyidejű megküldésével – be kell jelenteni 
a székhely szerinti Megyei Bíróságnak és az 
állami adóhatóságnak, az APEH-nek is. Ezek 
a szervek az új egyesületet nyilvántartásba 
veszik, azonosítási számmal látják el és ezzel 
ténylegesen megalakultnak tekinthetőek.

Egy-egy egyesület önállóan határozhatja 
meg tevékenységét, ha azonban ezt a tevé-
kenységet más önálló egyesületekkel közösen 
lehet csak végezni, úgy ezeknek az egyesüle-
teknek ki kell alakítaniuk a közös működés 
közösen elfogadott szabályrendszerét és ezek 
szerint kell működniük.

Mivel a postagalambokkal történő verseny-
zés alapvetően másokkal – más egyesületek-
kel, egyesületi tagokkal – történő összevetésen 
alapul, kialakításra kerültek közös szabályo-
zások és a közös szabályozás működtetésére 
hivatott szervezeti formák.

Ennek megfelelően egy postagalamb sport-
egyesületnek az ország összes postagalamb-
ászának érdekeit megfogalmazó és védő szer-
vezet a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
tagjává kell válnia ahhoz, hogy a postaga-
lambsport rendezvényein (versenyein, kiállí-
tásain) részt vehessen.

Tekintettel az ország területi nagyságára, a 
működő egyesületek nagy számára az irányítási 
– és szervezési feladatok megosztására területi 
egységek (Tagszövetségek) kerültek kialakítás-
ra, így a megalakuló egyesületnek egy területi 
Tagszövetség tagjává is kell válnia.

Ez azzal jár, hogy működése során mindkét 
felsőbb szervezet szabályozásait, előírásait fi-
gyelembe kell vennie, be kell tartania. Ez azt 
is jelenti, hogy saját alapszabálya nem lehet 
azokkal ellentétes, tehát ha szükséges saját 
alapszabályát módosítania kell.

Alapvető jelentőségű tehát, hogy a felettes 
szervezetek (Országos Szövetség, Tagszö-
vetség) mindig ismerjék az egyesületi alap-
szabályok tartalmát. Ennek megfelelően az 
évenként egyszer tartandó egyesületi közgyű-
lés döntéseit tartalmazó jegyzőkönyv egy-egy 
hitelesített példányát a felettes szerveknek 
minden esetben meg kell küldeni. Ugyanez 
vonatkozik a vezetőség személyi összetételét 
módosító közgyűlések jegyzőkönyveire is. A 
fentieknek megfelelően kell minden esetben 
értesíteni a nyilvántartó Megyei Bíróságot is. 

Az egyesületek erősen korlátozott keretek 
között, – nagyrészt közbeeső kézbesítő jelleg-
gel – pénzügyi feladatokat is ellátnak. Alap-
vető fontosságú, hogy ezek dokumentálására 
pontos és ellenőrizhető legyen.

Ehhez minimális követelménynek kell te-
kinteni a bevételi – és a kiadási bizonylatok 
pontos kiállítását és az események megbízha-
tó rögzítését, legalább egy hitelesített pénztár-
könyvben. A gazdálkodásról évenként beszá-
molót és – az esetek döntő részében nemleges 
– adóbevallást is kell készíteni évenként feb-
ruár hóban és azt az adóhatóságnak is meg kell 
küldeni.

Mindezek elmulasztása a tevékenységet 
esetenként vizsgáló ügyészi szervek vagy a 
pénzgazdálkodást ellenőrző APEH részéről 
igen érzékeny pénzbírságok előírását ered-
ményezhetik. (Ilyen típusú ellenőrzések – és 
ebből eredő gondok – már 2009. év folyamán 
is voltak.)

Az természetesnek tűnik, hogy az egyesüle-
tek, amelyek helyileg szervezik a központilag 
kiírt versenyek lebonyolítását, a működésük 
során maradéktalanul kötelesek betartani az 
Országos Versenyszabályzat előírásait. Ezek 
betartásáért vezetőik, tisztségviselőik fegyel-
mi felelőséggel is tartoznak.

Tagszövetségi élet
A már előzőekben is kifejtett gondolatok figye-

lembevételével egyértelmű lehet, hogy a Tagszö-
vetségnek – mint közbülső szervezeti egységnek 
– az egész postagalambsportot átfogó szervezeti 
életben kettős, közvetítő feladata van.

Egyrészt figyelembe kell vennie a tagszö-
vetséget alkotó egyesületek által megfogal-
mazott érdekeket, igényeket, másrészt pedig 
gondoskodnia kell arról, hogy az országos 
konszenzussal elfogadott, az egész szervezet-
re vonatkozó általános érvényű döntések, sza-
bályozások a saját maga és az általa képviselt 
egyesületek működése során maradéktalanul 
érvényesüljenek.

Feladata a Tagszövetségnek, hogy figyeljen 
oda a hozzátartozó egyesületek működésének 
szabályszerűségére, mert ez saját szabályszerű 
működésének egyik alapja. Az odafigyelés jár-
jon együtt a segítőkészséggel, iránymutatással.

Saját működése során biztosítania kell, 
hogy saját alapszabálya pontosan kövesse az 
országos szövetség alapszabályának általános 
érvényű előírásait és az abban bekövetkező 
változásokat minden esetben ültesse át saját 
alapszabályába. Ennek ellenőrizhetősége – és 
a szervezeti működés egésze összhangjának 
biztosítása érdekében – évenként megtartandó 
küldöttgyűlésére meg kell hívnia az országos 
Szövetséget, valamint döntéseiről – hiteles 
jegyzőkönyvi másolatok megküldésével – tá-
jékoztatnia kell a Szövetséget. Ugyanez vo-
natkozik minden olyan változtatásra amely a 
vezetők, tisztségviselők személyében történő 
változásra vonatkozik. Ezeket a tájékoztatá-
sokat a tagszövetséget bejegyző Megyei Bíró-
ságnak is meg kell küldeni.

Külön kiemelten kell figyelni arra az alap-
szabályi változásra, amely az országos Szövet-
ség küldöttgyűlésére meghívandó küldöttek 
megválasztásának feltételeire vonatkoznak. 
(Egyesületi megbízás a Tagszövetség részére 

Egyesületeink, Tagszövetségeink figyelmébe 
Az Ellenörző Bizottság közleménye

- Versenybizottság
- Bíráló Bizottság
-  Egészségügyi, Tudományos és Nemzetközi 

Bizottság
- Junior Bizottság
- Ellenőrző Bizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Etikai Bizottság
- Senior Bizottság

Előadók: bizottságvezetők
2. Bemutatkozik a 10. tagszövetség

Előadó: tagszövetség elnöke
3. Aktuális témák

2010. 08. 24. kedd, 10.00 óra, Eger
Napirend:
1. Nemzeti versenyeink értékelése 

2011. évi terveink

Előadó: Belák Ottó
2.  Az 55. Országos Kiállítás és Díjkiosztó ün-

nepség szervezési feladatai 
Az olimpiai előkészületek
Előadó: Hegedűs István – Molnár Mihály

3.  Tagszövetségeink élete: bemutatkozik a 26. 
– 28. Tagszövetség
Előadók: Tagszövetségi elnökök

4. Aktuális feladatok

2010. 10. 30. szombat 10.00 óra, Budapest 
(Közös elnökségi – tagszövetségi elnöki – bi-
zottságvezetői tanácskozás)
Napirend:
1.  Tájékoztató a 2010. évi versenyekről, a 

2011. évi versenyzési tervek
2.  Az 55. Országos Kiállítás és Díjkiosztó ünnep-

ség, területi kiállítások és díjkiosztó ünnepségek

3. Olimpiai előkészületek
4.  Tagszövetségeink élete, átigazolási előze-

tes, kitüntetési lehetőségek
5.  Bizottságaink munkája, instruktoraink tevé-

kenysége
6. Aktuális témák

2010. 12. 14. kedd 10.00 óra, Budapest
Napirend:
1. Átigazolási kérelmek

Előadó: Molnár Mihály
2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása

Előadó: Bárdos István
3.  Az 55. Országos Kiállítás és az olimpiai 

előkészületek
Előadó: Hegedűs István

4. Aktuális témák
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– a Tagszövetség részéről a feladat elvállalá-
sának alapszabályi rögzítése – a küldöttek kül-
döttközgyűlési megválasztása és ennek a Szö-
vetség részére történő bejelentése a névsort is 
tartalmazó küldöttgyűlési jegyzőkönyvvel). 
Ez sajnos még több Tagszövetség alapszabá-
lyából hiányzik, s így ez veszélyezteti kül-
döttgyűlési részvételüket. A nem megfelelően 
igazolt küldöttek a küldöttgyűlésen csak ta-
nácskozási joggal vehetnek részt.

Az, hogy a Szövetség a tagszövetségek mű-
ködéséről, döntéseiről, vezetőiről naprakész 
információt igényel nem „kíváncsiság”, nem az 
önállóságba történő beavatkozás igénye, hanem 
az országos szervezet egységes – és szabályos 
működése biztosításának előfeltétele. A Szö-
vetség felelőssége az egész ország postagalamb 
sportjának egységes elvek és szabályok szerinti 
működésének biztosítása és ez mindannyiunk 
közös érdeke is. Közös érdek, hogy a közösen 
elfogadott szabályozásokkal esetleg ellentétes 
döntések, gyakorlatok minél hamarabb felis-
merhetőek és a közösség érdekében korrigálha-
tóak legyenek.

Különösen vonatkozik ez a legfontosabb te-
rület a versenyzés feltételeinek kidolgozására, 
előírásainak betartására.

Kiírásra kerültek a Nemzeti Versenyek, 
amelyek során több – vagy esetenként va-
lamennyi – Tagszövetség versenyzői együtt 
versenyeznek. Reális lehetőség ilyenkor, hogy 
egy-egy verseny dobogós galambjai akár há-
rom különböző Tagszövetségből kerülnek ki. 
Lényeges ezért, hogy az ilyen verseny lebo-
nyolítása során minden galamb azonos felté-
telek (persze távolságtól, időjárástól, berepü-
lési iránytól elvonatkoztatva) mellett vehessen 
részt. Ezt biztosíthatja, hogy ezeken a verse-
nyeken az Országos Versenyszabályzat elő-
írásait betűje és szelleme szerint is mindenhol 
be kell tartani. Nem lehet (pl. a hagyományos 
órákkal történő rögzítés szabályaira; az elekt-
romos rögzítők antennáinak elhelyezésére; 
az óraindításra – és bontásra stb. vonatkozó) 
előírásokat helyileg módosítani, mert a módo-
sítással sérülnek az azonos feltételek melletti 
versenyzés követelményei. A tilalom az egyes 
szabályozások helyi szigorítására is vonatko-

zik! Ezeket a feltételeket a Szövetség Elnök-
sége 2010. február 16-i ülésén határozatilag 
megerősítette.

Tudomásul kell venni, hogy akik együtt 
versenyeznek, azoknak teljesen azonos szabá-
lyokat kell alkalmazniuk és ennek az elvnek 
a megsértése a versenyből való kizárást vonja 
maga után. A különböző okok miatt közpon-
ti ellenőrzésre bekért versenydokumentációk 
egyes tapasztalatai a fentiek hangsúlyozását 
indokolják.

A gazdálkodás területén a tagszövetségi 
feladatok dokumentációs – és adminisztrációs 
kötelezettségei nem nélkülözhetik könyvelési 
– és adózási ismeretekkel rendelkező személy 
közreműködését, a szabályos könyvvezetést, a 
pénzintézeti folyószámla alkalmazását, az év 
végi beszámoló és az éves adóbevallás határ-
időre történő elkészítését.

Ennek költségei elenyészőek a hatósági el-
lenőrzés által történő esetleges „rendbetétel” 
követelményeihez képest.

Az Ellenőrző Bizottság nevében.
Dr. Rózsa Ernő

54. Országos Postagalamb  Kiállítás 
Gödöllő, 2010. január 8-9

Amikor a beszámoló megírásához készülődtem, megpróbáltam utá-
nanézni a kezdeteknek. Ugyanis az a benyomásom, hogy a postaga-
lamb kiállítások közül egy sem maradt ki 1956 januárja óta, ami azt 
mutatja, hogy a bíráló testület azóta törésmentesen működött, és élen 
járt mindenkor hagyományaink ápolásában.

Az 1957. márciusi szaklap adott hírt arról, hogy az 1956. szeptember 
16-i tanácsülés emelte országos rangra a bíráló testületet, és elfogadta 
alapszabályát is, amely az említett szaklapban közlésre is került. 

A mostani kiállítás a résztvevők számára 7-én, csütörtökön este kezdő-
dött. Amikor én a kerület galambjaival 17 órakor megérkeztem, már se-
rény munka folyt a csarnokban és az előtérben, ahol a ketrecek előszerelése 
folyt. A munka dandárját a két isaszegi egyesület tagjai végezték. A galam-
bok átvétele 18 órakor rendben megkezdődött.

Az időjárás ezúttal nem fogadta kegyeibe a galambászokat, a ködös, 
párás, esős, hűvös idő kitartott egészen szombat estig. Szerencsére a 
résztvevők hangulatán ez a legkevésbé sem érződött.

A programnak megfelelően a bírálatra pénteken délelőtt került sor. 
Hegedűs Pistától megkértem a részvételi adatokat, amely szerint az 
egyes kategóriák darabszáma az alábbiak szerint alakult: 

Standard hím 162 db, standard tojó 158 db, sport A 42 db, sport B 30 db, 
sport C 31 db, sport D 39 db, sport E 18 db, életteljesítményes 15 db, az év 
galambjai sport F 29 db, sport G 32 db, sport H 28 db, standard fiatal hím 
26 db, tojó 24 db. Hely volt biztosítva a bemutatóra hozott galamboknak is. 
A tagszövetségi bajnokok 2-2 db-os lehetőséget kaptak, ahogy a Maraton 
és Pannon Maraton klub győztesei is bemutathatták legjobbjaikat. 

A hímeket Oláh Sándor, Kárász László, Vladimír Vlodopics (hor-
vát) Kálazi László és Czeglédi Sándor, míg a tojókat Doholuczki Tibor, 
Kurucz Imre, Tóth László, Szentesi Endre és Kustyán Tamás bírálta. A 
saját galamboknál Kovács Mihály és Koszora József segített be. A fiatal 
galamboknál Garaczi János és Klotz Attila mellett új nevek is feltűntek, 
úgymint Szalovics Gábor, Kecse András, Szóráth Máté.

Következzenek a győztesek, az a 28 db galamb, amely január végén 
Katowicében hazánkat képviseli:

Standard hím:
1./ Takács István A-04 04-50-22892 H 92,6667
2./ Nádas Pál F-18 07-M113815 H 92,5000
3./ Simon Mihály A-48 06-02-36825 H 92,5000
4./ Viglidán László F-24  07-11-25063 H 92,4167
5./ László E. Antal B-09 05-50-02958 H 92,3333

Standard tojó: 
1./ Nádas Pál F-18 06-25-67186 T 93,3333
2./ Oláh János  Z-22 07-08-93591 T 92,1667
3./ K.F.P.-Team Z-26 06-08-82034 T 91,7500
4./ Horváth Károly B-06 06-02-43240 T 91,7500
5./ Juhász Ernő G-02 03-D5122279 T 91-7500

Sport A (rövidtáv)
1./ Juhász Gyula V-33 06-26-82603 H 987,47 p
2./ Erdélyi Gyula A-25 06-09-70034 H 985,75 p
3./ Velenczei Béla E-05 06-23-00330 H 981,49 p

Sport B (középtáv)
1./ Sokorai Csaba F-16 05-11-00615 H 785,4400 p
2./ Szabó Gábor F-16 07-11-25085 H 785,1500 p
3./ Takács Gábor F-16 06-11-11477 H 781,1700 p

Sport C (hosszú táv)
1/ Varga Károly A-08 05-06-62288 H 68,8383 co
2./ Kárász László N-06 06-05-18875 H 80,6561 co
3./ Nagy G.László P-01 06-05-13125 H 84,1466 co

Sport D (általános táv)
1./ Nádas Pál F-18 06-25-67177 H 37,1781 co
2./ Makkos Tamás A-11 06-17-66925 H 69,2496 co
3./ Adrián Arnold F-16 05-50-68316 H 72, 9133 co

Sport E (maraton táv)
1./ Szabó András S-08 05-05-88224 H 56,9566 co
2./ Tóth Gábor R-13 05-19-21882 H 59,6336 co
3./ Szálkai Szabolcs S-07 06-10-18694 H 103,2237 co

Sport F (fiatal)
1./ Kotrebai János N-15 09-21-95408 297,65 p

Sport G (egyéves)
1./ Nádas Pál F-18 08-M118638 495,97 p

Sport H (öreg)
1./ Tóth Gábor R-13 07-19-52782 T 6,9126 co
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Érdemes az értékeket összevetni az előző 
kiállítás eredményeivel.

A standard madarak mintha sportosabbak 
lettek volna az idén. A hímeknél nem volt 
ismétlő, a tojóknál a tavalyi második nyert. 
A sportgalambok az idén hajszálnyival gyen-
gébbek, de ki kell emelni két galambot. Az 
egyik a Sport C-ben Varga Karcsi ragyogó 
kék hímje, a 05-06-62288, amely 2009-ben 
újrázott, a tavalyi 74,39-es coeff-jét túlszár-
nyalva 68,8383-ra teljesített.

A másik kiemelkedő madárnak tartom Tóth 
Gábor 07-19-52782 kkt-ját, amely amellett, 
hogy a nemzeti bajnokság két kategóriájában 
is országos első volt, itt az év galambja (öre-
gek) mezőnyében nyert óriás előnnyel. „Ő” 
látható a januári szaklap külső borítóján.

Pénteken estefelé megkezdődött a ketrec-
kártyák felrakása, a szombati nyitásra már 
minden a helyén volt. Nem tudom elégszer 
hangsúlyozni, hogy a ketreckártya program a 
teljesítmény rangsorolással karöltve milyen 
nagyszerű találmánya az elmúlt két évnek.

19 órától a gálavacsora résztvevői gyüle-
kezni kezdtek az egyetem ebédlőjében. Belák 
Ottó rengeteg serleg társaságában rendezgette 
a szintén nagyszámú oklevelet, rá még nagy 
munka várt az est folyamán.

20 órakor vacsora, majd megkezdődött az év 
leglátványosabb díjkiosztó ünnepsége. Annak 
az egy órának az ünnepélyessége, a galambász 
társadalom színe java előtt felcsattanó tapsok 
megremegtették a kiszólított nyertesek szí-
vét, feledtetve a rengeteg munka fáradtságát, 
gyógyírt nyújtva a kisebb kudarcokra.

Megtörtént a szlovák, szerb, horvát, német, 
belga, holland vendégek köszöntése. A romá-
nok Brassóban rendezték kiállításukat, így 
nem tudtak eljönni.

A hivatalos programot zenével kombinált 
műsor követte, majd a lassan oldódó hangulat 
viharosra váltott, és aki bírta állítólag hajnali 
háromig abba sem hagyta a mulatást. Szép 
este volt.

A kiállítás hivatalos megnyitójára 9-én 
10 órakor került sor. A kiállítás fővédnöke, 
Gödöllő város polgármestere, Dr. Gémesi 
György üdvözölte meleg szavakkal a köré 
gyűlt látogatókat. Kérdésre válaszolva kö-
zölte, hogy tervezés alatt van egy ennél jó-
val tágasabb városi sportcsarnok, ami 4-5 
év múlva otthont adhat a postagalambászok 
rendezvényeinek is.

A látogatást tekintve, szombaton a korábbi 
évekre jellemző tömeg szorongott a ketrecso-
rok között. A lelátóról öröm volt nézni a sok 

felszabadult vidám embert, szemmel követni 
sportunk egy-egy kiemelkedő képviselőjét. 
A hangsúly ezúttal is megoszlani látszott a 
szemlélődés és az ismerősök, barátok rég várt 
találkozása között. 

Az elektronikát árusító standok előtt gyér 
volt az érdeklődés, a „kegyszerek” jól fogy-
tak. Az emeleti karzaton sokan árusították 
madaraikat. Volt tombola 30 db mórahalmi 
madárral, Lotterman árverés Hegedűssel, 
lehetett szórni a pénzt. Az előtér büféje köz-
megelégedésre működött Az udvaron nem 
volt érdemes ácsorogni, volt hogy esett, de 
néha a nap is előbújt. 17 óra körül megkez-
dődött a galambok kiadása. 

Ha figyelembe veszem, hogy pénteken 14 
órától az egyik előadóban az Anker emlékülés 
is lebonyolódott, elmondhatom, hogy az idei 
program meglehetősen pörgősre volt beállít-
va. Szerintem bevált a gálaest péntek estére 
hozása, a vasárnapi lézengés péntek délutáni 
kiváltása. No meg a galambok is egy éjszaká-
val kevesebbet töltöttek kiállítási ketrecben. 

Én élveztem az egészet, remélem a többség 
hasonlóan érzett. Köszönet mindazoknak, 
akik munkájukkal hozzájárultak a kiállítás 
sikeréhez. 

Tamás István

Köszöntő

Dr. Horn Péter
Horn Péter (Budapest, 1942. január 13. - ) 

Széchenyi díjas magyar agrármérnök, egyetemi 
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes 
tagja. Eredményei az állat genetika, valamint a 
baromfi-, sertés- és gimszarvastenyésztésben 
jelentősek. 

1984 és 1987 között a Kaposvári Mező-
gazdasági Főiskola főigazgatója. 1987-1988, 
valamint 1984-1996 között a Pannon Agrár-
tudományi Egyetem Kaposvári Állattenyész-
tési Kar dékánja volt. 1988-1993, majd 1996-
1999 között a PATE rektora, később hat éven 
keresztül a Kaposvári Egyetem rektora volt.

Édesapja Horn Artúr (1911-2004) mező-
gazdász, akadémikus volt. Ő szerkesztette 
az Állattenyésztési Enciklopédiát, amelyik 
mind a mai napig az állattenyésztők Bibliája, 
legfontosabb kézikönyve.

Dr. Horn Péter alap- és középfokú iskolá-
it Budapesten végezte és itt is érettségizett. 
1961-ben kezdte meg egyetemi tanulmányait 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, ahol 
1965-ben kapott mezőgazdasági diplomát. Az 
egyetemi évek után a Bábolnai Állami Gaz-
daság gyakornokaként helyezkedett el, majd 
1972-ben a Kaposvári Mezőgazdasági Főis-
kola Kisállattenyésztési Karának igazgatója, 
12 évvel később a főiskola főigazgatója lett. 
A főiskolán – a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetembe történt integrációja után – a Ka-
posvári Állattenyésztési Kar sertéstenyésztési 
tanszékére kapott tanszékvezetői és egyetemi 
tanári kinevezést. Emellett a tanszék körében 
működő Sertés- és Kisállattenyésztési Intézet 
igazgatója is lett, valamint a kar első dékán-
jává is megválasztották (ez utóbbi tisztségét 
1988-ig viselte). 

Nevéhez fűződik trópusi halfajokban 
vizsgált három nagy hatású gén öröklődésé-
nek leírása. Tyúkoknál sikerült tisztáznia az 
anyagi heterózis mértékét és jellegét. Tyú-
koknál és sertéseknél vizsgálta az ivar- és 
termelési környezet közötti kölcsönhatás 
okát. Ezenkívül sikerült meghatároznia élő 
állatok testösszetételét és húsminőségét digi-
tális képalkotó rendszerek felhasználásával. 
Ő a magyar gimszarvas háziasítási program 
egyik kidolgozója. Rengeteget dolgozott a 

kaposvári egyetem és a Gödöllői Agrártu-
dományi Egyetem struktúrájának kialakítá-
sán. Munkája eredménye, hogy a hallgatók 
megfelelő miliőben és körülmények között 
tanulhatnak.

A 2003-ban alapított Prima Primissima Díj 
egyik várományosa volt a tavalyi esztendő-
ben, melyet december elején át is vehetett.

Olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy 
Anker Alfonz mellett sokszor találkoztam e 
kiváló szakemberrel, melyek azóta is kedves 
és visszatérő emlékeim közé tartoznak. Ke-
vés kollégámnak adatott meg, hogy a szakma 
ilyen elismert tagjával tölthetett el hosszabb-
rövidebb időt, sokszor Anker Alfonz portá-
ján, éjfélekig tartó beszélgetéseken. 

Engedje meg tisztelt professzor úr, hogy a 
magam és 5500 postagalambász társam ne-
vében minden jót és további sikeres munkát 
kívánjak Önnek. A nehéz gazdasági helyzet 
lehet, hogy nem engedi meg új sertés vérvo-
nalak beszerzését. Az utóbbi években amúgy 
is nagyon, vagy talán túlzottan is sok volt a 
„modern sertés”. Ezeknek az új vonalaknak 
a már meglévő állományokba való beépíté-
se még sok munkát ad a tenyésztőknek. Egy 
fiatal tenyésztő csapat kiképzése Horn Péter 
és a hozzá hasonló tudós mezőgazdászok 
feladata, a modern tartási és takarmányozási 
tudnivalók átadása.

Gratulálunk Dr. Horn Péternek a Prima 
Primissima Díj elnyeréséhez. További mun-
kájához egészséget és sok sikert kíván több 
ezer postagalamb tenyésztő!

Ujházy Péter
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Anker Alfonz Emlékülés 
Szent István Egyetem, Gödöllő - 2010. január 8.

Anker Alfonz halálának harmincadik év-
fordulójáról a Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség méltó módon kívánt megemlékezni, 
ezért az 54. Országos Kiállítás nyitó napjára 
emlékülést szerveztünk.

A Szervező Bizottság – Bárdos István el-
nök úr megbízása alapján – két tagból állt. 
Dr. Jilly Bertalan és Gyulai József személyé-
ben. Teendőink a tervezett előadók felkérésén 
át a terembérlet elintézéséig és a „díszletek” 
szállításától Anker Alfonz életben levő roko-
nainak meghívásáig terjedtek.

A szervezésben nagy segítséget nyújtott 
Kócsó János azzal, hogy Roger De Smet-
Matthijs jelenlétét biztosította annak ellené-
re, hogy a mi felkérésünk érkezésének idő-
pontjában már volt egy – arra az időpontra 
szóló – meghívása.

Megnyitójában Bárdos István üdvözölte 
a jelenlevőket, a felkért előadókat, az Anker 
család képviseletében megjelenteket: Anker 
Erzsébet (Anker Alfonz húga), Radnai Ber-
talan (Anker Erzsébet fia), Vajda Sándor († 
Anker Irma férje), Vajda Péter († Anker Irma 
fia). Az elnök úr a Nemzetközi Szövetség al-
elnökeként gyakran tapasztalja napjainkban 
is a világot járva, hogy Anker Alfonz tanai 
ma is élnek a világ galambászai között, és 
Anker Alfonz olyan híres magyar galambász, 
mint a focisták között Puskás.

A megnyitó után Dr. Mátyás Ernő „A fickó 
a tükörben” című verse következett Gyulai 
József előadásában, majd Dr. Horn Péter 
akadémikus, a kaposvári Egyetem nyugal-
mazott rektora emlékezett Anker Alfonzra.

A Professzor Úr végig kísérte Anker Al-
fonz teljes életútját, így a 8-10 percesre ter-
vezett nyitó előadás kb. 25 percig tartott és 
minden pillanatában rendkívül színvonalas, 
mélyen emberi volt.

Anker Alfonz mélységes humanizmussal át-
itatott családi körben született… A családfában 
a magyaron kívül flamand, francia, spanyol és 
osztrák ősök is szerepeltek, mégis teljes joggal 
vallhatta magát igazi jó magyar hazafinak.

Már iskolás korában kitűnt kitűnő fogalma-
zókészségével, szuggesztív és lebilincselő elő-

adókészségével… az őt nem érdeklő tárgyakra 
nem volt hajlandó drága idejét vesztegetni.

Egész pályafutására meghatározóak voltak 
az angol telivér lótenyésztésben és a posta-
galambok tenyésztésében szerzett gazdag 
tapasztalatai.

1962-ben Dr. Guba Sándor főigazgató 
meghívására a Kaposvári Mezőgazdasági 
Technikum kutatója lett.

Első külföldi tudományos szereplésére 1969-
ben került sor a Berlinben szervezett állat gene-
tikai konferencián, ahova – mezőgazdasági dip-
loma hiányában – turistaként csempészték ki.

A sertéstenyésztés és hibridizáció területén 
végzett mintegy másfél évtizedes tevékeny-
sége során nemcsak teljesen újszerű, világ-
szerte nagy figyelmet felkeltő sertéshibridi-
zációs módszert dolgozott ki, - a folytatható 
keresztezési rendszert -, de ő tette azt a hazai 
nagyüzemek legszélesebb kőrben alkalma-
zott tenyésztési eljárásává is.

A postagalamb-tenyésztés és sport irán-
ti szenvedélye gyerekkorától kezdve élete 
végéig elválaszthatatlanul elkísérte. 30 év 
tapasztalatait e területen a Repülő kereszt-
rejtvény című, 1972-ben megjelent példát-
lan sikerű szakkönyvében foglalta össze. Az 
alkotóereje teljében írott könyv sokat elárul 
szerzőjéről, a legkomolyabb örökléstani ok-
fejtéseket is mindvégig átszövő ironikus hu-
mora minden sorából sugárzik, egyúttal mély 
ember és állatszeretete is.

A szívéhez talán legközelebb álló írásmű-
ből derül ki leginkább az, hogy az állatneme-
sítésnek legalább olyannyira volt klasszikus 
művésze, mint szaktudósa. A szakirodalom 
tanulmányozásában és a személyes tapaszta-
latok gyűjtésében emberfelettien kitartó volt, 
amely tulajdonságát minden munkatársa, ba-
rátja irigyelte, egyúttal csodálta.

Lenyűgözőek voltak azok a félórák amelye-
ket Alfonzzal galambjai között tölthettem… 
galambjainak hihetetlen szelídsége jól tük-
rözte azt a szinte természetfölötti szeretetet, 
amivel a nemes állatokhoz viszonyult. Ahogy 
egy-egy galambot kézbe fogva maga mellé 
állított, és a tenyerében tartott szembefordított 
galambhoz beszélt és mesélt nekem a galamb 
őseiről, szinte átvilágította a galamb izomza-
tát, mint egy mai CT vagy MRI berendezés, és 
a szeméből érzékeltette velem a galamb intel-
ligenciáját, elképesztő képességeit.

Kivételes megfigyelő képessége és memó-
riája legendás volt. Évtizedek múltán is pon-
tosan emlékezett a különböző fajú és fajtájú 
tenyészállatainak nemcsak nevére és szárma-
zására, de minden lényeges küllemi, vagy tel-
jesítménybefolyásoló tulajdonságára is.

Anker Alfonz emlékére létesült a Pannon 
Agrártudományi Egyetem Kaposvári Karán 
1989-ben Steven von Breemen holland pos-
tagalamb-tenyésztő javaslatára a nemzetközi 

postagalamb teszttelep, amelyet Anker Al-
fonzról neveztünk el, és tíz évig működött a 
néhai Lovas László, Szappanos István és szá-
mos hazai és külföldi postagalamb-tenyésztő 
lelkes együttműködésével.

2001-ben a Kaposvári Egyetemen fel-
avattuk Anker Alfonz szobrát, amely élethű-
en ábrázolja azt a zseniális embert – Anker 
Alfonzot –, aki amellett, hogy korunk egyik 
legzseniálisabb állattenyésztője volt, szemé-
lyiségével, humorával, vonzó egyéniségével 
nagy hatást gyakorolt közvetlen környezetére 
és mindazokra akik hosszabb-rövidebb időre 
kapcsolatba kerülhettek vele.

Rendkívüli képességei rendkívüli jellem-
mel is párosultak. A sok nehézség és küzde-
lem ellenére életében sok sikert ért el, mások 
rovására viszont soha semmit.

Roger De Smet-Matthijs (magyar hangja 
Dr. Jilly Bertalan) akár már tagja is lehetne 
a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek. 
Gyakran jár hozzánk, szereti a magyar galam-
bászokat, és egy percig sem tétovázott amikor 
meghívtuk: felült a repülőgépre és eljött, hogy 
tiztelegjen Anker Alfonz emléke előtt.

Beszélt arról, hogy már az édesapja akkor is 
jó viszonyban volt Anker professzorral, mikor 
ő még nem foglalkozott komolyan a galam-
bokkal. Anker Úr többször járt személyesen 
náluk és folyamatosan levelezett az édesapjá-
val, mert mindent tudni akart a galambjaikról, 
különösen a KLARE-46-ról, amelyet a világ 
valaha élt legjobb postagalambjának tartott.

Roger egy kicsit „kényszerűségből” lett ga-
lambász, mert amikor az édesapja megbetege-
dett, rövid idő alatt megtanította a legfontosabb 
dolgokra, amelyeket a saját tapasztalatából és 
Anker professzortól tudott. Aztán Valeer – az 
apa – meghalt, de a kapcsolat Anker – profesz-
szorral megmaradt, és Roger már önálló ga-
lambászként is sokat tanult Anker Alfonztól. 
A De Smet-Matthijs név ma is világmárka. 
Anker Alfonz tette világhíressé. Roger azt 
mondja: napjainkban is sokat gondol a Pro-
fesszorra és mindmáig sokat köszönhet a tőle 
kapott tenyésztési tanácsoknak.

Rucz János hosszú évtizedek óta megha-
tározó egyénisége a magyar postagalamb-
sportnak. Sokáig volt kerületi és szövetségi 
vezető, jól ismerte Anker Alfonz szervező 
tevékenységét. Nem mindig és nem minden-
ben értettek egyet, de a közös cél érdekében 
előbb-utóbb mindig megegyeztek. A közös 
cél pedig a postagalambsport fejlesztése, a 
galambászvilág élvonalához való felzárkó-
zás volt. Anker Alfonz célja a minél nagyobb 
kerületek létrehozása, az országos versenyek 
megszervezése volt, szerinte egy győzelem 
akkor igazán értékes, ha az nagy induló lét-
számban, rangos mezőnyben született.

Anker Alfonz sertéstenyésztéssel kapcsola-
tos szolgálati útjai kapcsán gyakran járt Sze-

Gyulai József és Anker Erzsébet
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ged környékén, ilyenkor meglátogatta Rucz 
sporttársat és hosszú galambász eszmecseréik 
során emberileg is közel kerültek egymáshoz. 
A Repülő keresztrejtvény című Anker-könyv 
kiadását a Dél- kerület vállalta és teljesítette.

Hunyadvári Árpád középiskolás korában 
– közel ötven évvel ezelőtt – ismerkedett meg 
Anker Alfonz tanaival és ezek egész életére 
meghatározták a galambtenyésztéshez való 
viszonyát. Az agilis fiatalembert a Mester 
többször meghívta kaposvári látogatásra, 
aminek az lett a vége, hogy Árpád évtizede-
ken át Anker-közelben élt. Volt dúcápoló az 
Anker-dúcokban, dolgozott kutatóként a juh 
és sertéstenyésztésben és az Anker Alfonz ál-
tal tenyésztett KA-HYB sertésekkel ért el az 
általa vezetett sertéstelep országos sertéshús-
termelési versenyen első helyezést.

Hunyadvári Árpád közeli, bizalmas viszony-
ban volt Anker Alfonzzal. Utolsó találkozásu-
kon – két infarktus után, amikor a Mester már 
pontosan tudta a sorsát –, azt a megbízatást kap-
ta, hogy kisérje figyelemmel az őshonos magyar 
galambfajták sorsát, ne hagyja kiveszni őket; a 

postagalambokkal, a postagalambászattal, a 
postagalambsport tisztasága feletti őrködéssel 
pedig bízza meg Gyulai Józsefet.

Hunyadvári Árpád maradéktalanul eleget 
tett a megbízatásnak. Természetvédelmi Alapít-
vány létrehozásában munkálkodott, az őshonos 
magyar galambfajták részére tenyész telepet 
hoztak létre, de a postagalambokhoz is mindig 
hű maradt. A 2008-2009. tanévben 58 iskolában 
2939 tanuló előtt tartott előadást a galambok-
ról, mindegyik előadáson tisztelettel emlékezett 
meg Anker Alfonz munkásságáról is.

Gyulai József tanítómestere szellemiségé-
hez híven viccesen kezdte előadását. Előbb 
kikérdezte a hallgatóságot, hogy nincs-e a 
teremben matematikus (Anker Alfonz nem 
szerette a matematikát), majd a teremben levő 
genetikusoknak (minden galambász genetikus 
egy kicsit) elmagyarázta a táblán levő hatal-
mas származási lapról tizenhárom nemzedék-
re visszamenően az Anker-féle Symons törzs 
származását, az Anker Alfonztól tanult tiszta-
vérű tenyésztési módszer ismertetésével.

Már középiskolás korában magával ragad-

ta Anker Alfonz szellemisége és a Mester 
egyre gyakrabban hívta meg Kaposvárra. A 
látogatások során azért „vizsgázni” kellett: 
pl. végignéztek vagy ötven galambot és egy 
óra múlva – már bent a lakásban – jellemezni 
kellett őket „fejből”…

Beszélt a rövidesen megjelenő könyvéről is, 
melynek címe Anker Alfonz, a zseniális posta-
galamb-tenyésztő, levelei tükrében. Érdekes, ta-
nulságos könyv lesz, tökéletesen megismerhetik 
belőle Anker Alfonzot azok is, akik személyesen 
nem találkozhattak vele. Persze szakmailag is 
sok hasznos ismeretre tehetnek majd szert az 
olvasók, hiszen több – még nem publikált – ku-
tatási eredményt dolgozott fel a szerző.

Az előadás – a forgatókönyvtől eltérően 
– Wass Albert „Üzenet haza” című versével 
fejeződött be.

Dr. Jilly Bertalan a ma is élő Anker Al-
fonzról beszélt. Egyetemi tanárhoz méltó 
színvonalon nézett utána, hogy milyen hatást 
gyakorolt – és gyakorol – a világ postaga-
lambsportjára Anker Alfonz munkássága. Ja-
pán, kínai, sőt indonéz nyelven is talált Anker 
Alfonzzal foglalkozó írásokat. A legnagyobb 
galambász – szakírók könyveiből idézett, 
akik zseninek tartották Anker Alfonzot. Hol-
landiában 1985 óta Anker Alfonz alapítvány 
működött, melynek honlapját 10 millióan (!!) 
tekintették meg. Professzor Alfonz Anker cí-
men 15.690 érdeklődő látogatta…

Bárdos István megköszönte a szervezők és 
az előadók színvonalas munkáját, majd em-
léklapokat, Anker Alfonz emlék-plaketteket és 
szövetségi jelvényeket adott át, végül az elő-
adókhoz, elsősorban Dr. Horn Péter professzor 
úrhoz tettek fel kérdéseket a jelenlévők.

Elmondhatom, hogy hatalmas élmény volt 
az emlékülésen részt venni, mert mindany-
nyian meggyőződhettünk róla, hogy a világ 
egyik leghíresebb postagalambásza magyar 
volt, és úgy hívták: ANKER ALFONZ.

Gyulai József

Január 8-án felemelő élményben volt ré-
szünk. Meghívottak voltunk a testvér -nagy-
apa -após - nagybáty Anker Alfonz tisztele-
tére Gödöllőn rendezett emlékülésen.

Megható, de meghökkentő is volt tapasz-
talni, hogy Alfira halála után harminc évvel 
milyen tisztelettel és szeretettel emlékeznek 
mindazok, akik személyes munka vagy sport 
kapcsolatban voltak vele.

Korai halála mindannyiunk számára vesz-
teséget jelentett. Elgondolkozunk azon, mi 
lett volna, ha tovább élhetett volna, hogyan 
alakult volna a KA-HYB sertés vagy akár a 
saját postagalamb állományának a sorsa. Sőt 
egészen korábbra is gondolhatunk: mi lett 
volna, ha nem a családi tradíciót fegyelme-
zetten folytatva már tíz éves korától a kato-
nai ismereteket tanulja. Sokan tisztelettel, ám 
pontatlanul a professzor szót is a neve mellé 
teszik. Alfinak semmilyen szakirányú vég-
zettsége nem volt! Mire jutott volna, ha nem 

autodidakta módon kellett volna összeszednie 
ismereteit a genetikáról?

Az emlékülésről egy többször elhangzott 
megállapítást ismétlünk meg mi is: „Évtize-
dekkel megelőzte a korát.” Zsenialitását így 
lehet a legegyszerűbben jellemezni. Nem csak 
a különböző állatfajok tenyésztésében, hanem 
a módszereiben is. Manapság már széleskörű 
irodalma van a siker tudományának, annak 
hogyan gondolkodnak azok, akik kimagasló 
eredményt érnek el: foglalkozz azzal, amit 
szeretsz! Szenvedélyesen csináld, amit csi-
nálsz. Neki a genetika, a tenyésztés volt a 
szenvedélye. Ezzel foglalkozott munkaidőben 
a sertésnemesítésben, ezzel kapcsolódott ki 
szabadidejében galambjai között.

Nem volt professzor, nem tanított, de aki 
hozzáfordult, annak szívesen adta át értékes 
ismereteit, meglátásait. Szellemi hagyatékából 
még sokáig meríthetnek a tudósok és a galam-
bászok. Emberi teljesítménye is erőforrás lehet 

mindazoknak, akik belegondolnak: életművét 
úgy alkotta meg, hogy abban — finoman szólva 
— semmilyen politikai hátszelet nem kapott, tu-
dományos címekkel járó tekintély nem nyitotta 
az ajtókat előtte. Teljesítménye megkérdőjelez-
hetetlenül fölé emelte ezeknek a hatásoknak.

Az volt, aki volt, nyíltan és bátran vállal-
ta önmagát, az akkoriban hátrányt jelentő 
múltját. Hű volt a saját, mélyen gyökerező 
emberségének elveihez.

Ez az ő öröksége, ez, ami ránk maradt, 
ebből töltekezhet mindenki, aki még ma is 
tisztelettel emlékezik rá.

Ismételten köszönjük a meghívást, kö-
szönjük az emlékülés megszervezését mind-
azoknak, akik fáradoztak ezért, különösen 
hálásak vagyunk Gyulai József úrnak!

Köszönettel és mély tisztelettel
Radnainé Anker Erzsébet és 

Radnai Bertalan
Keszthely-Ipolytölgyes 2010-01 -14

Tisztelt Postagalamb Szövetség, kedves Galambászok!

Roger De Smet-Matthijs és Prof. Dr. Horn Péter akadémikus
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Ahová lép, arannyá válik minden
A címben szereplő mondat egy közös ba-

rátunk szájából hangzott el egy baráti beszél-
getés alkalmával, és bár én biztosan nem ezt 
a címet adtam volna, de valahol megtetszett, 
így átvettem az ötletet Tibortól. E rövid kitérő 
után rátérnék cikkem alanyára, Hunyadi László 
sportbarátunk bemutatására. Az általa választott 
galambász életút a szokványostól igen eltérő, 
így bízom benne, érdemes lehet az elolvasásra. 
Komoly eredményeket leginkább megbízóinak 
szerzett, viszont a tőle elszármazott galambok 
másoknál ragyogó eredményeket értek el.

A galambászattal édesapja fertőzte meg, 
aki Csepelen lakott és onnan is versenyzett 
kisebb-nagyobb eredményekkel, de inkább 
az előbbiekkel, mert főállású focistaként a 
gyakori utazások mellett nem sok ideje ju-
tott a galambokra. Néhány évvel később a 
család átköltözött Pesterzsébetre, így a B-04 
egyesületben folytatták versenyzésüket, ahol 
sokat hallottak Gyerkó Tiborról. Laci fordu-
lópontként értékeli 1985-öt, amelyik évben 
személyesen keresték fel Gyerkót.

A találkozást rövidesen barátság követte, 
olyannyira, hogy Laci a következő évben Ti-
bor ajánlásának köszönhetően, elment dolgoz-
ni a budapesti csokoládégyárba. Ott, ezekben 
az években egy galambász brigád dolgozott 
(Tasi Pali, Hegedűs Csaba, Diósi, Kling, 
Marus, Vicen), és Tibor volt a főnökük a Szon-
di utcában. A műhely fala állandóan szárma-
zási lapokkal volt tele, a beruházók időnként 
csak néztek, mik ezek. Időközben, 1988-ban 
édesapja abbahagyta a galambászatot, eladta 

galambjait. Laci pár évvel később, 1992-ben 
hozott saját részre galambokat, gondos előké-
születek után kialakítva a tenyészállományt. 
93-ban már röptetett a fiatalok versenyén, 
egyesületi 3. helyezést ért el velük. Ugyaneb-
ben az évben munkahelyet váltott, a családi 
vállalkozásban helyezkedett el, ahol egészen 
2001 tavaszáig dolgozott. Sajnos anyagi-
lag ez egy nagyon nehéz időszakot jelentett 
a számára, ami erősen rányomta bélyegét a 
galambászatára is. Voltak olyan hetek, amikor 
mindent meg tudott adni a kedvenceinek, de 
emellett gyakorta jelentkeztek igen szűkös 
napok, komoly problémát okozva még a ga-
lambok napi ellátásával kapcsolatosan is. Vé-
gül 2001-ben úgy döntött, így nem működhet 
tovább, elkezdett más lehetőség után nézni.

Az első külföldi állomás
Belgiumból állásajánlatot kapva, kikerült 

oda dolgozni, időnkénti megszakításokkal tar-
kítva öt évet töltött kint. Állományát Pesten bi-
zonytalan időre „idegenkézbe”, mintegy letétbe 
adta. A kinti munka során, a szabadidejében 
ottani galambászok társaságát kereste. Sikerült 
bekerülnie egy olyan közegbe, ahol hallhatta 
miről folynak a beszélgetések, élvezhette egyes 
ottani emberek barátságát. Nem a világhíres te-
nyésztőket kereste, hiszen ő nem az üzleti oldal-
ra volt kíváncsi, hanem inkább a hétköznapi ga-
lambász világra. A galambbeszerzés egyáltalán 
nem motiválta, galambot nem is hozott onnét. 
Ehelyett igyekezett saját ismereteit bővíteni, ta-
pasztalatokat gyűjteni, kiemelten az egészség-
ügy terén tapasztalni, tanulni, és még egyszer 
tapasztalni és tanulni, ez volt a fő motiváció. 
Az alapokat sőt annál jóval többet már Gyerkó 
Tibortól elsajátíthatta, ezért örökké hálás lesz 
neki. Úgy érzi, ezekben az években rengeteget 
fejlődött, folyamatosan jöttek az újabb és újabb 
információk, mert hát mindig van mit tanul-
nia az embernek. A belgiumi utolsó két évben 
már egy galambásznak segített, akivel meg is 
nyerték a bajnokságot. 2006 tavaszán visszatért 
Magyarországra, de a régi galambjaiból csak 
keveset sikerült visszakapnia, ezért újra neki-
látott felépíteni az állományt. Ebben az évben 
már fiatalokat gyűrűz, de még nem versenyzett 
velük. A következő év tavaszán elkezdte a ver-
senydúc építési terveinek kialakítását, miköz-
ben egy ajánlattal keresték meg.

Irány: Olaszország
A Pintér család ajánlásának köszönhető-

en, Eros Carboni neves olasz tenyésztőtől loft 
manager-i állásajánlatot kapott, amin sokat nem 
gondolkozott, rögvest elvállalta, mert kihívást 
látott ebben a lehetőségben. A loft manager-i 
munkakör a galambokkal kapcsolatos teljes 
körű feladatot takart: felkészítés, versenyez-
tetés, takarítás, komplett egészségügyi ellátás, 
stb. Mindenben rendszeres konzultáció történt 
Carbonival, aki ritkán bírálta felül a döntéseit. 
Olaszországban kettő évet töltött el, a kezdeti 
nyelvi nehézségeket Eros magyar származású 
felesége segítségével oldották meg.

Gyerkó Tiborral “faterral”

felső kép: Carbonival 
alsó kép: A Carboni dúcok (részlet)
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A Carboni dúcokban „telt ház” idején 120-
140 darab öreg versenygalambot, 200-250 db 
fiatalt kellett felkészíteni, és mindezt ott, ahol az 
utak 80-90 százaléka szembeszeles (délről röp-
tetnek). A galambokkal kapcsolatos foglalkozás 
minden nap reggel 6-tól este 8-ig zajlott (másfél 
órás ebédidővel), és mintegy 22 dúcrészt kellett 
1x vagy 2x takarítani. Az első szezon annyira 
jól sikerült, hogy Laci ősszel saját galambjait is 
kivihette (ez nemes gesztus volt Carboniéktól), 
amelyekből a következő évben 23 db fiatal ver-
senyeztetésére kapott lehetőséget. Ebből a ke-
retből 11 fiatal kőkeményen megállta a helyét 
a versenyeken, sőt közülük négy teli helyezéses 
championt találunk az 5 út alapján. Tudni kell, 
az utolsó verseny 511 kilométert jelentett! Ter-
mészetesen odakint is jelentkeznek ugyanazok 
a betegségek, mint idehaza, sőt az olaszoknál 
találunk egy olyan vérszívó legyet, amelyik 
beül a galambok tollazata közé. Alig tud repül-
ni, inkább csak rohangál tollak között, az évnek 
abban a részében jelentkeznek, amikor a tél el-
múltával kinyitják a juh és tehén ólakat.

Főnökénél, a kiterjedt kapcsolatrendszernek 
köszönhetően gyakorta megfordulnak a nyu-
gati galambászvilág ismert alakjai (pl. Drapa, 
Henk de Weerd, Koopman), így Lacinak 
módjában állt megismerkedni sok nagynevű 
galambász hírességgel. Henk de Weerd több-
szöri látogatás után, egy alkalommal átnézte 
Laci galambjait, és igen elismerően vélekedett 
róluk. Sőt az élmények hatására dedikálta az 
apja által írt A levegő versenyparipái című 
könyvet, benne külön megemlítve Laci mes-
terét, Gyerkó Tibort, látván munkásságának 
gyümölcsét Laci galambjain is, valamint édes-
apja Ankerrel kapcsolatos kaposvári emlékeit.

Belgiumhoz képest, Olaszországban már 
hozzájöttek a „nagyok” őszinte galambász-
beszélgetései, mindebből adódóan a legújabb 
információk birtokába juthatott, amelyeket 
ráadásul Carboninál rögvest alkalmazni is tud-
tak, vagyis a gyakorlatban is megismerhette 
a legfrissebb termékeket. Végeredményben a 
két év alatt három olimpiai szintes galamb sze-
repelt a tarsolyukban melyek Dortmundban is 
képviselték a Carboni dúcot, és a csapatbaj-
nokságban, amit lehetett, mindent megnyer-
tek. Az öregek versenyein 1500-3000, míg a 
fiatalokén 5-8000 galamb vett részt átlagosan. 
Az egyik provinciale fiatalok versenyén 7436 
galamb közül, az első 7 darab volt az övéké. 
Ezt az eredményt, és magát a két évi verseny-
szezont Carboni Guinness rekordként értékel-
te a 2009-es Herbots katalógusban is.

Végül a második év végén, 2008 dec. 15-
én visszajött Magyarországra, majd szeretett 
volna ismét külföldön elhelyezkedni. Kapott 
is egy belga ajánlatot, de azt egy régről ki-
újult betegség miatt nem tudta elvállalni. 

2009 ismét idehaza, de mégsem otthon
Itthon kezdett munkát keresni, amely szán-

dékát egy hármas beszélgetésben közben 
Peller Józsefnek is megemlítette. A követke-
ző találkozásuk során Dortmundban Peller 
említette neki, hogy lenne egy lehetőség, lent 

Marcaliban, Tóth Ferencnél.
Pár hónap múlva a Tagszövetségi tréningek 

folyamata alatt elvállalva a megbízást, leutazott 
ahhoz a Tóth Ferenchez, aki előtte mindössze 
három évet postagalambászot, és a versenyzés 
terén még kezdőnek számított. Laci megemlíti – 
ugyan nem Tóth hibájából (hiszen még nem volt 
kellő gyakorlata) – de rémisztő helyzettel kellett 
szembesülnie az egészségügy terén. Ugyanezt 
megerősítette Gyerkó véleménye is, aki tavaszi 
látogatásakor elmondta, elkeserítőek az álla-
potok, nagyot kell alkotni ahhoz, hogy ezekből 
eredmény szülessen. A körülményeket jól mutat-
ták az egészségügyileg nem megfelelően kezelt 
és több esetben beteg galambok, a ki nem vedlett 
egy- és kétévesek. Pedig a dúcok első osztályú 
nyugati szintűek voltak Tóth Ferenc tervezése 
és munkája gyümölcseként. A versenydúctól öt 
méterre elhelyezkedő nem egészséges csirkék 
tömkelege, tíz méterrel arrébb szabad tartású 
galambok, akik komoly problémát okoztak a 
versenygalambok házkörüli tréningeztetése so-
rán, stb. Mindezek láttán, elsőre majdhogynem 
leesett a székről, de úgy érezte ez egy akkora ki-
hívás, amitől nem fog megfutamodni.

Tudni kell, Tóth addig kettő évet verseny-
zett, és szinte minden galambja Pellertől 
származik. Itt említené meg, hogy mindegy 
milyen minőség van a kezünkben, ha gond 
van az egészséggel akkor minden használ-
hatatlanná válik. Ilyenkor a világ legjobb ga-
lambjai se oldják meg a problémát helyettünk. 
Laci teljesen szabad kezet kapott, a megbízás 
arról szólt, tegyen rendbe mindent, és hozza 
ki a maximumot. A galambokkal kapcsolatos 
összes feladatot saját maga végezte, megbízó-
jának ritkán jutott ideje megfigyelni és esetleg 
elsajátítani Laci munkáját a galambokkal, el-
foglalt üzletember révén. Itt emelné ki, akár-
mire is szüksége volt, azt a lehető leggyor-
sabban igyekeztek beszerezni ehhez minden 
segítséget megkapott a Tóth családtól.

Első lépésben, mint legégetőbb problé-
ma, meg kellett gyógyítani, vagy ki kellett 
irtani az állomány paratífuszban szenvedő 
egyedeit. A galambok egy-két verseny után 

elkezdtek jövögetni, fokozatosan javultak az 
eredmények, sőt sikerült megnyerniük a kö-
zéptávú kerületi bajnokságot! Kijelenthető, 
az imént említett körülményekből kiindulva 
a lehető legnagyobb siker született.

A galambok totál özvegységben vettek részt 
a versenyeken, Laci megérkezésekor a lehető 
leghamarabb megszűntetve az addigi termé-
szetes állapotot. Megbízásához hozzá tartozott 
az egyesületi gyűjtéseken, bontásokon való 
részvétel, ahol először, mint új embert egy 
kicsit kétkedve fogadtak, de rövid időn belül 
barátokra tett szert, sikerült eloszlatni a kéte-
lyeket. Visszatérve a galambokhoz, Tóthnál 63 
tenyészpárral, és 46 pár versenyzővel kellett 
foglalkoznia, amihez hozzájött a kb. 250 darab 
kiengedett fiatal. Az összes versenygalamb, 
szinte minden héten kosárba került, igaz kö-
zülük az elején jó pár kiesett a rostán, aminek 
a legfőbb oka valószínűleg a korábbi egész-
ségügyi problémákból származhatott (szövőd-
mények stb.). A versenyzést nehezítette, hogy 
az egyévesek között is mindössze kettő darab 
kivedlett madár volt található. Úgy érzi a siker 
elsősorban annak köszönhető, hogy az elmúlt 
évtizedek tapasztalatai adtak annyi pluszt, ami-
vel kompenzálni tudták a hátrányokat, mintegy 
méltó ellenfélként megjelenve a kerületi me-
zőnyben. Laci a 100% helyett igyekezett 200 
%-ot teljesíteni, ebben nagyon fontos szerepet 
adva a motivációnak, felkészítésnek.

A megbízás lejárta után, november végén 
jött haza Marcaliból.

Az emberek megközelíthetnék a kérdést, ki 
az a Hunyadi, mit tett le az asztalra? 2001-ig 
lényegében csak egy-egy időnkénti díjat tu-
dott letenni, mert egyszerűen nem volt többre 
lehetősége anyagilag. Persze akkoriban azt 
senki sem kérdezte meg tőle, miért jöttek úgy, 
mindenki csak a listát akarta nézni a hátteret 
csak kevesen látták. Úgy érzi, sokan lenézik 
a loft managereket, beskatulyázzák őket egy 
takarítói körbe, és szerintük a lényeg az, amit 
a gazda tud. De ezeknek a kétkedőknek a 
Tóth dúcban elért sikerek bizonyították, hogy 
itt nem csak spakli forgatásról volt szó.

Henk de Weerd-el és kezében Laci egyik tenyészhímjével
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Néhány gondolat általánosságban a mai 
magyar postagalambászatról.

Arra bíztat minden galambászt, hogy nem 
feltétlenül irigységgel és mértéktelen dühvel, 
daccal kellene viszonyulni, megjelenni a ga-
lambász társaink között. A külföldön eltöltött 
évek után visszatérve, idehaza hihetetlen elke-
seredést tapasztalt a galambászat terén. Ehelyett 
ő azt vallja, mindenkinek tisztában kellene len-
nie a határaival, és a munkát sem csak úgy kell 
értelmezni, hogy milliókat ölünk bele, hanem 
időben felkelek, kispaklizok, kiengedek, becsu-
kok, etetek, stb. Először azt kellene megnézni, 
meg adunk-e galambjainknak mindent. Nem 
feltétlenül szükséges megvenni a legdrágább 
terméksort, egyszerűbben is működhet hason-
lóan. Nagyon sok terméket helyettesíteni lehet, 
és azt sem kell gondolni, ha valakinek van egy 
több ezer eurós galambja, az illető azért szere-
pel előttünk a bajnokságban. Kevesen nézik, 
mennyi munka van az eredmények mögött, ami 
független attól, hogy valaki milliárdos vagy 
szegény. Ugyanúgy takarítani, etetni és foglal-
kozni kell kedvenceikkel mindkettőjük eseté-
ben. Továbbá nem szabad elfelejteni: a galam-
bok másfajta komfortérzettel rendelkeznek. Aki 
megteheti, az építsen szép és szemet gyönyör-
ködtető dúcot, de a szerényebb külsejű, huzat-
mentes, jó fekvésű és tisztántartott galambhá-
zak is ugyanolyan komfortosak a galambjaink 
számára. És nem feltétlenül kell felgyújtani a 
szerényebb dúcokat elkeseredésünkben, hanem 
megfelelően használni. 

A következő év az előző év utolsó verse-
nyével elkezdődött. Ezt páran elfelejtik téli 
hanyagságukkal.

Sokan elfelejtik azt is, ki mennyi galambot 
küldött az adott versenyre, mert például pont 
ugyanakkora értékű tíz darabból egyet helyezni 
a kerületi első ötvenben, mint százból tízet. Meg 
kellene értenie az embereknek, a galambokkal is 
dolgozni kell, nem csak sírni az asztal mellett.

A magyar galambászoknak iszonyatos 
nagy problémája, a külföldi gyűrűk varázsa. 
Az se baj, ha az a galamb a piacról van, csak 
a gyűrűje legyen külföldi. Újra itt tartunk, 

újra ebben látják a pénzt és a megoldást. 
Állományokat képesek kiirtani pár külföldi 
madárért. Nagy hibának tartja, amikor mind-
annyian tudjuk a külföldi galambász árait, de 
rajongunk egy tőle származó 50-100 eurós 
galambért. Vegyük példaként egy magyar 
börzét, oda sem a világklasszis galambokat 
viszik ki a legtöbb esetben. Miből gondolják 
a tenyésztők azt, hogy külföldön egy börze 
másról szól? Hála istennek ezt ellensúlyozva 
van egy meggondolt réteg is, akik megpró-
bálnak észszerűen, célirányosan a minőségre 
törekedve, akár külföldön, akár itthon első 
osztályú beszerzésekre koncentrálni.

Javasolja az embereknek, igyekezzenek ellá-
togatni jól működő dúcokba (nem csak vásár-
lási célzattal), mert mindenhol tanulhat valamit 
az ember. Sok jó galamb kézbevétele, nagy ta-
pasztalatokkal gazdagítja a tenyésztőket.

Tehetne valakit az is boldoggá, hogy csupán 
15 galambbal játszik, és abból az első ötbe be 
tud helyezni 1-2 darabot, igaz ezt nálunk a köz-
vélemény nem becsüli meg kellően. Komoly hi-
bának találja, amiért nálunk a fiatalokat ritkán, 
vagy nem támogatják. Talán az is benne lehet, 
hogy az itthoni élbeli galambászokat a hátuk 
mögött kibeszélik bizonyos rétegek, kételkedve 
az eredményeikben, így nem nagy kedvük le-
het segíteni, mert belefáradtak küzdelmeikbe az 
igazukért, pedig rengeteg munka van eredmé-
nyességük mögött. Ezt Laci állíthatja külföldi 
és hazai tapasztalataiból is.

Olaszországban az utánpótlás nevelésére, 
biztosítására odafigyelnek. Náluk több egyesü-
let gyűjt egy helyen (igaz ott az emberek között 
nincsenek akkora anyagi különbségek, mint ha-
zánkban). Minden évben elmennek és beszer-
veznek fiatalokat olyan iskolákból, amelyekben 
természettel kapcsolatos oktatást végeznek. Te-
hát az állatszeretet adott a szóban forgó srácok 
esetében. Az iskolában csinálnak egy előadást 
(DVD filmek stb.), hogy lássák, kik azok, aki-
ket érdekelhet a galamb. Az érdeklődést tanú-
sítókat odahívják gyűjtésekre, elhívják őket 
hétvégére versenyt nézni, megvendégelik őket, 
és beszélgetnek velük a galambászatról. Mind-

ezek után átlagban 10-20 %-ban megmaradnak 
galambásznak. Ezt a gyakorlatot egy nagyon 
pozitív dolognak látja.

Fontosnak tartaná, legyen végre Magyaror-
szágon egy olyan rendszer, ahol szakavatott 
állatorvosok, galambspecialisták működné-
nek, és a komoly érdekeltségű üzletekben is 
őket látná szívesen. És esetleg lehetne velük 
véleményt cserélni, és tapasztalataikból me-
ríteni galambegészségügy terén is.

Ajánlja (leginkább a kezdő és gyakorlatlan 
sporttársak számára) a szezon előtti és utáni 
székletvizsgálatot, ill. próbáljanak meg olyan 
szakirodalmat beszerezni, ahol képekkel illuszt-
rálva láthatóak a betegségek főbb ismérvei. Az 
országos fő problémát a galambegészségügy-
ben és annak fenntartási problémáiban látja.

Léteznek emberi lustaságból eredő alapvető 
problémák, pl. az utazó ketrecek nem megfelelő 
fertőtlenítése, ill. tisztán tartása. Fontos, a galam-
bok között nem csak nézni, hanem látni, velük 
úgy kell bánni, mint a hímes tojással. Véleménye 
szerint, egyesek a közepes szintű galambokból is 
ki tudják hozni maximumot. Nagyon könnyű 
megsérteni, viszont nagyon nehéz kibékíteni ked-
venceinket. Alapvető az olyan kontaktus kialakí-
tása, hogy ne kelljen lepkehálóval fogdosni őket. 
Ismerjük meg a galambjainkat, ne csak papírból, 
származásból galambásszunk. Aki már húsz fia-
talnál is azt mondja, mindjárt jövők a könyvem-
mel, ott bajok vannak. Nem tartja kevésnek az 
ilyen embereket, csak gyakorlatlannak. Sok eset-
ben az acsarkodásra használt időt inkább töltsék 
kedvenceik közt, hogy megismerhessék őket, vi-
selkedésüket stb. Egy galambásznak el kell gon-
dolkoznia azon, amikor bepakolta a galambjait a 
gyűjtésen, megtett-e mindent annak érdekében, 
hogy azok teljesítsenek. Amennyiben a válasz 
nem, akkor ne is háborogjon.

Kevesen ismerik fel azt a megállapítást, csak 
úgy tartható fent egy bizonyos szint, ha nagyon 
odafigyelünk, minden területen galambjaink-
ra. Aki örök vásárló és sűrűn cserélgeti az ál-
lományt, az nehezen lesz tartósan sikeres. Az 
állandó cserélgetéseknek, behurcolásoknak 
létezik egy nagyfokú egészségügyi hátránya is, 
mert nagyon kevesen tartják be a karanténozási 
szabályokat, inkább egyből bedobják a friss be-
szerzéseket a meglévők közé. Sőt eleve kevés 
helyen találunk karantént. Mindezek után jön-
nek a problémák, növekszik a gyógyszerkiadás. 
Holott sok esetben ők mennek szembe a széllel, 
és vágják maguk alatt a fát és csodálkoznak, 
hogy milyen nehezen és milyen áron tudják 
fenntartani az egészséget, pedig ők ártanak a 
meggondolatlan, esetleg beteg galambok beho-
zatalával, így éveket veszthetnek adott esetben 
egy-egy betegség felszámolásáig.

Végezetül annyit üzenne a sporttársaknak, 
ne adják fel, próbálják meg visszanyerni az él-
vonalbeli galambászok bizalmát emberséggel, 
barátsággal, ennek egyenes arányú hozama le-
het az általuk nyújtott segítség növekedése is. 
Törekedjenek a szükséges változtatások meglé-
pésére, ami által előrébb kerülhetnek a listán.

Angyalos Péter

Tóth Dúcnál egyik barátnőjével
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helyettes vezetője
Prof. Dr. Siegfried Grund 
Szinte minden év őszén megmutat-

kozik, hogy némelyik postagalambász 
mennyire könnyelmű. Évek óta hangoz-
tatjuk, hogy milyen nagy jelentősége 
van a paramyxovírus elleni oltásnak. Ez 
év nyarán megjelent egy írásom a „Die 
Brieftaube”-ben, amelyben rámutattam, 
hogy a paramyxovírus egy típusa kör-
bejár, mely rendkívül agresszív és sok 
galamb elpusztulásához vezet. A szimp-
tómák, amit a fertőzéssel a vírus előidéz, 
egyáltalán nem hasonlítanak az eddig 
megismert paramyxovírus-fertőzés tü-
neteihez. A galambok lesoványodnak, a 
széklet híg, vizenyős és rövidesen pusz-
tulás következik be. Egyensúlyi zavarok 
egyáltalán nem mutatkoznak.

Az elmúlt év őszén számos kétségbe-
esett hívást kaptunk, melyek pontosan ezt 
a tünetet írták le és a tenyésztők arról pa-
naszkodtak, hogy ezt a betegséget egy ál-
latorvos sem diagnosztizálta. Rendszerint 
késői fiatalok és tenyészgalambok voltak 
az érintettek. Nagyon gyorsan elterjedt a 
hír, hogy egy új fiatalok-betegsége került 
elő és a „mindent jobban tudók” máris 
ajánlottak egy titkos szert, ami állítólag 
az egyedüli, ami ez ellen az „új” betegség 
ellen segít.

A valóságban azonban ennek a beteg-
ségnek semmi köze a „fiatalok-betegsé-
géhez”, hanem ez a fentebb leirt formája a 
paramyxovírusnak. Ennek a betegségnek 
már sok éve nem volna szabad előfordul-
ni, mert minden postagalambra oltási kö-
telezettség van érvényben. Sajnos éppen 
a késői fiatalokkal történik a hanyagolás 
arra gondolván, abban reménykedve, 
hogy talán csak nem történik semmi. Vá-
sárolt galambok esetében is előfordulhat, 
hogy a tenyésztő nem tudja biztosan, 
hogy voltak-e oltva, vagy sem és egyszer 
csak hirtelen előjön egy „új Fiatalok-be-
tegsége” az állományban. A tenyésztő, 
ha most elmegy az állatorvoshoz és el-
hallgatja, hogy a galambok nem voltak 
beoltva, akkor egy, a postagalambokra 
nem specializálódott állatorvosnak sem-
mi esélye nincs arra, hogy a betegséget 
helyesen diagnosztizálja. Még magának 
a postagalambokra specializálódott állat-
orvosnak is nehéz a paramyxonak erre a 
nem-tipikus formájára a helyes diagnózist 

felállítani, ha a tenyésztő az oltás vonat-
kozásában nem mondja el az igazat.

Drámai fejleményhez vezethet a be-
tegség, ha a tenyészgalambok nem ren-
delkeznek megfelelő védettséggel. Mivel 
ezek a galambok nem hagyják el a dúcot, 
sok tenyésztő arra gondol, hogy beoltá-
suk nem szükséges. Vitathatatlan, hogy 
a fertőzés veszélye lényegesen kisebb, 
mint a dúc többi galambjainál, de a lehe-
tőség mégis fennáll. Egy tenyésztő, aki 
egyszer az értékes tenyészállományában 
paramyxovírus fertőzést kap, az soha töb-
bé nem fogja a paramyxo oltást elmulasz-
tani. Szeretnék itt még egyszer kifejezet-
ten rámutatni arra, hogy az egyszeri oltás 
nem ad egy életre szóló immunitást. Azok 
a galambok, melyeket több éve nem olta-
nak, nagyon könnyen megbetegszenek és 
elpusztulnak.

Hogy az ilyen eseteket elkerüljük, sze-
retnék három jó tanácsot adni:

1./ Oltsa be galambjait és ne feledkez-
zen meg sem a késői fiatalokról, sem a 
tenyészgalambjairól.

2./ Ha az oltást elmulasztja és galamb-
jai megbetegszenek, mondja meg az állat-
orvosnak az igazat.

3./ Mondja el tenyésztő társainak is az 
igazat: semmiféle „új fiatalok betegsége” 
nem létezik csak sokan elfelejtenek oltani 
paramyxovírus ellen.

A Klinika figyelemfelkeltő írásával 
csaknem egy időben Prof. Dr. Sigfried 
Grund számos postagalamb egészség-
ügyi írás szerzője is kifejti véleményét a 
paramyxo oltás elmulasztásának veszé-
lyeiről. Szerinte a paramyxovírus fertőzés 

a galamboknál azért is veszélyes, mert a 
szárnyasoknál a tipikus szárnyas pestist 
(New castle disease = ND) okozhat. A 
közvetlen kapcsolat az ND-vel nagyon 
szigorú állategészségügyi intézkedések-
hez vezet, és a röptetési tilalomtól (mint 
abban az időben Franciaországban) az 
egész állomány leöléséig terjedhet. Csak 
egy gondos, szakszerű és felelősségteljes 
oltással tudjuk állatainkat ettől megóvni. 
Mint ismeretes, egy vírusfertőzést haté-
konyan csak immunitással lehet megaka-
dályozni, ami specifikusan egy bizonyos 
kórokozóra van irányozva. Ezt szolgálja 
az aktív védőoltás.

Egy kis történelem. A 70-es évek végén 
egy Nürnbergi Kiállításon kezdődött a 
betegség és éltük át a járvány terjedését. 
Számos dúcban eredményes verseny-, 
tenyész- és fiatalgalambok hullottak, mint 
a legyek. A nagyszámú hirtelen pusztulás 
ijesztő volt. Láttuk a „Berlini Zöld Hetek” 
alkalmából a tyúkokat, melyek a La Sota 
oltás ellenére – egy élőoltóanyag az ivó-
vízbe – kb. 14 nappal a kiállítás után az 
állományokon kitört az a tipikus szárnyas 
pestis (ND). Csak miután a Newcavac 
oltóanyagot (Vemie cég) tudtuk alkal-
mazni az aktív immunizálásra, sikerült 
úrrá lenni a járványon. Az oltóanyag 
vivőanyagában egy hatásnövelő adalék 
volt, ami jelentősége miatt alkalmazásra 
került a jelenleg körbejáró sertésinfluenza 
elleni oltóanyagba is. A diagram rávilágít, 
hogyan erősödik fel az Antitest koncent-
ráció (1000-szer magasabb) a vérben. A 
diagramon az is jól látható, hogy a leg-
magasabb koncentrációt az oltás után kb. 

Paramyxovírus 
ami már nem lenne szabad, hogy probléma legyen!

A védő antitestek számának emelkedése és csökkenése az oltás után
az inaktivált oltóanyagban vivőanyaggal (felső) és vivőanyag nélkül (alsó)
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három héttel éri el és utána csökken. Öt 
hónappal az oltás után a koncentráció, 
optimális oltóanyag esetében is, lényege-
sen lecsökken.

Gyors segítséget csak határozott intéz-
kedésekkel lehetett elérni. Arno Eberttel 
az akkori Berlini Régió elnökével, vala-
mint Horst Wiedenhöfttel a saját fiatal- és 
öreggalambjainkon teszteltük a versenyek 
alatt a Newcavac hatékonyságát és elvi-
selhetőségét. Az akkori Szövetségi Elnök-
nek Prof. Dr. Josef Kohausnak javasoltuk 
a postagalambok kötelező oltásának el-
rendelését, az ínaktivált oltóanyaggal. 
Mint a humángyógyászat főorvosa rögtön 
megértette a dolog fontosságát, elfogadta 
a javaslatot és kezdeményezte egy példa-
adó, kötelező oltás bevezetését 1980-tól. 
A példát követték később a szomszédos 
országok is.

Ezzel a felelősségteljes oltási stratégiá-
val lehetett csak a járvány ellen eredmé-
nyesen harcolni.

Nagyon fontos, hogy semmilyen oltá-
si hézag ne keletkezzen. 25 évvel ezelőtt 
a paramyxovírus nagyon drasztikus el-
terjedését a még mindég fennálló oltási 
kötelezettséggel is, vagy éppen azért, 
sikerült elkerülni. Azonban még mindig 
ki lehet mutatni egyedi eseteket, ami az 

állományok látens (lappangó) fertőzött-
ségét mutatja. Ennek sok oka lehet. Az 
oltóanyag hatékonyságának hiányossága 
szakszerűtlen tárolás miatt, oltási hibák, 
aluladagolás vagy az oltóanyag kifolyása 
rosszul végzett oltás miatt. Nagy hiba, ha 
a tenyészállomány nincs beoltva. Más-
honnan bekerült állatok, versenyekről 
késve érkező galambok, nyárvégi, őszi 
fiatalok oltásának elmaradása. Ezek mind 
az oltási hézaghoz vezetnek.

Ezek a nem védett galambok egy fertő-
zés esetén a vírus felszaporodásának he-
lyéül szolgálnak és a vírusürítésen keresz-
tül látens fertőzést okoznak anélkül, hogy 
a galambokon a betegség klinikai tünetei 
felismerhetők lennének. Emiatt kell az ol-
tási hézagokat feltétlenül elkerülni.

Nagyon fontos az optimális oltási idő-
pont. Nagyon sok tenyésztő folytat téli 
tenyésztést, vagy korai tenyésztést és azt 
szeretné, hogy ezelőtt egy egészségügyi 
programmal együtt az oltásokat is letud-
ná. Ehhez egy novemberi oltási program 
felel meg. Azonban az évente ismétlődő 
oltások azt bizonyítják, hogy a védőhatás 
behatárolt. A kb. három hét után beálló 
maximális Antitest koncentráció (titer) az 
idővel arányosan állandóan csökken.

A fő fertőződési időt bizonyosan a ver-

seny időszakban kell keresni. Ezért taná-
csos az oltást kb. három héttel a tréningek 
és a versenyek megkezdése előtt elvé-
gezni és nem 5 hónappal előtte. A mai 
ínaktivált oltóanyagok semmilyen mel-
lékhatással sem rendelkeznek, úgyszintén 
a vivőanyagok sem, mint a carbomere a 
vizes oltóanyagban. A versenygalambok 
korai – decemberi – oltása esetén má-
jusban, tehát a versenyek elkezdésekor, 
már jelentősen lecsökkent védettséggel 
kell számolni. Júniusban és júliusban, a 
fő versenyidőben pedig egy optimális 
védettségre van szükség, amit csak egy 
későbbi oltási időponttal, vagy dupla ol-
tással lehet elérni.

A fiatalgalamboknál nagyon fontos az 
immunkompetencia (Az aktív ellenanyag-
képzés képessége.) A fiatalgalamboknál az 
oltás időpontját a saját aktív antitestképző 
képesség határozza meg. Ez az un. im-
munkompetencia kb. a keléstől számított 
harmadik héten alakul ki. A fiatalgalam-
bok ettől az időtől kezdve olthatók.

Úgy gondolom, hogy mindenkinek 
saját érdeke és felelősége a biztonságos 
oltások elvégzése a saját állományában 
és azon kívül is! Az oltási kötelezettség 
továbbra is fennáll.

ford.Varga Antal
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Alakítsuk együtt a jövőnket!
A hosszú téli esték alkalmasak arra, hogy 

az ember a dolgait és a gondolatait is össze-
rendezze. Nekifogtam mind a kettőnek. Az 
elmúlt években megjelent szaklapok rend-
szerezésével kezdtem és újból a kezembe 
került a 2009. júliusi száma, borítólapjain 
a tagszövetségeink területi eloszlását talál-
hatjuk. Nagyon beszédes ez a kimutatás, 
mert rögtön szembetűnő, hogy az ország 
területei között lényeges különbség van a 
galambászsűrűség tekintetében, illetve te-
rületi átfedések is szép számmal találhatók 
a tagszövetségek között.

A 2010. évi januári szaklapban olvasható, 
hogy az elmúlt átigazolási időszakban so-
hasem tapasztalt tömeges vándorlás indult 
meg a tagszövetségek egyesületei között, 
az átigazolási kérelmek száma a húszat is 
meghaladta, az egyesületek jórészt szakmai 
megalapozottság nélkül váltottak tagszö-
vetséget. Sajnos az egyesületekben az ön-
képzés, a galambok szakszerű felkészítése 
helyett az előrelépést, az eredményesebb 
szereplés lehetőségét a helyezkedésben, az 
átigazolásban keresték. A területileg össze-
függő, jól szervezett és szigorúan kontrolált 
tagszövetségek helyett mindig kapósak lesz-
nek azok, ahol alacsonyabbra teszik a lécet 
és „hihetetlen” eredmények születhetnek.

Felvetődött bennem, hogy az alapszabá-
lyunk és az átigazolási szabályzatunk vajon 
miért asszisztál ahhoz, hogy az egyesüle-
tek kiskaput kereshessenek és ilyen irányú 
mozgalmuk felerősödhessen?

Az elmúlt évek országos versenykiírásait 
tartalmazó újságokat is félretettem, miután a 
januáriban a 2010. évi is megjelent, így lehe-
tőségem adódott ezek összehasonlítására.

A 2008-2010 közötti időszak országos 
versenyeinek feltételrendszerét az 1. szá-
mú táblázatban foglaltam össze, az éven-
kénti módosítások ezen jól követhetők.

A megreformált 2009. évi versenykiírás 
megosztotta a tagságot. Volt olyan tagszö-
vetség, amelyik nem is vett részt rajta, az 
elégedetlenséget a mi tagszövetségünkben 
is tapasztaltam, sajnos a rövidtávú verse-
nyeken közös feleresztést már nem sikerült 
megszervezni, az általános bajnokság is 
csak közép- és hosszú távú utakból állt.

Az idei már javított a részvételi feltéte-
leken, beismerve hogy a rövidtávú 3000, a 
középtávú 2500 galambos elvárás szakmai 
hiba volt. Az ilyen létszámok együttes enge-
dése nagyobb területen fekvő tagszövetsé-
gekben problémát okoz. Például egy olyan 
versenyen, ahol a tagszövetség elején levő 
egyesület galambjainak 200 km-t, a hátsó 
egyesületek galambjainak 300 km-t kell re-
pülni, ez 50 %-kal több, ha még közöttük 
természetes földrajzi akadály is nehezíti a 
hazajutást, akkor úgy gondolom, hogy reális 
erőviszonyokat tükröző eredmények itt nem 
születhetnek. Az MNB-ben a kiírás szerint 
pedig ilyen útról vitt coefficienssel lehetett 
szerepelni rövidtávon és természetesen az 
általános bajnokságba az ilyen utakon gyűj-
tött coefficienssel elért helyezési számot vi-
hette be. Rövidtávon a reális verseny határa 
a 30 km-es körzetnél húzható meg.

Lényeges változás az elmúlt évek kiírásá-
ban, hogy 2008-ban még bárki bármennyi 
csapattal részt vehetett, 2009-ben már min-
denkinek csak a jobbik csapata került érté-
kelésre, ez 2010-re már úgy módosult, hogy 
mindenki csak egy csapattal indulhat. Ezzel 

olyan visszás helyzet is előfordulhat, hogy a 
tényleges erősorrend teljesen felborul.

Megvizsgáltam, hogy a 2009. évi orszá-
gos bajnokság és kupa élmezőnyét hogyan 
rendezte volna át, ha csak az egyes kódú 
csapatok számítottak volna. A Nemzeti Baj-
nokságban a rövidtávon a bajnok és a 3., a 
hosszú távon a bajnok, a 2. és a 4., a fiata-
loknál a 3. helyezett is kettes kódú csapat. Az 
Anker Emlékverseny győztese ötös, a 2. he-
lyezett is kettes kódú, a Kállai Emlékverseny 
2. helyezettje és a Magyarország Élverseny-
zője kategória 2., 4. és 5. helyezettje szintén 
kettes kódú. A Magyar Kupában a rövidtá-
von és a középtávon is kettessel győztesek. A 
Legjobb Dúc kiírás győztese és a 3., 5. és a 6. 
helyezettje is kettes kóddal érték el az ered-
ményt. A 2010. évi kiírás azt sugallja, hogy 
érdemtelenek ezek az eredmények, mert 
nem az „EGYES” kóddal szerezték meg. Az 
a véleményem, hogy ettől még ők legyenek 
nagyon büszkék ezekre az eredményeikre. A 
csapatok korlátozásának bevezetése szakmai 
indokokkal nem magyarázható, az igazi oko-
kat másban kell keresni.

A hosszú távú utakat kéthetenként szok-
tuk röptetni szakmai megfontolások miatt, 
nem szerencsés, hogy az idén egymást kö-
vető hétvégéken kell az első két versenyt 
megrendezni. Nagyon hamar elfelejtettük a 
tavalyi évet illetve azt, hogy a katasztrofá-
lisra sikerült hosszú távú nemzeti verseny 
mennyire megtépázta az állományokat és a 
késve hazakerült galambok regenerálódása 
milyen hosszú időt vett igénybe.

A versenyengedély drágult, ezért jogos 
elvárásunk lehet, hogy színvonalas szol-
gáltatást kapjon érte a tagság. Könnyebben 

1. számú táblázat: Országos Bajnokságok 2008-2010 között
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kezelhető lenne, ha azt mondanánk, hogy a 
tenyésztő versenyengedélye 1000 Ft, a te-
nyésztő galambjaié darabonként 50 Ft.

A legnagyobb változáson az elmúlt há-
rom évben az Anker Alfonz Bajnokság és 
a Szuper Kupa esett át. Az Anker Bajnok-
ság az elsőnek írt galambok értékelésével 
volt kiírva 2008-ig, 2009-ben már az utol-
só 9 tagszövetségi verseny totál befutóval 
és ászpont számítással, 2010-re már 3-3 
rövid-, közép- és hosszú távú út 10/5 be-
futóval és coefficiens számolással került 
kiírásra. Az utóbbi két év kiírása teljesen 
ellentétben áll Anker Alfonz által képviselt 
szellemiséggel.

A Szuper Kupa 2008-ban még 5/3, 2009-
ben 10/5 befutóval, 2010-ben pedig totál 
befutóval került kiírásra. Komlódy Ferenc 
az utóbbit biztosan nem támogatta volna. 
Az idei évben az a sajnálatos eset is előfor-
dulhat, hogy a névadó tagszövetsége ezen 
nem tud részt venni, mert a röptetési irány-
ba kijelölt utak közül a 14-es tagszövetség 
néhány egyesületének nincs 500 km az Aas, 
a 13-as tagszövetség legtöbb egyesületének 
800 km feletti a Perleberg. Marad egyedül a 
Magdeburg, amelyik megfelel mind a kettő 
tagszövetségnek.

Véleményem szerint a totál befutó már nem 
korszerű összehasonlítás és egyértelműen a 
nagyobb galambászsűrűségű területeknek 
kedvez. A 2010. évi kiírás mottójául választott 
idézet hitvallása ezzel már rögtön sérült.

Úgy gondolom, hogy az MNB és a MK 
távonkénti párhuzamos kiírásával és a kü-
lönböző bajnokságok számának évről-évre 
történő növekedésével átestünk a ló túlsó 
oldalára, mert az elburjánzó, sok elérhető 
cím miatt ezek szakmai értéke egyre csak 
devalválódik.

Az utolsó három év országos kiírásának 
elemzése alapján az fogalmazódott meg 
bennem, hogy a jövőben tudatosabb, több 
évre előre mutató szakmai koncepció mel-
lett, előzetes széleskörű megismertetése, 
megvitatása után szabad elfogadni egy ki-

írást. Meg kell állítani, hogy minden évben 
az erősebben lobbyzók kénye-kedve szerint 
módosuljon.

Elkészítettem egy javaslatot a 2010-2013 
közötti időszakra, amelyben az alábbi szem-
pontokat helyeztem előtérbe:

- feleljen meg az FCI előírásainak és ezál-
tal támogassa a kiállításokon való részvételt,

- legyen egyszerű és áttekinthető,
- hosszabb időszakra készüljön és évente 

ne változzon,
- adjon lehetőséget a távonkénti értékelésre,
- vegye figyelembe távonként a szakma-

ilag együtt ereszthető galambok számának 
realitását,

- egységes értékelési módszer alapján ke-
rüljenek az eredmények összehasonlításra,

- kevesebb elérhető cím miatt ezek rang-
ját emelje,

- tiszteletben álló személyeknek méltó 
emléket állíthassunk,

- adjon lehetőséget a derby gyűrűs galam-
bok értékelésére,

- vegye figyelembe a junior és a senior 
tagok igényeit,

- hosszú távú utakon újra a régiós és a 
zóna értékeléseket tegye fókuszba,

- az alacsony galambászsűrűségű terüle-
tek érdekeit is képviselje.

A részletes javaslatot a 2. számú táblá-
zat tartalmazza.

Az országos versenyeket kupa megne-
vezéssel jelöltem, mert a bajnokság meg-
nevezést a sportban általában a zárt körben 
lebonyolított, egymással együtt versenyzők 
eredményeinek a nyilvántartására és elis-
merésére használják.

A mi sportunkban a bajnokság kifejezést 
az egyesületi, röpcsoporti, tagszövetségi, 
régió és zóna versenyeknél használjuk, mert 
itt az azon együtt résztvevőket értékeljük. A 
különböző időpontú, szereplőjű vagy távú 
versenyek bármilyen célú összehasonlításá-
nál a kupa elnevezést javasolom használni.

Annyit megjegyeznék, hogy az általá-
nos távon a vetélkedés az Magyar Kupáért 

menne, szakítanék azzal, hogy a távonkénti 
helyezési számok összege alapján legyen 
a sorrend. Reálisabb eredményt ad, ha a 
coefficienseket összegezzük. Minden tag-
szövetség legjobb versenyzőjét az itt elért 
eredmény alapján köszönthetnénk. A fiatal 
galambokkal a Pannon Kupáért versenge-
nénk. Az Anker Kupában a névadó szel-
lemiségét inkább tükröző, az élgalambok 
eredményeit jobban kihangsúlyozó, az 
utanként a tenyésztő csapaton belül elsőnek 
érkező galambjának eredménye számítana. 
A Komlódy Kupát mindegyik zónában vagy 
régióban a leghosszabb útra javasolom.

Vissza kellene térni arra, hogy egy te-
nyésztő bármennyi csapattal indulhasson, de 
csak a legjobb eredményt elérő csapatának 
eredménye szerepeljen a végleges listán.

Az országos kupák szakmai rangját azzal is 
emeltetném, hogy az FCI Fiatal Galambok Vi-
lágbajnokságára a kupák győztesei és további 
dobogós helyezettjei küldhetnének galambo-
kat a magyar szövetség képviseletében.

A gazdasági életben az innovációs tevé-
kenységek során arra törekednek, hogy a szi-
nergia kedvező hatását kiaknázzák. A sziner-
giát úgy definiálják: több külön alany olyan 
tevékenysége, amelynek összhatása nagyobb, 
mint az egyének tevékenységének összege.

Szeretném jelezni, hogy a papírra kerü-
lő gondolataimat vitaindítónak szántam. A 
megírásában az motivált, hogy a jövőben a 
postagalambsportban is a szinergia-hatást 
kihasználó, szakmailag jól előkészített, szé-
leskörű, kulturált vitákban letisztult kiírás 
alapján reális és rangos országos versenye-
ken vehessünk részt.

Ebbe az irányba próbáltam az első lé-
pést megtenni, a másodikat már csak együtt 
léphetjük meg. Ezt hogy megtesszük-e, csak 
rajtunk, a mi bátorságunkon és az elkötele-
zettségünkön múlik…

Mór, 2010. február 05.
Sporttársi üdvözlettel: 

Weiger János

2. számú táblázat: 2011-2013. évi Országos Kupák tervezete
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Majdnem leégett a Fakó tanya
Kellemesen benne jártunk 2009 ősz ha-

vában mikoris meghívást kaptunk Bárdos 
István úrral sportszövetségünk elnökével 
Fehérvár és környéke Tagszövetség elnö-
ke Vincz István székház avatóra invitált. 
Rendre örömmel tölt el, ha egy-egy ga-
lambász közösségünk szebb, komforto-
sabb élhetőbb helyre kerül az előzőtől. 
Nem nagy örömmel írom sok helyen jár-
va szinte megalázó körülmények között 
zajlik a gyűjtés az óraindítás és bontás.

Budapesttől Székesfehérvár egy bak-
ugrásnyira van. Így az utazás alig valamit 
vett ki a lendületünkből. Megérkezvén 
egy takaros galambház látványa fogadott. 
Végtére is a néhai Komlódy Ferenc ga-
lambász rezidenciájára érkeztünk. Amely 
a föcimben jelzett nevet viseli.

Komlódy Ferenc nagy formátumú ga-
lambász és galambászvezető hírében állt. 
A két fehérváron működő egyesületből 
az egyik a D-01 e helyen gyűjt, órát indít 
és él klubéletet. A történet a 2009-es év 
versenyei elején egy éjszaka kiabálásra és 
zörgésre ébredt a közelben lakó Schindler 
Endre és felesége Piroska. „Ég a Fakó ta-
nya!!!” hallatszott minden felől, tűzoltás-
ra rohanó emberek szájából. Így hívva se-
gítséget. Első gondolat az áramtalanítás, 
csak utána lehet tüzet oltani.

Mire a tűzoltók megérkeztek az utca-
frontra nyíló klubhelység teljesen kiéget. 
Szerencse a szerencsétlenségben, sikerült 
a tüzet lokalizálni, így az építmény többi 
része sértetlenül megmenekült.

Minden versenydokumentáció, számos 
galambász ereklye vált a tűz martalékává, 
eltűnve örökre. A tűz mindaddig amíg be 
nem mutatkozik pusztító arcával, azt gon-
doljuk, úgy tartjuk, az ember barátja. Már 
amikor. Jelen esetben nem ilyen helyzet-
tel állunk szemben.

Vincz István, F. Szabó József, Bátor An-
tal, Tóth Kocka Imre fogadtak minket. A 
tragédia külső jelei eltüntetve feledhetőek 
voltak, nem úgy a lelkekben ott mélyen 
beégett nyomot hagyva maga után, az 
elektromos hiba okozta tűz. Alig távoztak 
el a tűzoltók, akiket a főhajtás illet, gyors 
és szakszerű beavatkozásukért, azonnal 
nekiláttak az üszkös fa és egyéb anyagok 
eltávolításához, aki csak tehette, időt fá-
radtságot nem kímélve, az újjáépítésbe fo-
gott azonnal. Egy hétfőn az éjforduló után 
történt a tűzeset, pénteken újformában 
pompázó klubhelységben folyt a soron 
következő gyűjtés, óraindítás, egyebek. Ez 
férfimunka volt.

Örömmel nyugtáztuk az elmondotta-

kat, amelyek egyvalamire kristálytisztán 
rámutatnak, hogy mára mi tagadás helye 
válogatja, sokat zsörtölődünk elhódítva 
ezt a jogot az öregasszonyoktól. Vélt vagy 
valós pillanatnyi érdekektől vezérelve. 
Lám-lám elég egy rendkívüli tűzeset, fe-
ledve, félretéve minden addigit, vállvetve 
küzdünk a még menthető reményében, 
jövőnk újrateremtésén.

Szép lassan sok minden nem várt irányt 
vesz életünkben, rányomva, beleégetve 
billogát a galambászatunkra is. Nekem 
mindezek ellenére olybá tűnt, egy valami 
örök érvényűnek tetszik, AZ EMBERSÉ-
GÜNK AZ EMBERTELENSÉGBEN. 
A Föld nevű bolygón egyedüli fajként 
másztunk le a fáról, ettől datálódóan em-
bernek nevezzük magunkat. MÉG NEM 
KÉSŐ, MARADJUNK IS AZOK.

Kötetlen beszélgetésekbe kezdünk a 
vendéglátóinkkal, némi willkommen 
szíverősítő után kérést intéztem Vincz Ist-
ván elnök úrhoz, szeretném megtekinteni 
az emeleten épségben maradt galambász 
szentélyét néhai Komlódy Ferenc sport-
társamnak. Gondolván tetten érhetem 
galambász élete néhány mozaikját. Mi 
sem természetesebb és a feljáró felé kala-
uzolt. Galambász kultúrtörténeti pillanat 
volt számomra, amidőn beléptem az első 
versenygalambházba a pillanat ezredré-
széig úgy tetszett Komlódy Ferenc a tőle 
megismert mosolyával állt velem szem-
ben. Kijózanodva a pillanat varázsából, 
sajnálattal konstatáltam a fészekrend-
szerek gondosan szétszedve a padozaton 
felstócolva várnak szebb jobb napokra. A 
miértre van nyilván elfogadható ésszerű 
válasz. Sorra jártam a galambházakat, 
megfogott az az egyszerűség, amelyből 
születtek évtizedeken át a kitűnő eredmé-
nyek. Végére érve a háztűznézőnek idő-
közben Kocka arról értesített mindenkit, 
aki a rendezvény alkalmára főszakáccsá 
lépett elő, ha most nekilátunk és megterí-
tünk a klubhelységben addigra elkészül a 
csülökpörkölt a la Kocka módra.

Hogy kifogástalan húsféle kerüljön a 
tányérokba az alapanyag gondos váloga-
tását és leszállítását Politzer József vál-
lalta. Valamennyien kitűnő hangulatban 
fogyasztottuk el a Politzer József hozta 
Kocka remekét.

A jó hangulat stabilizálása okán, hideg 
sörös dobozok sziszegése, valamint fűsze-
res borok illata járta át a klub és a torkok 
környékét. Vincz István kötetlen baráti be-
szélgetést kezdeményezett.

Valamennyi jelenlévő figyelmét kérve 

mindenkit sok szeretettel üdvözölt, ismer-
tette a tűzeset okozta problémákat, megra-
gadva az alkalmat újfent megköszönte min-
denkinek az önzetlen segítségét, munkáját.

Mindeközben a főfalon elhelyezett 
Komlódy Ferenc fotója felé fordul-
va imigyen szólt: „Kedves barátunk 
valamennyiünk nevében remélem meg 
vagy elégedve, ha látod ismét a régi fé-
nyében pompázó szíved csücskét. A Fakó 
tanyád, benne a klubhelységgel. Nem 
akármit örököltünk halálod után, minden 
igyekezetünkkel azon munkálkodunk, 
megfeleljünk az elvárásaidnak.”

Kötetlen mégis célirányos beszélge-
tésbe, véleménycserébe kezdtünk. Bár-
dos elnök úr jó néhány kérdést kapott, 
köztük az országos versenyek és azok 
kiírásai, némi indulatot is kiváltó „nép-
vándorlás” megfékezésére többen is 
tettek javaslatot. A jövőféltés csengett 
ki a fiatalság megnyerésének eleddig si-
kertelen kísérleteiről. Ízelítőül egy-egy: 
a szövetség vezetői írják ki az országos 
versenyeket, amelyeket minden tagszö-
vetség építsen be a programjába. Nem 
egészséges, hogy a 29 tagszövetség (már 
önmagában is egy nonszensz) közel sem 
azonos helyről, időben és kilométerről 
rendezi a versenyeit. De az elszámolás 
idején mindenki szeretné ÖSSZEHA-
SONLÍTATNI az elért eredményét. Ösz-
szehasonlítani EGY HELYRŐL, EGY-
SZERRE STARTOLT GALAMBOK 
EREDMÉNYÉT LEHET KORREKT 
MÓDON. A többi az bla-bla-bla.

Az egyének és az egyesületek állandó-
suló vándorlása megengedhetetlen. Meg-
szüntetésére kell tenni azaz már tegnap 
kellett volna valamit. Álljon a sarkára a 
sportszövetség vezetősége valamennyi-
en. Foglalják alaptörvénybe egy-egy me-
gye határán belül elhelyezkedő versenyző 
sporttársak egy tagszövetségbe tartozza-
nak. Kilépünk, elmegyünk, visszajövünk, 
akár többször is, nem számolva avval, 
sok esetben a hátrahagyott egyesületek, 
tagszövetségek működését a megszűnés 
más tagszövetségbe történő beépülés 
réme fenyegeti. A lét és a megszűnés kö-
zötti keskeny pallón kell egyensúlyozni a 
vezetőknek. Legyen dokumentálva az el-
hagyott és a befogadó egyesület, tagszö-
vetség vezetői között egy megállapodás, 
ennek hiányában „se elmenni, sem fogad-
ni ne lehessen”. Éppen elég odafigyelést 
megoldási lehetőséget keres és igényel 
ma is és úgy néz ki a jövőben is, a községi 
városi új meg újabb állattartási törvény. 
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RÉME. Tehát a lecke feladva, van bőven 
min munkálkodnunk. Ezen döntéseink 
ideális ideje tegnap.

A fiatalok a jövőnk zálogai, valameny-
nyien tudjuk, nem egyszerű és nem min-
den korosztály által bármikor gyakorol-
ható HOBBI a postagalamb tenyésztés, 
versenyzés. Kezdve a legfontosabbal, a 
pénz, mint tudjuk hiányában nincs élet, 
élelem, a mi esetünkben a galambászás. 
Az általunk áhított megcélzott korosztály 
a tízen, húszon évesekből tevődne ki első-
sorban. Ma mikor emberek százezreinek 
nincs munkája, a munkanélküliek keserű 
kenyerén tengődnek, majd minden csa-
ládban van ezek közül gyermek és fiatal-
korú. Nekem olybá tűnik, TÖBB MINT 
REMÉNYFUTAM, az utánpótlásra vár-
ni. Ellenére mindennek feladni azt nem, 
semmi áron nem szabad. Felsorolásra 
került: iskolákban, előadásokon, kiállítá-
sokon meghívásokkal próbálták népsze-
rűsíteni sportunkat. Első benyomásként 
mindenkinek sok esetben a szülőknek is 
tetszett mindaddig, amíg el nem hangzott 
a varázsmondat: „MENNYI PÉNZ KELL 
ALSÓHANGON MINDEHHEZ” azaz 
10-20-30 galamb tartásához. Megértve, 
saját bőrömön érezve a problémát, mint 
akkor ott most is elővezetem egy észre-
vételem.

Mint fentebb írom megadatott Komlódy 
Ferenc kis galambrezidenciájának megte-
kintése, mindebből okszerűen követke-
zik a felvetésem. Ott a Fakó tanyán 4-8 

fiatalnak kitűnő lehetőséget biztosíthat 
a klub tagsága. Gyorsan összeállítani a 
fészek rendszert, akár megosztva a tojók 
helyére is lehetne fészket csinálni. Meg 
és felkeresni a fiatalokat akár rokonságon 
belül is, meghívni, bemutatni, hol kezd-
hetnék el a postagalambokkal történő is-
merkedést. Eredményes galambászok 4-6 
fiatal adományozásával benépesíthetnék 
az újraélesztett galambházakat, ha van 
érdeklődés, akár galambász párok is ala-
kulhatnak. Így ha az egyik nem ér rá, ott 
a másik. Nyílván segíteni kellene, amíg 
rá nem éreznek az ízére. Nem túlzottan 
zsebbenyúlós 8-10 galamb etetése, ha a 
fiatalkorú nem rendelkezik saját kereset-
tel. Mindezt és más egyebet átvállalná a 
postagalambász közösség. A gyűrűket 
megvásárolva az oltást, emésztőt, élel-
met stb. Nyílván nem lett kidobva min-
den óra, az elektromos rögzítő rendszerre 
történő áttérés okán, az is bele kell, hogy 
férjen, ha sportol, tanul a fiatal, és nem 
érne oda mindig a gyűjtésre, csak néhány 
lépcső a megbeszélt galambok begyűrű-
zése. Mehet a versenyzés. Remélem az 
idősebb sporttársak örömmel állnak elé-
be, ha szükség lesz a támogatásukra.

A Tagszövetség minden évben tart díj-
kiosztó rendezvényt, netán árverést, a 
tombolán befolyt pénzt csak az újoncok 
megtartására fordítva, megnyerhető-
ek lesznek a fiatalok sportunk számára. 
Mindaddig, amíg saját anyagi forrással 
nem rendelkeznek. Ha nem áldozunk rá-

juk valamennyit, nem fogunk aratni. Ez 
minden önös érdektől mentes helyzetfel-
ismerést igényel. A vezetőktől, egyszerű 
tagoktól egyaránt. 

Bárdos elnök úr a felvetett kérdésekre 
a következőket válaszolta: Maguk a ta-
gok, tagszövetségek, egyesületek írásban 
javasolják, hogy milyen szerkezeti vál-
toztatás mellett milyen fékek beépítését 
kérik VERSENYSZABÁLYZATBA, ha 
az nem közösségellenes, az alapszabály 
módosítás megreformálása idején például 
küldött közgyűlés előterjeszti azt.

Csak és ez a CSAK hangsúlyos kell, 
hogy legyen, AZ ÉVENTE KÖTELE-
ZŐEN MEGRENDEZETT ORSZÁGOS 
KÜLDÖTT KÖZGYŰLÉSRE el kell 
jönniük az írásos beterjesztőknek és kö-
zös akarattal megoldható a felvetett prob-
lémás esetek jó része. A Sportszövetség 
nem mondhatja ki, hogy ki-ki hol, hogyan 
galambásszon, ez a demokrácia hozadé-
ka. „Demokrácia?” 

Erre a küldött közgyűlés hivatott meg-
határozni szankciókat, szabályokat be-
emelni az alapszabályunkba. Mindezek 
után a sportszövetség vezetésére nem 
hárul más mint AZ ORSZÁGOS KÜL-
DÖTT KÖZGYŰLÉS ÁLLTAL ELFO-
GADOTT SZABÁLYOKAT BETAR-
TASSA.

Köszönet a meghívásért, kellemes dél-
utánt tölthettünk Székesfehérvárott a Fakó 
tanyán nem minden tanulság nélkül.

Száraz György

Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II. című könyve 
20 kiváló versenyzőt mutat be, akik a klasszikus özvegy ver-
senyzési módszerre építkezett és úgy alkotta meg saját verseny-
zési rendszerét. A szerző ezen extra módszerekre volt kíváncsi 
Hollandiában, Belgiumban és Németországban. Ezen újdonsá-
gok remélhetőleg sokunknak tudnak segíteni.

Csak néhány név: Joop Koch, Horst Elis, Freddy Vandenbrande, 
Gaby Vandenabeele…

A galambászok és módszereik bemutatása közben fontos 
egészségügyi, és egyéb hasznos tanáccsal is ellátja a szerző 
az olvasót, mint például paratífusz, circovírus himlő stb. Ezen 
betegségekről tüneteikről, megelőzésükről nem lehet elégszer 
beszélni.

A szerző reméli, mindenki talál olyan fejezetet magának a 
könyvben, amely segíti versenyzési módszerének kiszélesítését.

Kapható a Szövetség Székházában  1100.-.

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.
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Erősebb tojáshéj, magasabb életteljesítmény, mert a verseny-
galambjai kiváló minőségű kalciumforrást érdemelnek. 

Cégünk, a Delacon Biotechnika Kft., már hosszú évek óta for-
galmaz a haszonállatok körében nagy sikerrel egy terméket, amely 
megbízható megoldás, ha lassan oldódó és felszívódó kalciumforrást 
keres. A termék alapját a több mint 10.000 éve a fjordok fenekén le-
ülepedett osztrigahéjak, rákpáncélok és egyéb csigák váza jelenti. Az 
elmúlt év tapasztalatai bebizonyították, hogy ennek a terméknek a ga-
lambász társadalom berkein belül is jelentős hozadéka lehet. 

OYTA SKALLER- megbízható minőség, garantált hasznosulás
Használatát javasoljuk, mert: 
Az OYTA-SKALLER oldékonysága az emésztőcsatornában ideális-

nak mondható: nem olyan gyorsan oldódik, mint a takarmánymész 
finom szemcséi, és nem olyan lassan, mint a kemény mészkőőrlemény 
és az egyszerű kagylóhéjdara, mely részben emésztetlenül távozik az 
emésztőcsatornából.

OYTA-SKALLER a speciális struktúrája révén a zúzógyomorban 
halmozódik fel, és így a szervezetet folyamatosan el tudja látni kalci-
ummal. Ezzel a kalciumforrással táplált galamboknak a vérében kb. 
17%-kal magasabb a kalcium tartalom, mint azoknak, amelyeket csak 
takarmánymésszel etettek.

Az összezúzott OYTA-SKALLER szemcsék durvák, laposak és 
könnyűek, nem éles szélűek, a magkeverékben homogénen elke-
verhetőek.

Ideális kalciumforrás a fiatal galambok csontvázának fejlődé-
séhez.

Nagyban elősegíti a tojáshéj keménységét, használatával egészsé-
ges, fényes tojáshéj nyerhető és megelőzhető a tojástörés. 

Az OYTA-SKALLER folyamatos használatával elkerülhető a 
tojó kalcium tartalékainak idő előtti kiürülése, így a szaporodó-
képességének korai megszűnése. Az aktív tojásrakás időtartalma 
kitolható. 

Ez csak néhány, a termék tulajdonságaiból közvetlenül levezethe-
tő termékelőnyökből. Összegezve, az Oyta –Skaller  optimális meg-
oldás, különösen zárt tartás esetén, a tenyészállatai tenyészidejének 
meghosszabbítására, a növendék állatok csontozatának optimális 
fejlődésének elősegítéséhez. Ezen felül a használatával az állomány 
általános egészségügyi állapota is javul. 

Citrex: új, hatékony és gazdaságos megoldás a kórokozók visz-
szaszorítására

Mi is a Citrex? 
A CITREX szerves, biológiai úton lebomló vegyületek keveréke, 

amely rezisztencia kialakulása nélkül pusztítja el a patogén mikroorga-
nizmusokat és a hasznos mikroflórát nem károsítja.

Hol használható? 
• emésztőtraktuson keresztül, a takarmányba vagy ivóvízbe keverve
• légzőapparátuson át, a légtérbe porlasztva
• felületen, ha tisztítás utáni fertőtlenítésre (vágóhidak, istállók)
Hogy használható?
Ivóvízben és takarmányban vagy a légtérbe permetezve. Kieme-

lendő, hogy a CITREX minden takarmány összetevővel kompatibilis 
és nem idéz elő nemkívánatos antagonista hatásokat. Ezzel szemben, 
számos takarmányösszetevő hatékony működését segíti elő, mint pél-
dául: antibiotikumok, probiotikumok, savanyítók, növényi takarmány 
kiegészítők, enzimek. 

A termék működéséről: 
A termék több, a természetben is előforduló alapanyag keveréke, 

amelyet egy speciális eljárás során kevernek össze. Így létrejön egy 
óriásmolekula, amely a felhasználás során nem bomlik le, az állati 
szervezetben nem szívódik fel, ezért minden olyan káros gombát és 
baktériumot elpusztít, amellyel közvetlen kapcsolatba kerülhet. Ér-
tendő ez alatt, hogy a bélrendszer, és a felső légúti rendszer vagy akár 
felületi bőrfertőzések esetén is sikeresen alkalmazható. 

Példák a felhasználásra: 
• Versenygalambok közös szállítása esetén a Citrexnek a légtérbe 

permetezésével csökkenthető az állatok keresztfertőződése.
• A Citerex-el akár bennlévő állomány esetén is fertőtleníthetők a 

ketrecek. 
• Folyamatos használatával az állomány egészségügyi státusza je-

lentősen javítható, elkerülhetők többek között a Salmonella és E. 
Coli és Clostridium fertőzések. 

• Magasabb dózisban már a meglévő baktérium eredetű betegségek 
ellen is védelmet nyújt. 

• Antibiotikum rezisztens baktériumok által előidézett nem típu-
sos hasmenések esetén is a Citrex hatékonyan használható. 

Adagolása: 
Megelőzés: 10-20 ml/ 10 liter ivóvíz folyamatosan. 
Terápiás dózis: 50 ml/10 liter ivóvíz 3-5 napig folyamatosan itatva, 

majd további 5-8 napig 10-20 ml/10 liter ivóvíz. Ebben az esetben 
már nincs szükség bárminemű utókezelésre. 

Összefoglalva: 
• A Citrex nem felszívódó, ott hat, ahol megfelelő mennyiségben 

érintkezik a kórokozókkal. 
• Szinte bármikor bármivel keverhető (egyedül az élő itatható vak-

cinával nem használható)
• A környezetet nem károsítja, nem korrozív.
• Segíti a hasznos bélbaktériumok elszaporodását, a kedvező 

mikroflóra kialakulását.
• Rezisztencia kialakulása nélkül bármikor használható.
• Egészségügyi várakozási ideje nincs.
• Szadadforgalmú készítmény, így állatorvosi rendelvény nélkül 

felhasználható.

Amennyiben további kérdései lennének, 
forduljon szaktanácsadónkhoz! 

Szűcs Sándor, tel: +36-20-36-37-303

Hummel Péter
Delacon Biotechnika Kft.

+36-20-21-87-754
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Márciusi teendők a galambházban
Most induló cikksorozatomban 

megpróbálom hónapról-hónapra ösz-
szefoglalni  a legfontosabb teendőket, 
kezelési tippeket a postagalambászok 
számára, melyekkel sikeresebbé tehe-
tő az elkövetkező versenyszezon. 

Minden cikkben igyekszem felhívni 
a figyelmet az adott időszakra, évszak-
ra jellemző betegségekre, azok meg-
előzésére illetve kezelési módjaira.

 Februárban megtörtént a párba állí-
tás, márciusra várhatók az első fiókák. 
A tréningek még nem kezdődnek el, 
így  ebben az időszakban lehetősé-
günk nyílik galambjaink egészségügyi 
állapotának felmérésére. 

Az eredményes tenyésztői munka és 
a jó versenyzői teljesítmények elérése 
érdekében nem árt tisztában lennünk 
azzal, milyen kórokozók találhatók az 
állományunkban, milyen kezeléseket 
kell még a tréningek előtt elvégezni.

Nem elhanyagolható szempont a 
fiókák egészségvédelme már ebben a 
korban is.

Talán a legfontosabb vizsgálat ma-
daraink parazitológiai állapotának 
a felmérése. Tapasztalatom szerint, 
sajnos ez  még mindig egy elhanya-
golt téma a galambászok körében. Sok 
problémától meg lehetne szabadulni, 
ha kellő hangsúlyt fektetnénk a para-
zitamentesítésre amelynek első lépése 
a korrekt mintagyűjtés. A megfelelő-
en gyűjtött vizsgálati anyagból precíz 
diagnózist kapunk, amelyet, ha szak-
szerű terápia követ, mentesíthetjük 
madarainkat a teljesítményüket nagy-
mértékben rontó élősködőktől.

Vegyük sorra a legfontosabb 
parazitózisokat!

Az egyik leggyakoribb parazi-
ta, ami madarainkban előfordul: a 
Trichomonas (Sárgagomb-beteg-
ség). A parazita jelenlétét a begytar-
talom mikroszkópos vizsgálatával le-
het felderíteni. A vizsgálat rendkívül 
egyszerű, a rögzített madár begyéből 
vattapamaccsal kinyert tartalom mik-
roszkópos vizsgálata azonnali ered-
ményt ad a fertőzöttség mértékéről. A 
látótérben mozgó egysejtű paraziták 
jelenléte normális, számuk a döntő. Ha 

látóterenként 10-20 Trichomonas lát-
ható, kezelni szükséges az állományt! 
A Trichomonasok a felnőtt madarak-
ban többnyire tünetmentesen vannak 
jelen, de a begytejjel a fiókákba jutó 
kórokozók súlyos elváltozásokat és el-
hullást is előidézhetnek.

Mivel kezeljünk?
Ebben az időszakban két fontos 

szempontot szükséges szem előtt tar-
tani. Párosítás idején az alkalmazott 
gyógyszerek a tojások terméketlen-
ségét okozhatják, másrészt a nevelés 
időszakában a begytejen keresztül a 
fiókák  toxikus mennyiségeket vehet-
nek fel. E két szempontnak a legke-
vésbé mérgező  ronidazol hatóanyag-
tartalmú készítmények felelnek meg. 
Ebből a hatóanyagból ivóvízbe ke-
verhető por alakú, illetve tablettás 
készítmény is rendelkezésre áll.

Mikor kezeljünk? Párosítás előtt, 
vagy letojás után?

Ha párosítás előtt kezelünk, a para-
ziták  nem rontják a tojások beltartalmi 
értékét. A kezelés időtartama 1 hét. Pá-
rosítás előtt célszerű 2 héttel befejezni 
a kezelést.

Letojás után szinte minden tenyész-
tő kezel. Ennek hátránya, hogy a je-
lenlévő paraziták  ronthatják a tojások 
beltartalmi összetevőit. A kezelési idő 
szintén 1 hét.

A kelést követően a fiatalokat 7-9 
napos életkorban érdemes kezelni 2 
napig, majd az önálló táplálkozás ki-
alakulását követően még 1 hétig.

A bélcsatornában előforduló élőskö-
dők jelenlétére a bélsár parazitológi-
ai vizsgálatával deríthetünk fényt. 

Ehhez a padozatról több napon ke-
resztül, több helyről összegyűjtött 
nem friss, kb. 10 dkg tömegű bélsár-
minta szükséges. Mivel a paraziták 
petéi igen ellenállóak, nem szükséges 
a minták hűtése.  

Mit láthatunk a mikroszkópban? 
Féregpetéket, egysejtű paraziták fej-

lődési alakjait.
Féregpeték jelenléte esetén sürgősen 

kezelni kell az állományt! A féreghaj-

tó kezelést 2 hét múlva mindenképpen 
meg kell ismételni, mert a féreghajtó 
szerek csak a kifejlett férgekre hatnak, 
a lárvákra azonban nem. A féreghaj-
tókkal mindig a teljes állományt kell 
kezeni!

Egysejtű férgek, kokcídiumok ese-
tében ugyanaz elmondható, amely a 
Trichomonasoknál, azaz néhány élős-
ködő jelenléte többnyire nem okoz 
panaszt, viszont ha tömegesen fordul-
nak elő, az súlyos egészségügyi prob-
lémákat okozhat. A kokcidiózis, mint 
betegség előfordulása mindig vala-
milyen negatív körülmény jelenlétére 
hívja fel a figyelmet. Leggyakoribb 
probléma az elégtelen dúchigiénia (ta-
karítás hiánya, nedves padozat) vagy a 
nem megfelelő minőségű takarmányo-
zás. A kokcidiózis kezelésére többféle 
hatóanyag is elérhető.

A bélsár bakteriológiai vizsgálatá-
ról a cikksorozat következő részében 
lesz szó.

Március a költés és a fiókanevelés 
időszaka. Ahhoz, hogy egészséges 
utódok, fiatal versenyzők szülessenek, 
mindent meg kell tennünk, hogy a 
tenyészpárok ásványi anyagokkal, vi-
taminokkal és jó minőségű takarmány-
nyal el legyenek látva.

Az ásványi anyagok közül kiemelt 
jelentősége van a kalciumnak, hiszen 
ebből épül fel a tojások meszes héja. 
Kalciumhiány esetén a tojásokon hibák 
alakulhatnak ki (pl. lágyhéjú tojás), így 
ezek a tojások terméketlenek lesznek. 
A kalciumhiány megelőzhető kiegyen-
súlyozott takarmányozással és szükség 
esetén ásványi anyag-pótlókkal.

Ne feledjük, hogy a sikeres tenyész-
tői munka és az eredményes verseny-
zés csak akkor valósulhat meg, ha az 
állományunkat optimális egészségi ál-
lapotban és kondícióban tartjuk.

A témával kapcsolatos kérdé-
seiket és tapasztalataikat a www.
galambpatika.hu oldalon  várja és 
eredményes fiókanevelést kíván:

Dr. Berta Krisztián 
a MagyarÁllatorvosi Kamara  

galambspecialista állatorvosa,
galambász
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60 éves a B-03 egyesület

B-03 egyesületünk díjkiosztó ünnepsége 
2009. november 28.-án a százhalombattai 
Harcsa Csárdában került megrendezésre. 
Kettős ünnep volt ez számunkra, mivel idén 
a 2009. évi versenyek győztesei mellett egye-
sületünk megalapításának hatvanadik évfor-
dulóját is megünnepeltük. 

Egyesületünk 1949. július 26-án, Budafo-
kon alakult. Akkor még az 505-ös számot vi-
selte, és három szakosztályból állt. A postaga-
lamb szakosztályt megalapító tagok közül csak 
néhány nevet szeretnék megemlíteni, úgymint 
Langmár Antal, Márkus Károly, Galambos 
István, Borsos Pál, és Tóth József nevét. 

A felsoroltak közül Tóth József jelenleg is 
egyesületünk tagja, így nem csak az alapító 
okirat aláírásakor, hanem a 60. évforduló 
megünneplésekor is jelen volt. Szeretnénk, 
még minél hosszabb ideig üdvözölni tagjaink 
sorában, ehhez pedig ezúton is kívánunk neki 
nagyon jó egészséget.

A megalakulást követően az egyesület már 
1949. szeptember 25-én megrendezte a fiata-
lok versenyét, ahol 84 induló galamb közül 
Borsos Pál madara lett az első. Pali bácsi 
neve az eredményei alapján országosan is 
ismerté vált. Ő nemcsak az egyesületünket 
vezette hosszú-hosszú évekig, hanem előbb 
a kerület elnöki, majd később pedig a szövet-
ség főtitkári posztját is betöltötte. 

Egyesületünk 1950-ben már B-03 néven 
szerepelt a listákon. Az abban az évben meg-
rendezett nyolc belföldi versenyen a tagok 
közül 18-an indultak. A pontversenyt Bíró 
József nyerte, második Cselkó Tibor, harma-
dik pedig Borsos Pál lett.

Az ötvenes évek elején lépett be az egye-
sületbe Mauchner József aki, azóta is fo-
lyamatosan tagunk. A hatvanas-hetvenes 
években a tagság soraiból több galambász 
vált országosan ismerté, mint például Nagy 

Palócz József többszörös kerületi bajnok, il-
letve Haász Ferenc, aki hosszú-hosszú éve-
kig a Postagalambsport újság főszerkesztője 
is volt. Itt versenyzett évekig a később Bu-
dapest bajnokságot nyert Juhász Jenő és az 
Olimpiai bajnok Bagyula József is. Valamint 
itt lett ismert galambász a tizenháromszoros 
bajnok Mauchner Ferenc is. 

Napjainkban is egyesületünkben verseny-
zik egy másik Olimpiai bajnok Újházi Péter, 
aki nemrég a Nemzet Galambásza címet kap-
ta meg. Tagjaink közt tudhatjuk még Tagszö-
vetségünk elnökét Fehér Gábort is. 

Ezután a kis kitérő után térjünk vissza a 
díjkiosztóhoz. Immár hagyománnyá vált, 

hogy díjkiosztóinkat jelenlétével megtiszte-
li a Budafoki Önkormányzat sportreferense 
Gyarmatiné J. Ilona. Ez a hagyomány ez alka-
lommal is folytatódott, amit köszönünk neki. 
Nagy örömünkre meghívásunkat elfogadta 
és együtt ünnepelt a Postagalamb Sportszö-
vetség elnöke, Bárdos István, az egyesületi 
tagjainkkal és hozzá tartozóikkal valamint a 
további meghívott vendégekkel. Bárdos Ist-
ván az egyesületünket köszöntő és az eltelt 
60 évet méltató ünnepi beszédje után átadta 
az általa hozott jubileumi serleget.

Az ünnepi koccintás után az ízletes vacso-
ra elfogyasztásával már kezdetét is vette az 
ez évi versenyek díjkiosztója. A sok szép és 
nívós díjat az egyesület VB elnöke Kecse 
András adta át a győzteseknek.

Általános bajnokság:
1. Fodor István 1cs.
2. Fodor István 2cs.
3. Czegle Attila 1cs.
Rövid, középtáv bajnokság: 
1. Fodor István 1cs.
2. Czegle Attila 1cs.
3. Fodor István 2cs.
Fiatalok bajnoksága: 
1. Fodor István
2. Hankó Ferenc
3. Bilik Ferenc

A díjak átadása után került sor az ünnepi 
torta elfogyasztására. A meghívott vendégek 
és egyesületünk tagjai késő éjszakába nyúló 
beszélgetéssel, nosztalgiázással elevenítették 
fel az elmúlt hatvan év emlékeit.

Király Ferenc

Fodor István (bal), Takács József az egyesületi vándordíjjal, Czegle Attila (jobb)
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Mély megrendüléssel tudatjuk 
azokkal akik ismerték és szerették, 
hogy Bóbis Sándor sporttársunk a 
C-25 Szárliget egyesület elnöke 65 
éves korában január 14-én hírtelen 
eltávozott közülünk. A galambjai 
takarítása közben érte a halál. Na-
gyon segítőkész igazi barátot és 
sporttársat veszítettünk el szemé-
lyében. Galambjai felengedésével 

vettünk tőle utolsó búcsút. Velünk voltál, velünk maradsz. 
Gyászolja: családja, barátai, ismerősei.
Béke poraira.

A C-25 egyesület tagsága Szárliget

A B-12. Egyesület  gondnoka, 
szponzora Pásztor János  2010.
február 8-án tragikus hirtelenség-
gel - 64 éves korában -  elhunyt.
Gyászolja családja és mindazok 
akik ismerték, hiszen önzetlenül 
segítséget nyújtott kivétel nélkül 
minden hozzáforduló sportbarát-
nak.

A B-12 tagsága 
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 
Koczka István nyíregyházi sport-
társunk január 13-án, 59 éves ko-
rában tragikus hirtelenséggel el-
hunyt.
A család után a postagalambászat 
volt mindene ifjúkora óta.
Búcsúztatásán a családtagok, roko-
nok, ismerősök mellett számos barát-
ja, sporttársa volt jelen, akik a galam-
bászat által ismerték, szerették meg.

Kerületünk, egyesületünk tagsága a szeretet virágaival és ga-
lambok feleresztésével búcsúzott tőle.
Nyugodj Békében István barátunk! Emléked örökre meg-
őrizzük!

T-11 Nyíregyházi Egyesület tagsága

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a 
T-08 Pátrohai egyesület tagja Zámbó 
Ferenc 63 éves korában elhunyt.
Temetésén 2010. február 4-én az 
egyesület tagjai a kegyelet virágaival 
és szeretett galambjai feleresztésével 
búcsúztak tőle. Nyugodj békében!

T-08 Pátroha PGSE tagsága

Minőségi fiatal galambok gyűrűzését vállalom 
2010-ben. A tenyészállományom, valamint az 
eddigi eredményeim megtekinthetők a

www.szalma-galamb.hu
internetes weboldalon. 

Szalma Attila (Gyömrő)
Tel. +36/20-99-83-422 
E-mail:
szalmaatti@gmail.com

Halottaink

„Minőség, megfizethető áron!”

ÚJRA MAGYARORSZÁGON A

PALOMA!
Extra minőségű takarmánykeverékek, grittek, 

vitaminkeverékek és táplálék-kiegészítők, neves 
belga és holland bajnokok ajánlásával.

A MÁR ISMERT MULTI-POWER MIX, 
SUPER ELEXIR, MAXI-RECUP, LECITHIN-

PLUS ÉS TOVÁBBI TERMÉKEK.

Várjuk vásárlóinkat:

„PALOMAGIC” TAKARMÁNYBOLT
6044 KECSKEMÉT-HETÉNYEGYHÁZA, 

DARÁNYI IGNÁC U. 1.
Tel.: +36-30-228-5053 ; +36-76-472-525

Nyitva: Hétfő-Péntek : 8-17h
     Szombat: 8-12h

Tisztelt Maraton Tagok!
A klub 2009. évi küldött közgyűlését 2010. március 20-án, 
szombaton de. 9 órakor tartja Budapesten a Rákóczi úti  
Európa moziban!
Napirend:
1. Beszámoló a 2009-es évről
2. 2010. év versenyeinek előkészületei
3. 2011. év versenyeinek elfogadása
4. egyebek
Minden tagot, küldöttet és érdeklődőt szeretettel várunk.

Belák Ottó
Maraton Klub elnöke
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Lakossági Hírdetés
SZUPER MINŐSÉG! Chipgyűrűre és Jelző-
gyűrűre telefonszám készítés rövid határidő-
re! Időjárásálló, vízálló, uv. szűrős fóliával 
bevont öntapadós matrica. Postai úton.
Érd:70/3366-023 vagy 20/986-4514
http://www.fodordekor.com

***
Felszámolom a 30 éve csak ANKER galam-
bokból tenyésztett állományomat. 3 db vásár-
lása esetén + 1 db ajándék.
Sümegi Kaposvár  06-20/387-2592. Ápr. 11-
én a monori vásáron leszek.

***

Megint Tagszövetségi Bajnok lett a csapat!!! 
Jól szerepelt a Nemzeti Bajnokságban, jól a 
Szuper Kupában, jól a Póker Trófea verse-
nyein! Ebből a remek állományból fiatalok 
gyűrűzését vállalom 2010-ben is. Ugyanitt 
újszerű állapotú 24 lyukas műanyagtokos 
Benzing versenyóra eladó. Kajli István 2200 
Monor, Széchenyi u. 16. Tel: 06-29/410-316

***
Két év alatt 20 helyezést szállt versenyző-
im alól első kelésű fiatalok előjegyezhetők 
sporttársi áron! 
Érdeklődni:Czegle Attila B02 Tagszövetség 
Tel:06-30-485-9100

***

Keressük együtt a legjobbakat. Fiatalok gyű-
rűzését vállalom 2010 évben is. Szerényebb 
pénztárcájú és kezdő sporttársak jelentkezé-
sét várom. Fiatalok a következő vérvonalból 
rendelhetők. H Wieden, K. Schellens, G. 
Vandenabele, Dr. H. P. Brockamp kereszte-
zett fiatalok más vérvonalakból is. Gyűrűt 
kérek. Fiatalok ára kettőezer ötszáz forint. 
Érdeklődni: 06-96/261-748

***
Ez évi fiatalok egész évben (első kelés is) 
eladók. Néhány tenyész és Benzing óra is. 
Szauervein József 
Tel: 06-70/273-1886, 06-1/233-1037

***
Eredeti német tenyészetemből röpposta  
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vörös-Vossen, Camphuis, Meulemahs, 
Grondelaers Stichelbaut, Van Loon, Aarden, 
Borgmans, Delbar, G. Vandenabeele, 
Horemans. 
Emil Subotha,  Fonyód 00-36-70/596-6115

***
Élvonalban versenyző állományomból fi-
atalok kiadók. Vérvonal: Symons, Vanroy, 
Desmet Mathyjs. Tel: 06-30/624-8929

***
D. Matthijs, Gyerkó, Houben, v.d. Merwe, 
Koopman, Janssen alpopulácíók: (Camphuis, 
van Loon,Sangers, stb.) Aarden, v.d. Wegen, 
Hermes vérvonalakból fiatalok előjegyezhe-
tők. 5 000 Ft/db.
Jakab Sándor Csorna, Szatmári ut 1/a
Tel: 06-96-262-784 , 06-20-45-89-563

***


