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Fiatalok Derby-Maraton versenye - 2010

Derby vagy Maraton gyűrűs fiatalok versenye: 
2010. évben született csak derby vagy maraton 

gyűrűvel felgyűrűzött fiatal galambok részére mi-
nimum 350 km központi távolságból rendezett 
verseny szeptember 18. (szombat), minimum 100 
versenyző 2500 galambja részére (rossz idő esetén 
központi egyeztetés a startról).

Díjazás:
 Maximum 7 zóna értékelése (minden zónán be-

lül minimum 2500 induló galamb esetén díjazásra 
kerül a verseny)
 A versenylista sebesség alapján készül

 A 7 zóna legjobb I. helyezett galambja 
  bruttó 1 000 000 Ft
 A 6 zóna I. helyezettje 
  bruttó 100-100 000 Ft.
 A győztes galambok sebessége összehasonlítá-

sával hirdetjük ki az országos 1. helyezettet (ez a 
saját zóna győztese is) és a további 6 zóna 1. helye-
zettjét.

- értékelés csak a derby és maraton gyűrűs galambok 
részére történik, az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít.

Országos versenybizottság

Pénzdíjas derby és maraton gyűrűs galambok versenyei (szponzorált verseny)

A magát egyelőre megnevezni nem kívánó fő-
szponzorunk merész feltételekkel csatlakozott a 
2010. évi postagalamb versenykiírásainkhoz.

A hagyományos postagalamb versenyek közé 
2010-ik évben fölvett Kiel-i Derby verseny egymil-
liós díjazása, valamint a 2010. évi fiatal galamb ver-
senyek Derby-Maraton gyűrűs résztvevőinek kiírt 
pénzdíjak nagyon csábítóak és olyan próbája verse-
nyeinknek, amely a világ legfejlettebb országainak 
pénzdíjas versenyeihez hasonlítható.

A 2010-es évi versenyeink mintájára, annak ta-
pasztalatai alapján véglegesedik a 2011-es, illetve 
a további Derby versenyek kiírása amelyeknek a 
nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elismerést, ran-
got kívánunk biztosítani. Javasolni fogjuk a Derby 
és a Maraton gyűrűk mellett az Olimpiai nemzeti 
színű gyűrűk részvételi és versenyzési lehetőségét a 
Derby versenyeken.

Szponzorunkkal együttműködve ötleteit, javasla-
tait megfogadva, beleépítve versenykiírásainkba új-
szerű versenyeket kívánunk elindítani postagalamb-
ászoknak a postagalambsportért.

2010-ik évre a Zónák - Tagszövetségek beosz-
tása területi illetve létszámok alapján.

1. Zóna: 11 - 12- 16- 25   803 tag

2. Zóna: 13 - 14- 29   767 tag

3. Zóna: 01 - 02 - 03- 06 - 17  974 tag

4. Zóna: 07 - 09 - 23 - 26 - 28  835 tag

5. Zóna: 08 - 10 - 18 - 22 - 24 - 27  830 tag

6. Zóna: 04 - 20 - 21   581 tag

7. Zóna: 05 - 19    714 tag

Egy-egy zónán belül a Tagszövetségek, Tagegye-
sületek önállóan is, de társulva is több versenyt 
rendezhetnek. Ezen versenyek zónán belüli össze-
hasonlított eredményei adják a Zóna, illetve az or-
szágos díjasokat. 

Úgy tervezzük a Magyar Derby versenyeket Ma-
gyarországon szeretnénk a legrangosabb postaga-
lamb versenyek közé emelni.

A lovas világból ismert Derby versenyekhez ha-
sonlóan a fiatalok, egyéves, kettő és többéves ga-
lambok részére szeretnénk a jövőben Derby verse-
nyeket kiírni.

A Derby versenyeknek legyen hagyománya posta-
galambjaink gyorsasága, a versenyek különlegessége 
kiemelt státusza. A Derby versenyek egyszeri meg-
mérettetésre szolgálnak a különböző évjáratokban.

A Derby versenyekkel olyan sorozatot szeretnénk 
elindítani mint a legjobb egyéves, kétéves, három-
éves versenygalambok, a legtöbb Derby győzelmet 
arató postagalambász a három versenyen évente a 
legjobb eredményeket elérő postagalambtenyésztő, 
részükre évente a három versenyre úgynevezett 
„hármas korona” díjat hirdetjük meg. Egy későbbi 
kiírás szerint, a novemberi országos tanácskozáson

Szerkesztői észrevételek
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Itt van az 1981-es Nemzeti Orleans-i ver-
seny története:

Abban az időben néhány kerület szombaton-
ként, néhány vasárnaponként versenyzett. A mi 
kerületünk is vasárnaponként versenyzett, de a 
rossz időjárási viszonyok miatt 3 utunkat töröl-
ték. Aztán jött Orleans, és mindenki indult a ver-
senyen. A mi egyesületünk számára ez a verseny 
igazán katasztrofálisra sikeredett. 6 nappal a 
verseny után csak a galambok 25%-a jött meg. A 
szombati versenyzőknek jobban sikerült…egy-
szerűen letaroltak minket! Abban nem vagyok 
biztos, hogy valóban szükséges-e hetente ötször 
tréningezni a galambokat, mint ahogyan azt az 
amerikaiak teszik, de azt tudom, hogy tapasztalat 
híján még a legjobb galambok is elveszhetnek. 

Hollandiában élek, a belga határhoz közel. 
Vannak a szomszédomban belga galambászok.  
Július utolsó hétvégéjén mi hollandok a negye-
dik fiatalok versenyét rendezzük, 210 km-ről. 
Ugyanaznap a belgáknak is versenyük van, még 
a távolság is hasonló. Sokkal, de sokkal gyorsab-
ban hazaérkeznek a galambjaik, de a belga ga-
lambok 15-ször többször lettek bekosarazva! 

Néhány héttel később mind a holland, mind 
a belga galambok 400 km-ről versenyeznek. 
Most már nincs különbség, hiszen a holland 
galambok is kellő tapasztalatot szereztek. 

Amerika
Még soha annyi képtelenséget nem hallottam 

a galambokkal kapcsolatban, mint Amerikában, 
amikor néhány évvel ezelőtt ott jártam. 

Olyan buta kérdéseket tettek fel, mint pél-
dául… 

Valaki Bricoux címét kérdezte, aki 50 év-
vel ezelőtt elhunyt... 

Valaki azt bizonygatta, hogy neki tiszta Wegge 
galambjai vannak… A Wegge galambokat halá-
la után elárverezték 1898-ban, és ezek olyan ga-
lambok voltak, amiket maga is vásárolt...

Valaki más, azt szerette volna tudni, hogy 
mi a véleményem a Hofkens vérvonal és Mr. 
X vérvonalának keresztezéséről…

Mr. Hofkens-nek nincs is vérvonala, és Mr. 
X nevét, pedig külföldi lapokban a hirdeté-
seknél láttam. Nemcsak vérvonala nincs, de 
még versenyeket sem nyer. 

Ugyancsak meglepődve hallgattam, hogy 
több tenyésztő kezeli a galambokat havonta 
bélférgek ellen, függetlenül attól, hogy van-
nak-e gilisztái a galamboknak, vagy sem. 

Hát néhány ilyen megjegyzéstől kedvem 
lett volna kitépni a hajam! 

Ami igazán meglepett engem ezek után az, 
hogy milyen gyakran tréningezik a galambja-
ikat. Háromszor, négyszer is egy héten! Írtam 
erről egy holland magazinban, és voltak, akik 
Európában átvették ezt az amerikai módszert. 
Ennek ellenére sem értek el jobb eredményeket 
a versenyeken. Akkor viszont, miért van Ame-
rikában ilyen intenzív tréning rendszer, és mi-
ért nincs ilyen Európában, Hollandiában vagy 
Belgiumban?? Azt hiszem, hogy az európaiak 
közelebb élnek egymáshoz, és a galamboknak 

nem kell annyira szétválniuk a feleresztés után, 
mint ahogyan ez Amerikában van. Amit az eu-
rópaiak eltanultak Amerikából az volt, hogy a 
tréningezés valóban mérhető különbséget ered-
ményez. És azt is eltanulták, hogy a bekosara-
záshoz való szoktatás tényleg nagyon fontos. 

Bemutatkozás
A madarak igen nagy stressznek vannak kitéve 

az első bekosarazás alkalmával. Félénkek és va-
dak. Össze-vissza keveregnek a ketrecben, mert 
idegesek. Mennyivel másképpen viselkednek 
azok a galambok, akik hozzá lettek szoktatva a 
bekosarazáshoz. Nyugodtak. Hogy érezzék a kü-
lönbséget, mondok egy példát: Engedjék fel a fi-
atalokat egy olyan csapattal, akiket rendszeresen 
vitt a tenyésztőjük tréningezni. Ezek az utóbbi 
galambok alig várják, hogy repülhessenek, egyet 
sem fordulnak, és már indulnak is hazafelé. A 
tapasztalatlan fiatalok pedig annyira megijedtek, 
hogy lehet, hogy el sem merik hagyni a kosarat, 
vagy leülnek a földre, vagy még a kocsi tetejéről 
sem mernek elrepülni. 

Bár még valami mást is érdemes figyelem-
be venni! 

Víz
Évekkel ezelőtt a japánok lefényképezték az 

orleansi versenyt és küldtek nekem egy másolatot. 
Egy kicsit unottan néztem egészen addig a pillana-
tig, amíg azt nem láttam, hogy mi történik, amikor 
a madarakat megitatják. Ezektől a képektől bizony 
elkerekedett a szemem! A galambok tolakodva 
rohantak a vízhez, és bizony, amikor egy madár 
így szalad a vízhez, ez azt jelenti, hogy szomjas! 
De a felvételen az is látszott, hogy néhány madár 
nem szaladt inni, ők bizonyára nem is számítottak 
vízre. Azok a galambok, akik nem ittak bizony 
hatalmas hátrányba kerülhettek társaikkal szem-
ben, a feleresztés után. Ugyanerről a versenyről 
az első galambom nem ugrott be, mert teljesen 
odavolt már, amikor hazaérkezett. Három elvesz-
tegetett perc már elég ahhoz, hogy ne nyerje meg a 
nemzeti bajnokságot. Ebben az egészben az volt a 
mulatságos, hogy viszonylag könnyű verseny volt, 
hátszéllel. Nem az időjárás, vagy a távolság volt 
az, ami ennyire kifárasztotta a galambokat. Miután 
láttam a felvételt, már tudtam, mi is történt. Sze-
rintem a galambom nem ivott és már azt is tudom, 
hogy miért! Ő volt az egyik kedvencem és féltem, 
hogy elveszítem, ezért néhány versenyt kihagytam 
vele. A többi galambom nem volt fáradt, amikor 
hazaérkezett, mivel ők megtanulták, hogy hogyan 
igyanak a kosárban. Amikor a fiatalok hazaérkez-
nek a forró versenyekről, az első dolguk a beugrás 
után, hogy a vizet keresik. A madarak kibírják a 
hazafelé vezető úton a forróságot is, de ha nem isz-
nak a kosárban, ez igen nagy különbséget jelent! 
Nálunk a 300 km-es versenyeknél a galambokat 
előző este kosarazzák be, de néha két nappal előbb. 
Lehet, hogy első hallásra soknak tűnik, hogy két 
éjszakát töltsenek a kosárban, de a legtöbb veszte-
ség mégis akkor következik be, ha a bekosarazás 
után másnap engedik fel a galambokat. Amikor 
két éjszakát töltenek a kosárban, akkor nagyobb 
az esély arra, hogy minden galamb igyon és így a 
verseny is jobban sikerül. 

Következésképpen
Egyszer egy bajnok leírta, hogy hogyan trénin-

gezi a fiataljait. Szépen fokozatosan kezdte. 5 km, 
azután 8, 10 és így tovább. Aztán elérték az első 
15 km-es utat. És amíg ott üldögélt a tenyésztő a 
kosara mellett, látott a magasban egy másik csa-
pat fiatalt. „Mi a frászt csinálok én itt?”- kérdezte 
magától. Úgy tűnik, hogy az egészséges fiatal ga-
lambok sokkal nagyobb távokat is kibírnak. Tehát 
3 – 5 km-es távokra elvinni őket csupán időpa-
zarlásnak tűnik. Amit sokan tesznek, hogy estére 
bekosarazzák a galambjaikat, a kosárban itatnak, 
és másnap a saját udvarukban kiengedik őket. Így 
hozzászoknak a bekosarazáshoz és az iváshoz. Ez 
nem is butaság!  A rendszeres tréningezés másik 
előnye az, hogy ezzel lehet késleltetni a vedlést. 
A tenyésztők azt tapasztalták, hogy azoknál a 
galamboknál, melyek kihagytak néhány hetet a 
versenyszezonban, felgyorsult a vedlés, szemben 
azokkal, akik rendszeresen versenyeztek. A nagy 
kérdés azonban legtöbbek számára az, hogy mit is 
jelentsen a rendszeresség? 

Szerintem ez attól is függhet, hogy milyen 
országban, és azon belül milyen területen élsz. 
Ha a galambász sűrűség kicsi a térségben, a te-
nyésztők távol laknak egymástól, akkor érdemes 
gyakrabban tréningeztetni a madarakat. A belgák 
nem tréningeznek külön a versenyszezon köz-
ben. Szerintük ez idő, és pénz veszteség. De azok 
számára, akik máshol Európában, vagy például 
Amerikában élnek, nem így tűnik. 

Nem tudom, hogy mások hogyan vannak 
ezzel Amerikában, Hollandiában, Japánban, 
vagy éppen Taiwanon, de el kell mondanom 
– és nem szégyellem elmondani – hogy Hol-
landiában és Belgiumban nagyon sok a félté-
kenykedés a galambászok között.

Különösen a fiatal galambok versenyez-
tetése területén. Valamilyen misztikus oknál 
fogva a hosszú távon versenyzőket nem éri 
annyi kritika. Egyszer egy külföldi tenyész-
tő járt Európában és azt kérdezte: „Nahát, itt 
mindenki utál mindenkit?” Azért, szerencsé-
re, talán nem ennyire rossz a helyzet! 

Ennek a féltékenykedésnek az egyik oka a 
külföldiek vásárlása. Eljönnek, és olyan te-
nyésztőktől vásárolnak galambokat, akik még 
egy tisztességes díjat sem nyertek. Azokhoz 
pedig, akik igazán jó galambokkal rendelkez-
nek, el sem mennek. Miért van ez így? 

A legtöbb külföldi vásárló olyan galambo-
kat szeretne venni, melyeknek remek a szár-
mazási lapja. Sok holland és belga bajnoknak 
nincs is vezetett törzskönyve. A legtöbbnek 
egyszerűen csak jó galambjai vannak.

Sok galambász, akik részt vesznek a fi-
atalok versenyén, egyszerűen nem akarják 
azt a tényt elfogadni, hogy ma már a fiata-
lok versenyén is minőséget kell felmutatni. 
Azt gondolják, hogy a „specialistáknak” van 
valamilyen csodaszere, vagy legalább egy 
olyan titka, amit nem akarnak megosztani a 
többiekkel. Leggyakrabban a következő kife-
jezések röpködnek: kortizon, szteroidok. 

Tudják, hogy mit gondolok erről? 
Ha azért kritizálnak egy bajnokot, mert túl jól 

Fiatal galambok versenyeztetése (IV. rész)
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versenyzik, akkor bizony azért is kritizálják, mert 
túl keményen dolgozik! Az ilyen kritika vajmi ke-
vés tiszteletet mutat a másik tenyésztő iránt, kevés 
tudást árul el a galambokról, valamint igen kevés 
józan észt feltételez. Amit igen gyakran elfelejt a 
többi tenyésztő az, az, hogy milyen kemény munka 
áll egy eredmény mögött és, hogy milyen felkészült 
tenyésztőt kíván! Ezért kellene őket kritizálni?

Azt gondolom, hogy a kiválóak dominan-
ciája addig fog tartani, amíg a többi tenyésztő 
rá nem jön, hogy kiváló galambokra, valamint 
igen kemény munkára van szükségük ahhoz, 
ha jó eredményeket szeretnének elérni. 

A másik oldal
Azt figyeltem meg, hogy a kevésbé sike-

res versenyzők sokkal inkább kísérleteznek 
különböző gyógyszerekkel és drogokkal, 
mint a bajnokok. Ebben az mulatságos, 
hogy rengeteg olyan tenyésztő van, akinek 
bizony ennél jóval messzebbre kellene lát-
nia! Sokuknak a múltban kiváló eredményei 
voltak, de mostanában nem tudnak jól sze-
repelni. Az tény pedig, hogy annak idején 
mindenféle drog és gyógyszerezés nélkül 
érték el eredményeiket, már elfelejtődni lát-
szik. Amit pedig meg kellene maguktól kér-
dezni, az, az, hogy ha még ma is ugyanazzal 
az állománnyal rendelkeznek, akkor nem 
lehet, hogy elvesztették az érdeklődésüket a 
galambászat iránt? 

Ami minden bajnokban megtalálható, az, 
az, hogy töretlenül hisznek a jó galambokban, 
figyelnek az eredmény alapján történő szelek-
tálásra, és nincsenek képtelen párosításaik. 
Egyszerűen a legjobbat mindig a legjobbal 
párosítják. Sok fiatalt tenyésztenek, sokkal 
versenyeznek, és sokat szelektálnak. A többi 
tenyésztőnek pedig meghagyják, hogy a nevek 
alapján tenyésszenek – mert tisztában vannak 
azzal, hogy a név milyen keveset számít! 

A típus? 
A legtöbb galamb, amelyik fiatal korában 

kiváló eredményeket ért el, olyan galambok-
kal rokon, melyek szintén kiváló versenyzők 
voltak. Úgy tűnik, hogy az első évek eredmé-
nyei összefüggésben lehetnek a típussal. „ A 
vérében van”- mondják ezt minálunk. 

Néhány galamb már fiatal korában is sokkal 
érettebbnek tűnik társainál. Amikor tenyész-
tőket arról hallok beszélgetni, hogy a fiatalon 
jól versenyző galamboknak semmi köze nincs 
a minőséghez, csak a gyógyszerekhez és a 
drogokhoz – igazán sajnálom őket! Ők azok, 
akik soha nem fognak célba érni! 

Logika
Sokan kipróbáltak már mindenféle gyógy-

szert, de aztán nagy csalódás lett a vége! Ré-
gebben, amikor az Orleans-i verseny hihe-
tetlenül népszerű volt Hollandiában, ehhez a 
versenyhez az orvosi fecskendő is hozzá tarto-
zott. Nagy tömegek oltották a galambokat – te-
hát szinte teljesen bizonyos volt, hogy a győz-
tes madarakat is kezelték. De, még ha a győztes 
galambot ilyen módon kezelték volna, akkor is 
hogyan lehetett volna ezt titokban tartani? 

Használja a józan, paraszti eszét! Ha a beko-
sarazott galambok fele vörös lenne, akkor igen 

nagy az esély arra, hogy a győztes galamb színe 
is ilyen legyen. De akkor csak azért vegyünk 
vörös galambot, mert igen nagy esélye van arra, 
hogy győzzön?? Egy kiváló bajnok soha nem 
csinált titkot abból, hogy olyan szemcseppet 
használ, amit egy belga állatorvos írt fel neki! 
Erre mi történt? Az egész kerület elkezdte 
utánozni, ugyanazt a szemcseppet használták, 
mint ő. Mégsem történt semmilyen változás! 
A győztes győztes maradt, a vesztesek pedig 
továbbra is sorra elveszítették a versenyeket… 

A néhai Flor Goris volt az első, aki a világítás-
sal manipulált. Egészen kiváló eredményeket ért 
el olyan galambokkal, melyek nem vedlettek. És 
persze, a többiek is rögtön elkezdték utánozni. De 
ez a kísérletezés sem tartott sokáig. Goris ezután is 
lesöpörte az ellenfeleit. Neki egyszerűen jobb ga-
lambjai voltak, és ráadásul sokkal jobb tenyésztő is 
volt. Erre csak később jöttek rá a galambászok… 

Naív
Persze, egy másik szempontból viszont nai-

vitás lenne azt állítani, hogy minden ugyanúgy 
marad, és semmi sem változik az évek alatt. 

Például: Jól versenyezni, jó eredményeket 
elérni, de soha nem kezelni trichomonasis ellen, 
manapság már lehetetlen. A kezelés már rutinsze-
rűvé és elkerülhetetlenné vált. De a kezelésnek 
természetesen szakszerűnek kell lennie. Meg-
felelő ideig, és természetesen az előírt adagban 
kapják a madarak a gyógyszereket! A legtöbb 
bajnok még a versenyszezon megkezdése előtt 
kezel, ami kb. egy hetet jelent. Olykor még ké-
sőbb is kezelnek, nem kockáztatnak. A legnép-
szerűbb termékek a Ronidazol és a Flaggyl. 

A galambok maguktól is meggyógy-
ulnak például a kokcidiózisból, de a 
trichomonasissal fertőzött galamb soha nem 
tud magától meggyógyulni. Ez egy olyan 
betegség, amit előbb vagy utóbb minden ga-
lamb elkap, függetlenül a galamb minőségé-
től. Tehát tegyük meg vele szemben a megfe-
lelő lépéseket! 

És mi a helyzet a vitaminokkal? 
Ne várjunk csodát a vitaminoktól! Még soha 

senki nem bizonyította be, hogy a galamboknak 
szükségük lenne extra vitaminokra, arról már 
nem is beszélve, hogy milyen fajta vitaminra!! 
Sok bajnok csak a tenyészeinek ad vitaminokat, 
mégpedig az antibiotikumos kezelés után. 

A néhai Flor Engels (tavaly télen 2004-ben 
hunyt el) magas kort élt meg, szuper bajnok volt. 
Tudják, hogy mit mondott? „Soha életemben 
nem adtam egyetlen vitamint sem a galambjaim-
nak. És még tartsam is be azokat a tanácsokat, 
melyeket a hirdetésekben javasolnak? Szó sem 
lehet erről! Azok a gyógyszer gyártók – akik 
sok pénzt akarnak keresni – találják ki az efféle 
hirdetéseket, nem pedig a bajnok galambászok! 
Nem inkább a bajnokoktól kellene tanulnunk?” 
Így gondolkodott Engels a vitaminokról. 

A tea, vagy a fokhagyma, szintén nagy népsze-
rűségnek örvendenek. Én már mindent kipróbál-
tam. A galambok egyik része kapott teát. A többi-
ek nem. Az egyik dúc evett fokhagymát, a másik 
nem. Ugyanígy volt a vitaminokkal is. És soha 
semmilyen különbséget nem vettem észre sem a 
kondícióban, sem pedig az eredményekben. Be-

széltem a teáról és a fokhagymáról is a tudósok-
kal, aki tudják, mit mondanak. Azt válaszolták: 
„Ha hiszel a teában vagy a fokhagymában, adj hát 
a galambjaidnak. Lehet, hogy te valóban jobban 
fogod ettől érezni magadat, de a galambok nem!” 

Tényleg furcsa
Valami nagyon érdekes dolgot is szeretnék el-

mondani a trichomonasis elleni gyógyszerezésről. 
Régebben volt egy elismert módszere a kezelés-
nek. A galambok azonnal reagáltak, jobban lettek. 
Ezért teljesen logikusnak tűnt, hogy a fontosabb 
versenyek előtt érdemes kúrálni a galambokat. Ha 
a galambokat rendszeresen kezeled, mondjuk 2- 
vagy 3 hetente, akkor nem lesz egy hirtelen kima-
gasló forma után zuhanás a kondícióban. De meg-
változtak a módszerek - legalábbis Belgiumban és 
Hollandiában. Ha tirchomonasis ellen kezelsz, a 
rákövetkező héten az eredmények majdnem biz-
tos, hogy rosszabbak lesznek. 

Tehát éppen fordítva működik, mint régebben! 
Néhány tudóssal beszélgettem erről is, tisztában 
voltak ezzel a változással, de magyarázatot nem 
tudtak rá adni! De sok tenyésztő megtanulta a 
leckét és már nem kezel versenyek előtt. 

Más problémák
A coccidosis és a giliszták ritkán jelentenek 

problémát a fiatal galamboknak. Annál inkább 
a különféle gyógyszerek, amelyeket úgyneve-
zett „kondíció gyilkosnak” is hívnak. 

A giliszták esetén egyszerűen meg kell fi-
gyelni a madarainkat. 

A fiataloknak sokkal inkább más problémá-
ik lehetnek. Például az emésztő rendszerükkel, 
vagy a légzőszerveikkel. Sok bajnok kezel 
furoxinnel, vagy altabactinnal. Ezek a termé-
kek chloramphenicolra, és furaltodonra épül-
nek. Bár ezt a két terméket együtt sohasem 
szabad használni. Lehet, hogy így éppen, hogy 
megmérgezzük a madarakat! A légzőszervi 
problémákat (sokan ornitozisnak is hívják, 
ami valószínűleg nem a legjobb elnevezés) vi-
szont komolyan kell venni. A gyenge eredmé-
nyekért elsősorban ezt a betegséget okolják. 

A legmegrázóbb dolog az, hogy gyakran 
ugyanazok az emberek panaszkodnak újból 
és újból. Azt hiszem, hogy rossz úton járnak, 
mivel próbálják a légzőszervi betegségeket 
gyógyszerekkel meggyógyítani. Amit e helyett 
inkább tenni kellene, megelőzni, a jó dúccal, 
rengeteg friss levegővel, és figyelni arra, hogy 
ne legyen huzat! Nagyon fontos a szelekció is. 
Sok probléma úgy kezdődik, hogy a beteg ga-
lambokat nem különítik el azonnal. Nagy hiba 
az egész állományt kezelni annak érdekében, 
hogy meggyógyítsunk egy-két beteg galambot. 

Nem kell titkokban hinni! Sem a legjob-
baknak, sem pedig az állatorvosoknak nincs 
titkuk. Vannak jó és rossz galambok, jó és 
rossz dúcok, jó tenyésztők és kevésbé jók. 
Egyáltalán nincs itt semmiféle titok! 

És mindig emlékezzenek arra, hogy a 
gyógyszerek a betegségeket gyógyítják! A 
galambok nem fognak jobban repülni tőlük! 

Ad Schaerlaeckens
Fordította: Szili Méder Andrea és

Szili Péter, Szil
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Jack Barkel: 
Energia, vitalitás, állóképesség

Ez a három szó a cikk címében az, amelyet 
a leggyakrabban félremagyaráznak, amikor a 
postagalambsportban hivatkoznak rájuk. Úgy 
érzem, túl gyakran olvasok olyan cikkeket, 
amelyben a postagalambokat a hosszú távú 
futókhoz, a kerékpárversenyzőkhöz vagy 
még ennél is különösebb a bokszolókhoz ha-
sonlítják. Furcsa kimondani is, de még soha-
sem olvastam olyat, amelyben a hosszú távú 
úszókkal keresték volna a hasonlóságot. Eb-
ben a cikkben most megpróbálom tisztázni, 
hogy mi a félreértés alapja, hiszen az, ami jó 
a libának az nem biztos, hogy jó a gúnárnak 
is. Ez a hasonlat a postagalambsportra is igaz, 
bár a cikkben felvetett kérdések még gyakran 
vitatottak és nem teljesen elfogadottak min-
denki számára. 

Mind Angliában, mind Európában a ga-
lambversenyzés a gyors, rövidtávú verseny-
zés irányába változott. Amint egy sportágban 
megjelenik az üzleti lehetőség, és a pénz 
válik meghatározó tényezővé, ez a folyamat 
elkerülhetetlen.

A rövidtávú versenyzés során azonban több 
tenyésztő a galambok heti felkészítésére ad-
dig alkalmazott módszerét megváltoztatta és 
nagyobb mennyiségű szénhidrátot kezdett el 
nekik adni az utolsó néhány napban, hogy fo-
kozza a bennük felhalmozott és tárolt energia 
mennyiségét. A már említett összehasonlítás 
lehetősége is ezen alapul, hogy keressük az 
okát annak, hogy a futók és a kerékpárosok 
hogyan tudják megszerezni a végső hajrához 
szükséges plusz energia mennyiséget. 

Az ENERGIA szó jellemezhető úgy is, 
mint egy gyorsan felhasználható szénhidrát 
forrás, amely azonban nem tartós hatású, ha-
mar kimerül, elhasználódik a szervezetből az 
izommunka során. Az ilyen szénhidrát for-
májában felhalmozott energia – a fehérje és 
a zsír hiányában – gyorsan kifogy, ilyenkor a 
májnak át kell kapcsolnia egy nagyobb ener-
giaforrásra és ez nem más, mint a mellizom. 
A mellizom azonban szintén gyorsan fogyni 
kezd és a végeredmény egy kimerült, lesová-
nyodott versenyző, aki lehet, hogy soha többé 
nem lesz képes a csúcsformáját újra elérni?

Miért működik ez a rövid idő alatt kime-
rülő energiaforrás a hosszútávfutóknál és 
a kerékpárosoknál és miért nem működik a 
hosszú távú úszóknál és a postagalamboknál 
kérdezhetnénk? A válasz erre a kérdésre na-
gyon egyszerű. Ezt a gyorsan kimerülő szén-
hidrát forrást (az eltárolt energiát) a hosszú 
távú futók és a kerékpárosok az út mentén 
elhelyezett állomásokon képesek pótolni és 
újra fel tudják tölteni a kimerült tartalékaikat.  
Ezt azonban sem az hosszú távú úszók sem 
a postagalambjaink nem tudják verseny köz-
ben megtenni. 

A különböző formában adagolt creatine 

(izomerő-növelő táplálék kiegészítő) is al-
kalmas lehet a rövid ideig tartó energiaellátás 
biztosítására, de ha kell a hosszan tartó ener-
gia, akkor ez már nem megfelelő módszer. 
Ilyen esetben a galambunk gyorsan dehid-
ratálódik és az izmai görcsössé válnak, még 
mielőtt a nap végén elérné a dúcát, ezért én 
ezt a táplálék kiegészítőt nem javaslom a pos-
tagalambsportban alkalmazni.

A vitalitást a galambok genetikailag örök-
lik. Az energiájuk és az állóképességük vi-
szont attól függ, hogy mit és mikor etetünk 
velük. Az állóképességet más fizikai jellem-
zők is erősen befolyásolják, ezért nagyon fon-
tos megértenünk és ismernünk, hogy mennyi 
energia nyerhető a zsírokból, a fehérjékből, a 
szénhidrátokból és ezek milyen hosszú ideig 
képesek biztosítani a galambok számára a re-
püléshez szükséges energiát.

Amennyiben valaki csak a szénhidrát be-
vitelére koncentrál és elhanyagolja az olyan 
anyagok etetését, amelyek az állóképességet 
hivatottak növelni és a galambok egy ilyen 
felkészítés után váratlanul egy nehéz ver-
sennyel szembesülnek, amikor a szénhidrát 
önmagában már nem elégséges részükre, 
ez mindig kiváló alkalom lehet arra, hogy a 
versenyállományunk létszámát közepes mé-
retűre csökkentsük. Többen vitatják ezt az 
állításomat, de én elég bizonyítékot láttam 
már erre, hogy ne legyenek kételyeim efe-
lől. Megítélésem szerint a nehéz versenye-
ken a vesztségeknek ez az egyik fő okozója. 
A probléma gyakran nem látható tisztán, és 
nem is jön elő az első versenyen, mert a ko-
rábban alkalmazott megfelelő etetés elfedi 
ezt a felkészítési hibát. Amennyiben folytat-
juk a hibás gyakorlatot a szénhidrát túlzott 
etetésével, akkor hamarosan szembesülünk 
azzal a problémával, hogy nem leszünk ké-
pesek a galambjaink erőnlétét és egészségét 
folyamatosan fenntartani.

Az ökölvívók gyakran kerülnek hasonló 
helyzetbe, amikor a mérkőzés előtt hozni kell 
a súlyukat. Ilyenkor zsírt és fehérjét, ami a 
steakben és a húsokban található nem ehet-
nek, hogy a súlycsoportjuknak meg tudjanak 
felelni. Sok edzés és csak szénhidrát bevitel 
mellett, amikor kijönnek a mérkőzésen a sa-
rokból – csak szénhidrát típusú energiával 
feltöltve – és nem elég képzettek ahhoz, hogy 
egy gyors KO-t bevigyenek, akkor nagy baj-
ba kerülhetnek. A szervezetük gyorsan kime-
rül, a lábaik elmerevednek, az agyuk lelassul, 
mert nem kap megfelelő ellátást és csak a ké-
pességeik menthetik meg őket a vereségtől. 

Ugyanez a helyzet a galamboknál, a szén-
hidrát típusú energia sokkal gyorsabban el-
fogy, kiég a szervezetükből, mint ahogy be-
fejeznék az aznapi versenyt.

Az elhanyagolt, vagy rosszul értelmezett 

felkészítés sokféleképpen leírható, jellemez-
hető a galamboknál. Én magam több kerület 
és egyesület röptetésének irányában lakom 
és amennyiben egy verseny keményebbé, 
szembeszelessé válik, nagyon sok galamb ül 
be a dúcomba. Ezeket közelebbről megnézve 
egy részük értéktelen, de nagyon sok jó ga-
lamb is van közöttük, jó képességekkel, csak 
egyszerűen feladták a versenyt. Kimerültek, 
mert nem megfelelőn voltak felkészítve a ne-
hezebb útra. 

Sok tenyésztő hallott már a szénhidrát tí-
pusú energia bevitelről és meggyőzték őket 
arról, hogy ezt alkalmazva híresek vagy sok-
kal eredményesebbek lehetnek, mint amilye-
nek voltak. Az a sok lesoványodott, csont és 
toll galamb, ami hozzám beült nyilvánvalóan 
bizonyítja ennek ellenkezőjét és nem mer-
ném intelligens galambásznak nevezni azt, 
aki ezt tette velük.

Vannak galambászok, akik tudják, hogy mit 
és miért csinálnak, ők vannak kevesebben és 
sajnos vannak, akik már hallottak a szénhid-
rát típusú energia bevitelről. Remélem, hogy 
mindenki megértette, hogy mit jelent a ga-
lambok számára az ilyen típusú felkészítés és 
annak közvetlen következményei. Ez segít-
het bennünket abban is, hogy megértsük mit 
és mikor kell etetni a különböző versenyekre 
a megfelelő kondíció elérése érdekében.

Én a jól felépített és egyensúlyra törekvő 
felkészítésben hiszek, amely megfelelően 
képes a galambok erőforrásait feltölteni. A 
túlzott szénhidrát bevitel, elsősorban a hosz-
szú távú utakra való felkészítésnél, a lehető 
legnagyobb ostobaság, amit a galambászok 
elkövethetnek.

Mindig megvan a lehetőségünk a kísérle-
tezésre, hogy a felkészítési módszerünket ja-
vítsuk, de a szénhidrát bevitelének növelése 
nem tartozik a kiválasztott lehetőségek közé. 
Amennyiben egy galamb elkezd versenyeket 
nyerni az után, hogy nagyobb mennyiségű 
szénhidrátot kezdtünk el a felkészítés során 
neki adni, akkor annak valami más oka van 
és természetesen nem a megnövelt szénhidrát 
bevitel. Mindenkinek vannak jó és kevésbé jó 
évei, de az a döntés, hogy nagyobb mennyi-
ségű szénhidrátot adunk a galambjainknak 
nem a jó irányba visz el bennünket.

Ebben a cikkben most nem foglalkozom a 
felkészítéssel és az etetéssel, hiszen ezt egy 
másikban már leírtam. A takarmányban adott 
szénhidrát része a diétás etetésnek, de csak 
megfelelő arányban a zsírokkal, a fehérjékkel 
és a vitaminokkal együtt, ami képes együtt a 
galambokban megfelelően felépíti az ENER-
GIÁT, a VITALITÁST és az ÁLLÓKÉPES-
SÉGET.

Fordította:  Simon Béla
Dunaújváros
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Fiatal versenyzőnk Csorbai Kornél

Mindig örvendetes, ha egy családi ha-
gyomány és hobbi apáról fiúra száll. S 
mivel ifjú galambászaink létszáma igen 
csekély, örömmel töltött el, hogy egy 
ilyen eredményes, fiatal versenyző volt a 
beszélgetőpartnerem. Ő Csorbai Kornél 
aki idén D-06 egyesület versenyzője. 14 
éves kora ellenére már számos komoly 
eredményt tudhat maga mögött. Kornél 
Apostagon él szüleivel. Két felnőtt báty-
ja van, akik nem galambásznak, de mivel 
édesapja már több mint 20 éve foglalko-
zik postagalambokkal Kornél a galam-
bok közé született. A galambok szeretete 
kezdettől fogva megérintette és nem várt 
sokáig azzal, hogy édesapja nyomdokai-
ba lépjen. 

2008-tól tagja a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek, és már az első évben 
szép eredményeket ért el a mindössze 12 
éves fiú. Ekkor még a 04 Dél-Duna Tag-
szövetségben N-10 egyesületében ver-
senyzett.

Galambjai több eredményes helyről 
származnak. Tóth Istvántól Csongrádról, 
Dr. Elefánti Györgytől Makóról, Kovács 
Józseftől Tiszakécskéről és Dr. Kassai 
Pétertől Gyuláról.  Édesapja is ugyan-
ezekkel a vonalakkal galambászik, szép 
eredményekkel.

Mivel Kornél még iskolába jár, az is-
kolai időszakban természetesen édesapja 
segít neki a galambok ellátásában. Persze 
nyáron a versenyidőszakban már Ő maga 
foglalkozik galambjaival. Minden reggel 
ki vannak engedve a hímek körülbelül 
másfél órára majd pedig a tojók is.

A fiatal fiú verseny- és tenyészállománya 
is kis létszámú, 20 tenyészgalambja van 
és ezek utódaival 20 hímmel versenyez, 
özvegy rendszerben. A közép- és hosz-
szú távú versenyeket részesíti előnyben, 
ezekben a bajnokságokban érte el eddigi 
legnagyobb sikereit. 

Kornélnak a galambászat mellett a ta-
nulásra is van ideje, erős 4-es tanuló volt 
általános iskolában. A középiskolát most 
ősszel kezdi az otthonától alig 10 km tá-
volságra fekvő Dunaföldváron, így tanul-
mányai mellett is folytatni tudja majd a 
galambászatot.

-Mire vagy büszke? 
-A 2009-évi igen megtisztelő eredmé-

nyekre, amiket csak erős ellenfelek legyő-
zése után tudtam elérni. Nagyon büszke 
vagyok a képen látható HU-07-21-66121 
KKH-re, ami Európa Kupa csapattag volt 
Dortmundban, ahol a Nemzetközi bírálat 
után a megtisztelő 8. helyet szerezte meg. 
Az elkövetkező években szeretnénk egy 
rövid-, középtávú állományt is kialakíta-
ni, ennek hiányában az általános bajnok-
ságban nem igazán tudunk hatékonyan 
szerepelni. 

2008-as Tagszövetségi eredményei:
Tagszövetségi 
   középtávú csapatbajnokság: 9. hely
Tagszövetségi hosszú távú
   csapatbajnokság 3. hely és 6. hely
Tagszövetségi Külföldi távú 
   csapatbajnokság: 3. hely és 8. hely
Külföldi távú tagszövetségi 
   champion bajnokság hímek 2. hely
Külföldi távú tagszövetségi champion-

bajnokság egyéves galambokkal, 
   hímek 2. hely és 3. hely
Külföldi távú tagszövetségi nonstop 

championbajnokság, hímek 2. hely
Összesített Zóna csapatverseny Dél-

Magyarország 5 út alapján 37. hely

2009-es Tagszövetségi eredményei:
Külföldi Tagszövetségi 
   középtávú csapatbajnokság 19. hely
Külföldi Tagszövetségi hosszú távú 
   csapatbajnokság 2. hely és 3. hely
Külföldi Tagszövetségi 
   általánostávú csapatbajnokság 3. hely 
Külföldi hosszútávú tagszövetségi 

champion-bajnokság, hímek: 1. hely
Külföldi általános távú tagszövetségi 

championbajnokság egyéves galambokkal, 
   hímek 1. hely

2009-es Országos eredményei:
Magyarország élversenyzője 102. hely
Nemzeti hosszú távú bajnokság 
 csapatverseny 1. hely
Nemzeti hosszú távú bajnokság Ászga-

lambok 2. hely, 4. hely, 58. hely, 63. hely

Kornél és édesapja  2010-ben évben 
egyesületet váltott így most a D-06 egye-
sület tagja, ami a 13. Tagszövetséghez 
tartozik. Idén közös néven versenyeznek.

Kakas Tímea
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Abdai megemlékezés
Ezen megemlékezésre azon apropó 

adott okot, a posta egy meghívót hozott 
részemre, mely meghívó szerint 2010. 
augusztus 31-én az F 10. – ABDAI – Pos-
tagalamb Egyesület, megalakulásának 
50-ik évfordulóját ünneplik az Abda-i 
Delikát kft. Gulyás Csárdájában.

Az ünnepségre Tatabányáról igyekez-
tem, ahol ezen nap folyamán több mint 
40. fős vendég társaságában Horváth Já-
nos ünnepelte születésnapját.

Abdán a gyönyörű faburkolatú étte-
rem teljesen megtelt a meghívottakkal, 
ahol is az aktív postagalambászokon kí-
vül a prominens személyek gyülekezete 
– polgármesterek, újságírók – is képvi-
seltették magukat.

Az ünnepség a kora délutáni órákban 
kezdődött, ahol a bevezető köszöntőt kö-
vetően az egyesület elnöke Szűcs Gyu-
la értékelt, köszöntötte a megjelenteket, 
majd a Postagalamb szövetség Elnöke 
– FCI alelnöke – Bárdos István úr mon-
dott köszöntőt. Szólt a megjelentekhez, 
kiemelte azt a tényt, hogy ezen a szinte 
történelmi jelentőségű összejövetelen 
látni lehet az Önkormányzatok képvi-
selőit, Polgármestereit, a Kisalföld szer-
kesztőjét – Rimányi Zitát és az Abda–i 
Hírlap szerkesztőjét – Somogyi Évát. 
A hölgy lapszerkesztőket, a segítőket 
az egyesület vezetői virágcsokorral kö-
szöntötték. Köszöntötték még a szom-
széd falu Polgármestereit mint Király 
Pétert, Rácz Róbertet. A Szövetség 
elnöke beszédében kiemelte, hogy nem 
is emlékszik rá, mikor volt egy egyesü-
leti összejövetelen ennyi polgármester, 
prominens személy. A Szövetség elnö-
ke örömének adott hangot, hogy egyre 
többen ismerik el a postagalambászokat 
mint civil segítő sportembereket.

A megemlékező ünnepségen képvi-
seltették magukat a 11-es Győr-Rába 
Versenykerület vezetői, képviselői is.

Köszöntőt mondott még az abdai Pol-
gármester Szabó Zsolt is, aki kiemel-
te, méltatta a korrekt együttműködést a 
postagalambászokkal, mint civil szer-
vezettel. Szabó Zsolt Polgármester úr 
segédkezett a díjak átadásában Szűcs 
Gyula egyesületi elnöknek.

Jelen volt a 11-es tagszövetség elnöke 
- Scheily Gábor, Markó Dezső a tag-
szövetség versenybizottságának elnöke, 
Földing Norbert a tagszövetség titkára.

 

Mielőtt azonban a lényegi dolgokat 
részletezném, egy kis történelmi visz-
szatekintéssel folytatnám szokásomhoz 
híven.

Abda Győrtől Észak-Nyugatra a Ráb-
ca és a Mosoni-Duna által kialakított 
hordalékkúpon, a Győri medence egyik 
legmélyebben fekvő területén helyezke-
dik el. Határát a régi folyómedrek he-
lyén csordogáló erek és holtágak szab-
dalták. Maga a Rábca egy festőien szép 
hely, melyet a legkiválóbb festőművész 
alkotásain lelki szemei előtt megjelenő, 
de vásznain sem tudna szebben megal-
kotni.

A település OBADA néven a XIII. 
században lett megemlítve. Abda nevét 
1153-ban II. Géza végrendeletében em-
líti, melyet Szicíliába küldött követének 
küldeményében lelhető fel.

Történelminek nevezhető az Abda-i 
híd, mely ősi vámszedő hely volt. Ezen a 
hídon küzdött meg V. István a Győr ellen 
támadó Cseh Ottakárral.

Történelmi, de szomorú hír, hogy 
1566-ban Tahi Ferenc (Zrínyi Miklós) 
sógora, valamint Batthyán Boldizsár itt 
vették át Salm gróftól a szigetvári hős 
fejét, melyet Musztafa Török Nagyvezér 
a következő levéllel küldött:

„FOGADD SZÍVES HAJLAMOM 
JELÉÜL LEGMERÉSZEBB VEZÉ-
RETEK FEJÉT”

A néphagyomány szerint az ABDA-i 
hídon haladt át 1702. május. 24.-én a 
fogságba hurcolt II. Rákóczi Ferenc 
kocsija, amikor egy ott halászó katona 
egy harcsát ajándékozott a fogolynak. 
Rákóczi a halat visszadobta a vízbe és e 
szavakat mondta:

„Magyarok Nagyistene, add vissza 
a szabadságomat, mint ahogyan én 
visszaadom ennek a halnak a szabad-
ságát.”

A település 1830-as években az árvi-
zektől sokat szenvedett, ezért régi helyé-
ről a Székeskáptalan által adományozott 
Pityer–Dombra költözött. A település 
régi helyét egy emlékkápolna őrzi.

Az Abda-i átkelőt 1849. június. 28.-
án Pöltemberg hadtestéhez tartozó 
„Kossúth” nevét viselő honvéd zászlóalj 
védelmezte. A túlerővel szemben, azon-
ban csupán egy félórát tudták a hídfőt 
tartani.

Ebben a csatában a honvédek veszte-
sége: 33 halott, 77 sebesült, 273 katona 

volt. Az 1886-1893 közötti folyamsza-
bályozáskor a mederásáskor elhantolt 
katona maradványokat találtak, melye-
ket közös sírba helyeztek el, a régi falu 
emlékét őrző Kápolna előtt.

Emlékükre emelt OBELISZK-en a az 
alábbi felírat olvasható:

„Borulj le óh magyar, mert
Előtted szent e hant:
Szabadság vértanúi

Nyugszanak itt alant!
- Istenség légy velők: -

Jogát e hazának
S megválták nemzetök:

- 1849. VI. 28 -”
Ide kívánkozik még egy másik szo-

morú, gyászos hír is. Hiszen Radnóti 
Miklóst a Rábca folyó partján végezték 
ki 1944 novemberében a munkaszolgá-
latos társaival együtt. Az exhumáláskor 
Radnóti utolsó versét esőkabátjának 
zsebében találták meg.

A történelmi visszatekintést követően 
mai témával folytatom cikkemet, mely-
ben először is köszönetemet fejezem ki 
Farkas Ferencnek, aki ezen egyesületi 
összejövetelre meghívott.

Ki is ez a Farkas Ferenc?
Egy nagyon aktív sportember fiatal 

kora ellenére, aki családapa is. A posta-
galamb sporton kívül más szenvedélye 
is van. A ló, a lovak. Igaz egy a posta-
galambokhoz közel áll, hiszen a ló és 
a postagalamb kromoszóma száma alig 
tér el egymástól.

A galamb bacilus már gyermek korá-
ban megfertőzte Ferencet, melyből az-
óta sem tudott kigyógyulni.

Tudomásom szerint 2000-ben lett 
tagja az Abda-i F-10 Egyesületnek, 
amikor is önzetlen segítséget kapott 
sporttársaitól. Nevezetesen Szűcs Gyu-
la és Kertai Lászlótól. Eredményeit elő-
re lendítették a néhai Kovács Ferenctől 
behozott (Luxemburg-i) és bekereszte-
zett galambok.

Jelentősebb eredményei: 2005-ben 
Tagszövetségi első díj

Egyesületi általános és hosszú távú 
bajnokság

2009-ben A 11. Tagszövetség hosszú 
távú bajnoka

Criwitcből pedig Országos első díjjal 
remekelt, melyet  Süveges András ön-
zetlen segítségével ért el.
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Hősi halált halt a fiatal zuglói rendőr 

Radovic Dusán
V 2010. 07. 23.

„Lehullott egy csillag, valami elszakadt, hatalmas reményből fekete gyász maradt” 

Radovic Dusán (született Ózd, 1980. május 21.), a miskolci rendészeti szakközépiskola elvég-
zése után 1999-ben került fel Budapestre és kezdte meg szolgálatát Zuglóban. Élt-halt a kerüle-
tért, szenvedéllyel végezte munkáját, elhivatott és rendkívül tehetséges fiatalembernek ismerték 
kollégái és barátai. Szorgalmasan látta el szolgálatát, a kapitányságon példaként állították a fiatal 
rendőrök elé. Számos ifjú rendőrt tanított meg a rendőri szakma ismereteire, a pályakezdő kollégák 

szívesen fordultak hozzá tanácsért.  Rendőri pályafutása során kiválóan megismerte a kerületet, melyet megszeretett. Sokat 
tett Zugló közbiztonságáért. 

Radovic Dusán szépen haladt a ranglétrán, amit kitartásának, bajtársiasságának és szorgalmának köszönhetett. Pályafu-
tását mozgóőrként kezdte, majd 2004-ben járőrvezető lett, 2007-ben ügyeletesnek léptették elő, majd 2009-től szolgálat-
parancsnokká küzdötte fel magát. A diploma megszerzése után elvégezte azt az átképző iskolát, melynek eredményeként 
néhány napon belül tiszti kinevezést kaphatott volna. Megérdemelte és rászolgált. 

Közvetlen munkatársai és felettesei egy melegszívű, jókedélyű fiatalemberként ismerték meg. Felesége szintén a zuglói 
kapitányságon teljesít szolgálatot. 2 és fél éves kislányukat boldogságban és szeretetben nevelték, példás családi élete és 
munkája mellett jutott energiája arra, hogy folyamatosan továbbképezze magát. 

Postagalambász volt!
2005-ig tagja volt a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek a Z-05 egyesületnek, szerette az állatokat, galambjai mellett 

nyulakkal is foglalkozott. Nem volt menő, élversenyző – csak postagalambász, egyike sokunknak aki szerény eredményeire 
is büszke tudott lenni.

Fájdalommal búcsúztatják Dusánt közvetlen kollégái, barátai, elöljárói és mindazok az állampolgárok, akik elkötelezettek 
a rend, a becsület és törvényesség mellett.

A megemlékezésnek egy részéből Süveges András szemé-
lye kimaradt nem mondták el, hogy pl.: mennyire intenzíven 
segítőkész, aki teljes mellszélességgel segíti a postagalamb-
ászok azon táborát, akik a segítségét igénylik.

Szerkesztői észrevételezés:
A közelmúltban akadtam egy cikkére, melyet Alpha Vet 

Állatgyógyászati Kft. havi információs lapja közölt le a Sü-
veges interjújaként. Nevezetesen a VITAPOL, azon belül a 
Huminsav postagalambokra, mint élőszervezetre gyakorolt 
hatását boncolgatja egy szakértővel, aki mindenben igazat ad 
Süvegesnek mint gyakorló felhasználónak, alkalmazónak.

Megjegyzés egy kis kitérővel:
Tudvalévő, hogy a Huminsav a Földi élet biológiai-kémiai-

geológiai bomlástermékei. Itt és most gratulálok Süveges 
Andrásnak – talán megengedik nekem – a Postagalambász 
Társadalom nevében is – (Ezen cikkel – a huminsavval – talán 
más alkalommal foglakozni fogok bővebben)

Ezt a színvonalas ünnepséggel összekötött díjkiosztót bizo-
nyára nem tudták volna megrendezni a szponzorok közremű-
ködése nélkül, mint pl.: Csigó László alpolgármester közremű-
ködése nélkül aki személyesen is szponzorálja az egyesületet.

Külön köszöntötték GERGÓ András urat a Pannónia Kincse 
Leader Egyesület elnökét, akinek segítségével az F-10. Abda-i 
Postagalamb Egyesület 740.551,- Ft. nyert a pályázaton.

Az egyesület összetartó, eredményes kiváló közösségi mun-
kát végez. Eredményesen versenyeznek, hiszen vannak kerü-
leti egyéni díjasaik. Az egyesület kiválóan szerepelt az Orszá-

gos Maraton Klub versenyein is, Maraton bajnokokat avattak, 
egyéni díjasokat stb. stb.

A köszöntők és értékeléseket a díjak átadása követte: 

Egyéni egyesület díjlista:
Cinovec: 2010.07.11.
1,/ Szűcs Gyula 1. csap. 
 Hu 09-11-4402 H  1070,58 m/p
2,/ Rebenek Imre 1. csap. 
 Hu 07-50 27372 H 1063,27 m/p
3,/ J.Varga Attila 1. csap. 
 Hu 09-11-44263 H 1061,30 m/p

A verseny F-10 egyesületi csapatbajnoksága:
1,/ Rebenek Imre   1.csap. 5. helyezés 258,42 p.
2,/ Szűcs Gyula     1.csap. 5. helyezés 230,14 p.
3,/ Vida István       1.csap. 5. helyezés 222,64 p.

A díjak átadását estebéd követte, melyet a Gulyás Csárda 
gárdája készített elő és szolgált fel, mindenféle finomságo-
kat. Mindenki ehetett, ihatott kedvére, a bőség zavarában 
voltunk. Az estebédet követően zene, tánc következett, ahol 
a megjelentek egy része mulatott, táncolt. Az idősebb sport-
társak, sportbarátok élményeiket, kudarcaikat vitatták meg 
nagy elánnal.

Szerkesztette és fotózta: 
Szabó Ferenc - picolloduc.try.hu
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Korábban kell felkelnie annak, aki le szeretne pipálni minket! 
SG Rutz + Söhne – A 2007. évi nemzetközi versenyek német bajnokai

A cikk előkészítésén nem kellett túl 
sokat gondolkodni. A Saar-vidék keleti 
csücskében található Altheimból szárma-
zó Rutz család a nemzeti és nemzetközi 
hosszú távú versenyeken elért kimagasló 
eredményeik révén a hosszú távú verseny-
zők között „örökös nagysággá” vált. 

Az elmúlt néhány évben sikerült elérni-
ük azt, amelyről sok versenyző egy életen 
át álmodozik, és akiknek az esetlegesen 
összevethető szintű sikerek felmutatásá-
hoz akár több évtizedre is szükségük lehet 
(ha egyáltalán képesek ilyet elérni). Ennek 
fényében az sem meglepő, hogy az ambi-
ciózus tenyésztőhármast – Karlheinz Rutzt 
és ikerfiait, Svent és Jenst – már többször 
bemutatta a szaksajtó. Éppen ezért ebben 
a cikkben nem szeretnék időt szentelni a 
grammra pontosan meghatározott etetési 
útmutató ismertetésének, csupán a lényeg-
re kívánok rávilágítani. Főként azért, mert 
a gondozási terv amúgy is csak mankó-
ként szolgálhat – erről az altheimi szak-
értők sem vélekednek másként. Amikor 
röviden a titkok után érdeklődöm, tömör, 
velős választ kapok: A galambok gondo-
zása nálunk mindig a helyzettől függ. Egy 
DIN A4-es formátumú útmutató összeál-
lítása elég merész vállalkozás. Mi is pró-
bálkoztunk már ezzel, de aztán rá kellett 
jönnünk, hogy a mai terv holnapra már 
használhatatlanná válhat...

A Rutz család lakóhelye az úgyneve-
zett „hármas határon” található. Erről a 
földrajzi megjelölésről nevezték el az 

id. Karlheinz Rutz vezetésével 1992-ben 
megalapított hosszú távú klubot is. Az 
első hosszú távú tapasztalatok egy a tag-
szövetségi programban részt vevő madár-
hoz kötődnek, amelynek hazatérése után 
elég energiája maradt ahhoz, hogy a tetőn 
még legalább egy fél óráig próbára tegye 
tenyésztője idegeit. Ezt a madarat aztán 
1986-ban első alkalommal elindították 
egy hosszútávú versenyen, és láss csodát, 
a madár felhagyott rossz szokásával. Bizo-
nyára kifogyott az üzemanyagtartálya. Ez 
volt az első lépés.

A nemzetközi hosszú távú versenyen 
való részvétel alapfeltétele tulajdonkép-
pen adott volt. Egyrészt ott voltak a Kipp 
család galambjai. A család Jan-Aarden 
és Stichelbau vérvonalú galambjai óriási 
eredményeket értek el a tagszövetségi és a 
hazai hosszú távú versenyeken. 

Másrészt a 4 x 600 km-es távú tagszö-
vetségi röpték és a 780 km-es záróröpte 
(Bordeaux) alkalmával folyamatosan 
kiválogatott galambokból létrejött egy 
röpfalka, amely legalább ezt a távot (780 
km) gond nélkül képes volt megtenni.

Így az első hosszú távú szárnypróbálga-
tások alkalmával „csak” úgynevezett tag-
szövetségi galambok vettek részt a verse-
nyeken. Ennek ellenére nem voltak ritkák 
az olyan csúcseredmények, mint pl. 15 díj 
18 részt vevő galamb után. Ezekből a ga-
lambokból összeállítottak egy törzsfalkát, 
amely a küzdőtér újoncát 1987-ben hozzá-
segítette az első német hosszú távú bajno-
ki győzelemhez, az Európa Kupán pedig a 
3. helyezéshez. Ezeken a remek eredmé-
nyeken felbuzdulva a nyertes galambokat 
azonnal áthelyezték a tenyészdúcba.

Ez alapjában véve helyes döntés volt, 
főként, mivel a falka még viszonylag fi-
atal volt. Ugyanakkor egy nyestnek is 
megtetszettek a galambok. Ki ne ismerné 

a vérengző nyest pusztító támadásait, aki 
ez esetben egy tollat sem kímélt. Azonban 
még egy nyesttámadás sem hiúsíthatta 
meg a kizárólag a hosszú távú versenyek-
re tekintő, szilárdan eltökélt tervet. Végül 
1998-tól már csak hosszú távú hazai és 
nemzetközi versenyeken vettek részt. 

Most már csak az ikerpárnak, Jensnek és 
Svennek, kellett felnövekednie, hogy az új 
kihívások megoldásának legfontosabb moz-
gatórugóivá válhassanak. A két fiú 1983-ban 
látta meg a napvilágot, és időközben már ap-
juk nyomdokába léptek – nemcsak a postaga-
lambsport terén. Karlheinz Rutz szerszámké-
szítő mester, és egy közepes méretű, kb. 

20–25 munkást és alkalmazottat fog-
lalkoztató fémipari üzem (szerszám- és 
készülékgyártás) tulajdonosa. Rutz fiai, 
Jens és Sven kitanulták a szerszámkészítői 
szakmát, majd ezt követően gépészeti ké-
pesítést is szereztek. És mindezt 24 évesen 
érték el. Nem kis teljesítmény!

Az ambiciózus, szakmájukat értő és 
szorgalmas, 24 éves fiatalemberek nem-
csak régiójukban számítanak komoly ver-
senytársaknak. Még a hazai és nemzetközi 
postagalamb sport „öreg rókái” is az iker-
pár körül tolonganak a nagy belgiumi, hol-
landiai vagy euskicheni díjátadókon, ami-
kor azok átveszik az elvégzett munkáért és 
a sok nélkülözésért járó „fizetséget”. 

Ha a siker receptjéről kérdezzük őket, 
viszonylag egyszerű választ kapunk: „A 
hosszú távú galambok sportállatok, és 
annak is kell tekintenünk őket. Ha külsejü-
ket összehasonlítjuk egy emberi élsportoló 
felépítésével, eléggé egyértelműen meg-
állapíthatóak a sprinter és a hosszú távú 
galambok közötti különbségek. A sprinter-
galambok izomkötegeinek semmi keresni-
valója a hosszú távú versenyeken. A lényeg 
az, hogy a madár erejének az egész távra 
ki kell tartania, különben a puskapor nem 

Rutz és fiai Jens (az apa mögött) és 
Sven (jobbra) – a 2007-ben Német-

országban megrendezett Hosszú távú 
Nemzetközi Verseny büszke bajnokai

A Rutz család galambdúcai. Egy belga cég egyedi gyártmánya - 16 méter hosszú és 
3,50 méter széles. A fiókok segítségével kívülről lehet tisztítani.
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tart ki a célvonal eléréséig. A galamboknak 
főként az éjszakai repülések alkalmával 
van szükségük különleges szervezetükre, 
amelynek legfontosabb tulajdonsága, hogy 
viszonylag rövid pihenővel is képes kibírni.”

Egy régi reklámszlogen kezdő mondata 
így hangzott: „A férfinak három dologra 
van szüksége.” Ezt a „hármas felosztást” 
a Rutz családnál is megfigyelhetjük. A 
használatban lévő galambdúc jól látható és 
gondozott, nagyszerűen illeszkedik a fes-
tői környezetbe. A galambdúcot egy dúc-
építő cég készítette id. Karlheinz Rutz uta-
sításai alapján. A dúc nagyon világos, ami 
elsősorban a nyeregtető elülső részén lévő 
fényáteresztő cserepeknek köszönhető. Az 
elülső rész röpnyílásokkal ellátott abla-
kai drótozottak, hogy a dúcok a repülési 
időszakon kívül is elegendő friss levegőt 
kapjanak. A repülési időszakban az egyes 
ablakokat a szél- és időjárási viszonyok 
függvényében kinyitják, vagy bezárják. 
Csak az több oldalt venne igénybe, hogy 
az átgondoltan kialakított dúc valamennyi 
részletét ismertessük. Egy ilyen szerkezet 
megépítéséhez rengeteg tapasztalatra és 
jó megfigyelőképességre van szükség. A 
megfelelő időben a megfelelő dolgot kell 
tenni! Ez a Rutz család vezérelve. És az, 
aki a legkevesebb hibát véti, elsőként ér-
het majd a célba. 

Második pillér: csúcsteljesítményre 
képes galambok!

Annak ellenére, hogy a hosszú távú galam-
bászat nem tartozik a szenvedélyeim közé, 
minden alkalommal elvarázsol, ha a kezemben 
tarthatom ezeket az elegáns, közepes nagyságú 
galambokat. A galambok minden évszakban a 
lehető legjobb kondícióban vannak. Ez látható 
ápolt tollazatukból és élénk viselkedésükből. 

Hogy mennyire fontos lehet akár egyet-
len galamb is, azt egyértelműen példázza 
az „Angelina” nevű galamb szaporulata. 
Helmut Grün „Angelina” galambja jelen-
tős mértékben hozzájárult az elmúlt évek 
sikereihez. Angelina gyermekei, unokái és 
dédunokái gyorsak és kitartóak. Így nem 
meglepő, hogy fenotípusa a tenyészdúc sza-
porulatának nagy részében fellelhető.

Az egyik vásáron Rutzék kereken tíz Jan 
Aarden és Van-Wanroy vérvonalú galam-
bot vásároltak a zweibrückeni galambvásár 
rendszeres résztvevőjétől, Josef Houbentől. 
E galambok közül időközben néhányról 
kiderült, hogy tökéletesen illenek a már 
meglévő galambokhoz. Máskülönben a 
tenyészállomány számára rendszeres idő-
közönként és célirányosan elsőrangú erősí-
tésről gondoskodnak. Az altheimi sikerlétra 
harmadik fontos eleme a tenyésztők csapata. 
A munkájukat szakértelemmel, szorgalom-
mal és „állati megfigyelőképességgel” vég-

ző altheimi galambsuttogók jelenleg igazi 
ligát alkotnak. Azoknak, akik szeretnék le-
győzni ezt a csapatot, korábban kell felkel-
niük. Egy ilyen teljesítménynek – főként a 
hosszú távú versenyeken – semmi köze a 
csodaszerekhez. A siker alapját az elsőran-
gú, a várt teljesítménynek megfelelő takar-
mány és a szakértelem képezi. Az egészség 
a galamboknál magától értetődő. Ha mégis 
problémák merülnének fel, alapvetően min-
den kezeléshez kikérik egy állatorvos taná-
csát. Jobb híján a véletlenszerű kúrák vagy 
a normálisnál nagyobb vitaminadagok is 
segíthetnek ideig-óráig a „nagy, hosszú távú 
versenyeken” – vélekedik Sven Rutz. „Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy nem haszná-
lunk táplálékkiegészítőket. Egy ismert belga 
állatorvos termékeit használjuk, és a megfe-
lelő készítményeket az ő utasításai szerint 
alkalmazzuk. A fő vezérelvünk azonban az, 
hogy a jó formában lévő galamboknak nincs 
szükségük semmilyen kiegészítő stimuláci-
óra vitaminok vagy egyéb serkentő készít-
mények formájában. Az erő és a kitartás for-
rása egyedül a táplálék és az egészséges test. 
Így a következő mottó szerint járunk el: A 
800 km-re elegendő benzint (energiát) tárol-
ni képes tankot (testet) annyi üzemanyaggal 
kell feltöltenünk (etetnünk), hogy az elegen-
dő legyen 1000 km-re is!”

Josef Ernst
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Kettétört életek és az emberi méltóság megtiprása

Galambröptetéssel emelték szimbolikussá 
június 19-én szombaton Bajánsenyén, ahol a 
meghurcolt családok tagjai mondták el törté-
netüket. Kondorfán az Őrségi Kitelepítéseket 
Kutató Egyesület kiállítóhelyet nyitott, melyet 
múzeummá akar fejleszteni a későbbiekben.

A kitelepítettek életének kettétörését jelké-
pezi a két darabból álló fekete márványtábla 
Bajánsenyén, két éve állították a Bajánháza, 
Senyeháza, Dávidháza, Kotormány faluré-
szekből 1950-51-ben elhurcolt, hortobányi 
munkatáborokba kényszerített személyek sza-
badulásának 55. évfordulóján. Az emlékmű 
mögötti, hatalmas fák övezte parkban szom-
baton a kitelepítések megkezdésének 60. év-
fordulója alkalmából rendeztek ünnepet.

– Tizenöt éves voltam, amikor elvittek a 
szüleimmel együtt Tiszaszentimrére 1952. 
május 28-án Kerkáskápolnáról. A harmadik 
transzporttal mentünk - meséli a 74 éves Bona 
József, aki mellé véletlenül leülünk. Akár-
ki mellé ülnénk, itt a közönség minden tagja 
érintett: egykori kitelepített vagy családtag.

– Három helyre vitték az embereket: 
Tiszaszentimrére, Tedejpusztára vagy Kónya-
tanyára. Amikor éjjel fél egykor jöttek értünk, 
a nagyapám éppen halva feküdt. Virrasztottunk 
fölötte, akkor még szokás volt. Össze kellett 
szedni a holminkat, és menni kellett. Befektet-
tük a holtat a koporsóba, és ki kellett tennünk a 
pajtába, ott kellett hagynunk. Nem is tudjuk, ki 
temette el. De megvan a sírja. 1956-ban jöttünk 
vissza, Nagy Imre beszéde után. Először Vépre 
mehettünk, ott dolgoztunk a célgazdaságba, mert 
nem engedtek be bennünket a határsávba, ami 
Nagyrákosnál volt. Négy évet töltöttünk Vépen, 
aztán hazajöhettünk. Furcsa világ volt. Mikor 
visszajöttünk, apámat választották téesz-elnök-
nek. A házunk még meg volt, de idegenek laktak 
benne. 25 éves korom óta lakom Bajánsenyén, 
ide nősültem. A feleségem is kitelepített volt, őt a 
családjával Hajdúnánásra vitték…

Koszorúval a kezében érkezik az ün-
nepségre a 81 éves Schek Ferenc, őt innen 
Bajánsenyéről hurcolták el a szüleivel és a 
nagyapjával együtt a hortobágyi Kónya-ta-
nyára. Könnyek gyűlnek az idős ember sze-
mében, ahogy visszaemlékezik.

– 1950. június 23-án éjszaka törtek ránk 
az ávósok és két rendőr. Három mázsát le-
hetett pakolni. Vonattal vittek minket, éj-
jel fél kettőkor indult a szerelvény. 20-21 
éves voltam. Azt gondoltuk, hogy Szibéri-
ába visznek minket. De Hortobágyon nyílt 
pályán megállt a vonat, és kivagoníroz-
tak minket. Kicsit megnyugodtunk, hogy 
mégse Szibéria. Lovas kocsikkal vitték a 
táborba a holminkat. A zöld barakkban lak-
hattak, akiknek kisbabájuk volt, vagy idős 
szüleik. A többiek egy nádtetős pajtában 
voltak elszállásolva őszig. Utána egy nád-
tetős birkahodályba tettek bennünket. A két 
vége nyitott volt, egyiken bement a traktor, 
a másikon kijött, ennyi volt a kitrágyázás, 
mehettünk bele lakni. Az első karácsonyt 
is ott töltöttük. A tisztálkodás hideg vízben 
volt. A második évben kezdtek vályogházat 
építeni, és hoztak még egy zöld barakkot. 40 
hónapot töltöttünk ott.

Megkezdődik az ünnepség, a kitelepítette-
ket szólítják, akik a hortobágyi 12 zárt tábort 
jelképező galambot fognak a kezükben, meg-
szólal a Himnusz, aztán elengedik a madara-
kat – idomítottan Tiszafüredre mennek, ahol 
e napon szintén ünnep van. Az első alkalom-
mal ünnepel együtt a két település.

– Igyekszünk, hogy a fiatalok is megismer-
jék a település fájdalmas történelmi múltját, 
még akkor is, ha ez a történelem sötét, embe-
ri méltóságot tipró időszakát idézi - mondta 
Györke Gyula, Bajánsenye polgármestere az 
ünnepségen, amire a kényszermunkatáborok 
térségéből is jöttek vendégek. Jelenlétük az 
együttérzést jelzi.

– Nem csodálkozhatunk, ha az itteniek ne-
gatív érzelmeket táplálnak a Hortobágy iránt, 
minden okuk meg van – lépett a közönség elé 
Pintér Erika, Tiszafüred polgármestere, aki el-
mondta: fontosnak tartják, hogy fiataljaik meg-
ismerjék ezt a sötét korszakot, ezért tananyag-
gá fejlesztik ezt a történelmi részt, és érettségi 
tétel lesz náluk mindaz, ami az ötvenes évek-
ben történt. Nagy taps fogadta a polgármester 
asszony e bejelentését. Pintér Erika hozzátette: 
Vigyék tovább a hírt: mindenkit szeretettel vá-
runk, akit nem kényszerrel hoznak, jöjjenek el 
önként, minden évben ünnepséget tartunk. 

– Az ünnep nem állhat csak a sebek felté-
péséből, kell a megnyugvás és a kiengesz-
telődés – fogalmazott V. Németh Zsolt or-
szággyűlési képviselő, a Nemzeti Fórum Vas 
megyei elnöke. – Időben 60 évet, két gene-
rációt szeretnénk áthidalni. Térben az otthon 
és a kényszerlakhely között szeretnénk hidat 
építeni. Mert „a rosszul elrendezett múlt visz-
szajár, sőt el se megy, rátelepszik a jelenre”. 
Mondják el szenvedéseiket, érzéseiket, hogy 
a harmadik generáció is megértse, a gyerekek 
– hiszen: ami történt, a nagyapával történt. A 
szimbolikus légi hídon madarak repülnek. 
Kiváló a tájékozódási képességük, az ösz-
tönük, a kitartásuk. A legrövidebb idő alatt 
haza akarnak jutni.

Az ünnepségen ökumenikus imádság 
hangzott el, Wass Albert versei Végh Sándor 
előadásában, Kisfaludi Karola énekelt, és 
Csongovainé Zsákai Piroska, egykori kite-
lepített elmondta Batári Gábor Irgalom című 
versét. Majd Balogh János mesélte szemé-
lyes történetét:

– Tizenhárom éves voltam. Apám jómódú 
paraszt. Piszkos kuláknak minősítették. Ezért 
telepítettek ki minket Tedejre. 1950-ben még 
a Gyenese-családnak odavittem a zsák krump-
lit, mikor vitték őket. Nem gondoltam, hogy 
egy év múlva mi is ugyanebbe a helyzetbe 
kerülünk. Éjjel fél egy-egy között zajlott a pa-
kolás. Egy parancsnok jött és hat-hét személy 
szuronnyal. Ki tudja, honnan hozták őket. 
Talán az Alföldről. A razzia el volt rendelve. 
Erőszak volt. Ha egy családot álmából fölza-
varnak, mit tud tenni. El fogom vinni apám 
csizmáját a múzeumba, ami Kondorfán nyílik. 
Mert azon az éjjelen, amikor pakoltunk, elve-
szett a fél csizma. De a másik máig megvan.

Kondorfán az Őrségi Kitelepítéseket Kuta-
tó Egyesület szervezi az ünnepséget. Az Al-
végen, a templom mellett, a régi óvoda épü-
letében emlékhelyet avatnak, amelyet majd 
múzeummá szeretnének fejleszteni.

– Minden olyan szellemi és tárgyi emléke-
ket gyűjtünk, ami a kitelepítéssel kapcsolatba 
hozható – mondja Róka Zsuzsa, az egyesület 
elnöke. – A kitelepítések máig tartó hatását 
akarjuk dokumentálni. 400-400 írott és képi 
dokumentumunk van jelenleg. Módszeresen 
kutatunk tovább. Van köztünk levéltáros, 
történész, könyvtáros, és az őrség népe. Tár-

Amikor jöttek értünk, a nagyapám éppen halva feküdt… de menni kellett. Befektettük a 
holtat a koporsóba, és ki kellett tennünk a pajtába, ott kellett hagynunk. Nem is tudjuk, ki 
temette el… Éjszaka törtek ránk az ávósok és két rendőr… A Hortobágyon vittek minket. 
Kicsit megnyugodtunk, hogy mégse Szibéria… - Emlékezés a Kitelepítettek Emléknapján. 

Az Őrség és a Tiszántúl összekapcsolása a galambok röptével a szabadságot, a megbocsá-
tást, a megtisztulást is jelképezi. - Fotó: Kiss Teodóra
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sadalmat kutatni, önmagunkról gondolkodni 
mindannyian tudunk. Igyekszünk igényesen 
gondolkodni mindarról, amiről korábban be-
szélni sem lehetett.

Balázs László polgármester megemléke-
zésében kiemeli: az internálás, deportálás 
szavak jobban illenének arra, amit most kite-
lepítésnek mondunk.

- Az áldozatok főleg a déli és nyugati ország-
részek lakói. Ami történt a jómódú parasztok 
likvidálása volt. 2500 családot deportáltak szer-
vezetten, titkos akciók keretében a Hortobágy-
ra, a sztálini magyar Szibériába. Az első hullám 
1950. június 22-ről 23-ra virradóan a déli határ 
menti falvakat sújtotta. Előzetes listák alapján 
törtek rá a családokra, élesre töltött fegyverek-
kel. Szekérrel mentek a vasútra, ahol marhava-
gonok várták az embereket. Juh-hodály, mar-
ha-istálló volt a szálláshelyük Hortobágyon. 
Naponta kihajtották őket a földekre dolgozni, a 
kiskorúakat is. Elvették a személyes irataikat, 
őrizet alatt, a külvilágtól elzárva éltek. A cso-
mag, levél különleges kedvezménynek számí-
tott. Hatvan év elteltével azokra emlékezünk, 
akiknek ketté tört az élete.

A galambok szabadon szállnak
– A bajánsenyei tizenkét  fehér galamb el-

engedése a hortobágyi gulág 12 munkatábo-
rából való szabadulást jelképezte.

– Ezen kívül útnak indítottak még több 
szürke postagalambot is – a kitelepítettek 
szabadságvágyának szimbolizálására. A ga-
lambok ugyanazt az utat teszik meg mint a 
marhavagonba zsúfolt emberek.

– A Tiszató Galambversenyen a 2500 ga-
lamb a kitelepített családok számát jelképezi.

– Az Őrség és a Tiszántúl összekapcsolása 
a galambok röptével nemcsak a szabadságot, 
de a megbocsátást, elengedést, megtisztulást 
is jelképezi.

– Ószövetségi példa: Noé kibocsátott egy 
galambot, az pedig egy olajággal a csőrében 
tért vissza: elapadt a víz, béke van Isten és 
ember között, lehetséges az újjászületés, a 
visszatérés a megtisztult a Földre.

Az Őrségből kitelepítettek emlékhelyét 
hozták létre Kondorfán.

Az Őrség tizenhárom településéről mintegy 
félezer családot hurcoltak el 1950 és 1953 kö-

zött a Hortobágyra, az ő sorsukat, és annak a 
határvidékre, közösségére és fejlődésére gya-
korolt hatásait igyekszik feltárni és bemutatni 
az Őrségi Kitelepítéseket Kutató Egyesület 
– mondta Róka Zsuzsa, a 2009-ben alapított 
civil szerveződés elnöke az egykori kondor-
fai óvodában létrehozott Őrségi Kitelepítések 
Gyűjtemény és Emlékhely avatásán.

A falakon korabeli fényképek, dokumen-
tumok és újságcikkek másolatai, valamint 
tárgyi emlékek láthatók,  köztük a bírósági 
ítélet nélkül elhurcoltak visszaemlékezései is 
olvashatók. Eddig mintegy négyszáz fénykép 
és ugyanennyi dokumentum gyűlt össze, en-
nek kisebb részét állították ki egyelőre.

Az avatáson, amelyen száznál is többen vet-
tek részt, Balázs László polgármester felidézte, 
hogy a kitelepítések kezdetén, 1950-ben Nyu-
gat-Európában javában tartott az újjáépítés, 
míg keleten a kommunista hatalom a diktatúrát 
építette ki. A hatvan évvel ezelőtti internálással, 
deportálással a paraszti, városi középosztály 
likvidálása, a társadalom megfélemlítése volt a 
Rákosi-rendszer célja – mondta.

A déli és nyugati határvidékről 1950. júni-
us 23-tól kezdődően több mint 2500 családot 
deportáltak a Hortobágyra, ahol mintegy tíz-
ezer ember szenvedett tizenkét kényszermun-
ka-táborban. Három év alatt több hullámban 
hurcolták el a családokat a rendőri hatalom 
titkos akciója keretében, amelyről a rendszer-
váltásig beszélni sem lehetett.

Azokban az években előzetes értesítés nél-
kül, élesre töltött gépfegyverekkel törtek rá 
a családokra, akiket kevés holmijukkal mar-
havagonokban szállítottak az Alföldre. Több 
száz fős tömegszállásokon, hodályokban, 
istállókban helyezték el az embereket, akik 
a külvilágtól elzárva éltek, látogatót nem 
fogadhattak, csomagot, levelet pedig csak 
kivételes esetekben vehettek át – idézte fel a 
történteket a település polgármestere.

Balázs László elmondta, hogy Kondorfáról 
öt családot hurcoltak el, tagjaik közül ma már 
csak ketten élnek. Gondolatait azzal zárta a 
polgármester, hogy az állandó gyűjteménnyel 
nem ítélkezni, hanem emlékezni akarnak, fel-
tárni ezt a sötét korszakot a jelen és a jövő 
számára.

Megemlékezés Hortobágyon 
A hortobágyi kényszermunka-táborok hat-

van évvel ezelőtti megnyitása alkalmából 
megemlékezést tartottak az egykori kitelepí-
tettek és családtagjaik a hortobágyi ökumeni-
kus templomban szombaton.

Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium államtitkára arra figyel-
meztetett, hogy még mindig kevesen tudnak 
az egykori kényszermunka táborokról, ezért 
fontos, hogy az oktatás, a filmkészítés mel-
lett a volt kitelepítettek közvetlenül is átadják 
megrázó emlékeiket a mai fiataloknak.

Az államtitkár szerint ugyanakkor az is 
fontos, hogy az állam felelősen viselkedjen, 
ezért – mint mondta – az új kormány „ki-
egyenlítette a számlát”, s immár ugyanúgy 
bünteti a kommunizmus bűneinek tagadását, 
mint a holokausztét.

A politikusoknak két fontos feladata van 
a hortobágyi kitelepítésekkel, a kommunista 
rendszerrel kapcsolatban: egyrészt az igazság 
kiderítése, a bűnösök megnevezése, másrészt 
ezeknek a fiatalokkal való megismertetése – 
hangsúlyozta Rétvári Bence, aki fontosnak 
nevezte a demokrácia védelmét, a figyelem-
felhívást arra, kik veszélyeztetik a jogállami 
normákat Magyarországon.

Eötvös Péter, a Hortobágyi Kitelepítettek 
és Elhurcoltak Egyesületének elnöke arról 
beszélt, hogy „hatvan éve mutatta ki először 
intézményes formában a szovjet típusú dikta-
túra a foga fehérjét”.

Megemlékezett arról, hogy a hortobágyi 
munkatáborokba kényszerített polgári csa-
ládok ellehetetlenítése, sok esetben fizikai 
megsemmisítése volt az elnyomó hatalom 
szándéka. Egyesületüket 2000-ben a tábo-
rok túlélői hozták létre azzal a céllal, hogy 
felderítsék és tudatosítsák a társadalomban a 
hatvan évvel ezelőtt történteket.

Beszámolt arról, hogy a mintegy tízezer 
kitelepített közül hétezer-ötszáz ember nevét 
sikerült azonosítani. Nevüket szombattól em-
léktábla őrzi a hortobágyi ökumenikus temp-
lomban; a táblát megáldották, illetve meg-
szentelték a református és a római katolikus 
egyház képviselői.

Eötvös Péter az MTI tudósítójának érdek-
lődésére elmondta: nincs esély arra, hogy 
valamennyi egykori kitelepített nevére fény 
derüljön. Sok esetben az őrök azonnal elvet-
ték és elégették a táborba érkezők személyi 
dokumentumait – tette hozzá magyarázatul.

Elmondta azt is, hogy szeptember 25-én a 
budapesti Szarvas téren állítják fel a hortobá-
gyi kitelepítettek emlékművét.

A templomi megemlékezés és az emlék-
tábla felavatása után a résztvevők megkoszo-
rúzták a 33-as főút mellett lévő, vasúti sínből 
készült keresztet, amelyet az egykori kitele-
pítettek emlékére a rendszerváltást követően 
állítottak fel.

Merklin Tímea
Megjelent Vas Népe 

2010. 06. 21. hétfői számában

A bajánsenyei emlékműnél mécseseket helyeztek el - Fotó: Kiss Teodóra
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A híg bélsárürítésről
A cikksorozat ebben a számában a hasmenésről, híg bélsár-

ürítésről lesz szó.

Azért választottam ezt a témát, mivel rengeteg galambász 
keres meg ebben az időszakban hasmenéses tüneteket mutató, 
főleg fiatal galambokkal. Nekik szeretnék iránymutatást adni, 
milyen irányban kezdjük el keresni a kiváltó okokat.

A bélsár tulajdonságai, színe, szaga, konzisztenciája alapve-
tő mutatók galambjaink egészségi állapotáról. Ahhoz, hogy el 
tudjuk dönteni, hogy hasmenésről van-e szó, ismernünk kell 
azt, hogy milyen az egészséges bélsár. Ehhez a dúcban mindig 
reggel az éjszakai bélsarat kell vizsgálni.

Az egészséges bélsár 3 részből áll: szilárd, valódi bélsár 
rész, a vizelet folyékony része és a vizelettel kiválasztódó urát 
kristályok.

A színe vagy zöld, vagy a világosbarnától a sötétbarnáig ter-
jedhet. Az urátkristályok egészséges körülmények között fehér 
színűek. A vizelet, tiszta, áttetsző.

Konzisztenciája, alakja bogyósszerkezetű.
A hasmenésnek lehetséges okai a következők lehetnek a 

teljesség igénye nélkül:
Fertőző betegségekből eredő:
 – bakteriális:
   Salmonella: nyákos, zöldes, gázbuborékos,
   E. coli: nagyfokú gázosodás jellemző,
   Pseudomonas,
   Enerobacter,
   Campylobacter,
   Klebsiella,
   Mycoplasma,
   Mycobacterium,
   Chlamydia: zöldesszürke, nyálkás,
 – vírusos:
    paramyxovírus: zöld pálca, körülötte sok

áttetsző vizelet,
   herpesvírus,
   adenovírus: zöldessárgás, nyálkás hasmenés,
 – gombás:
   candidiasis: nyákdarabos,
 – parazitás:
   trichomonosis: fészekben sokvizes tócsa,
    coccidiosis: bűzös, nyálkás, vízszerű,

zöldes, ritkán véres,
   giardiosis,
   orsó-, galand-, fonálférgesség,
Nem fertőző eredetű okok:
 – szervrendszeri eredetű betegségek:
   májbetegség,
   vesebetegség,
   hasnyálmirigy gyulladás,
   hashártyagyulladás,
 – takarmányozási eredetű okok:
   hirtelen takarmányváltás,
    nem tolerálható takarmány összetevők

jelenléte: nagy konyhasótartalmú gritt etetések,
   allergia,

    nagy mennyiségű lédús gyümölcs, 
zöldség fogyasztása,

   rossz felszívódás, rossz értékesülés: 
     pl. burgonyareszelék etetése,
 – mechanikus:
   bélelzáródás
   bélinvaginatio, szűkület
   cloacolith
 – toxikus:
   nehézfémsómérgezés (ólom, zink),
   D vitamin túladagolás,
   szerves foszfátok, kemikáliás felvétele,
   antibiotikum túladagolás,
 – egyéb tényezők:
   időjárás változás,
   hideg, nedvesség, huzat,
    pszichikai stressz: kiállítások, védőoltás-

ok, kosárba rakás a szállításkor, etetési idő 
megváltoztatása, idegesség pl. nagyfokú 
tetvesség vagy szúnyoginvázió esetén.

A felsoroltakból látszik, hogy egy egyszerű hasmenés diag-
nosztikája, a kiváltó ok megtalálása nem egyszerű feladat. 
Mindig oktani diagnózisra kell törekednünk, ehhez elenged-
hetetlen a galambásszal való szoros kapcsolattartás, az őszinte 
beszélgetés.

Nem tartom jó megoldásnak, azt az eljárást: Dokikám! Ad-
jon már valamit a hasmenésre!

Sajnos, sokszor csak erre van lehetőség. Ilyenkor a „valami” 
általában egy bélflórapótlót jelent.

Van egy másik, ha lehet még rosszabb megoldás, amikor 
5-10 gyógyszert is kipróbálunk, hátha valamelyikkel sikere-
sek leszünk, de közben a rengeteg vegyszerrel tönkretesszük 
galambjaink máját és immunrendszerét. Az ilyen agyon-
kezelt madártól természetesen nem várható kiemelkedő 
röpteljesítmény sem.

Laboratóriumi vizsgálatok nélkül nem lehet a hasmenéses 
madarakat meggyógyítani, korrekt diagnózist felállítani!

A bélsárvizsgálatnak, kórboncolásnak óriási jelentősé-
ge van!

A sikeres kezeléshez meg kell találni a hasmenés kiváltó 
okát és ennek megfelelően kell az állományt kezelni!

A beteg madarakat ki kell emelni az állományból, még 
mielőtt a fertőzést elterjesztik.

Kiegészítő kezelésként mindenképpen javasolt ásványi-
anyag- és nyomelempótlást, valamint bélflóra stabilizálást 
alkalmazni.

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász
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Megjelent!!!
Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára megjelent az összeállítás leve-

leiből. Címe: 

„Anker Alfonz a zseniális 
postagalamb tenyésztő 

levelei tükrében”
Gyulai József levél összeállítása Anker Alfonz magánéletébe enged be-

pillantást. A levelekben megismerhetjük Anker Alfonz életét, emberiségét. 
Közel kerülhetünk hozzá. 

A könyv olyan sosem látott leveleket tartalmaz, amelyeket Prof. Anker írt 
galambászoknak melyekben tanít, oktat, mesél. Ezeken kívül előadás anya-
gok, jegyzetek is megtalálhatók, melyekből megismerhetjük Anker alapossá-
gát. Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja ismerni e kivételes embert.

Kitűnő ajándék postagalambászoknak, fiúknak, férjeknek, apáknak 
névnapra, születésnapra!

A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 számozott. Megvásárol-
ható vagy megrendelhető a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu

Tel: 06-1/3424-522
A számozott példány ára:   3500.-
A nem számozott ára:   3000.-

Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II.

Kapható a Szövetség Székházában     1100.- Ft
Ujházy Péter Özvegy versenyzési módszerek II. című könyve 20 kiváló 

versenyzőt mutat be, akik a klasszikus özvegy versenyzési módszerre 
építkezett és úgy alkotta meg saját versenyzési rendszerét. A szerző ezen 
extra módszerekre volt kíváncsi Hollandiában, Belgiumban és Németor-
szágban. Ezen újdonságok remélhetőleg sokunknak tudnak segíteni.

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

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

A szerző reméli, mindenki talál olyan fejezetet magának a könyvben, 
amely segíti versenyzési módszerének kiszélesítését.
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„Minőség, megfizethető áron!”

ÚJRA MAGYARORSZÁGON A

PALOMA!
Extra  minőségű  versenykeverékek, diétás ke-

verékek, 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.)

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  Svédasztalos 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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Halottaink
Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokat 
akik ismerték és szerették, hogy Kis Imre 
sporttársunk a tatai C-22 egyesület tagja 35 
éves korában váratlanul elhunyt. Sírjánál a ke-
gyelet virágaival és galambok felengedésével 
vettünk végső búcsút  sporttársunktól. Emlékét 
örökre megőrizzük, nyugodjék békében!  

C-22 egyesület tagsága

Az A-54 Szobi PGSE tudatja, hogy Szűcs 
István volt sporttársunk 2010. június 30-án 
életének 58. évében rövid ideig tartó súlyos 
betegségben elhunyt. 30 évvel ezelőtt alapító 
tagként kezdte az egyesületi munkát. Hosszú 
évekig versenyzett velünk.
Temetésén a kegyelet koszorúja mellett galam-
bok feleresztésével vettünk végső búcsút Tőle. 
Emlékét megőrizzük, nyugodjon békében.

A-54 Szob tagsága 

B-09 PG.S.E. mély megrendüléssel tudatja, 
hogy Kővári Ferenc 70 éves korában elhunyt.
Személyében egy önzetlen, segítőkész sport-
társat, barátot veszítettünk el.
Sírjánál a kegyelet virágaival és galambok 
feleresztésével vettünk végső búcsút sport-
társunktól.
Emlékét megőrizzük, tiszteletére minden 
évben emlékversenyt rendezünk.

B-09 tagsága.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Lakatos 
Tibor (Gyenge) 54. életévében tragikus hir-
telenséggel elhunyt. Temetésén a kegyelet 
virágaival és galambok feleresztésével bú-
csúztunk tőle. Emlékét örökre megőrizzük.

A-26 Kartal PGSE tagsága

Mély megrendüléssel és fájdalommal tudat-
juk, hogy Kaló András „Bandi bácsi” az 
Újszász R-07 Postagalamb Sportegyesület 
volt tagja, 82. évének betöltése után néhány 
hónappal, váratlanul elhunyt.
A postagalambászok a „Molnár – Kaló – 
dúc” eredményein keresztül ismerték Őt.
Több mint fél évszázadon keresztül, a ko-

rábban elhunyt Molnár Illéssel közösen, meghatározói voltak az 
Újszászi postagalambászatnak. Molnár Illés elsősorban tenyész-
téssel, Kaló András pedig versenyzéssel foglalkozott. Országszerte 
sok tenyészetben építkeztek ezen dúcból származó galambokkal.
Bandi bátyánk csendes, segítőkész postagalambász és igazi barát 
volt. A postagalambászatban eltöltött évek alatt, megszámlálha-
tatlan díjat és sok-sok bajnoki címet nyertek galambjai.
Temetésén sokan búcsúztattuk, rokonok, barátok és sporttársak. 
Utolsó útját kísérő felhőszakadásban úgy éreztük, hogy az égiek 
is velünk együtt gyászolnak fájdalmunkban. Sporttársai Farkas 
Sándor és Oszkár galambjaik feleresztésével búcsúztak.
Bandi bátyánk, Isten nyugosztaljon békében, emlékeinkben to-
vább élsz!

Hertelendy Csaba

Lakossági Hírdetés
Verseny postagalambok eladók! 16 pár tenyész, kiváló ősöktől!
Ugyanitt kiegészítők: itatók, grittartók, szállítóládák, fakkrendszerek;
24 lyukas műanyagtokos BENZING versenyóra, LITLEBRICON 
500-as versenyóra antennával és 10 db chipgyűrűvel!
Érd. Hadaró Ádám 06-30/202-1546

***
Nem sikerült még eredményt elérnie, én segítek a tenyésztésben és a 
versenyzésben. Többszörös bajnok állományomból az összes idei fi-
atal eladó és előjegyezhető. 50 db tenyészgalamb olcsón eladó. Ered-
mények és vérvonalak a piros színű bajnokok könyvében és a 
Tagschererduc.try.hu

***
Postagalamb sok van. De egyre kevesebb van az ANKER galambok-
ból 30 éve tenyésztett és versenyeztetett utódokból. Az állományomat 
egészségügyi okokból felszámolom. Szeptember 12-én Monoron le-
szek. Sümegi József Kaposvár. Tel.: 06/20-387-2592

***
Hírös Tagszövetségben többszörös dobogós helyezést elért rövid-
távú állományom felszámolom. Vérvonalak: Janssen, Van de Pool, 
Horemans. 21 pár tenyész, 60 db verseny, 80 db fiatal. Berta András, 
Tiszakécske 6060 Kiss Bálint u. 11. Tel: 06-30/243-1715

***
Túlszaporulat miatt 6-8 db versenygalamb 4-5 évesek eladók. 5000-
től 10000.- Ft / db áron. 
Kotmájer József 7020 Dunaföldvár Kéri u. 88.. Tel. 06-20/247-2811

***
Tisztelt sporttársak! Fiatal galambok gyűrűzését vállalom sporttársi 
áron. 3000.- Ft/db neves hazai galambászok galambjaiból (Márkus 
István, Kecse András, Makkos Tamás, Varga Antal, Varga Károly, 
Látár Tibor). Várom hívásukat. Tel: 06-70/534-0906

***
Többszörös egyesületi bajnokságot nyert postagalamb állományo-
mat betegségem miatt felszámolom. Több champion 2009-ben 29., 
2010-ben 21 díjat nyert és 52 db serleg eladó. Mihály Géza A-66 
Szigethalom. tel: 06-30/309-6206

***
Minőségi postagalambok eladók. Eredményeim: Dél-Tisza kerület, 
I. röpcsoport 2009.: középtáv csapat II., Fiatalgalambok csapat 1.; 
2010.: középtáv csapat 1. Továbbá: élgalambok, championok és 24 
db tenyészgalamb. Cím: Szepesi Imre. Oroszháza Szentesi út 50. 
Telefon: 06-30/577-4819, 06-68/473-647

***
Balesetem miatt postagalamb állományomat felszámolom. A galam-
bok sporttársi áron sürgősen eladók. 
Vajas Márton Tel: 00-36-20/952-1374

***

    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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Köszöntjük  
az augusztus  

hónapban született 
sporttársainkat

R03 Guba József 87
B17 Hájos Endre 82
Z32 Benke József 81
N13 Stenczel Sándor 81
Z32 Vatta Pálné 80
N13 Rózsa Imre 79
G05 Szebeni Lajos 79
Z13 Szűcs Sándor 79
U12 Horváth Ferenc 78
U21 id. Pusztai János 78
B03 Tóth József 78
N17 Ványolós Lőrinc 78
N06 Tasnády Tamás 77
P02 Hajdú János 76
D19 Horváth István 76
A06 Kajli István 76
E01 Varga Antal 76
F01 Varró Nándor 76
A81 Boday Gyula 75
A66 Sinkó Mihály 75
R06 Cs. Szabó László 74
Z13 Dudás Miklós 74
V07 Kaszab László 74
C02 Kovács Ferenc 74
E01 Erdősi Tibor 73
D01 Peltz Jenő 73
A45 Puzsér János 73
A03 Tóth Károly 73
Z43 Czibik László 72
B21 Egresi István 72
P09 Kiss Kálmán 72
H02 Béky Albert 71

F13 Fekete Lajos 71
N06 Hegyi Lajos 71
M02 Orbán Lázár 71
A40 Bácskai Csaba 70
C05 Brilich István 70
S01 Fogarasi József 70
A55 Gerzsai László 70
A38 Majer István 70
Z31 Osváth Endre 70
R15 Patkó János 70
A14 Bajusz István 65
R23 Chrudinák Ferenc 65
G09 Domonkos Miklós 65
N09 Dunai Sándor 65
R21 Hubai János 65
G13 Koselák István 65
N02 Kulisity József 65
A05 Dr. Lakos László 65
N07 László Lőrinc 65
N07 Stigmon Tibor 65
L08 Tárnai József 65
L08 Tolnai József 65
A13 Csapó Tibor 60
K02 Czvik József 60
H05 Fekete Lajos 60
G01 Gyerkó Tibor 60
Z39 Iván József 60
A36 Mészáros Mihály 60
F30 Neményi János 60
L07 Németh Károly 60
D13 Palotás József 60
P02 Szepesi Imre 60

F02 Takács József 60
A22 Tichony István 60
A14 Urbán Béla 60
V17 Varga István 60
R12 Varga László 60
N04 Vizi János 60
R25 Almási Gyula 55
E03 Czikó Gábor 55
A21 Demián György 55
F12 Füzi István 55
V04 Hartman István 55
V33 Hegedűs Béla 55
L03 Kisztner György 55
R14 Kozák Elemér 55
A09 Kuhn István 55
V03 Molnár Tamás 55
U18 Nacsa János 55
A66 Oroszi Sándor 55
B06 Paulik József 55
N05 Szekerádi Károly 55
A10 Szemes Imre 55
N04 Tóth István 55
A47 Trnovszki István 55
D06 Varga I. István 55
N14 Csernus Mihály 50
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T11 Szemán Miklós 50
C20 Tóth András 50
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A júniusi lapszámban
megjelent

Egy kis postagalamb
történet

című totó győztese

Rácz Sándor N-02 
egyesületből

Nyereményét a Galamb 
Hungária 

Centrumban levásárolhatja.

Gratulálunk a győztesnek.

100 %-os J. AARDEN állományból 
túlszaporulat és helyhiány miatt

sporttársi áron 

néhány tenyészgalamb és
kb. 50 db 2010. évben kelt fiatal

e l a d ó

Érdeklődni: 0036-30-667-5542

Nagy gonddal összeválogatott és tenyésztett kiváló ge-
netikai képességű postagalamb állományomat eladom. 

Származásukat tekintve 90%-ban Peller József és Hor-
váth Károly legjobb galambjaikból tevődnek össze. 
Nagyon sajnálom őket, de elfoglaltságom miatt csak 
„félvállról” tudnám ellátni őket, vagy még úgysem.
Ezek a galambok „alapból” képesek természetes mód-
szerben, mindenféle „kencefice” nélkül I. osztályú 
szintet repülni. Ezt tapasztalatból merem állítani. 

Érdeklődni: Törőcsík László 06-20/397-2386


