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Horn Artúr mellszobra 
a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium árkádsorán

Kevés magyar állattenyésztő tudósnak 
adatott meg, hogy szobrot állítsanak em-
lékére a Földművelési és Vidékfejlesztési 
Minisztérium árkádsorán. Éppen ezért volt 
számunkra különösen kedves, hogy 2010. 
április 20-án Gráf József miniszter felavatta 
a huszadik század legnagyobb hatású állatte-
nyésztő tudósa és tanára, Horn Artúr akadé-
mikus mellszobrát az árkádsoron.

Horn professzornak elévülhetetlen érdemei 
vannak az állattenyésztés korszerű oktatása te-
rén. Szakmai életútját tekintve 1946-49 között 
az Agrártudományi Egyetem keszthelyi osztá-
lyának tanszékvezetője, 1949-57 között pedig 
a budapesti, majd gödöllői Agrártudományi 
Egyetem dékánja és állattenyésztési tanszékve-
zetője volt, ahonnan a politikai megtorlásként el-
távolították. Az Állatorvos-tudományi Egyetem 
Állattenyésztési Tanszékét 1963-tól 1980-ig ve-
zette. Tanári működése során korszerűsítette az 
állattenyésztés és az alkalmazott genetikai isme-
retek oktatását. Az általa írt és szerkesztett tan- és 
szakkönyvekre alapozódott, és alapozódik rész-
ben ma is az állattenyésztés egyetemi oktatása.

Megnyerő személyiségének, rendkívüli 
szakmai ismereteinek, kitűnő nyelvtudásának 

köszönhetően Horn professzor nemzetközi 
elismertsége is különleges volt. Ő hozta be 
Európába az állatnemesítést nemzetközi gén-
bázisra alapozó populációgenetikát. Jelentős 
volt a gyakorló állattenyésztőkkel kiépített, 
kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolata.

Bizonyára sokan tudják, hogy a Professzor 
Úr saját galambász tapasztalatait is felhasz-
nálta doktori disszertációjához, mely a pos-
tagalamb küllemének és teljesítményének 
összefüggéseiről szólt, s a disszertáció „A 
postagalamb teljesítményét befolyásoló té-
nyezők” címmel a „Columbia” Postagalamb-
sport Egyesület kiadványaként 1935-ben is 
megjelent. A galambok szeretete egész életét 
végigkísérte, nyugdíjba vonulása után is tar-
tott galambokat budai otthonának padlásán.

Horn Artúr mellszobra közadakozásból lett 
felállítva. A nemes cél érdekében adakoztak 
egykori munkatársai, tanítványai, tisztelői, 
hazánk állattenyésztési intézményei, vállala-
tokat és egyesületeket, a magyar állatorvosi 
kar, és adakoztunk mi, postagalambászok is: a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség és Tag-
szövetségei 120 000 Ft-tal járultunk hozzá.

Dr. Zsolnay Miklós
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A galamb az antik görög világban
Amennyiben tudomásul vesszük, hogy „a 

múlt nem az, ami megmaradt belőle!”, akkor 
számos kérdést csak fantáziánk segítségével 
válaszolhatunk meg. Erre a fantáziára mind 
nagyobb szükségünk van akkor, amikor olyan 
rég múlt időkben keressük kedvenc állatunk, 
a galamb jelenlétét, mint az ókori görög föld 
mondavilágából ránk maradt említések, vagyis 
időszámításunk előtt a nyolcadik évszázad 
kora. Képzeletünk szárnyalásának pedig szük-
sége van olyan támpontra, mint az említett kor 
és a keresett téma minimális ismertsége. 

Ha tárgyi emlékek, rajzok, szobrok vagy 
egyéb ábrázolások is előkerülnek, akkor si-
keresebben alkothatunk magunkban képet az 
ismeretlenről.

Ennek az értekezésnek Daniel-Haag 
Wackernagel baseli biológus és galamb-
kutató gondolatai és kutatásai eredményei 
szolgálnak alapul, melyekre mint pillérekre 
építve megkísérelhetjük a szirti galamb hel-
lénföldi említéseit megérteni és szándékom 
szerint a mai görög galambász életbe is be-
pillantást nyerhetünk majd. A szirti galamb 
az ókori görögöknél

Korábbi írásomban már utaltam rá, hogy 
a galamb és az ember kapcsolata milyen 
régi keletű és azt is említettem, hogy a szirti 
galamb háziasodása mennyiben köthető az 
ember épített környezetéhez. Elean antik be-
tűvető már azt írja, hogy a szirti „galambok 
nem élhetnek nyugodtan, mert a madár tol-
vajok az életükre törnek”. Nem nehéz elkép-
zelni azt az érdeklődést, melyet a vadászok 
és gyűjtögetők fordíthattak a galambfészkek 
tartalmára, elsősorban mint élelem forrásra. 
Bár tudva levő, hogy ezek a fészkek nehezen 
megközelíthető helyeken voltak és a megza-
vart állatok azonnal elmenekültek, mégis tojá-
saik vagy a még fészeklakó utódaik megszer-
zése megérte a fáradságot. Az említett szerző 
leírásából tudhatjuk meg, hogy a ma sem 
ismeretlen eszközökkel, mint például a hu-
rokkal, a lépezett vesszővel, esetenként pedig 
hálóval is próbálták elejteni őket. Közvetlen 
fogyasztásukon túl csalétekként más állatok 
befogásához is felhasználták zsákmányukat. 
Kifinomult gyakorlattá, majd sportként űzött 
szórakozássá vált, amikor egy közepesen 
hosszú rúdra lépezett vesszőt erősítettek és 
azt a galambok tollruhájához érintették oda-
ragasztva áldozatukat. Galambász olvasóim-
nak nem kell ennek a módszernek részleteit 
ecsetelnem. Ez a módozat ma is megfelel a 
befogás gyakorlatának hazánk egyes vidéke-
in épp úgy, mint a csaló galambok alkalma-
zása, bár ismert, hogy az ókorban a csaloga-
tásra használt példányokat legtöbb esetben 
megvakították, ami talán ma már sehol sincs 
így. Mint tudjuk egyik leggazdagabb tárháza 
a kutatásnak az antik mondavilág. Nyelveze-
tük történeteiknek fordulatai pontosan elve-
zetik az értő kutatókat keletkezésük helyére 
és elárulják annak idejét is. Vita közöttük 

többnyire csak az írásbeliség megfejtése kö-
rül alakul ki.

A Peleia – ahogy görögül a szirti galam-
bot nevezik – fejlődésének megfigyelése az 
emberhez történő kötődése alapján a legké-
zenfekvőbb, történetek pedig szomorú és 
szánalmat érdemlő. Viselkedését a szerzők 
az emberekre átvetítve örökítik – illetve 
említik meg, amikor félénkséget, menekü-
lést vagy üldözöttséget kívánnak jellemez-
ni. Homérosz a neki tulajdonított írásban 
Pénelopé családjának tragédiáját az elfogott 
galambokéhoz hasonlította. Mindkét iskolai 
tananyagként szereplő eposzában találunk 
hasonlítást a galambokhoz. 

Az Iliász című hőskölteményből valók az 
alábbi sorok. 

„Sírva suhant el az istennő most, mint a ga-
lamb, ha 
ölyv rohamától fél, s tovasurran a sziklaüreg-
be 
elrejtőzni, mivel nem végzete vesznie attól: 
sírva ekép surrant tova ő, otthagyta a tegzét. „

21. ének Harc a folyóknál 

Míg az Odüsszeia 22. énekében, azaz a Ké-
rők megölése című fejezetben a következőket 
olvashatjuk Devecseri Gábor nagyszerű for-
dításában.

„Szólt; s kékorru hajó tartókötelét odakötve 
egy magas oszlophoz, jól meghurkolta a kam-
rán, 
jó magasan kifeszítve: a lábuk földre ne érjen. 
Mint ha a szélesszárnyu rigók vagy a gyenge 
galambok 
hullnak a tőrbe, amely bokrok közt van kife-
szítve, 
mert fészkük keresik, de gonosz nyoszolyára 
találnak, 
így, egymás mellett a fejükkel, függtek a lányok, 

hurkokkal nyakukon, hogy vesszenek el nyo-
morultul. 
Lábukkal még rángtak, nem sokat, egy kicsi-
két csak.” 

Ahogy az idézetekből is látszik az ember 
figyelmét a környezetében élő szirti galambok 
esetében leginkább bámulatos röpképességük 
ragadta meg. Ez a hajlam napjainkra a pos-
tagalambok távrepülése során esetenként el-
ért 150 km/óra sebességre fejlődött. De nem 
csupán a gyorsaságuk, hanem a manőverező 
képességük is elismerést váltott ki. Phaedrus 
állatmeséinek alakját a védtelen galambot 
egyedül a röpkészségével felfegyverzettként 
ismerhetjük meg és ezáltal küzdőképesnek 
ítéli meg a rátámadó ragadozó madárral szem-
ben. Az emberre vonatkozó tanítást az Ölyv 
és a galambok, valamint a Földműves és a 
galambok című mesékben követhetjük figye-
lemmel. 

A szirti galamb levadászása parittyával, 
lándzsával és nyíllal egészen a lőfegyverek 
megjelenéséig nem okozott számottevő vesz-
teségeket a galambok körében. Sophokles ír 
arról, hogy Philoktetes egy lakatlan szigeten 
hajlított íves bottal eredményesen vadászott 
a szirti galambokra. A Targuiniában talált 
Etruszk sírmaradvány, melynek eredetét az 
időszámítás előtt 510-re teszik olyan parity-
tyás vadászt ábrázol, aki a feléje közeledő ga-
lambok közé vet követ. Ez a jelenet „a képen 
ábrázolt egyéb mozzanatokkal együtt” csak 
egy életkép montázs, mely csekély valószí-
nűségét mutatja annak a lehetőségnek, hogy 
„vadászunk” eredményes lehetett, hiszen ez-
zel a módszerrel nagyon nehéz vagy inkább 
lehetetlen egy szirti galambot eltalálni.

-iro-
Folytatás következik.
(megjelent a Galamb és Kisállat magazin 

lapjában 2010. január)
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Galambjaink helyes etetése a helyes tartás 
alfája és omegája. Csak a megfelelő etetéssel 
érhetők el komoly eredmények a tenyésztés-
ben és a versenyeken.

Ennek eléréséhez átfogó információkra 
van szükség a galambok anyagcseréjéről és 
emésztéséről. Ezúton szeretnénk Önöknek 
áttekintést nyújtani a galambok „belső mű-
ködéséről”.

Anyagcsere
A galambok gyors anyagcseréje megköve-

teli a nagyobb mennyiségű táplálék relatíve 
gyakori felvételét; a napi szükséglet 20 és 
45 gramm között ingadozik, és átlagban 35 
grammot tesz ki. Minél gyakrabban etetünk, 
annál nagyobb a táplálékfelvétel, így aztán 
különösen a versenyek idején fontos, hogy 
naponta többször is etessünk. Különösen a 
nagyobb igénybevétellel járó időszakokban 
már nem elégséges csupán a szemes takar-
mány. A víz az élet forrása, és mindig meg-
felelő mennyiségben és frissen kell, hogy 
rendelkezésre álljon. Az adalékanyagokat és 
gyógyszereket, ha lehet, mindig a táplálékkal 
együtt adjuk be. A postagalambok a repülés 
során sokszor több energiát használnak el, 
mint amennyit egy nap alatt fel tudnak venni. 
A szükséges energia a test zsírtartalékaiból 
szabadul fel, így a versenyek idején fel kell 
töltenünk ezeket a tartalékokat nagyobb zsír-
tartalmú eleség etetésével.

Az emésztés folyamata
A szemes takarmányt a galambok a cső-

rükkel csippentik fel, majd lenyelik. A ga-
raton keresztül aztán az a begybe kerül. A 
begy egy egyszerű tárolásra szolgáló szerv, 
és nincs különösebb emésztési funkciója. A 
begynek legnagyobb jelentősége a fiókák ki-
kelése utáni első pár napban van: itt termelő-
dik ugyanis a begytej, egy magas zsírtartalmú 
mirigyváladék, ami friss sajtra emlékeztet, és 
amellyel a szülők etetik a fiókákat. A begytej 
65-81%-ban vízből, 13-19%-ban fehérjéből 
és 7-13%-ban zsírból áll. A magok ezután a 
két részből álló gyomorba jutnak. A mirigyes 

gyomorban enzimek és sósav termelődnek. 
Az utána következő zúzógyomor erős iz-
mokból áll, és a feladata a táplálék felaprí-
tása. A zúzógyomor mirigyei olyan váladé-
kot termelnek, amely a mirigyes gyomorból 
származó sósav hatására megkeményedik, és 
őrlőlemezként funkcionál. Az őrlés elősegí-
tésére a galambok kavicsokat, és egyéb apró, 
kemény tárgyakat nyelnek le, mint pl. kagy-
lóhéjakat. Ezek az ún. gyomorkövek vagy 
zúzókövek, amelyek elősegítik a táplálék fel-
aprítását a zúzógyomorban, és emésztetlenül 
kerülnek kiválasztása. A galambokhoz képest 
a lágy vagy könnyen emészthető táplálékot 
fogyasztó madarak zúzógyomra gyengén 
fejlett. A gyomor a bélben folytatódik, ahol 
a megőrölt táplálékhoz még emésztőnedvek 
adódnak hozzá, amelyek lehetővé teszik a 
tápanyagok felvételét a bél nyálkahártyáján 
keresztül. A bél ezutáni szakaszában a meg-
emésztett táplálékból a víz visszaszívódik. 
Normál körülmények között így az ürülék 

relatíve kevés vizet tartalmaz. A kloákában 
(amely a bél, a húgyvezeték és a nemi szer-
vek közös nyílása) az ürülék látható fehér 
részként keveredik a vizelettel. 

Etetés
Az optimális etetés célja a jó növekedési 

erély a fiatal állatokban, a szaporodási kedv, 
a jó repülési teljesítmény, a vedlés zökkenő-
mentes lezajlása és az idős állatok egészségé-
nek megőrzése. Ez csak akkor érhető el, ha 
a megfelelő elhelyezés mellett tiszta és meg-
felelően tartalmas táplálék is rendelkezésre 
áll. Az emésztő traktus különleges felépítése 
miatt az ennek az elvárásnak megfelelő mo-
dern galambeledelek mindenekelőtt száraz 
magokat tartalmaznak. A szemes takarmányt 
ki kell egészíteni vitaminkészítmények és 
adalékanyagok hozzáadásával: ilyenek az 
egészség fenntartását (Broncho-Klar), a 
multivitamin-felvételt (Spinne-Viteral) és 
a tökéletes ásványianyag-ellátást (Spinne 
Multi-Mineral) szolgáló termékeink.

A galambok etetése

Általános etetési javaslatok
Javasoljuk, hogy mindig elégséges 

mennyiségben etessünk, amíg a ma-
darak jól nem laknak. Az olyan ki-
egészítő termékek, mint a vitaminok, 
elektrolitok stb. a szokásos módon 
etethetőek. Azonban ne felejtsük el, 
hogy az alapvető ellátás már termé-
szetes úton, az optimális összetételű 
keverékek etetésével biztosítva van. 
Az összetételt mindig a galambok 
aktuális szügségletei szerint hatá-
rozza meg. A nagyobb energiaigényű 
időszakokban és csalogató táplálék-

ként is etethetünk földimogyorót, 
de csak a lehető legjobb minőségűt 
(vagy hántolt napraforgómagvat; 
mindkettő energiatartalma kb. 21 
MJ/kg. Vigyázat! A hántolt napra-
forgómag gyorsan avasodik!). 8 db 
földimogyoró naponta a táplálékhoz 
keverve összességében 14 MJ ener-
giát jelent! 

Még egy szó a szakszerű tárolásról: 
alapvetően minden táplálékféleséget, 
különösen a hántolt magvakat, hűvös, 
száraz helyen kell tárolni.

A magas páratartalom gyorsan az 
áru megromlásához vezet. 

JAVASLAT: 3 héttel a szezon kezde-
te előtt menjen el állatorvosához, és vé-
geztesse el a következő vizsgálatokat:

•  Ürülék (parazitológia és bakterio-
lógia)

• Begykenet (Trichomonas)
• Kloákakenet (Hexamita)
•  Torokkenet (bakteriológia) rezisz-

tenciavizsgálattal
•  Ajánlatos a begykenet rendszeres, 

kb. 3 hetenkénti ellenőrzése.
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„A-10” Postagalamb Sport Egyesület TAKSONY 
60 éves…

1949. évben az akkori kormány engedé-
lyezte, hogy a korábban megszüntetett társa-
dalmi szervezetek ujjá alakulhatnak. Ekkor 
alakultak sorra Magyarországon a galambász 
egyesületek, ahol a disz- és röpgalambászok 
még együtt alkották az egyesületet, csak ké-
sőbb váltak szét és külön szakágként önálló-
an működtek a postagalambászok.

Dunaharaszti, Taksony községekben élő 
galambászok is úgy határoztak, megalakítják 
egyesületüket. Az itt élő és környékbeli, de 
Budapest déli részén élő galambászok alkot-
ták az egyesület tagságát. Küzdelmes nehéz 
időket éltek át. 1950-ben a galambtartáshoz 
rendőrségi engedélyre is szükség volt. Töb-
ben ennek hiányában kénytelenek voltak 
megválni kedvenceiktől. 1957-ben megszűnt 
az a rendelet, mely szerint rendőrségi enge-
dély szükséges a postagalamb tartásához. A 
postagalambsport is fellendült, egyre jobb 
eredményeket értek el az itt galambászkodó 
sporttársak. 

2010. január 16-án Taksonyban a „KÉT 
FENYŐ” vendéglőben gyülekeztek az A-10 
Egyesület tagjai és a meghívott vendégek, 
hogy megünnepeljék fennállásuk 60-ik év-
fordulóját és megtartsák a 2009. év versenye-
inek díjkiosztó ünnepségét.

A KÉT FENYŐ étterem igazán hangulatos 
és feltűnően elegáns helyiségeiben mintegy 
60 fő részvételével kezdődött az ünneplés.

Nagy István az egyesület egyik legrégebbi 
tagja köszöntötte a megjelenteket, az egyesü-
let tagjait a meghívott vendégeket majd egy 
perces néma felállással emlékeztek meg az 
egyesület elhunyt tagjairól.

Az egyesület alakulása óta az alábbi sport-
társak haláloztak el: Mezerics Miklós, Kiss 
István, Ginczer Ferenc, Kutasi István, Tóth 
László, Peff István, Dobróczi István, Bá-
nyai János, Haszon Nándor, Szalma Márton, 
Tóth Kálmán, Móricz Attila, Wollár Gyula, 
Wágner Antal és Mayer Ádám.

Ezt követően a megjelent hölgytagok egy-
egy szál csodálatos gerberát kaptak. A virá-
got Borsos László sporttárs adta át.

A vendégek név szerinti köszöntésére ke-
rült sor. Elsőnek Bárdos István urat a Szövet-
ség elnökét az FCI alelnökét, majd Dr. Szalai 
László urat a Dunaharaszt polgármesterét, 
Fehér Gábort a B-02 Tagszövetség elnökét, 
Pintér Ferencet a versenybizottság elnökét, 
Kálazi Lászlót a bíráló bizottság elnökét. 
Kiss Dezsőt Dunaharaszti, A-10 alapító tag-
ját, Kéri Jánost Dunaharaszti, A-10 többszö-
rös bajnokát, Petőházi Gábort A-21 egyesület 
elnökét, Zavoczki Jánost az A-21 egyesület-
ből, Garay Jánost Dunaújvárosból. Makkos 
Tamást a Columbia Tagszövetségből, több-
szörös tagszövetségi bajnokát, Fodor Istvánt 
a B-3 egyesületből, tagszövetségi bajnokát, 

Czegle Attilát B-03 egyesületből. Malomsoki 
Tibor a B-13 egyesület, tagszövetségi baj-
nokát, Id. Kádas Józsefet, régi galambászt, 
Ozoroczky Imrét a B-25 egyesület elnökét.

Balogh Imrét és feleségét Nagykovácsból, 
Köpe Józsefet Taksonyból, veterán galam-
bászt, Spátay Bélát Budapestről, régi galam-
bászt, Nagy Tibort Budapestről és Horváth 
Károlyt Budapestről, többszörös országos 
bajnokot, mesterversenyzőt.

Ezt követően Végh Kálmán az A-10 egye-
sület elnöke emelkedett szólásra és mondta 
el beszédét, melyben felelevenítette az A-10 
Egyesület elmúlt 60 évét. 

Íme, beszédének teljes anyaga:

…”Jó estét kívánok!
Köszöntelek Benneteket és köszöntöm 

meghívott vendégeinket. Köszönöm, hogy 
elfogadták meghívásunkat. Az est folyamán 
érezzék jól magukat és ünnepeljenek velünk. 
Kérem vigyék jó hírét egyesületünknek.

60 év – egy emberöltő. Nagyon hosszú idő. 
Emlékek, lejegyzések alapján igyekszem be-
mutatni Önöknek az A-10 egyesület életét a 
kezdetektől – napjainkig.

A kezdet: 
1948 – amikor a dunaharaszti fiatalok, 

a környező falvakból valamint vidékről fel-
költözött állatszerető, galambimádók már 
beszélgettek a postagalambokról és azok tar-
tásáról. Szembesülhettek a tényekkel: Posta-
galambokat hadi tudósítóként tartották nyil-
ván, ezért tartásukhoz, és hogy versenyezni 
tudjanak rendőrségi engedély kellett, melyet 
a rendőrségtől kellett kérni, de a Belügymi-
nisztérium hagyta jóvá. A rendőrség kijött a 
galambászhoz, környezettanulmányt tartott, 
a szomszédoktól érdeklődtek, úgynevezett 
megbízhatóságuk felől. A rendőrség részéről 
az ellenőrzés folyamatos volt, sőt a galam-
bászok közül is választottak ellenőröket, ők 
bejelentés nélkül megjelentek.

1949 tavasza – A Dunaharaszti  Kultúrház-
ban alakuló gyűlést szerveztek a galambá-
szok, akiknek egy része már tartott galambo-
kat, díszgalambokat, így velük együtt alakult 
meg az A-10 Díszgalamb- és postagalamb 
egyesület. Csak néhány nevet említek:

Mezerics Miklós, Varga Gyuszi, Bányai 
János, Rózsahegyi Jani, Peff István, Kiss De-
zső, Elnöknek Mezerics Miklóst választották.

A kezdeti nehézségek után már a verseny-
zés is megkezdődött. Belföldi utak voltak, 
vonaton szállították a galambokat. Egy köz-
ponti óra volt a Kultúrházban, ahová kerék-
párral vitték a galambokat gyűjtésre, vala-
mint az érkező galambok gumigyűrűjét is. 
A gumigyűrűt borítékba tették és ráírták az 
érkező galambok idejét és galambszámát. Az 
utat a központi óráig többnyire kerékpárral 

tették meg – már akinek volt –, ha nem, ak-
kor futva vagy, ha kilyukadt a bicikli kere-
ke vagy viccből leengedték a gumikat, mert 
ilyen is előfordult. Minden másodperc, min-
den perc számított. Kerékpár utat számoltak 
be a központi távolság miatt, egyesületen-
ként csak egy bemérési pont volt. 

Lassan az évek során, aki megtehette, 
már saját órát vásárolt, így társulhatott hoz-
zá más galambász is. 

Kezdetben az A-10 kerületileg Hatvan 
városához tartozott, majd a B-01 budapes-
ti tagszövetséghez sorolták egyesületünket. 
1989-ben kerültünk a B-02 tagszövetséghez, 
ahol az első elnök Zempléni József volt.

1954-ben elkezdődtek a külföldi versenyek 
is, ami újdonságot és nagy várokozást oko-
zott. A versenyeket kéthetente rendezték meg.

Az elmúlt 60 évben 11 elnöke volt az A-10 
egyesületnek, kiket név szerint is megemlítek:

Mezerics Miklós, Ginczer Ferenc, Tóth 
László, Dobróczki István, Haszon Nándor, 
Kiss Dezső, Tóth Kálmán, Kónya József, 
Móricz Attila, Szlama Márton, Fürst Ernő.

2007-től Végh Kálmán az egyesület elnöke.
Az A-10 egyesület egy sor országosan 

ismert és elismert galambászt nevelt, itt el-
sősorban a „Standard király” néven ismert 
Tóth Kálmán bácsit említeném, aki standard 
kategóriában nem csak országos, de nem-
zetközi elismertséget is szerzett. Olimpián is 
kiválóan szerepelt.

1991-ben meghalt Tóth Kálmán bácsi és 
egy új generáció lépett előre. 

Itt elsősorban Kéri János és Makkos Ta-
más nevét említeném.

Kéri János: 1994-ben B-02 kerületi álta-
lános bajnok

Lipcséből országos csapat III.
Aschaffenburgból országos I.
Magdeburgból csapat Budapest bajnok-

ság I. hely
Makkos Tamás: 1993-ban B-02 kerületi 

általános csapat harmadik helyezést ért el.
Későbbi években még Szlama Mártonnak 

volt egy B-02 kerületi csapat általános baj-
nokság 6. helyezése.

2001 – Nagyon nehéz év volt az egyesület 
életében. Különböző okok miatt egy rövid 
időre 5 főre csökkent az egyesület tagsága. 
Nagy nehézségek árán sikerült a létszámot 
stabilizálni, így nem kellett a versenyzést 
felfüggeszteni. A következő években kisebb-
nagyobb sikerekkel működött az egyesület, 
egy – egy kerületi jó eredmény született. Ál-
talában a jó erős középmezőnybe tartozott az 
A-10 egyesület.
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Jelen:
Jelenleg, mintegy 20 fő taggal és 600 ver-

senyzővel, azaz versenygalambbal verseny-
zünk évről-évre. Egyesületünk Dél-Pestet és 
a vonatkozó Pest megyei települések galam-
bászainak egy részét tömöríti.

2006-tól az A-10 egyesület újra a B-02 
tagszövetség élén. 

2007, 2008, 2009–ben az A-10 egyesület-
ből került ki a tagszövetség általános bajno-
ka, Végh Kálmán. A négy év alatt megnyer-
tük a rövid-, közép- és hosszú távú versenyek 
valamelyik távját is.

2007-ben az ország élén. Tőlünk került 
ki Magyarország élversenyzője I. helyezett, 
Végh Kálmán és a Szuper Kupa országos 
első champion tojó galambja is, amely szin-
tén az Ő dúcában található.

A fenti eredmények alapján elmondhat-
juk, hogy minden idők legeredményesebb 
tenyésztőjévé lépett előre egyesületünkben 
Végh Kálmán. Most erős a csapat, nagyon 
erős. Várjuk a kihívásokat. Bízunk benne, 
hogy 2010-ben sikeresen vesszük a ver-
senyeket. Fiatal és idősebb galambászok 
egyaránt motiváltak. Új év, új remények, új 
fogadalmak. Ehhez kívánok minden A-10 
galambásznak erőt, egészséget és nagyon 
sok szerencsét, hogy méltón tudjuk képvisel-
ni egyesületünket.

Hajrá A-10!”

Ezt követően Végh Kálmán Elnök felol-
vasta a „Postagalambfohász” című versét, 
mely nagy tetszést aratott.

POSTAGALAMB FOHÁSZ GAZDÁM-
HOZ

Kedves Gazdám!

Gondoskodj rólam, verseny előtt és verseny 
után.
adj enni és inni, fürdess meg, legyen száraz és 
kényelmes fészkem,
hogy pihenni tudjak.

Ne etess romlott eleséggel! Ha viszont jó a 
takarmány vizsgáld meg az okát, 
miért nem eszem, hisz én azt nem tudom meg-
mondani. Neked tudni kell!

Mielőtt kosárba tennél, vizsgáld meg teste-
met,
tollazatomat, hogy mindent rendben ta-
lálsz-e. 
Nézd meg, hogy nincs-e fájó, lőtt sebem.

Amikor a dúcban nem tudsz megfogni, ne szi-
dalmazz,
 ne üss,
ne rúgj, mert gyakran nem értem szavad.
Magyarázd meg szelíden, okosan mit szeret-
nél!

Ha nem sikerül egy verseny, keresd az okát, 

bízzál bennem!
Ne bánts, barátságos szavaid többet érnek 
számomra, mint durvaságod.

Versenyeken hűségesen szolgállak, örömmel 
versenyzem,
 repülök haza, ahogy csak tudok, ezért Te si-
mogass meg,
 akkor is, ha nem az élen végzem!

Ha majd megöregszem és helyembe fiatalok 
lépnek,
 ne adj el szívtelen embereknek, akik nem sze-
retnek, 
hanem vess véget az életemnek gyorsan és 
csendesen, 
 így a Te lelked is könnyebb lesz és szeretettel 
gondolsz majd rám.

2010. január 16.
Végh Kálmán

mesterversenyző

A beszédet és a verset követően a meg-
hívott vendégek és az egyesület tagjai a 60. 
évforduló alkalmából egy-egy díszoklevelet 
vehettek át.

Ezt követően Bárdos István Úr, Sport-
szövetségünk elnöke üdvözölte a tagokat és 
a megjelent vendégeket. Rövid értékelő be-
szédében méltatta az „A10” PGSE eddigi te-
vékenységét, múltját, jelenét. Külön kiemelte 
az egyesületben folyó eredményes verseny-
zést és az elért országos sikereket majd átadta 
a Sportszövetség JUBILEUMI EMLÉKSER-
LEGÉT, melynek átadáskor a jelenlévők nagy 
tapssal köszönték meg elnökünk beszédét.

Dr. Szalai László polgármester emelke-
dett szólásra. Ő is üdvözölte a tagságot a 
megjelent vendégeket. Tudta, hogy működik 
a társadalmi szervezetek között a Postaga-
lambászok egyesülete, de eddig ilyen átfogó 
ismereteket, – melyek az eddigi beszédekben 
elhangzottak – nem szerzett a Postagalamb-
ászok tevékenységéről. Az „A10” egyesület 
tagjai valóban jó eredményeket értek el e 
sportban és öregbítették Dunaharaszti és Tak-
sony jó hírnevét. Ígéretet tett arra, hogy a jö-
vőben az önkormányzat is hozzájárul ahhoz, 
hogy az egyesület működése hatékonyabbá 
váljon. Kéri az egye-
sület vezetőit, hogy 
az egyesület életéről, 
gondjairól, eredmé-
nyekről rendszeresen 
adjanak tájékoztatást 
és ez eddigieknél ha-
tékonyabban kérjék az 
Önkormányzat támo-
gatását.

Ezt követően Kiss 
Dezső, majd Rózsa-
hegyi János alapító 
tagok kértek szót. Az 
alapítás körülménye-
iről az elmúlt 60 év 

jelentősebb eseményeiről beszéltek, majd 
egymást és az egyesület elnökét köszöntöt-
ték, ajándéktárgyakat adtak át kölcsönösen 
egymásnak.

Ezután a vacsora következett, mely bősé-
ges és igen ízletes volt. 

A vacsorát követően került sor a 2009 év 
versenyeinek során megszerzett díjak átadá-
sára.

Gábler Ferenc az egyesület versenybi-
zottságának elnöke irányításával Végh Kál-
mán elnök adta át az okleveleket és kupákat 
a győzteseknek.

A győzteseket most nem sorolom fel, mert 
e riportnak nem ez a feladata, de az egyesü-
let bajnoka VÉGH KÁLMÁN lett, aki már 
évek óta az élmezőnyben fejezi be a ver-
senyszezonokat. 2009 évben a hosszú távú 
versenyek bajnokságát BORSOS LÁSZLÓ 
nyerte. Csak megjegyzem hogy e két sport-
társ a Tagszövetségi Bajnokságot is e kategó-
riákban megnyerte.

A díjak átadását követően a meghívott 
vendégek közül Pintér Ferenc, Kálazi László, 
Fodor István és Horváth Károly különdíjakat 
– egy-egy kupát – adott át a győzteseknek.

Ezt követően a megjelentek között élénk 
beszélgetés kezdődött, melynek során a régi 
emlékekről, egy-egy nevezetesebb verseny-
ről, jövőbeli elképzeléseikről beszélgettek. 
Később ki-ki a kedvének megfelelően tán-
colt.

Mind végig jó hangulat uralkodott.
Elismerést érdemel az egyesület vezetése, 

tagsága, hogy e jeles évfordulóra ily tervsze-
rűen felkészültek, megszervezték az ünnepi 
estet. Csak példaként említem a régi erek-
lyékből – serlegek, újságok, fotók, oklevelek 
stb. – összeállított emléksarkot, melyet a je-
lenlévők és vendégek figyelmesen szemlél-
tek.Az eseményről számos fotó készült, me-
lyet az egyesület elnöke DVD-n megkapott 
és azt az egyesület tagjai megszemlélhetik és 
ki–ki az igényének megfelelően azokból ké-
szíttethet magának. Az eseményről egy mon-
tázst is készítettem, mely szaklapunk borító-
ján megjelenik. Itt látható a jelenlegi tagság, 
az alapító – még élő – tagok fotói és a ren-
dezvény kiemelkedő eseményeiről 1-1 fotó.

-r.-ó.

    MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK      

Meteor mix 
Az emészthető emésztő!
 

Galamboknak kifejlesztett nyomelemekben és ásványi 
anyagokban gazdag takarmány kiegészítő Pékagyagos és 

kaolinos valamint 
+ Faszenes változatban is kapható.

Kereskedők és viszonteladók jelentkezését várjuk:
Ács András

               Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094                     
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK
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A galambok szemének vérellátása 
A szivárványhártya, a csodarece és mások

Mint az ismeretes, a testben a vér a szál-
lítórendszer szerepét tölti be: a tápanyagok, 
légzési gázok, anyagcseretermékek, hormo-
nok, elektrolitok stb. szállítása mellett sze-
repe még a hő szállítása is. A test minden 
anyagcsere-folyamata során az átalakított 
energia hőként szabadul fel, amelyet aztán a 
véráram szállít és oszt el a testben, így bizto-
sítva, hogy a test minden pontjának hőmér-
séklete többé-kevésbé azonos legyen.

Ha tehát szeretnénk a galambok szemének 
hőszabályozásával foglalkozni, akkor éssze-
rű először a szem vérellátását vizsgálni. A 
téma meglehetősen bonyolult, a megértéshez 
pedig szükség van némi türelemre és odafi-
gyelésre. De ezekkel bizonyára nincs gond. 
Gondoljunk csak arra, hányszor néztünk már 
a galambok szemébe és reméltük, hogy mély-
reható felismerésekhez juthatunk.

A szivárványhártya érellátása
Az írisz külső kerületén végigfut egy gyű-

rűformájú véredény, az ún. artériás íriszgyű-
rű. (1. ábra és 2. ábra AIR). Ez két ponton 
kapcsolódik az érrendszerhez: a hosszú írisz-
artérián (1. ábra, 7’), és a némileg távolabb 
található artériás sugárgyűrű két rövid ösz-
szekötő erén keresztül. Az artériás sugárgyű-
rű (ciliáris gyűrű), ez a majdnem szabályos 
gyűrűformájú véredény a ciliáris zónában (1. 
ábra, C) található az apró csontlemezkéken 
nyugvó ínhártya-gyűrű (szklerális gyűrű) bel-
ső peremén (1. ábra, K). Az artériás íriszgyű-
rűből számtalan apró erősen elágazó artéria 
indul ki és nyúlik be a szivárványhártyába, a 
pupilla felé (1. és 2. ábra), és képez egy sűrű, 
relatíve duzzadt, gomolyagszerű hajszálerek-
ből álló képletet.

Az írisz egyéb részeinek száma az igen 
gazdag erezeten kívül nem nagy: idegros-
tokból, izomrostokból, laza kötőszövetből 
és pigmentsejtekből álló kötegek találhatók 
itt, amelyeknek vérellátása aligha magya-
rázza az írisz gazdag erezettségét. Ezen vér-
edények fűtőfunkciója az elülső szemkamra 
szempontjából már valószínűbb magyarázat. 
A különféle színű szivárványhártyával ren-
delkező szemek erezettségének korróziós ké-
szítménnyel történő összehasonlító vizsgálata 
a csaknem fehértől, a sárgán, vöröses sárgán, 
vörösön, vöröses barnán át egészen a fekete 
színűig vizsgált különféle íriszeket, de a kü-
lönféle szemtípusok erezettsége között nem 

sikerült különbséget kimutatni. Ha nagyító 
alatt különbséget vélnénk felfedezni jobban 
és kevésbé erezett szemek között, ez a kü-
lönbség valószínűleg csak annak tudható be, 
hogy az utóbbi esetben a véredényeket elfe-
dik a pigmentsejtek, és így nem láthatóak. A 
különféle színű szemek felületi hőmérséklete 
között sem állapítottunk meg különbséget.

A szem csodahálója, a csodarece
Az artériás írisz- és a sugárgyűrűben ta-

lálható vér végső soron a nyaki verőéren ( 1. 
ábra, 1) át jut el a fejbe. A nyak felső részén a 
verőér kettéágazik a belső (1. ábra, 2) és a kül-
ső (1. ábra, 3) nyaki verőérre. A külső nyaki 
verőérből egy nagy leágazás (1. ábra, 3) a csőr 
felé halad, és ebből pedig egy újabb oldalág, 
az elülső szemartéria (1. ábra, 8) vezet a szem 
elülső széle mentén. Ebből az elülső szemarté-
riából áramlik a vér az artériás sugárgyűrűbe.

A belső nyaki verőér jelentősen hozzájárul 
az artériás írisz- és sugárgyűrű vérellátásá-
hoz. Egy nagy mellékág (1. ábra, 2’) alulról 
halad a szem felé, és végül bojtszerűen elága-
zik úgy, hogy az egyes érágak között számta-
lan kereszt-összeköttetés van. Így egy térbeli 
háló jön létre, amelyet a szem csodarecéjének 

nevezünk (Rete mirabile oph-thalmicum) (1. 
ábra 4, 3. ábra). Ebből a csodarecéből három 
nagy értörzs ágazik el:

1. a felső szemartéria (1. ábra, 5), amely a 
szem mögött és fölött fut, és több helyen az 
artériás ciliáris gyűrűbe torkollik;

2. az alsó szemartéria (1. ábra, 6), amely a 
szem alatt a csőr irányába halad, és egy nagy 
oldalágon keresztül az artériás ciliáris gyűrű-
be torkollik; és

3. a halántéki artéria (1. ábra, 7), amely a 
szemgolyó mögött a látóideg irányába halad, 
és annak oldalágát, a hosszú íriszartériát (1. 
ábra, 7’) és végül a szem mögül az artériás 
íriszgyűrűt táplálja..

A szem csodarecéje mint hőcserélő
A csodarece összefonódik egy másik térbe-

li érhálóval, amelynek áramlási iránya ellen-
kező, és a vénás vért szállítja többek között a 
csőr és a garat felől a szív felé. Ez a vénás vér 
többé-kevésbé lehűlt, így a vénás és artériás 
ereknek a csodarecénél való szoros össze-
fonódása és ellentétes áramlási iránya révén 
a szemhez áramló artériás vér lehűl, míg a 
szívbe áramló vénás vér felmelegszik.

Működési elv
Ahogy már írtuk, a szivárványhártya vér-

ellátását négy forrás biztosítja: 1. az elülső 
szemartéria, az ebben áramló vér hőmérsék-
lete egyezik a test magjáéval; 2. az alsó szem-
artéria; 3. a felső szemartéria; és 4. a hosszú 
íriszartéria. Az utóbbi három véredény hide-
gebb vért tartalmaz a szem csodarecéjéből. 

A postagalambok fejének hőtérképes vizsgálata különböző környezeti hőmérsékletek mel-
lett, valamint repülés előtt és után kimutatta, hogy a szem felületének hőmérséklete a pupilla 
és a szivárványhártya területén nagyjából egyenletes marad, amíg pl. a csőr, a tollas csőrtő és 
a szemszél csupasz bőre felületén jelentős különbségek mutatkoznak (lásd „Die Brieftaube”, 
2009/8. szám, 284-286). Emellett az is feltűnő, hogy a szem szaruhártyája több fokkal hide-
gebb, mint az azt körülvevő szemszél. Ma e megfigyelések biológiai hátterére és jelentőségére 
szeretnék kitérni.

PROF. DR. EBERHARD HAASE

1. ábra: Az elülső szemkamra vérellátásának vázlata, módosítva Wingslrand és Munk 
(1965), valamint Oehme (1969) szerint. 1 = nyaki verőér, 2 = belső nyaki verőér, 2’ = ága a 
csodarecéhez, 3 = külső nyaki verőér, 3’ = ága a csőr felső kávájához, 4 = a szem csodarecéje, 
5 = felső szemartéria, 6 = alsó szemartéria, 7 = halántéki artéria, 7’ = hosszú íriszartéria, 8 = 
elülső szemartéria, AA = szemgolyó, AH = szemüreg, C = ciliáris zóna, I = írisz
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Az írisz hőmérsékletének szabályozása csu-
pán ezen négy forrásból érkező hidegebb és 
melegebb vér áramlásának szabályozásával 
is elképzelhető volna, úgy, hogy az azok fa-
lában található gyűrűszerű izmok az artériák 
keresztmetszetét differenciáltan a szükségle-
tek szerint változtatják.

A leírt struktúrák azonban további szabá-
lyozási lehetőségeket is engednek. Ahogy az 
1. ábra mutatja, az elülső (8) és az alsó (6) 
szemartéria összeköttetésben állnak, és így 
az erek megfelelő szabályozásával elérhető, 
hogy az elülső szemartériából az alsóba, on-
nan pedig a ciliáris és íriszgyűrűbe melegebb 
vér folyjon. Egy további szabályozási lehető-
ség abból adódik, hogy a csodarecéből kilépő 
halántéki artéria (7) a szem mögött, a hosz-
szú íriszartéria (7’) leágazási helyéhez közel 
többszörösen közvetlen összeköttetésben áll 
olyan más artériákkal, amelyek nem hűtött 
vért szállítanak, és így a hosszú íriszartéria 
nem kell, hogy szükségszerűen hűtött vért 
szállítson az íriszhez.

Emellett azt a lehetőséget is figyelembe 
kéne venni, hogy a csodarecében bekövetke-
ző hőcsere is szabályozható, pl. úgy, hogy az 
artériás hálózat egyes ágai összeszűkülnek, 
és így a többi ágban nő az áramlás, ami a 
hőcserét csökkenti. Emellett a csőrből vagy 
a garatból visszaáramló hidegebb vért is el 
lehet vezetni a szív felé a csodarece és ez-
zel együtt a hőcsere megkerülésével. Annak 
a tisztázása, hogy a szabályozás részleteiben 
hogyan is zajlik, további vizsgálatokra vár.

Kísérletekkel bizonyított az a megállapítás, 
hogy a szaruhártya (és az elülső szemkamra) 
területén mért alacsonyabb hőmérséklet nem 
kizárólag a könnyfolyadék elpárolgásának és 
a hőleadásnak köszönhető. Ha az egyik szem 

szemhéja több percre lezáró-
dik, a szaruhártyán és az elülső 
szemkamrában mért hőmérsék-
let csak 1,5°C-kal emelkedik a 
nyitva tartott szemhez képest, 
ugyanakkor több fokkal alatta 
marad a szemgolyó hátsó ré-
szében mért értéknek (Hodos 
és Kuenzel, 1993).

Mire jók a hidegebb sze-
mek?

Ahogy egyesületi folyóira-
tunk 2009/8. számában már 
beszámoltunk róla, a szemnek 
a pupilla és a szivárványhártya 
területén mért felületi hőmér-
séklete több fokkal alatta marad 
az elülső szemszélen mértnek, 
és változó körülmények között 
is alig változik.

Mi lehet ennek a célja?
A könnyfolyadék által kép-

zett filmréteg és ennek elpárol-
gása, valamint a hő kisugárzá-
sa révén a szemek elviekben a 
hőleadást szolgálhatják.

Hideg környezetben így azonban jelentős 
mennyiségű hő veszne el. A szem felületének 
relatíve alacsony hőmérsékletével ez a vesz-
teség csökkenthető (energiatakarékosság). Ha 
kísérlet keretében hideg (2–7°C-os) levegőt 
fújunk a szemekre (szimulált repülés hideg 
környezetben), a szem 
felületének hőmérsékle-
te nem változik (Kallir 
1931). Azonban a szem 
felülete túlzottan hideg 
sem lehet, hiszen ak-
kor a szemben meglévő 
hőgradiensek (Hodos és 
Kuenzel 1993) mellett 
ez a szem hátsó részé-
ben, a retinán, és való-
színűleg az agyban is 
lehűléshez vezetne, ami 
pedig működési zavaro-
kat válthatna ki.

Nagyon meleg kör-
nyezetben viszont 
azáltal, hogy a szem 
elülső része hidegebb, 
csökkenthető a szem 
hátsó részének és az 
agy túlmelegedésének 
veszélye. Ez az agy hő-
mérsékletére gyakorolt 
hatás érthetőbbé válik, 
ha belegondolunk abba, 
hogy postagalambok-
nál a két szem együttes 
tömege körülbelül meg-
felel az agy tömegének. 
A szemeknek az agy 
hőmérsékletének szabá-

lyozásában játszott szerepét Bernstein és tár-
sainak kísérletei bizonyították (1979). Olyan 
galamboknál, amelyek egy a légcsőbe helye-
zett söntön keresztül lélegeztek, hőterhelés 
mellett (30–54°C környezeti hőmérsékletnél) 
az agy hőmérséklete jelentősebben emelke-
dett, ha az orrlyukakat, a csőrt és a szemeket 
lefedték, mint akkor, ha csak az orrlyukakat 
és a csőrt fedték le.

Felhasznált irodalom::
•  Bernstein, M.H., Sandoval, /., Curtis, 

M.B., Hudson, D.M. (1979): Brain 
temperature in pigeons: Effects ofan-terior 
respiratory bypass. J. comp. Physiol 129, 
115-118

•  Hodos, W., Kuenzel, W. J. (1993): 
Thermal gradients in the eyes of lid-sutured 
chicks. Current eye research 12,  479-487

•  Kallir, E. (1931): Temperaturtopographie 
einiger Vögel. Experimentelle 
Untersuchungen.  Z.  vergl.  Physiol.

13, 231-248
•  Oehme, H. (1969): Blutgefäße und 

Bindegewebe der Vogeliris. Morphol. Jb. 
113, 553-589

•  Wingstrand, K.G., Munk, 0. (1965): The 
pecten oculi of the pigeon with particular 
regard to its function. Biol • Skr. Dan. Vid. 
Selsk. 14 (3), 1-64

•  Wulfes, U. (1999): Untersuchungen 
zur Blutgefäßversorgung des Taubenauges. 
Diplom-Arbeit, Universität Kiel

Brieftaube 127 (2010.) Nr. 15

2. ábra. Az írisz véredényei, korróziós készítmény részlete. 
Egy ilyen preparátum elkészítéséhez egy leölt galamb fejé-
ből kiöblítik a vért, és folyékony műanyaggal helyettesítik. 
A műanyag megszilárdulása után a szöveteket korrózióval 
eltávolítják, ami után csak a véredények maradnak meg. P 
= Pupilla

3. ábra. A szem csodarecéjének korróziós készítménye. I = be-
áramlás a belső nyaki ütőér egyik ágából, 2 = az alsó szemartéria 
kilépési helye, 3 = a felső szemartéria kilépési helye. A halántéki ar-
téria a csodarece hátsó részéből ágazik ki, és ezért itt nem látható.
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2. Nemzetközi Német Grand Prix 2009 
Olimpia Postagalamb Centrum – Fritzlar

Az a megtiszteltetés ért ez év szeptem-
berében, hogy Molnár Mihály sporttárs, 
Szövetségünk alelnökének társaságában 
utazzunk el Fritzlarba, ahol a Postagalamb 
Világszövetség (FCI) képviseletében és 
megbízásából, mint FCI Ellenőrök vegyünk 
részt a Német Postagalambszövetség véd-
nöksége alatt megrendezésre kerülő fiatalok 
2009. évi tribünversenyén a Fritzlari Olim-
pia Postagalamb Centrumban.

Első feladatunk a galambok gyűrűzésének, 
bekosarazásának ellenőrzése volt, ezért a 
hosszú útra való tekintettel már csütörtökön 
– szeptember 4-én – este elindultunk gépko-
csival. A rossz idő ellenére a tervezett  kora-
reggeli órákban megérkeztünk, elfoglaltuk a 
szállást, amit az FCI részéről Martha van Geel 
titkárasszony számunkra megrendelt. Rövid 
pihenőt tartottunk az éjszakai fáradalmakra 
való tekintettel és kiindultunk, hogy szem-
ügyre vegyük a már korában beharangozott, 
nagyon különleges kis, német várost.

Fritzlar egy nagyon régi, patinás város, 
amivel főképpen a főterén és a körülötte lévő 
szűk városrészben találkoztunk. A régi épí-
tési stílusú sötétbarna színű gerendák közé 
épített fehér téglafal szinte minden épüle-
ten megtalálható ezen a környéken. A főtér 
a nagy kockaköveivel, az árusok sátraival, 
a köröskörül épített egykori hivatali hely-
ségeivel, kis boltjaival, fogadókkal, panzi-
ókkal olyan érzést keltett bennünk, mintha 
egy több száz évvel ezelőtti film forgatásába 
csöppentünk volna bele. A város ottlétünkkor 
ünnepelte fennállásának 13oo. évfordulóját, 
s ennek megfelelő hangulat volt mindenfelé. 
Lakói nagyon büszkék városukra, amit a mai 
napig Dóm- és Császárvárosnak titulálnak. A 
másnap esti beszélgetésen érdekes történetet 
hallottunk az öreg galambászoktól a város 
megalapításáról, ami egy bizonyos angol-
szász misszionárius, szent Bonifác nevéhez 
kötődik, akit  munkálkodásáért a környéken 
német Apostolnak neveztek el. Az akkor már 
ott meglévő Geismar falu környékén 724-
ben Bonifác kivágott egy nagy fát és abból 
épített egy kápolnát, amit szent Péternek 
ajánlott és alapított egy Benediktusz kolos-
tort. Ebből a kis vallási történetből alakult 
ki a mai Fritzlar, ahová az akkori központi 
elhelyezkedésének és csodálatos tájainak 
köszönhetően nem csak kereskedők és ván-
dorok látogattak el, hanem a kor uralkodói, 
királyai, királynői, császárai is felkeresték, 
természeti és kulturális értékei miatt, ott épí-
tettek kastélyokat, templomokat, tartottak 
vallási, politikai összejöveteleket, szimpózi-
umokat.

Fritzlar mai napig a környék turista köz-
pontja. Hatalmas idegenforgalma van, szám-

talan kulturális rendezvény, zene, színház, 
irodalom csalogatja ide a szórakozni vágyó 
vendégeket és nem véletlen, hogy az Olim-
piai Postagalambász Centrum is itt kapott 
otthont. Vagyis a fritzlári honatyák városuk 
gazdaságát a turistabotra „támasztották”.

Délután négyre volt hirdetve a kosara-
zás, ahol a tulajdonosok is részt vehettek 
és elég sokan éltek a lehetőséggel. Mi du. 3 
órára mentünk ki, hogy részt vehessünk az 
előkészületekben. A házigazdák Ganz sport-
társ és a fia, aki a tulajdonképpeni tulajdo-
nosa a telepnek, nagyon kedvesen fogadtak, 
megbeszéltük a feladatokat, amiben nagy 
segítségünkre voltak. Rögtön feltűnt, hogy 
a méretek nem az általunk megszokottak. A 
dúc 70 m hosszú, L- alakú, a baloldali szárny 
csatlakozik a főépület mellett álló kezelő he-
lyiségbe. Itt történik az állatorvosi ellátás, a 
bekosarazás és minden egyéb kiegészítő te-
vékenység.

A dúcból a galambok 3 kiugró szekción 
keresztül tudnak kimenni, illetve bejönni. Itt 
vannak elhelyezve az antennák és minden 
bejáró előtt nagyterületű leszállódeszka van. 
A belső kiképzés szokványos ülőszekrényes 
kivitel, tágas, jól szellőző dúcrészek állnak 
a galambok rendelkezésére. A nagylégterű 
férőhelyek ellenére a galambok kezesek, 
látszik, hogy a gondozók sokat foglalkoznak 
velük.

A dúcban mindent végignéztünk, főleg a 
verseny szakszerűségével kapcsolatos beren-
dezéseket, beugrókat, antennákat és mindent 
rendben találtunk.

Délután 4 órakor megkezdődött a kosara-
zás. Molnár Mihály alelnök sporttárs a köz-
ponti antennát ellenőrizte, ahol két monitor 
is el volt helyezve melyeken az egész műve-
let pontosan követhető volt. Én a galambok 
antennára helyezését és a vele kapcsolatos 
műveleteket – a kihordás, antennára tartás, 
kosárba rakás – ellenőriztem.

Az időjárás sajnos nem kedvezett, így a 
konténerbe rakott galambokkal egyelőre 
nem indultak el. Felmerült, hogy az eredeti-
leg eltervezett feleresztési hely helyett (400 
km), ha másnap reggel is rossz lesz az idő, 
egy közelebbi (345 km Pont-au-Mouson) 
helyen lesz a start. Erről döntés született és a 
gépkocsi elindult. A z időjárás sajnos másnap 
reggelig sem változott, esett az eső és vastag 
felhőrétegeket fújt az erős szél. A tervezett 
korai engedésről szó sem lehetett.

Újabb megbeszélés, kapcsolat a gépkocsi-
val, az idő ott is nagyon rossz. Kicsit később 
az internetes előrejelzés gyors javulást mu-
tatott a felengedési helyen is és Fritzlarban 
is. A jelzés jónak bizonyult és néhány óra 
elteltével egészen elfogadható idő alakult ki. 

Az eső elállt, a felhők szakadoztak, ki-kibujt 
a nap, a galambok 10.45-kor lettek felen-
gedve. A vendégek már erősen gyülekeztek 
és bár a felengedés későbbre sikerült, senki 
nem unatkozott. Az udvaron állt egy jókora 
sör-stand, mellette a Rhönfried cég állított 
egy standot, ahol takarmány-kiegészítők, 
keverék takarmányok és minden, ami a pos-
tagalambsporthoz kell, megtalálható volt. Az 
emeletes főépület mellett, ahol a gondozók 
laknak, az elmaradhatatlan roston sült kol-
bász árasztotta a finom illatokat, míg a dísz-
terem alsó harmadában legalább 15 féle hi-
deg-meleg ételféleségből lehetett választani.

Péntek délutántól még egy izgalmas elfog-
laltság állt a galambászok rendelkezésére, 
nevezetesen Helmut Ganz sporttárs 40 évi 
galambászkodás után, mint mondta, pihe-
nőre vonul. Tudni kell róla hogy a csaknem 
1000 dúcot számláló régió egyik legerősebb 
versenyzője volt. Dúcában számtalan vi-
lágklasszis galamb költött és versenyzett. 
A dúc legeredményesebb vonala a belga 
Verbruggen világhírű Kletskopja, aminek 
egy évben 9 utódja repült 11-13 helyezést. 
De voltak ott más világhírű galambok is, 
mint Gaby Vandenabeelék, Eijerkampok, 
Günter Prangek és a legendás Boris utódjai. 
A tenyészgalambok  már korábban árverés-
re kerültek, most a versenygalambokon (60 
galamb) van a sor. A galambok un. néma ár-
veréssel kerültek kiárusításra, ami abból áll, 
hogy a galamb származási lapja alá tesznek 
egy üres lapot, amire felkerül az indulási ár, 
a 100 EU. A lapra azután mindenki beírta a 
maga ajánlatát. A licit szombat 13 óráig tar-
tott és a legutoljára beirt licit árért ment el a 
galamb. A legtöbb érdeklődő a környező ga-
lambászokból került ki, mivel ők ismerték az 
állomány értékét. Többen nyilatkoztak, saj-
nálják Ganz sporttárs visszavonulását, mivel 
ő hozta be mindig a legjobb galambokat és 
tőle tudták erősíteni a saját állományukat. 
Helmut Ganz viszont azt mondta, van egy 
nyaralója már 20 éve Malorkán és a galam-
bok miatt sosem tudta magát ott kipihenni. 
Az egész család élvezte a kitűnő nyaralási le-
hetőséget, ő viszont mindig lemaradt. Most 
elhatározta legalább két évet eltölt Malorkán 
és igazán kipiheni magát.

Az árverés végeztével a hangulat érezhe-
tően fokozódott, pedig a rendezők még egy 
harmonikásról is gondoskodtak, aki jobbnál-
jobb tiroli foxtrottokkal bűvölte el a nagyszá-
mú vendégsereget. Ennek ellenére minden 
szem az égre meredt, a fotósok, videósok 
ide-oda szaladgáltak, hogy az érkezés pilla-
natában a lehető legjobb helyről és állásból 
tudják rögzíteni a verseny legnagyobb ese-
ményét, az első galamb(ok) érkezését. Ez 
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Kiegészítés Száraz György szakíró 2010. június 
havi szaklapban megjelent Bakonyalja-Maroshegy 
Versenykerület díjkiosztó 2009. című cikkéhez.

Tisztelt Száraz György úr!

Véleményünk szerint, ha egy újságírót bármilyen 
rendezvény tudósítására meghívnak, akkor neki az 
ott történt eseményekről az olvasóját tárgyszerűen 
és teljes körűen kell tájékoztatnia. Tudomásunk sze-
rint a díjkiosztó ünnepségen történt ott még egy-két 
olyan eset, amit Ön szándékosan elhallgatott.

Fogadott prókátorként oda nem illő módon bele-
keveri a cikkében negatív értelemben a 13. Tagszö-
vetséget, megénekelve a Nagy Fehérvár Tagszö-
vetség osztódását. A 13. Tagszövetség vezetésének 
Komlódy Ferenc örökös elnök után maradt űrt nem 
egyszerű dolog betölteni. Kérdezzük, hogy miért van 
szükség arra, hogy Ön még öntse az olajat a tűzre?

Tájékoztatni kívánjuk, hogy a Bakonyalja - 
Maroshegy Röpcsoport 2009. évben külön utakat 
járva a 13. tagszövetség nem meghatározó versenyző 
csoport volt. Szíveskedjék erről meggyőződni úgy, 
hogy a honlapunkon utána néz a 2009. évi eredmény 
listáinkon a röpcsoport versenyzői létszámának.

Amennyiben Ön vette volna a fáradtságot, akkor 
részt vehetett volna a mintegy 290 fős tagságunkat 
képviselő közgyűlésünkön és meggyőződhetett vol-
na arról, hogy a Tagszövetség az eligazolók nélkül 
mennyire egységes és hogy a rendezvényünk egymás 
véleményét tiszteletben tartó, alkotó hangulatban 
zajlott le.

Javasoljuk, hogy azt tegye közzé a szaklapban, 
hogy egyes sporttársak különböző egyéni érdekeik 
előtérbe helyezésével miért próbálják bomlasztani az 
életképes közösségeket.

A mi esetünkben az lett volna a korrekt a teljesebb 
tájékoztatás érdekében, ha felkeresi a tagszövetség 
felelős vezetőit és tájékozódva, nem egyoldalú in-
formációk alapján formál véleményt. Kérjük, hogy a 
jövőben, ha tagszövetségünkkel kapcsolatban bármi-
lyen tájékoztatást ad, szíveskedjék azt a tagszövetség 
vezetésével egyeztetni.

Szakíróként azt várjuk el Öntől, hogy a Magyar 
Postagalambsport fejlődésének érdekében független 
és előre mutató szakmai cikkeket publikáljon a szak-
lapunkban.

Székesfehérvár; 2010. június 24.

Sporttársi üdvözlettel:
Vincz István 

Tagszövetségi Elnök

nem is váratott sokáig magára. A dúc háta mögötti kiserdő akácfái 
fölött hirtelen megjelent az első csapat, ami meghozta az örömöt, de 
az ürömöt is. A csapat ugyanis 24 galambból állt és ezzel a „kocka el 
volt vetve”, mert azt jelentette, hogy minden díj ami ki volt írva, egy 
csapásra elkelt. A nézősereg betódult a díszterembe, ahol a galambok 
érkezését a fali óriás kivetítőn lehetett nyomon követni. A verseny 
most azon dőlt el, hogy melyik galamb ugrik be legügyesebben. A je-
lenet érdekességéhez az is hozzátartozik, hogy a három beugró közül 
mind a 24 galamb a középső beugrón landolt, ahol aztán nagy tüleke-
dés kezdődött az antenna előtt a szűk bejáró nyílás megszerzésért. Itt 
tehát a szerencse döntött. A teremben a kivetítőn megjelent minden 
egyes gyűrűszámot nagy ováció fogadott, hiszen ezek nagy része már 
értékes díjat jelentett. Ehhez még tudni kell, hogy a Német Grand 
Prix mellett az FCI is képviselte magát a versenyen, amivel a díjazá-
sok lehetősége csaknem megduplázódott. A kiírás lehetőséget adott 
minden résztvevőnek, hogy a két verseny közül melyiket válassza, 
vagy akár részt vesz mindkettőn.

A galambok ezután is kis csapatokban érkeztek, folyt a gépi fel-
dolgozás és a díjlista befejezése után megkezdődött a díjak átadása. 
A díszterem megtelt, a rendezők köszöntötték a megjelent sporttár-
sakat, vendégeket. Majd felkértek bennünket is, hogy mondjuk el az 
ellenőrzés tapasztalatait. Molnár Mihály sporttárs üdvözölte a részt-
vevőket a Magyar Szövetség és az FCI nevében, majd elmondta: „A 
verseny szervezése, lebonyolítása minden tekintetben korrekt volt, 
megfelelt úgy a szakmai, mint az állatvédelmi előírásoknak, szabály-
zatoknak.”

A díjnyertesek:
Német Grand Prix
1. Günter Schneemann  10 000.- EU
2. Günter Scheemann    5 000.- EU
3. Willi Vecqueray    4 500.- EU
4. Peter van de Merve    4 000.- EU
5. Karl-Heinz Greiner    3 500.- EU
6. Bergholz&Banasch    3 000.- EU
1. Ász és autónyerő  Günter Schneemann
  Opel Corsa 12.000.- EU
FCI Világszövetség
1. Wissemann S&H    2 062.5.- EU
2. Günter Schneemann    1 650.- EU
3. Günter Schneemann       825.- EU
4. Willi Vecqueray       235.71.- EU
5. Hermann Meyer       235.71.- EU
6. Thorsten  Daum&Finn       235.71.- EU
1. Ász: Günter Schneemann   7 550.- EU
A két versenyre összesen 600 galamb érkezett, ebből 380 a Grand 

Prixre és 220 az FCI kiírásra. Az utolsó útra 333 galamb maradt, 198 
a Grand Prixre és 135 az FCI versenyre.

A díjkiosztó után megrendezett árverésen, mintegy 50 galamb ta-
lált gazdára, utána az online liciten még 122 galamb kelt el. A legma-
gasabb ár 1 100.- EU volt.

A nap hőse mindenképpen Günter Schneemann volt, aki – írd és 
mondd – egyedül 37 025.- EU-nyert. Aligha volt már ekkora nye-
remény tribün versenyen és nem is lesz egyhamar. Günter persze 
nagyon boldog volt és azt nyilatkozta: „Ez volt az a pillanat amiről 
álmodtam, amikor beneveztem a galambokat a Német Grand Prix 
Tribünversenyre”. Günter ekkor autóba ült és elrohant Kasselba, ami 
innen csupán 25 km-re van, elhozta a kislányát, akinek a vadonatúj 
Opel Corsat azonnal elajándékozta.

Günter boldogan fogadta a gratulációkat és örömében az ottlévő 
vendégseregnek, valamint a közreműködőknek azonnal rendelt egy 
hordó sört és egyéb italokat meg ételeket. Végül is mindenki nagyon 
jól érezte magát, igazi két galambász napot töltöttünk el Fritzlarba.

A Grand Prix jövőre is meg lesz rendezve, akit közelebbről érde-
kel, megtalálja a kiírást és a feltételeket a http://olympia-pigeons-
center.de honlapon. A rendezők mindenkit nagy szeretettel várnak.

Varga Antal
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Mátyás Dúc, S-05 Debrecen

Több oka volt, hogy távol Szekszárdtól, 
egy debreceni tenyésztőpáros bemutatására 
vállalkoztam.

Egyik ok volt, hogy a 10. Hajdú Tagszö-
vetségben az utóbbi két évben megnyerték 
az általános bajnokságot, és ehhez képest az 
évkönyvben alig tudtunk meg róluk valamit. 
További oknak tekinthető, hogy hozzájuk ke-
rült Nagypál Laci híres „Bélisze”, más nagy-
ágyúk és belga hírességek mellett. „Menj el 
hozzájuk, ha akarsz kiváló madarakat látni”- 
kaptam a biztatást Lacitól.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy 
az idei országos díjkiosztón derült ki, hogy a 
tandem idősebb tagját, Lajost, ezer éve isme-
rem, hiszen mindketten a BHG-nál dolgoz-
tunk, csak ő Debrecenben, én Szekszárdon. 
A 10.000 fős BHG-nak a budapesti mellett 
négy vidéki gyára is volt.

Egy augusztusi BHG-s sportnapon Debre-
cenből engedték az én galambjaimat, Szek-
szárdról pedig az ő személyes felügyelete 
mellett az ő galambjait. A szervezők galamb-
postával küldött üzenettel kívánták színesíte-
ni a jeles eseményt. Ennek persze van vagy 
25 éve. Akkor ő megnézte a madaraimat, 
most pedig javasolta, hogy viszonozzam a 
látogatást. Hát így jött össze a március 30-i. 
riport.

Az indulásról:
Természetesen a 64 éves Lajos indította a 

visszaemlékezést, aki már hét éves korában 
galambokat vitt a tanyára, ahol a hét gyer-
mekes család élt. Ezek között a madarak kö-
zött elvétve posták is akadtak, de feladatuk 

nem különbözött a többi galamb konyhát 
kiszolgáló tevékenységétől. Minden esetre 
a tollas állatkák iránti vonzalma egy életre 
kialakult benne.

1970-ben megnősült, a város peremén egy 
szoba-konyhás családi házacska is összejött. 
Ide az első 3 pár postát Mórról kapta, nővé-
re férjétől, aki postagalambász volt. Ezekhez 
az első „vérfrissítések” a debreceni piacról 
érkeztek. Első egyesületi tagságát 1975-ben 
létesítette. Ez a 203-as debreceni díszgalamb 
egyesület volt.

1977 végén egy galambász ismerős elvit-
te Derecskére, ahol megismerkedett Varró 
Jóskával, és Bagi Karcsival. Ők egyengették 
kezdeti botladozásait a postagalambászat 
terén. A decemberi kerületi kiállításon, Haj-
dúszoboszlón, segítségükkel megismerkedett 
Fogarasi Jóskával, az S-01 akkori elnökével, 
Országh Mihállyal az egyesület akkori pénz-
tárosával. Innét már csak egy lépés volt az út 
az S-01-es tagsághoz, ami 1978 januárjában 
be is következett.

Első versenyéve is 1978 volt. Szégyen ide, 
szégyen oda a 100 db benevezett galambból 
a versenyek végére mindössze 4 db maradt. 
Később az eredmények fokozatosan javultak, 
bár dobogó közelbe sosem került.

Még három dátum kívánkozik ide.1983-
ban a paramixó járvány majd az egész állo-
mányt elpusztította. 1985-ben Fogarasi Jós-
ka megalapította az S-05 egyesületet, ahová 
ő is átigazolt. Tizenkét éve pedig be kellett 
fejezni lakhelyén a versenyzést és szabad ga-
lambtartást, egy szomszédjába költözött idős 
házaspár sorozatos feljelentgetése miatt.

Napjainkban besegít Laci fiának az új mo-
dern dúc egy részének rendben tartásába, és 
mindabba, ami éppen adódik. Régi verseny-
dúcába pedig befogadott 15 pár zárt tenyész 
galambot, amelyek az új helyen már nem vol-
tak kényelmesen elhelyezhetők.

Két gyermeke közül Laci az idősebb, aki 
1975-ben született. Már botladozó babaként 
gyakori látogatója volt a földszintes galamb-
háznak, majd az általános iskola elvégzése 
után, 14 évesen lépett be az S-05-be. Ekkor 
már önálló kis dúccal rendelkezett a kert 
hátsó részében, édesapja dúcából saját ízlése 
szerint válogatott galambokkal. Rendre meg 
is előzte a versenyeken az „öreget”, amiért 
annak nem kevés évődésben volt része a ver-
senytársak részéről.

Első tanítómesterének Dézsi Lajos bácsit 
tekinti, akinél mindennapos vendég volt. Az 
ő ösztönzésére azonnal özvegy versenyzés-
sel indított, legjobb eredménye az egyesületi 
bajnokság harmadik helyezése volt.

Energiáit nem tékozolta el, keményen 
készítette elő mai eredményes életvitelét. A 
postagalambászatot mindvégig üdítő hob-
bynak tekintette. Debrecenben műszaki kö-
zépiskolában érettségizett, aktívan kézilab-
dázott, majd műszaki főiskolára iratkozott, 

ahol két diplomát szerzett. Közben bekapcso-
lódott a diák munkát koordináló „Melódiák” 
tevékenységébe, aminek Debrecenben 1999 
óta az elnöke.

2000. jelentős év számára, mert saját Kft-t 
alapít munkaerő kölcsönzés profilban.

2001-ben sikerült két egymás melletti ta-
nyát megvásárolnia Debrecen külterületén, a 
kiépülőben lévő ipari park peremén, ráadásul 
közel a szülői házhoz. Az első építmény a 15 
m hosszú emeletes galambház volt, ahová 
2002 áprilisában megindulhatott a galambok 
beköltöztetése. Laci innét számítja a rend-
kívül eredményes, „újkori” galambászatuk 
kezdetét. 2002-ben ismeri meg feleségét, aki 
nemcsak tolerálja férje hobbyját, de aktív se-
gítője is, hogy csak azt említsem, ő számolja 
a tagszövetség eredményeit. Három gyerme-
kük közül a 6 és 4 éves kislány óvodában 
volt, de a 6 hónapos kis legény a riport je-
lentős részében vidáman gőgicsélt édesanyja 
karjában.

Állomány építés:
Lajosnál már érintettem, hogy 1978-ig 

csak szedett-vedett galambokkal népesítet-
te be a dúcát, aminek következményeivel a 
versenyek során szembesült. Ezt követően 
már rangosabb galambok érkeztek Varró 
Jóskától, Bagi Karcsitól, majd fogarasi Jós-
kától, akinél annak allergiás problémái miatt 
dúcgondozást is vállalt. Vásárolt Pápáról is 
néhány galambot az akkor már jó nevű Né-
meth Istvántól, de szinte ezekkel egy időben 
érkezett meg hozzá a paramixó is, aminek 
következményeit korábban már érintettem. 
Laci kapott galambot Dézsi Lajostól, hoztak 
közösen Jencsel Gábortól, és Fogarasi Jóská-
val folyamatosan fennállt a kapcsolat.

2002-ben egy sereg galamb érkezett Béke 
Józseftől, majd amikor Fogarasi Jóska újra 
kezdett, a hajdúszoboszlói Kállay Gyulától 
hozott vissza a régi galambjaiból, amelyekből 
kb. tíz db Laci tenyész dúcába került. Ezek-
ből minden évben kiesik néhány jó galamb. 
Főleg egy sötét tojó és egy kék csapos hím 
emelkedett ki a kollekcióból. Ez utóbbiak 
mindmáig megvannak, Fábry véralapúak.

2003. a „fordulat éve”. Ekkor ismerkedett 
meg Nagypál Lacival, aki Gál Imrével közö-
sen galambászva Pest környékén évek óta a 
csúcson volt.

Az első találkozásra a Verseny utcai üzlet-
ben került sor. A téma a vitaminok, tápszerek, 
gyógyszerek használata volt, amiben ez idá-
ig semmilyen jártassággal nem rendelkezett. 
A beszélgetés eredménye távozóban a kocsi 
csomagtartójában volt lemérhető.

A másik eredmény, a 2004-re megrendelt 
20 db fiatal volt. Ehhez jött még 4 db aján-
dék fiatal, valamint a 4543-as sötét „alap 
hím”. A fiatalok között volt 3 db Bélisz uno-
ka, amelyek féltestvér gyerekeinek párosí-
tásából származtak, valamint két közvetlen 
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Bélisz gyerek, különböző hímtől. Ez utóbbi 
öt galamb máig a tenyész dúc lakója. Több 
kiemelkedő versenyző került ki alóluk.

2005-ben járt először Nagypállal Belgium-
ban. A Flor Engels dúcból 7 db galambot ho-
zott, amelyek főként 231-es unokák voltak. 
Ezt a látogatást 2006-ban és 2008-ban követ-
te a két újabb, amelyek eredményeként ma 
már 20 db körül mozog a közvetlen Engels 
galambok száma a Mátyás dúcban. Előbb a 
Marieke vonal lett megcélozva, majd 2008-
ban az Argenton x Marieke kombinációból 
hozott. Az Argenton 2005-ben nemzeti első 
volt erről a feleresztési helyről. Ez a galamb 
volt kézben a 2005. novemberi szaklapban 
megjelent fotón, ami a 2005. évi Budapest 
bajnok cikk illusztrációja. 2008-ban hozott 
még 3 db Marcellis galambot Berckmoes 
Eric-től (aki Marcellis halála után megvette 
annak házát galambokkal együtt), amelyek a 
híres Olimpiai bajnok Sprint közvetlen fiát és 
unokáit jelenti.

A Bélisz 2009 elején került Debrecenbe. A 
riport végeztével átmentünk Lajos portájára, 
hogy kézbe foghassam ezt a hírességet. 11 
éves kora ellenére ragyogóan néz ki. Köze-
pesnél erősebb, főleg csontozatra, habfehér 
orr és szemgyűrű, érdekes sötét üvegszem. 
Fotója korábban már több helyen megjelent, 
de az életben sokkal jobb.

A tenyészek már kb. 10 napos fiatalon 
ültek az új dúcban is, ahol két tojót kértem 
kézbe. Mint kiderült, mindkettőt Nagypál te-
nyésztette, és 2008-ban vásárolta őket Laci. 
Palás világos kovácsolt szín, kiváló tollazat, 
kiváló izomzat, csodás üvegszem. Mindket-
tőt G. Carteus galambok költötték.

Mindjárt adódott a kérdés, mely galambok 
adják a legjobb hosszú távú madarakat? A 
válasz szerint egy-két éven belül ez utóbbi-
aktól sokat várnak, de eddig a Bélisz vonal 
kombinálva a Kállay féle kék csapos hímmel, 
(1994-es születésű) valamint a még Dézsitől 
származó rokontenyésztett Symons tojóval, 
adta a hosszú távú bajnok galambokat.

Itt jegyzem meg, hogy 1990 októberében 
jártam Dézsi Lajosnál, aki a Symonsokat 
nagyon céltudatosan tenyésztette. Legalább 
kettő eredeti Konymán volt ott a szuper pár 
rokontenyésztett utódaiból, és több Erdélyi 
Bertalan Symonsaiból. Mint tudjuk, ezek 
Anker legelső Symonsaitól származtak. Így 
nem csoda, hogy rokontenyésztett utóduk 
emelt a Mátyás dúc színvonalán.

A tenyészgalambok kiválasztásánál arra 
törekszenek, hogy a lehető legkiválóbb tulaj-
donságokkal felruházott egyedeket szerezzék 
be. Bármilyen híres a galamb származása, 
amennyiben két év alatt nem produkál re-
ményt keltő utódot, a rákövetkező évben már 
másik „újonc” foglalja a fészkét.

Utolsóként említek meg egy kiemelke-
dő tenyész hímet, ami kézben is volt. Ez a 
Nagypál féle 1008-as pikkelyes, amely 2003. 
évben „A” kategória győztes volt, számos 
tagszövetségi I. díjjal a háta mögött. A te-

nyésztésben is hasonló sikereket ér el, évente 
ad egy-egy szuper versenyzőt, 2010-ben egy 
egyéves Carteus tojó a párja.

A dúc
Magán viseli a belgiumi látogatások nyo-

mait. Az épület 15 méter hosszú, 5 m széles. 
Alul tároló és kiszolgáló helyiségek, ahol az 
egyesületi gyűjtések számára is van hely, felül 
8 részre osztott tér a galambok számára.

A szélességből durván egy méter külső 
terasz, majd egy műanyaggal borított hom-
lokzati rész következik a bejárókkal, belül 
pedig végig egy kb. egy méter széles folyo-
só. A belső terek lécekkel vannak tér-elvá-
lasztva, a folyosó felé tolóajtók nyílnak. A 
hosszból 10 méter a versenyzőké, öt részre 
osztva, majd a maradék 5 méteren két rész 
a tenyészeké, egy rész a fiataloké. A ver-
senyzők részére 55 fészekfülke áll rendelke-
zésre. Az épület déli tájolású, ott jártamkor 
sütött a nap, a belső terek fényárban úsztak. 
A hullámpala féltető a homlokzat felé lejt, a 
csatorna műanyag fonattal van fedve a pan-
gó víz kiküszöbölése céljából.

A padlót 22 mm-es OSB lap képezi, a 
mennyezetet 50mm-es hungarocell borítja. 
Takarítás télen, nyáron naponta, fürdetés a 
teraszon.

A versenyek előkészítése:
Az oltásokkal indul, még előző év no-

vemberében, amikor vége a vedlésnek, és 
a hideg még nem gyengíti a megfelelő im-
mun választ. Először paramixó ellen vakci-
náznak Columbi 2-vel, majd kb. egy hónap 
elteltével Salmovac-kal, salmonella ellen. 
A január a féregtelenítéssel indul. 2010-ben 
Ascapilla kapszulát alkalmaztak. Februárban 
egy maguk keverte gyógyszer kombináció-
val 10 napos kúra következik. Ez doxiciklin, 
oxitetraciklin és ronidazol keveréke. Miután 
a februárban összeállított tenyészek letojtak, 
7 napig kezelik az egész állományt légútra, 
Floronnal. A kúraszerű beavatkozások az 
első versenyt megelőző hétvégén fejeződnek 

be, amikor három nap egymásután minden 
galamb kap a csőrébe ¼ Kliont.

Nagyfertőtlenítés a versenyzők összeál-
lítása előtt, és a versenyek befejeztével tör-
ténik. A lemosó szerű permetezést elég erős 
koncentrációjú Hypó és Virocid keverékével 
végzik. Versenyek közben is legalább két al-
kalommal kipermetezik a dúcot, de ilyenkor 
a vízben már csak Virocid kerül. Ezt álta-
lában a gyűjtést követően végzik, amikor a 
fészkekben többnyire csak tojások vannak, a 
galambok pedig úton.

A versenyzőket április elején állítják össze, 
és több magántréninget végeznek a kerületi 
gyakorló utak előtt.

Versenyek közben:
Nagyon meglepett, hogy utóbbi, legsike-

resebb éveikben versenyzőiket természetes 
módon, fészekről röptetik, miután előzőleg 
három évig özvegy hímekkel, majd 2006-ban 
totál özvegységben versenyeztek.

Az összeállításnál ügyelnek arra, hogy az 
első versenyre 5-10 napos tojásról tudják kül-
deni a versenyzőiket. Mind az első, mind a 
második letojásnál hagyják kikelni a fiatalo-
kat, de csak egyesével, és 14-15 napos korig 
nevelhetik őket, aztán kikerülnek a fészek-
ből. Az utolsó versenyeknél már a harmadik 
garnitúra tojáson ülnek, de ezeket már nem 
engedik kikelni.

Komoly szerepet tulajdonítanak a magán-
tréningeknek. Hetente négyszer, vasárnap, 
kedden, szerdán és csütörtökön, kora hajnal-
ban, kosárba kerül a garnitúra. Irány a Hor-
tobágy, ami 30 km., start hímek tojók együtt. 
Egy órás a ház körüli tréning, ha valamiért 
Hortobágy kimarad. Ez alól csak azok a tojók 
kapnak felmentést, amelyek alatt éppen pat-
togó tojás, vagy néhány napos fiatal van.

Véleményük szerint a tojók 5-17 napos to-
jásról, a hímek fiatalról, nem rosszabbak az 
özvegyeknél, természetesen az ő szisztémá-
juk alkalmazása mellett. Kellő, és folyamatos 
megfigyelés esetén talán még a csapatkivá-
lasztás is biztonságosabb. Erre különösen 



12 2010. július

ebben az évben lesz nagy szükség, mert tagszövetségük áttért az egy 
csapatos bajnokságra. Ők pedig 93 db. galambot neveztek, és zömü-
ket útról-útra küldeni szeretnék.

A versenyek szombaton vannak. Fogadás Verhellen teával, benne 
májvédő (pl. Heparenol), Avipharm, kevés méz és kevés citromlé. 
Este tiszta víz.

A gyógyszerezésnek megvan a kialakított rendszere, de ebbe 
beleszólhat a három hetente beküldött trágyaminta vizsgálati 
eredménye is. Vasárnap és hétfőn adnak gyógyszert. Az antibio-
tikum az utóbbi években Floron, ami a légút rendben tartására, 
de kólira is jó.

Trichóra kéthetente kezelnek, szintén vasárnap és hétfőn. Egyik al-
kalommal 5%-os Ronidazollal, majd midkét napon 1/6-od Klionnal. 
A májvédőt annyira fontosnak tartják, hogy hétfőn este, és kedden 
egész nap az ivóvízbe kerül.

Kedden komplex vitamin következik, többnyire Gervit-W, meny-
nyiségét fokozatosan igazítják a versenyek erősségéhez. Szerdán 
Blitzform kerül a vízbe, majd csütörtökön B komplex vitamin. Pénte-
ken, a gyűjtés napján a víz tiszta.

Hétfőn fürdetnek a kinti teraszon, a vízbe fürdősó kerül.
A takarmány készen vásárolt keverék. A diétást nemcsak foga-

dásnál, de például rövidtávú utaknál egészen szerdáig etetik. Aztán 
Jóker a csütörtöki két etetésnél, majd a gyűjtés napján kevés diétás. 
Amennyiben csak tojások vannak a fészekben, semmi takarmány. 
Természetesen ezt csak a szezont bevezető rövidtávú versenyeknél 
alkalmazzák. Később mindég az erősebb táv takarmányozási sziszté-
mája érvényesül.

Például középtávnál öt etetésnél adják a Jóker verseny keveréket, 
kedd este, szerdán és csütörtökön. A hosszú távnál speciális megol-
dást dolgoztak ki, a diétás takarmány rovására.

Mindig közös etetőben etetnek, fészekben nem. Mogyorót, ken-
dermagot, zöldet nem etetnek. Amennyiben több aprómagot tartanak 
szükségesnek, egy-két etetés erejéig a Jóker helyett több ilyen magot 
tartalmazó Rönfried Show keveréket vetnek be.

Az ásványi anyag ellátásra nagy súlyt helyeznek. Hat-hét féle ösz-
szetevőből állítják össze, és naponta frissen adják a galamboknak. 
Korall gritt, kagyló zúzalék, más Rönfried szer, de Röpte, Kondifix 
is bekerül a mixbe.

Versenyek után:
Nagyfertőtlenítés, és egy 7 napos gyógyszerkúra követi a szezon 

befejeztét. Baycox és ciklinek kerülnek a vízbe. A versenyzők egészen 
a szeptember végi szétválasztásig tojáson ülnek, fiatal nevelés nincs. 
A szétválasztás a fiatalok röptetésének befejezéséhez van igazítva. A 
nagyvedlés normális bonyolításához kellő nyugalom van biztosítva, a 
takarmány a lehető legerősebb.

Tenyészek és fiatalok:
A tenyészek április elején tojnak másodszor. Az ebből kikelt fia-

talok leválasztása után gyakorlatilag pihenőbe kerülnek. Egy-két át-
párosítás tesztelési céllal történhet. Többnyire keresztezést végeznek, 
talán a Bélisz vonal az egyedüli kivétel. Például ebben az évben sincs 
tisztán Engels párosítás.

Galambot nem adnak el. Saját részre általában 120 db fiatalt enged-
nek ki ebből a két keltésből, és július végén már megkezdik kemény 
tréningeztetésüket. Különböző irányból, egyesével történő felengedés 
mellett, igen sok tréninget kap az utánpótlás. Mire indulnak a tagszö-
vetségi versenyek, ők is eljutnak Hatvanig, ami 140 km. Ekkorra már 
selejtezésre kerül, vagy elvész 25-30 db.

A tagszövetségi gyakorló utakat kihagyják, az első versenynél kap-
csolódnak be. A program többnyire öt versenyből áll, a vége Pandorf, 
ami 360 km. Általában szerveznek még egy külön utat nagyobb tá-
volságról.

Következik egy utóselejtezés, majd nemek szerinti szétválasztás. 
Így fejeződik be az éves versenyszezon.

Kiemelkedő versenyzők és származásuk:

06 10 17053 T 
apja:  01 01 1008 H Nagypál László, 
anyja:  Gombos Béla tojó
Eredmények:
Bicske  2009.05.02. 222 km röpcsoporti 1.  1628 galambból
Bicske 2008.06.07 222 km röpcsoporti  6.  1578 galambból

2008. Rövidtávú tagszövetségi championbajnokság 4.
2008. Általános távú tagszövetségi championbajnokság  1.
2009. Rövidtávú tagszövetségi championbajnokság 1.
2009. Általános távú tagszövetségi championbajnokság 4.

07 10 27021 H 
apja:  01 01 1008 H Nagypál László, 
anyja:  06 10 17096 T két originál Engelsből
Eredmények:
2009. Rövidtávú tagszövetségi championbajnokság  2.

08 D202022 H 
apja:  01 01 1008 H Nagypál László, 
anyja:  B 06 6411288
Eredmények:
2009-ben 9 útból 8 tagszövetségi helyezés

07 10 27090 H 
apja:  04 01 66225 H Bélisz tojó fia, 
anyja:  99 10 6871 T Fábry
Eredmények: 
Győr 2008.05.17. 294 km tagszövetségi 16. 5192 galambból
Móvár 2008.05.24. 325 km röpcsoporti 22. 2158 galambból
Bicske 2008.05.31. 222 km tagszövetségi 15. 3311 galambból
Komárom  2009.05.09. 258 km tagszövetségi 2. 3970 galambból

2008-ben 8 útból 7 tagszövetségi helyezés
2009-ben 9 útból 8 tagszövetségi helyezés

08 D202036 H 
apja:  B 05 6435236 Orig. Engels, 
anyja:  07 50 33057 T Béliszre erősen rokontenyésztett
Eredmények: 
Móvár 2009.05.16. 325 km Tagszövetségi 1. 3933 galambból
2010-ben 8 útból 7 tagszövetségi helyezés

Úgy gondolom, hogy a leírtak ismét azt bizonyítják, hogy sportunk-
ban a sikerhez több út vezet. A céltudatos és kemény munka viszont 
elengedhetetlen. Kívánom mindkét Mátyásnak, hogy az eredmények 
a jövőben se maradjanak el.

Tamás István
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Díjkiosztóra emlékezés
A nagyon sokadik díjkiosztó ünnepség-

re került sor a hatvani V-04 Postagalamb 
Sportegyesületnél a Klubhelyiségben 2009. 
12. 12-én délután 16 órai kezdettel. Meg-
hívottak csak a saját tagság volt. Csaknem 
mindenki jelen volt ezen a történésen. 
Hartman elnök sporttárs megnyitotta az 
eseményt, Üdvözölte a résztvevőket. Hat-
vanban az alakítás 1934 óta részt vesznek, 
mert már volt belőle az elmúlt időszakban. 
Megtanulták azt is, hogy az évek, évtizedek 
kemény munkát, versenyzést igényeltek 
minden résztvevő részére, ha maradandó 
sikereket akartak elérni. Nagy összmunká-
ra és összefogásra volt szükség, mert így 
kovácsolódhatott össze egy teljesítő képes 
közösség. Szerencsére az elmúlt időszak-
ban a halálesetek és távozások ellenére a 
társaság fennmaradt és cselekvő képessége 
sem csökkent. Az igaz hogy az elég gyakori 
tagszövetség változás és egyéb változások 
sokban hátráltatták a kis közösség munká-
ját, eredményességét. A világháborúban 
lezajló gazdasági események visszafogó 
hatással voltak. Azonban a tagság ereje és 
kitartása oda vezetett, hogy napjainkban is 
az eredmények jöttek valamilyen szinten. 
Mindig el lehet mondani, hogy lehetett vol-
na jobb is, de ettől rosszabb ne legyen.

Hartman elnök sporttárs először is ki-
osztotta gépi lista formájában személyen-
ként a versenyekben résztvevő galambok 
felsorolását, amelyet érdemes a további-
akban is megtartani.

Felsorolta a helyezési sorszámokat, ki 
hányadik lett az egyesületi versenyben. 
A Tagszövetségi versenyekről mindenki 
korábban megkapta az Évkönyvet. Helye-
zésekre oklevelek kiosztására is sor került. 
Ezután a Vándor-serlegek és egyéb díjak 
kiosztására került sor. Az évek óta elhalá-
lozott volt sporttársaink emlékére alapított 
díjak, serlegek az alábbiak szerint kerültek 
átadásra: Kiss József részére Tóth József 
vándorserleg; Zsigri Sándor részére Takács 
János vándorserleg, Juhász János vándor-
serleg; Hartman István részére Tőzsér 
Tibor vándorserleg; Kiss József részé-
re Ifj. Kiss József emlékserleg (halálára 
alapított); Nagy László pénztáros 58 év 
tagsága megbecsülésére oklevelet kapott. 
Csörgi László az országos Marathon ver-
senyben ért el jó helyezéseket. Tóth Lász-
ló Melkből ért el jó eredményt, ez lett dí-
jazva. Burst Attila 2 db serleget ajánlott 
fel jutalmazásra, melyek átadásra kerül-
tek a helyszínen. Az egyesület további 
díjakat nem adott ki. A szükséges további 
felsorolások az alábbiak: 

Egyesületi rövidtávú bajnokság:
1. Kiss József
2. Hartman István
3. I. Tóth András
4. Gulyás Gábor
5. Kiss József
6. Hartman István
7. Zsigri Sándor
8. Tóth László
9. Csörgi László
10. Tóth László

12 út alapján oklevél:
Egyesületi általános távú csapatbaj-

nokság:
1. Kiss József
2. Hartman István
3. Gulyás Gábor

Általános távú egyesületi champion 
hím: Kiss József 07-07-06552 H

Általános távú egyesületi champion 
tojó: Hartman István 06-07-94534 T

Általános távú egyesületi champion 
egyéves galambok hím: Hartman István 
08-07-16376 H

Általános távú egyesületi champion 
egyéves galambok tojó: Hartman István 
08-07-16383 T

Fiatalok versenye 4 út alapján 5 be-
futós csapat bajnokság:

1. Kiss József l csapat
2. Kiss József l csapat
3. Hartman István l csapat
Általános távú egyesületi champion 

bajnok: Hartman István 09-07-22657
A bajnokokat serleggel és oklevéllel dí-

jaztuk a többi helyezettnek oklevéllel kö-
szöntük meg a 2009. évi galambászatban 
elért eredményüket.

Középtávú csapatbajnokság:
1. Kiss József
2. Hartman István
3. I. Tóth András
4. Gulyás Gábor
5. Zsigri Sándor
6. Kiss József
7. Rostás János
8. Hartman István
9. Tóth László
10. Csörgi László
Hosszú távú bajnokság:
1. Kiss József
2. Gulyás Gábor
3. Hartman István
4. Hartman István
5. Zsigri Sándor

6. I. Tóth András
7. Rostás János
8. Kovács János
9. Csörgi László
10. Tóth László

Champion bajnokság:
Hímek és tojók kategóriáknál együttvé-

ve hasonló sorrend alakult ki, mint az elő-
zőekben, kiemelve az 5 első helyezésig:

Kiss József, Hartman István, Gulyás 
Gábor, Tóth László, Rostás János.

Részletesebb felsorolás minden kate-
góriában megtalálható a Hatvan és kör-
nyéke Tagszövetség 2009. Évkönyvében.

Általános távú bajnokság
1. Kiss József
2. Hartman István
3. Gulyás Gábor
4. I. Tóth István
5. Zsigri Sándor
6. Hartman István
7. Rostás János
8. Csörgi László
9. Tóth László
10. Kovács János
 
l évesek champion bajnoksága hím 

kategória:
1. Hartman István
2. Kiss József
4. Rostás János
5. Hartman István
6. Hartman István
7. Hartman István
8. I. Tóth András
9. Gulyás Gábor
10. Hartman István
 
Tojó kategória:
1. Hartman István
2. Csörgi László
3. Tóth László
4. Tóth László
5. Hartman István
6. Csörgi László
 
A többi eredmény közlése helyszűke 

miatt nem volt lehetséges. A díjak kiosz-
tása után került sor az ízletes babgulyás 
vacsorára, a résztvevők megelégedésére. 
Majd kávé, ital fogyasztására beszélgetés 
közben került sor, felidézve egy-két szto-
ri történetét, gondolatban készülgetve a 
jövő évi 2010. év versenyfelkészülésekre, 
a még jobb eredmény érdekében.

Nagy László
V-04
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Különös nász: macskabagoly és galamb egy fészekben
Megrökönyödve álltak a madártani 

szakemberek a regenyei haranglábban 
kialakított költőláda előtt. Itt ugyanis 
egy macskabagoly család lakott, rendsze-
res táplálékukkal, egy házigalamb párral 
együtt, tökéletes szimbiózisban.

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület rendszeresen helyez ki temp-
lomtornyokba költőládákat, ezek mintegy 
10%-át rendszeresen macskabaglyok 
foglalják el. Ez a bagolyfaj a kisemlősök 
mellett szívesen zsákmányol madarakat is. 
A verébtől a rigó nagyságú fajokig semmi 
sincs előle biztonságban, de találtak már 
szarkamaradványokat is az egyik költőhe-
lyen. A tornyokban fészkelő házigalambok 
szintén szerepelnek tápláléklistáján: a ki-
fejlett példányokat és a fiókákat egyaránt 
megfogja a macskabagoly. Erről a költő-
ládákban felhalmozódó tollmaradványok 
szolgálnak ékes bizonyítékul.

A ragadozó és zsákmányállat viszonya 
tehát egyértelmű, ezért is okozott meglepe-
tést a szakemberek számára, hogy a regenyei 
haranglábban kihelyezett költőládában a két 

faj társbérletben él egymással. Az idei első 
ellenőrzés során a két részre osztott fész-
kelő alkalmatosság belső rekeszében négy, 
már kirepülés előtt álló macskabagoly-fi-
ókát, a külső rekeszben két tojáson kotló 
házigalambot találtunk. Egyértelmű, hogy 
a galamb már a macskabaglyok költésé-
nek megkezdése után rakta le a tojásokat, 
a baglyok pedig tűrték a zsákmányállat 
betolakodását. Hasonló társbérlettel a ba-
golytelepítés közel három évtizedes törté-
netében még nem találkoztak a madártan-
nal foglalkozó baranyai civilek.

Az esetre talán az adhat magyarázatot, 
hogy a ragadozó madarak a fészkelőhelyek 
szűkebb környezetében általában nem 
zsákmányolnak. Lehet, hogy a regenyei 
macskabaglyok esetében az ilyen terület 
nagysága csak a költőládára vagy a ha-
rangláb közvetlen környékére korlátozó-
dik. Ez persze csak találgatás, ha pedig a 
házigalambok ezt nem tudták pontosan, 
meglehetősen különös kockázatot vállaltak.

http://www.stop.hu/articles/article.
php?id=658224

Macskabagoly
(http://gyongybagoly.hu)

Postagalamb Internet helyett? 
Dél-Afrikában alternatív megoldásként szóba jöhet

Lassú és kritikán aluli internetkapcsolatát 
elégelte meg az a dél-afrikai vállalkozás, 
akik sajátos módszert eszeltek ki arra, hogy 
hangot adjanak elégedetlenségüknek: adat-
átviteli versenyt indítottak a netszolgáltató 
ADSL szélessáv, és egy postagalamb kö-
zött. Mindkettő versenyzőnek hasonló volt 
a feladata: a The Unlimited IT nevű szol-
gáltató egyik call centeréből indították útra 
az adatcsomagokat, nevezetesen 4 gigabyte 
adatot, az onnan 80 kilométerre fekvő köz-
pontba. A galamb nyert.

Winston galamb 11 hónaposan, ereje 
teljében tette meg az utat, pontosan 2 óra 
6 perc 57 másodperc alatt juttatta a célszer-
verre az adatokat. Az adathordozás a lábára 
erősített pendrive segítségével történt.

A repülés maga nem tartott több mint 
két órán keresztül, viszont mindenképpen 
bele kellett számolni az időeredménybe a 
korrekt végeredmény érdekében azt az időt 
is, ami az adatfolyam átmásolásához kel-
lett az USB tároló és a PC közt. A madár 
érkeztekor az ADSL-en küldött feltöltés 
még csak 4 százalék környékén mozgott.

Az Unlimited IT tizenegy call center tu-
lajdonosa Dél-Afrikában, és rendszeresen 
használják az internetet nagy méretű fájlok 
továbbítására. Végül azért döntöttek a ga-

lambposta mellett, mert megelégel-
ték világhálókapcsolatuk lassúságát.

Természetesen a célpontba ke-
rült internetszolgáltatója, a Telkom, 
amely történetesen a legnagyobb Dél-
Afrikában – hárítja a felelősséget. 
Szerintük ők mindent megtesznek 
annak érdekében, hogy klappoljanak 
a dolgok, s ezáltal nem az ő hibájuk 
a gyenge sávszél. Továbbá állítják, 
hogy a használatra vonatkozó intel-
meiket nem tartják be a felhasználók.

Bár a hírek nem nagyon említik, 
mekkora feltöltési sebességgel kel-
lett versenyeznie Winstonnak, de 
egy, az akció hivatalos honlapján 
olvasható komment szerint 1024 
kbps-t produkált a hálózat az adat-
csomag küldésekor, ami valóban 
messze alulmarad az elvárásoknak. Ahhoz, 
hogy a galambbal valóban versenyre tudjon 
kelni a sávszélesség, legalább 4 Mbps se-
bességgel kellett volna ringbe szállnia.

Afrika országaiban egyébként csak rendkí-
vül alacsony sávszélességű netre lehet előfi-
zetni, igen magas összegekért. Létezik olyan 
kelet-afrikai ország például, ahol nem keve-
sebb, mint 3000 dollárt is elkérnek havonta 
egy 1 mbit sebességű műholdas kapcsolatért.

Arról nem szól a fáma, hogy a figye-
lemfelkeltő akció után sikerült-e megem-
berelnie magát a Telkomnak, és ezáltal 
elfogadható körülményeket biztosítani a 
felhasználóknak. Viszont egy bizonyos: 
Winston lett a világ legnépszerűbb pos-
tagalambja, erre bizonyíték, hogy pár nap 
alatt a FaceBook-on közel 7000 rajongóra 
tett szert.

http://www.gamestar.hu/postagalamb-
internet-helyett.html

Hírek az Internetről
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Szarkosporidiózis 
Új végzetes fertőzés postagalambokban?

Dr. Michael Lierz állatorvos felkarol-
ta az ügyet, és a Berlini Szabad Egye-
tem számos állatorvos-tudományi in-
tézetének példaértékű együttműködése 
meglepő kutatási eredményre vezetett: a 
végzetesen megbetegedett postagalamb-
ok mellizomzatában tömegesen voltak 
fellelhetőek a Sarcocystis faleatulla faj-
hoz tartozó protozoonok!

A szarkosporídium tömlők ragado-
zókban található kokcidium fajokból 
alakulnak ki, és a ragadozók ürülékében 
kerülnek kiválasztásra. A szervezetbe 
való felvételt követően a kokcidiumok 
áthatolnak a galambok bélfalán, és a vér-
árammal eljutnak a mell- és szívizomzat-
ba. Itt 2 mm hosszú, és 20-50 µm széles 
szürke tömlőket képeznek, amelyek a 
szaporodási stádiumokat tartalmazzák. 
Szabad szemmel ezek az elszórt ciszták 
nem felismerhetőek. Csak mikroszkóp-
pal, hisztológiai módszerekkel azonosít-
hatóak a mellizomból vett metszetekből 
vagy csippentett mintákból. Az ilyen 
vizsgálatok nem szokásosak, épp ezért 
nem egyértelmű, hogy a betegség eddig 
nem volt ismert, vagy csak a postaga-
lambokban való jelentkezése újdonság.

A héja mint fertőzésforrás
A fertőződés szempontjából figyel-

met érdemel, hogy az 1. és 4. állomá-
nyokban a megbetegedések a hideg 
évszakban, vagyis télen jelentkeztek. 
Ebben az időszakban az éhség a kóbor-
ló héjákat a galambvolierekhez vonzza. 
A héják ragadozóként kokcidiumokkal 
fertőzöttek. Mindenesetre sürgősségi 
intézkedésként a volierek lefedésével a 
betegség további terjedését meg lehet-
ne akadályozni.

A zárt térben teleltetett tenyész-
galamboknál a szarkosporidium beteg-
ség nem jelentkezett.

Ez egyértelműen bizonyítja, hogy a 
betegség galambról galambra nem vagy 

alig terjed vagy fertőz – a fertőzésre tett 
kísérletek eddig valóban sikertelenek 
voltak.

Továbbra is fontos azonban a tömlők 
tömeges jelenléte a mellizomzatban, 
amely degenerációt (izomsorvadást) 
okoz, és így rendszerint súlyosan rontja a 
galambok röpképességét. A mellizomzat 
(M. pectoralis) a szárnyak mozgatásához 
(5–8 szárnycsapás másodpercenként) és 
a repüléshez magához elengedhetetlen. 
Még akkor is, ha a fertőzöttség enyhe, 
és nem vezet a madár pusztulásához, a 
komoly versenyeredményeket lehetet-
lenné teszi, vagy megmagyarázhatja egy 
díjnyertes galamb látszólag megmagya-
rázhatatlan elvesztését.

A betegség súlyossága az idegrendsze-
ri tünetek lefolyásán mérhető le (amelyek 
hasonlatosak a paramyxo-vírusos fertő-
zéshez), valamint a végzetes kimenetelen, 
amely a 4. sz. állományban 15 galamb 
pusztulását jelentette (az 1–3. állomá-
nyokban 47 madár hullott el). Ugyan-
akkor itt orsóférgesség (Ascarididae) is 
fennállt. Az agyi elváltozások hasonlóak 
voltak a paramyxo-vírusos (PMV) fertő-
zéseknél tapasztaltakhoz.

Az, hogy egy immungyengeség (orsó-
férgesség) miatt kialakult PMV-fertőzés 
hozzájárulhat-e a betegség súlyos, vég-
zetes lefolyásához, éppen ezért vitatott 
(Haider). Az 1. és 4. állományokban 
Colombovac-kal, illetve Lasovac-kal ol-
tást végeztek 3–4 héttel korábban. Pon-
tosan ennyi időre van szükség az erős 
immunitás kialakulásához. Az, hogy a 
PMV-fertőzés hozzájárulhat-e a beteg-
ség súlyos lefolyásához, csak paramyxo-
vírusok jelenlétét megállapító vírusdiag-
nosztikai vizsgálattal tisztázható minden 
kétséget kizáróan. Eddig hemagglutináló 
vírusokat csak az 1. állományból mutat-
tak ki. A szakirodalom azonban beszá-
mol szarkospiridiumok jelenlétéről is 
elhullott galambok agyában.

Ezért aztán az alapelv a régi: csak 
egészséges, fertőzésmentes (orsóférgek-
től mentes) galambokat oltsunk!

A beteg egyedek elkülönítése után 
végzett második oltás biztosítja a PMV-
fertőzés elleni védelmet.

Az állományok szanálását eddig csak 
kokcidiumok elleni korai, a betegség 
első jeleinél alkalmazott kezeléssel, a 
volierek befedésével, és a beteg galam-
bok elkülönítésével lehetett elérni. Az 
olyan galambok kezelése, amelyeknél 
a szarkosporídium tömlők lándzsa ala-
kú szaporodási stádiumaikkal már ron-
csolták a mellizomzatot, eddig nem járt 
sikerrel. További próbálkozásokra van 
szükség.

Az idegrendszeri tünetekkel 
(enkefalitisz) járó szarkosporídium töm-
lők okozta izomsorvadás (miozitisz) te-
hát végzetesen megbetegedett postaga-
lamboknál négy különböző állományból 
egyértelműen kimutatásra került. A repü-
lőizomzatot a lándzsa alakú szaporodási 
stádiumokkal (cystozoits merozoites) 
teli tömlők szétroncsolják.

Szakirodalom:
Avian Pathology (2009. április) 38 (2) 

121–128
„A novel Sarcocystis-associated 

encephalitis and myositis in racing 
pigeons.” P. Olias, A. D. Gruber, A. 0. 
Heydorn, A. Kohls, H. Mehldorn, H. M. 
Hafez, M. Lierz

Brieftaube 127 (2010.) Nr. 15

Előzmények: 2009. november végén a bernaui illetőségű Georg Krügertől kaptam 
egy telefonhívást. Az úr meglehetősen elkeseredettnek tűnt, mert galambjai egyre 
csak pusztultak. 25 évvel ezelőtt már megélte ugyanezt, akkor tudtunk neki segíteni. 
Leírása szerint a galambok tántorogva jártak, fejüket szokatlanul kiforgatva tartot-
ták, testükön rángások futottak végig, és leverten hevertek oldalukon vagy hátukon. 
2006-ban hasonló kép fogadott minket egy hosszú évek óta sikeres sporttársunknál. 
Időközben két további berlini tenyésztő is hasonló tapasztalatokról számolt be.

PROF. DR. SIEGFRIED GRUND ÉS DR. ANDREA KOHLS

Dr. Andrea Kohls
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2009 Utolsó nemzetközi versenye - Bangkok, Thaiföld
Azon szerencsések közé tartozom, aki 

személyesen tekinthette meg az FCI záró 
versenyét, az elefántok királyságában Thai-
földön. Ahogy a legenda mondja, a világot 
tartja négy elefánt lába, mint négy hatalmas 
bástya, ez lenne Sziám. Itt rengeteg a maláj 
és mind mosolyog rád. Bár egyhetes kint 
tartózkodásunk során nem láttuk a fehér ele-
fántot, de a Thai szövetség busásan kárpótolt 
bennünket. Már a reptéren vártak bennünket 
egy légkondicionált kis busszal a decemberi 
téli hidegben jól esett a hideg ásványvíz, ami 
a kocsi hűtőjéből előkerült ekkor a hőmérő 
higanyszála már + 35 Celsius fokon járt. Út-
ban a reptérről 2 x 7 sávos autópályán halad-
tunk az öt csillagos szállodánk az Emerald 
hotel felé, ami minden igényt kielégített.

Vendéglátóink, pazar vendéglátásról gon-
doskodtak az egy hetes programunkban. A 
szállodába való megérkezésünkkor, meg-
lepődve vettem tudomásul az asztalon a 
heti programot és a thai szövetség VIP-es 
nyakba akasztóját valamint a kézzel hímzett 
galambos pólót (a fényképeken jól látszik) 
mint ajándékot. Nagyon jóleső érzés volt a 
tizenhárom órás repülőút után, hogy ennyire 
törődnek velünk. Majd másnap reggel láto-
gatást tettünk a Thai szövetség székházába, 
amely egy négyemeletes épület földszintjén 
van. Ennek az épületnek 4 emeletén vannak 
a bangkoki FCI verseny galambjai. A szer-
vezők készségesen válaszoltak kérdéseinkre, 
így megtudtuk, hogy másnap kettős versenyt 
szerveznek a fiatal galamboknak a rövidebbik 
táv 400 km a hosszabbik 520 km. Másnap a 
galambok egy időben kerültek feleresztésre.

A hosszabb távon volt több induló. Szám 
szerint 1298 db és közel hatszáz a rövidebb 
útra. Egyébként mind a két versenyszámban 
voltak még magyar indulók is. A délutáni 
programban ebéd szerepelt Sonsak úr (thai 

elnök) otthonában, ahová a máltai elnökkel 
Rossi úrral voltunk hivatalosak. Este pedig a 
Kínai étteremben várt a külföldi vendégekre 
nem is tudom hány fogásos vacsora. Nem 
számoltam, de minimum húsz fogást tálaltak 
fel vendéglátóink és legnagyobb örömömre 
sör is volt a vacsorához bár megvallom már 
indulásunk előtt helyet adtam annak a félel-
memnek hátha nem ismerik a thaiak a sört, 
de szerencsére tévedtem. Végre eljött a ver-
seny napja melynek össz. díjazása 3.000.000 
bath, és ehhez jött a király és a királyné ku-
pái. Remekül megszerveztek mindent a he-
lyiek, igazán nem lehet panasz semmire. A 
földszinten hatalmas kivetítőn követhettük 
az érkező galambok nacionáléját és mel-
lette egy hatalmas plazma tévé biztosította 
a vizuális látványt az érkezőkről. Abban a 
szerencsés helyzetben vagyok, hogy magyar 
sikerről tudok beszámolni a 400 km távon 
tizedik Silai Ferenc galambja. Ahogy a ga-
lambok érkeztek úgy érkeztek a különféle 
jéghideg frissítők papaya, görögdinnye és 
más gyümölcsök, de természetesen a helyi 
sör a singha is előkerült a hűtőszekrényből. 

Az esti cocktail party előtt természetesen 
értékelni kellet a versenyt, az első négy ga-
lamb helyi tenyésztők állományából került 
ki. Az ismertebb európai nevek közül Emiel 
Denys galambja 9. helyezést ért el, az ér-
dekesség kedvéért 29. lett a belga Louis 
Vangramberen fekete babos galambja. 1298 
indulóból 520 km-en galambjai a 2010-es 
Gödöllői kiállítás üde színfoltjai voltak bár 
a szakértő látogatók egy része deresnek ti-
tulálta őket. 

Visszatérve a maláj fővároshoz felejthetet-
len élményben volt részünk az éjszakai hajó-
zás alkalmából ahol vendéglátóink megint 
kitettek magukért. Remek vacsora, pazar 
műsor, sztriptíz a hajón és természetesen fe-

detlen keblű lányokkal lehetett fotózkodni, 
a belga sporttársaknak ez nagyon tetszett. 
Majd elérkezett a díjkiosztó és az árverés 
ideje is, ami nem európai normák szerint 
zajlott. Az ő javukra nálunk elképzelhetet-
len lenne egy ötcsillagos szálloda gyönyörű 
halljában galamb árverést tartani. A rendet 
olyan sötét napszemüveges biztonsági em-
berek felügyelték amilyet csak filmeken 
szokott európai ember látni. Az ünnepélyes 
díjkiosztón cseréltek az élhelyezett galam-
bok gazdát, melyen jelen volt a Thai királyi 
család több tagjai is, köztük a király testvéré-
vel, aki természetesen galambász. 

Az értékes díjak átadására öt-hatszáz főnyi 
publikum gyűlt össze, melyet az FCI alelnö-
ke Bárdos István adott át a nyerteseknek. A 
pompás vacsora után ezek után pedig nívós 
galambokkal díszített nagyon szép Ajkai 
kristály ajándékokat adott Sonsak úrnak a 
király testvérének és Dao úrnak. Elkezdődött 
az igazi árverezés a kedélyek kicsit elszaba-
dultak. A galambokról véleményt az asztal-
társaságunkban ülő Emiel Denystől és a bel-
ga versenybizottság elnökétől kérték fel. 

Nem akarom túl hosszúra nyújtani az ár-
verési beszámolót, de a lényeget elmondva, 
az elsődíjas galamb 12 millió forintnak meg-
felelő helyi pénzért kelt el. Természetesen a 
mögötte végzők is számunkra horribilis ösz-
szegért cseréltek gazdát, Utazásunk végéhez 
közeledve elhagytuk a könnyen megszokott 
nyári meleget és hamarosan megérkeztünk 
a zord valóságba, az igazi télbe Helsinkibe 
ahol igazi hó pustolás fogadott bennünket, 
és hogy még jobban lehűljünk arról a Malév 
dolgozói gondoskodtak sztrájkjukkal, több 
mint három órás késéssel érkeztünk meg a 
Ferihegyre, de lemaradásunk az ázsiaiakkal 
szemben fényévnyire tehető. 

Gombos Lajos 
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Fiatal galambjaink vakcinázásának  
aktuális kérdései II.rész

A cikksorozat ebben a részében a 
salmonellosis és a galambhimlő elleni 
védelem gyakorlati teendőit tekintjük 
át. Talán még emlékeznek rá a sporttár-
sak, hogy az előző részben  volt szó a 
paramyxo-fertőzés elleni védelemről, 
amely kötelező a verseny és a kiállítási 
szabályzat szerint.

Sajnos, mi magyarok hajlamosak va-
gyok elsiklani azon dolgok fölött, ame-
lyek nem kötelezőek. Ez a hozzáállás 
a sportgalambászat területén is óriási 
problémákat okozhat! A salmonellosis 
és a galambhimlő elleni védekezéssel 
kapcsolatban kötelező érvényű előírá-
sok jelenleg nincsenek érvényben.

Emiatt a mentalitás miatt fordul elő 
a Salmonella baktérium a magyar 
galambállományokban igen nagy gya-
korisággal! Jelentőségét az is fokozza, 
hogy a galambászokat is megbetegít-
heti a Salmonella typhymurium var. 
copenhagen baktérium! Fontos tudni, 
hogy a szalmonellózis baktériumos 
megbetegedés, emiatt a betegség elleni 
védekezésben igen nagy jelentősége 
van a vakcinázás mellett a járvány-
védelmi szabályok betartásának. 

Tekintsük át azokat az egyszerűen 
betartható járványvédelmi szabályokat, 
amelyek betartásával megakadályozha-
tó a betegség behurcolása, ill. ha már 
fellép a betegség csökkenthetők a vesz-
teségek.

A betegség terjesztésében az egész-
ségesnek látszó, de a baktériumokat 
ürítő galambok a legfontosabbak! 
Fertőzési forrásnak tekinthető: a fertő-
zött bélsárral szennyezett takarmány, 
ivóvíz, tojás, etetők, itatók, alomanyag. 
A betegség széthurcolásáért a fertőzött 
madarakon kívül a vadmadarak, rág-
csálók, és a galambászok maguk is fe-
lelősek!

Mit tudunk tenni a fertőzés meg-
előzése érdekében?

Ha új galamb kerül a galambházba 
– legfontosabb teendőnk a karanténo-
zás, vagyis az elkülönítés a többi ma-
dártól! Az elkülönítés időtartama ideá-
lis esetben 6 hét legyen! Ezen időszak 
alatt érdemes a bélsárból bakteriológiai 
vizsgálatot végeztetni, illetve megelőző 
célzott antibiotikum-kezeléssel minimá-

lisra csökkenteni a szabálytalan idősza-
konként bekövetkező baktériumürítést. 
Fontos tisztában lennünk azzal, hogy a 
Salmonella csak időszakosan ürül a ma-
dár bélsarával, ezért egy negatív bél-
sárvizsgálat nem jelenti azt, hogy a 
galambunk mentes a Salmonella bak-
tériumtól! Legalább 3 hetenként elvég-
zett 3 negatív vizsgálat alapján mondha-
tó ki egy madár mentessége!

Rendszeres fertőtlenítéssel, takarí-
tással, az etetők, itatók tisztán tartásá-
val, verebek, rágcsálók távoltartásá-
val, cipőcserével, cipőfertőtlenítéssel, 
toxinkötő takarmányok adagolásával, 
probiotikumok rendszeres használatá-
val, a hajlamosító tényezők kiiktatásá-
val (gombatoxint tartalmaz, penészes 
takarmányok etetése, vírusos és parazi-
tás társfertőzések jelenléte, hideg kör-
nyezet…) megelőzhetjük a betegség 
kialakulását.

Ha felüti a betegség a fejét, a legfon-
tosabb a célzott, antibiotikum terá-
pia! A súlyosan beteg, legyengült ma-
darakat ki kell irtani! Valamelyik beteg 
madár bélsarából mintát kell venni bak-
tériumtenyésztésre. A laboratórium a 
baktérium kimutatásával egyidőben el-
végzi az ún. rezisztencia-vizsgálatot is, 
– azaz jelzi számunkra, hogy mely an-
tibiotikumokra érzékeny az adott bak-
tériumtörzs. Ennek a rezisztencia-vizs-
gálatnak az alapján végzett két hetes 
antibiotikumos kezelés után ellenőrizni 
kell, hogy üríti-e a madár a kórokozót, 
avagy sikeres volt-e a kezelésünk.  

A megelőzés legfontosabb részét 
képezi a vakcinázás! A vakcinázás 
nagyon hatékony, de ha nem kellően 
felkészített állományt vakcinázunk, 
komoly mellékhatásokra lehet számíta-
ni. Az is fontos, hogy a salmonellosis 
elleni vakcina beadása előtt és után öt 
nappal semmilyen antibiotikummal 
nem szabad kezelni az állományt! Min-
denképpen tanácsos a vakcinázás előtt 
állatorvos véleményét kikérni.  

Esős, csapadékos években gyakran je-
lenik meg galambállományokban a ga-
lambhimlő. A betegséget a himlővírus 
okozza, amely rovarok – elsősorban szú-
nyogok csípésével jut be a galambokba.

A tenyésztők körében elterjedt az a né-

zet, hogy ha himlővírussal már egyszer 
volt vakcinázva a madár, az élete végéig 
tartó védettséget kap. Ez nem így van! A 
természetes átvészelés bizonytalan im-
munitást ad. Évente érdemes állománya-
inkat galambhimlő vírusa ellen vakcináz-
ni, különösen igaz ez a fiatal galambok 
esetében és csapadékos évszakokban.

Sajnos, Magyarországon jelen-
leg nem kapható legálisan galambra 
törzskönyvezett galambhimlő elleni 
vakcina. Mi lehet mégis a megoldás? 
Tapasztalatom szerint baromfira 
törzskönyvezett baromfihimlő vak-
cinával is védekezhetünk.

Mire kell figyelni az oltás során? Mi-
vel ezt az oltóanyagot a bőrbe kell dör-
zsölni, néhány dolgot fontos ismerni. 
Az oltás helye a láb tollal borított alsó 
része, innen kell kb. 20-25 tollat kihúz-
ni, úgy hogy a tolltüsző ne vérezzen! A 
vérzés ugyanis csökkenti az oltás ered-
ményességét. Bedörzsölésnél mindig 
egy irányt kell alkalmazni, mivel az 
oda-vissza mozgatás kipréselheti a vak-
cinát a tolltüszőkből.

Az oltás megeredését 6-8 nap múlva 
ellenőrizni kell. Ha az oltás helyén nem 
alakulnak ki himlős göbök célszerű a 
vakcinációt megismételni.

Mit tegyünk, ha himlő ütné fel a fejét 
állományunkban?

A megbetegedett állományt minél 
előbb vakcinázni kell!

Kiegészítésképpen antibiotikum terá-
piával, vitaminkészítmények (A vitamin) 
adagolásával, immunstimulánsokkal a 
gyógyulási esélyek javíthatók, a vesz-
teségek csökkenthetők.

A beteg galambokat nem szabad rep-
tetni, fürdővizet sem kaphatnak, mert 
az elősegíti a betegség terjedését.

Zárt állományokban célszerű szú-
nyoghálóval csökkenteni a szúnyo-
gok invázióját!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és 
tapasztalataikat a www.galambpatika.
hu oldalon várja és eredményes ver-
senyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász
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MEGHÍVÓ
Az R-17 Postagalambsport Egyesület Tiszafüred

A Postagalambsport Szövetség támogatásával ORSZÁGOS GALAMBÁSZ BÁL-t rendez, 
melyre szeretettel meghívják Önt és kedves Családját

2010. szeptember 18. 
Benedek Gábor Városi Sportcsarnok és Szabadidőközpont

Tiszafüred
16-órától-18 óráig  Galambárverés
18 órától   Vendég várás, Magyar nóta és vacsora
19 órától  Musical Csoport előadása
20 órától  Nagy Sándor és más művészek húzzák a talp alá valót 
23 órakor   Svéd asztalos vendéglátás
24 órakor  Tombola húzás 

Belépő: 3000.- Ft/fő,
Igényelhető: 

Hegyi György elnöknél a 06-20-577 1189 telefonszámon, vagy
5350 Tiszafüred, Vásárhelyi Pál út 20 címen,

email: hegyigyurka@gmail.com
2010. szeptember 1-ig.

A belépőjegy árát a megadott címre kérem postai úton küldeni.
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Végső búcsú Csöke Istvántól!
Az R-16 Fegyvernek Postagalambsport Egyesület fájó szívvel 
tudatja, hogy Csöke István az egyesület alapító tagja hosszú 
türelmesen viselt súlyos betegség után 86 évesen elhunyt.
Csöke István 1924. április 24-én született Fegyverneken. A 
galambszeretetet családjából örökölte, hiszen abban az idő-
ben majd minden falusi portán tartottak galambot.
A fegyverneki galambászok a háborút követően az első alkal-
mat megragadva 1946-ban egyesületbe tömörültek és Pista 
bácsi fiatal emberként ott volt az alapítók között.
A kezdeti tanuló lépések után lassan az eredmények is jöt-
tek, galambjai leginkább a hosszú távú utakon bizonyítottak, 
meghálálva gazdájuk gondoskodását.
Önzetlensége, sportszerűsége, galambszeretete mindenki előtt 
példa volt. Az új módszerek, nagy értékű galambbeszerzések 
nem az Ő lehetőségeinek kedveztek, de az átmeneti kudarcok 
soha nem szegték kedvét, természetes humorával mindent le-
győzött, egyszerű becsületes emberként marad meg sporttár-
sai emlékezetében.
Temetésén saját galambjai közül 64 db magasba emelkedve 
adta hírül a világnak, egy kiváló sporttársunk már csak lélek-
ben lehet velünk.
Nyugodjál békében Pista bácsi
Az R-16 egyesület és a törökszentmiklósi tagszövetség nevében

Szirmai József

Már 1 éve nélküled
Hartman István 2009-2010

Álmodtunk egy öregkort,
csodásat és szépet,

de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,

nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.

Szerető családod

Halottaink
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Lakossági Hirdetés
Tisztelt sporttársak! Fiatal galambok gyűrűzé-
sét vállalom sporttársi áron. 3000.- Ft/db ne-
ves hazai galambászok galambjaiból (Márkus 
István, Kecse András, Makkos Tamás, Varga 
Antal, Varga Károly, Látár Tibor) Várom hí-
vásukat. Tel: 06-70/534-0906

***
Nem sikerült még eredményt elérnie, én 
segítek a tenyésztésben és a versenyzés-
ben. Többszörös bajnok állományomból 
az összes idei fiatal eladó és előjegyez-
hető. 50 db tenyészgalamb olcsón eladó. 
Eredmények és vérvonalak a piros színű 
bajnokok könyvében és a 
Tagschererduc.try.hu

***
Postagalamb sok van. De egyre kevesebb van 
az ANKER galambokból 30 éve tenyésztett 
és versenyeztetett utódokból. Az állományo-
mat egészségügyi okokból felszámolom. Au-
gusztus 8-án Monoron leszek. Sümegi József 
Kaposvár. Tel.: 06/20-387-2592.

***
BRICON-SPEEDY elektromos rögzítőrend-
szer (szet) 28 cm-es antennával 1,5 év garan-
ciával ELADÓ
Érdeklődni. Telefon 06-30-34-84-193

***

„Minőség, megfizethető áron!”

ÚJRA MAGYARORSZÁGON A

PALOMA!
Extra  minőségű  versenykeverékek, diétás keverékek, grittek, vitaminok és 

táplálékkiegészítők, 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
(Előzetes egyeztetés alapján nyitvatartási időn kívül is.)


