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SZÜLETÉSNAPON

Érdekes képet mutatna, ha egy felmérés 
megvizsgálná, hogy milyen arányban fordul 
elő galambász társadalmunkban apáról fiúra 
átadott, átöröklött, postagalambász szenve-
dély. Úgy vélem, hogy 30-40 évvel ezelőtt 
ez nem volt szokatlan. Magam is tanúsítani 
tudom, hogy ez milyen előnyökkel járt mind 
az apa, mind a fiú számára.

Az egykor és most között talán az a lénye-
gi különbség, hogy hajdan az apa többnyire 
örült és ösztönözte a gyerek hozzá hasonló 
hajlamait, a mai 30-40 éves galambászok 
viszont inkább más érvényesülést, vagy szó-
rakozást szánnak gyermekeiknek. Erről tehet 
az egyesületekben uralkodó feszült, baráti-
nak többnyire nem mondható légkör, de főleg 
az életben való érvényesülés egyre fokozódó 
követelményei, illetve a kikapcsolódás és 
szórakozás színvonalasabbnak tűnő formái.

Hogy kapcsolódik mindez a fenti címhez?
Július elején kaptam egy díszes meghí-

vót Csóri Csabától, a D-07 elnökétől, hogy 
édesapjának 70. születésnapja tiszteletére, az 
Adonyban általa rendezett ünnepségre sze-
retettel elvár, mint annak régi sporttársát, mi 
több, sportbarátját.

A találkozó július 25-én, vasárnap 10 órára 
volt meghirdetve. A meghívottak számáról, ösz-
szetételéről nem volt semmilyen információm. 
Telefonon titoktartást kellett fogadnom, mert a 
szervezés az ünnepelt számára titokban folyt.

Ahogy érkeztek a vendégek, magam is 
meglepődtem. A D-01-ből az elsők között 
érkezett Nagy Béla, Vincz István, Schindler 
Endre, Viniczai Attila, Reichardt Balázs. Per-
ceken belül befutott az Y-16-ból Tóth Imre, 
a D-13-ból Bereczki Jenő, Győri József és 
Freschli László. A D-06 színeiben Székely 
István, Somogyi Imre és fia jelentkezett. Alig 

voltunk túl a kölcsönös üdvözlésen, befutott a 
B-07 két nagy öregje, Márkus József és Salgó 
Arnold. Némi késéssel érkezett Hegyi Lajos 
és Kárász László az N-06-ból, és már nem is 
csodálkoztam, Szövetségünk örök mozgó el-
nöke, Bárdos István.

Természetesen az adonyi D-07 sem maradt 
képviselő nélkül. Gyuricza György a fő segít-
ség volt a rendezésben és előkészítésben, de ott 
volt Nagy Sanyi, valamint egy korábbi nagy 
riválisom, az általam nagyon kedvelt és tisztelt 
Steimann Pista is. Csóri Csabát ki ne felejtsem.

Mind együtt voltunk már, amikor megje-
lent az ajtóban az ünnepelt, Csóri Anti a ne-
jével, Erzsikével. Mindannyian azt a hatást 
figyeltük az arcán, hogy miként reagál a lá-
tottakra, az illusztris vendégkoszorúra.

A megilletődés tetten érhető volt, de köny-
nyek nélkül megúszta sok-sok barátjának vi-
szontlátását.

Néhány meglepetéstől áthatott mondat 
után körbejárt. Minden vendégéhez volt né-
hány kedves szava, baráti ölelése.

Persze senki sem érkezett ajándék nélkül. 
Két asztalt leptek el az italok, így nagy va-
lószínűséggel a 75. születés napjáig sem kell 
boltba mennie készletfeltöltésért.

Bár a jelenlévők mind ismerték egymást, 
voltak akik csak ritkán találkoztak egymás-
sal. A múlt és jelen eseményei, történései jó 
beszédtémát adtak így fehér asztal mellett.

Aztán megérkeztek az unokák is, majd a 
torták, ahogy szülinaphoz illik, végül a kivá-
lóan elkészített brassói apró pecsenye koro-
názta meg a vendéglátást.

Folyamatosan villogtak a fényképező gé-
pek a teremben, majd még a „terepen” is 
csoportkép készült a szomorkás, csöpörgő 
idő ellenére is. Néhány fotót remélem majd a 
szaklapban is sikerül közre adnom.

Kevés időm volt Antival egy átfogó riport-
hoz szükséges anyagot összehozni, de azért 
címszavakban érintette galambász pályafutá-
sának állomásait.

Tizennégy évesen, 1954-ben lett tagja a 
nagylóki D-10-es egyesületnek, küzdelmes 
galambtartási ramazúrik után illetve előtt. A 
tanulás, családalapítás időszakában is mindig 
voltak galambjai, de igazi versenyzésre csak 
az 1962-es nősülése után adódott lehetőség. 
1963-ban megalapította a D-13-as sárbogárdi 
egyesületet, amelynek 46 évig volt az elnö-

ke. Kezdetben a „nagy” Nyugat kerületben 
röptettek, majd csatlakoztak a dunaújváro-
si D-06-hoz, ahol nyolc szép emlékű évet 
töltöttek el. Velük kerültek a Dél-Dunához, 
majd 1982-ben önállósodtak ismét.

1985 tavaszára megépítette jelenlegi mo-
dern dúcát családi házuk udvarán, áttért az 
özvegy versenyzésre, és ettől számítja máig 
tartó siker sorozatát.

Állományának alapját Bíró Józseftől szár-
maztatja, de több kiválósága származott 
Viniczai Attilától, Márkus Józseftől, Nagy 
Bélától, majd Steimann Istvántól érkezett ga-
lamboktól. Emlékezetes sikereket könyvel-
het el az utóbbi tíz évben importált holland 
galambok számlájára is.

Mindig szerette, ha jó galambjai a standard-
ban is megállják helyüket. Nem volt olyan ke-
rületi válogató, hogy a Csóri-dúc ne jelentke-
zett volna standard díjas várományossal.

Feladatot mindig vállalt a kerületben is, 
volt titkár, majd több ciklusban gazdasági ve-
zető a Dél-Dunában.

Legemlékezetesebb galambjai között a 
3823 fakó hímet, az 1041 kék hímet, (ma-
gam is megcsodáltam, lerítt róla a klasszis) 
a 6330-as kék hímet, az 5711-es kék tarkát 
tartja számon.

Három gyermekük közül Csaba az iker-
párból a fiú, már 4 éves korában rendszeres 
látogató volt a dúcokban, igaz hogy akkor fő-
leg tojástörő hírét alapozgatta. Vonzalma az 
állatokhoz, ezen belül főleg a galambokhoz, 
egyértelművé tette Anti számára, hogy lesz 
kinek átadni a staféta botot. Iskoláit is ebbe 
az irányba terelte, nem véletlen, hogy a Mo-
sonmagyaróvári Mg-i Egyetem Állattenyész-
tési Karán szerzett diplomát. Ezt követően is 
egyenes volt a pályája, azonnal Adonyba, a 
Mg-i Termelő Szövetkezethez került. Ma is 
annak jogutódjánál tölt be vezető beosztást.

Ehhez a születésnapi „bulihoz” hasonló 
kezdeményezésről nekem nincs, illetve nem 
volt tudomásom. Dicséri Csaba kezdemé-
nyező és szervező készségét, édesapja iránti 
szeretetét és tiszteletét, valamint azt is iga-
zolja, hogy a szürke hétköznapok tengerében 
egy-egy ünnepnapra mindig mozgósítható a 
postagalambászok színe-java.

Csaba, minden részvevő nevében köszö-
nöm ezt a maradandó, szép élményt.

Tamás István
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55. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
SYMA CSARNOK, 1146 Budapest Dózsa Gy. u. 1. - 2011. január 07-08.  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében
- Országos kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2009-2010.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
-  Minden tagszövetség 27 db (Standard Hím + tojó: 5 + 5; A, B, C, D, E, F, G, H: 2-2 db ) + 1 db életteljesítményes galambot 

nevezhet a kiállításra. A tagszövetség önállóan dönt sportkategóriában a kategóriánkénti nevezhető létszámról. A standard 
kategória nevezési száma nem változhat.

- 8/A állatorvosi igazolást hozni kell.

ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS feltételei 
Sportkategória 2009-2010. évi eredmények alapján

Kategória Távolság (km) Versenyek 
száma

Indított ga-
lambok száma

Indult ver-
senyző tagok

Összes 
díjkm.

Díjlista %

A 100-400 km 10 250 20 1.500
B 300-600 km 8 250 20 2.800
C 500 km fölött 6 150 20 3.300 20
D 100-400 km

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november - december hónapokban szervezzék meg. Bírálókat a 
területi megbízottaktól kérjen valamennyi tagszövetség csak a vizsgázott, minősítéssel rendelkező bírálók közül.

A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.
A nevezéseket 2009. december 20-án 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással vagy postán levélben az alábbi címre:

Magyar Postagalamb Sportszövetség 1076. Budapest, Verseny u 14. 
Tel: 06-1-3424-522; Fax: 06-1-3424-354

E-mail: info@postagalamb.hu

Galambok legki-
sebb száma

A résztvevő 
galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

Díjlista Összkilométer / díj - 70% - 30 %
HÍMEK TOJÓK

2009              2010 2009              2010
150 20 100 km 1/5 2500 KM 2000 KM

Életteljesítmény: 15,000 km felett 2010-ben legalább egy helyezés

Nevezés 1 év értékeléséhez

Kategória Távolság 
(km)

Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult 
versenyző 

tagok

Összes díj 
km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800

Standard kategória
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STANDARD KRITÉRIUMOK

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:
SYMA Sport- és Rendezvényközpont - 1146 Budapest Dózsa Gy. u. 1.

Pontozás:
1.  Általános benyomás 

fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)
8 8,25 8,50 8,75 9

2. Általános csontozat, szegycsont 8 8,25 8,50 8,75 9
3. A hát, a farok formája és kötése 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19
4.  Az izomzat egészének egyensúlya, 

harmóniája
27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5.  Szárnyak formája, a tollazat 
minősége

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

90 95

- Holtverseny esetén követendő lépések:
 I. az EGYÉNI versenyben:

1.   A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb
      összeg adja az első helyezést
2.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
3.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
4.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
5.   A bíró a saját értékelése alapján dönt.

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
-  Standard 3 HÍM és 3 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk 

a Tagszövetségek sorrendjét.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével

- BÍRÁK: 5 bíró a HÍMEKNÉL
  5 bíró a TOJÓKNÁL

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
Galambok beérkezése január 06. csütörtök 16-20 óráig

Galambok bírálata január 07. péntek 8-11 óráig

Bemutatóra küldött ga-
lambok beérkezése

január 07. péntek 10 óráig

Árusító helyek elfoglalása január 06. csütörtök
január 07. péntek

15 órától
10 óráig

Kiállítás nyitva tartása január 07 péntek 13-19 óráig

január 08 szombat 9-18 óráig

Megnyitó január 08 szombat 10 óra

Tombola január 08. szombat 11 óra
13 óra

Díjkiosztó január 08. szombat 14 óra

A díjkiosztó programja:
Hely:  A kiállítási csarnokban

Magyar Nemzeti Bajnokság díjainak átadása (1-3),
Magyar Kupa díjainak átadása (1-3) és a Kiállítás díjainak 

átadása 
Magyarország élversenyzői,

tagszövetségek élversenyzőinek köszöntése
Országos Mesterversenyzői címek átadása

Árverés január 08. szombat 15 óra

Gálavacsora január 07 péntek 19 óra

A SYMA csarnok étterme

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!

Galambok kiadása  január 08. szombat               19 órától

A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi meghatalma-
zással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 3 napnál nem 
régebbi 8/a állatorvosi igazolással lehetséges.

Árak:
Kiállítási ketrec   1.000,- Ft/férőhely
Árusítóhely:   12.0000.- Ft/m2 (pavilon)
Belépőjegy pénteken:  1.500.-
Belépőjegy + katalógus (szombaton):  2.500,- Ft 
(hölgyeknek,14 éven aluli fiataloknak és 70 év felettieknek ingyen!)
Évkönyv:    2.400,- Ft
Tombolajegy:    200.- Ft ill.
Gerardi galambszállító utánfutó fődíjas tombola 1.000.- Ft
Vacsorajegy a Szövetségben, csak előrendeléssel igényelhető a 
korlátozott férőhely miatt:   4.000,- Ft

A parkolóban és az utcán galambok árusítása TILOS!
A SYMA csarnokon kívül sem a parkolóban sem annak környé-
kén, sem a Népstadion területén, sem az utcán galamb eladás, 

és galamb gyógyászati készítmények árusítása TILOS.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a SYMA csarnokban 

lévő rendezvényért vállal felelőséget.
Galamb árusítási lehetőség a teremben 1 asztal minimum 3 kiállítási 
ketrec rendeléssel 5.000.- Ft/fő, amely összeg 1 fő belépését is tartal-
mazza.)
Az eladó galambokhoz is be kell mutatni a 8/A állatorvosi igazolást.

Kiállítási árusítóhelyek és árusító ketrecek bérlése 
2010. december 16-ig a következő címen lehetséges:

Magyar Postagalamb Sportszövetségben
Cím: 1076. Budapest, Verseny u. 14.

Tel: 06-1-3424-522; fax: 06-1-3424-364
E-mail: info@postagalamb.hu

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 27.000,- Ft
Befizetési határidő: 2010. december 10.

Szálláslehetőség (rendelés):  Danubius Hotel Aréna
Ifjúság útja 1-3., 1148 Budapest

Rezervációs tel: +36 1 889 5200, Rezervációs fax: +36 1 889 5252, 
Email: arena.reservation@danubiushotels.com

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 2010 december 19-ig 
rendezzék meg !

Hegedűs István Bíráló testület elnöke, Molnár Mihály alelnök
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A DUNAKANYAR Tagszövetséghez tar-
tozó „A-44” Szentendrei egyesület tagjaként 
vesz részt a postagalamb versenyeken Mi-
hály Pál sporttárs, aki 1999. évben lépett be 
a MARATON Klub tagjai közé és ez idő óta 
részt is vesz a klub versenyein. Eredményei 
évről évre fejlődtek. 2008. évben megnyeri 
a MARATON Klub összesített csapatbaj-
nokságát. 2009-ben a legeredményesebb 
maratonos galambja a HU 03-50-M6443-s 
Hím tagja lett a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség OLIMPIAI Csapatának. A SPORT 
E kategóriában a második galamb az Övé.

A Dortmundi XXXI. Olimpián a 22. helye-
zést érte el.

A galamb apai ágon Balázs Gábor doro-
gi sporttárstól, anyai ágon originál Lajos 
OBENDORFER, Hollandiába kitelepült 
magyar galambásztól származik. Eredmé-
nyei nem elhanyagolhatóak. Balázs Gábor 
egyébként kiváló maratonos versenyző, több 
díj tulajdonosa és az Ő galambja ugyanakkor 
került ki az Olimpiára, mint Mihály Pálé.

2009. évben megrendezett DORTMUND-i 
Olimpia Mihály sporttársnak és családjá-

nak emlékezetes esemény volt. Erdélyből 
SZÉKELYUDVARHELY-ből rengeteg gra-
tulációt kapott ottani ismerőseitől, volt ga-
lambásztársaitól, de a magyarországi sport-
barátok is számtalan gratulációt küldtek 
Palinak.

A csendes, halk szavú Mihály Pál sporttárs, 
nős, két kiskorú gyermek atyja. Egyesületé-
ben a VB elnöki teendőket látja el. Erdélyi 
sportbarátaival a kapcsolatot folyamatosan 
tartja, galambokkal, jó tanácsokkal látja el 
Őket és már több mint két éve rendszeresen 
elküldi számukra a POSTAGALAMBSPORT 
C. lapot.

Családja a felesége, gyerekek, rendkívül 
örültek az elért eredményeknek. Különösen 
Balázs fia, – akiből biztosan galambász lesz 
– érdeklődik a galambok iránt.

Amikor megtudták, hogy a M6443-s ki-
kerül az OLIMPIÁRA, mindenki ki szeretett 
volna menni Németországba.

Végül is Mihály Pál és felesége valamint 
a Székelyudvarhelyi sportbarátok együtt in-
dultak el Dortmundba és az OLIMPIA teljes 
idején ott is voltak.

Mihály Pál MARATON Bajnokról és ga-
lambjairól részletes riport jelent meg szakla-
punkban.

Akkor leírtam az általa alkalmazott mód-
szereket, melyeket most csak a takarmányo-
zás mikénti alkalmazásával egészítek ki.

Mihály Pál elmondta, hogy a galamboknak 
a takarmányt mindig saját maga állítja össze. 
Különösen a maratonos galamboknál ügyel, 
hogy jó minőségű és megfelelő összetételű 
legyen a keverék.

Több fajta kukoricát, napraforgót és cirok-
magot esznek a maratonos versenyzők. Bor-
sót nem kapnak, ÁRPÁT sem ad a maratonos 
galamboknak.

A galambokat nem minden útra pakolja. 
Csak a jó kondícióban, megfelelő egészség-

gel rendelkező galambok vesznek részt a 
versenyeken. A verseny utakra tervezett ga-
lambokat speciális egyéni edzésekre viszi. Ez 
azt jelenti, hogy hetente 2 alkalommal 30-40 
km-ről kora délután, ill. sötétedés előtt star-
tolnak a galambok. Egyik esetben mindig át 
kell repülniük a Pilisi hegységet.

A galambok ősei Balázs Gábortól szár-
maznak, majd árverésen vásárolta meg 
Obendorfer Lajos galambját, mely J. AADEN 
vérvonalú, ezen kívül Desmeth Mathijs vér-
vonalú galambjai is vannak.

Legújabban az esztergomi SOLVA dúcból 
hozott be keresztezésre galambokat. Jó ta-
pasztalatai vannak ez utóbbi galambokkal, 
mert a távolságtűrés és megbízhatóság ja-
vult.

E dúc csaknem 100 %-ban J. AARDEN 
vérvonalú galambokkal dolgozik.

Az utánpótlásban már vannak bíztató jelek.

A fiatal galambászoknak tanácsként csak 
azt tudja mondani, hogy döntsék el, mely 
távon akarnak igazán jó eredményeket el-
érni, és ennek megfelelően, de tudatosan, 
tervszerűen foglakozzanak galambjaikkal. 
Rendkívül fontos a galambok egészségének 
fenntartása ezért fordítsanak nagy gondot a 
dúc higiéniájára. Legjobb megelőzés a napi 
takarítás. A dúc legyen levegős, nem huzatos, 
de szellős. Az egyik legelkerülendőbb: ne le-
gyen párás, nedves a dúc.

A másik fontos dolog, hogy galambjaink 
érezzék magukat otthon a dúcukban. Ne 
legyenek zsúfolt helyen és legyen mind-
egyiknek saját helye. Ülőke vagy fészek. A 
harmadik, hogy a dúcban csak nyugodtan, 
türelemmel foglakozzunk galambjainkkal, 
kerüljük a hirtelen mozdulatokat. Amikor a 
galambjainkat megfogjuk, akkor azok ne fél-
jenek tőlünk.

-r -ó.

Olimpikonjaink sorozat 12. rész - Mihály Pál
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Dunakanyar tagszövetség 2010. évi új 
hosszú távú csapatbajnoka

KIVONAT A Dunakanyar Tagszövetség díjlistáiból.
Dunakanyar Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2010.08.16 11:02:35

Rövidtáv beszámított versenyei:
05.08. Ágfalva I.  05.14. Ágfalva II.
06.05. Amstetten I. 07.10. Amstetten II.
A44 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
3. Magyar László 1.cs. 14 h. 295,35 p

Középtáv beszámított versenyei:
05.22. Haag  05.30. Scharding/Walchshausen I.
07.25. Scharding/Walchshausen II.
08.01. Scharding/Walchshausen III.
A44 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
2. Magyar László 1.cs. 14 h. 491,68 p

Hosszú táv beszámított versenyei:
06.12. Neumarkt  06.26. Aurach I.
07.03. Aurach II.  07.17. Aurach III.
A44 egyesületi Hosszú távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Magyar László 1.cs. 19 h. 881,59 p

Általános táv beszámított versenyei: 
05.08. Ágfalva I.  05.14. Ágfalva II.
05.22. Haag  05.30. Scharding/Walchshausen I.
06.05. Amstetten I. 06.12. Neumarkt
06.26. Aurach I.  07.03. Aurach II.
07.10. Amstetten II. 07.17. Aurach III.
07.25. Scharding/Walchshausen II.
08.01. Scharding/Walchshausen III.
A44 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Magyar László 1.cs. 47 h. 1668,62 p

TAGSZÖVETSÉGI  EREDMÉNYEK
Középtáv beszámított versenyei:
05.22. Haag  05.30. Scharding/Walchshausen I.
07.25. Scharding/Walchshausen II.
08.01. Scharding/Walchshausen III.
Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
6. Magyar László A44 1.cs.  17 h.  572,30 p

Hosszú táv beszámított versenyei:
06.12. Neumarkt  06.26. Aurach I.
07.03. Aurach II.  07.17. Aurach III.
Tagszövetségi Hosszú távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Magyar László A44 1.cs.  19 h.  1021,30 p

Általános táv beszámított versenyei: 
05.08. Ágfalva I.  05.14. Ágfalva II.
05.22. Haag  05.30. Scharding/Walchshausen I.
06.05. Amstetten I. 06.12. Neumarkt
06.26. Aurach I.  07.03. Aurach II.
07.10. Amstetten II. 07.17. Aurach III.

07.25. Scharding/Walchshausen II.
08.01. Scharding/Walchshausen III.
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
2. Magyar László A44 1.cs.  50 h.  1921,84 p

MAGYAR LÁSZLÓ (1960.05.01.) a szentendrei „A 44” PGSE 
tagja, állattenyésztési üzemmérnök (2022 TAHI, Szentendrei út 37 
sz alatti lakos). 2010. évben eredményesen szerepelt galambjaival a 
DUNAKANYAR Tagszövetség versenyein.

A postagalambokkal kb. 3 éve komolyabban foglakozó Magyar 
sporttárs galambjait egy 8 x 2 méteres több részes dúcban tartja. Ga-
lamblétszáma 55-60 db idősebb és kb. ugyanennyi fiatal. Csak a hí-
meket versenyezteti. A tojók a párjukat a fészekben várják.

Galambjai Csontos Gyula és Gulyás Gábor sporttársaktól származ-
nak. Valamennyi alapgalambját ajándékba kapta. Csontos sport-
társ többszörös tagszövetségi bajnok (Tamás István sporttárs részletes 
riportot írt tenyésztési és versenyzési módszereiről).

Gulyás Gábor sporttárs is az élversenyzők közé tartozik. Az Ő ga-
lambjai Fulgoni véralappal rendelkeznek. Úgy tűnik e két sporttárs 
valóban jó galambokat adott ajándékba és e galambok egymással jól 
keresztezhetőek.

Egy-egy szezonban 25-30 galambbal vesz részt a versenyeken. 
Mint mondottam csak a hímeket küldi.

A galambok, különösen a versenyzők, etetésére nagyon ügyel.
Versenyidőszakban csak egyfajta, azonos minőségű és összetételű 

takarmányt etet. Süveges András által összeállított borsómentes takar-
mányt kapnak galambjai. Fokozatosan emeli a takarmány mennyi-
ségét. A takarmány több fajta kukoricából, búzából, sok napraforgó-
ból, kölesből és cirokból áll. Verseny előtt három nappal minden nap 
12-13 óra közötti időben kendermagot kapnak csemegeként. (Ez a 
versenyszezonban mindig így történik.)

A 2010. évben elért eredményinek nagyon örül. 6 galambja 52 
helyezést – 1 x 10, 3 x 9, 1x 8 és 1 x7 helyezés – ért el és ezen ered-
mények járultak hozzá ahhoz, hogy egyesületében és kerületében ez 
előzőekben leírt eredményeket érte el.

A galambfotók önmagukért beszélnek.
A galambsportban a legfontosabbnak tartja a galambok egész-

ségének megtartását állandó szinten tartását. A jó galamb ha nem 
egészséges, nem tud teljesíteni.

Hat pontban foglalta össze a legfontosabb teendőket:

1. A dúchigiéniára nagyon kell ügyelni. Ajánlatos a napi, rendsze-
res takarítás, lehetőleg 2 x.

2. A galambok elhelyezése legyen komfortos. (galamblétszám, meg-
felelő hely, nyugodt körülmények, szellős, nem huzatos dúc, stb.)

3. A megelőző oltásokat – paramixó, paratífusz – időbeni elvégzése
4. Heti kezelések – tricho, légzőszerv, stb, – a versenyeknek megfe-

lelően és időbeni elvégzése.
5. Az otthonmaradt galambok, különösen a tojók egészségére, fitt-

ségére nagyon kell ügyelni.
6. Télen a dúcokat „pihentetni” kell.

Tervei is vannak. Szeretne a MARATON versenyeken is eredmé-
nyesen szerepelni. Példaképe Mihály Pál, aki egyesületi tagtársai is. 
A Dunakanyar versenyprogramjában továbbra is eredményesen sze-
repelni. ÚGY LEGYEN.

-r -ó



6 2010. szeptember

Jack Barkel: 
Etetés művészete, tudományos tények és dogmák

Már több hónapja vívódok azon a dilem-
mán, hogyan lehet a tenyésztésről a verseny-
zésről beszélni addig, amíg nem világítunk rá 
a címben szereplő fontos kérdéskörben a té-
nyekre, a fikciókra és a dogmákra miközben 
készülünk a galambjainkkal a versenyzésre 
és a tenyésztésre. Anélkül, hogy megfelelően 
fel lennék fegyverkezve azzal a tudással, hogy 
hogyan kell jó tojásokat, robosztus fiatalokat 
produkálni, vagy hogyan kell felkészíteni 
a galambokat a hosszú távú versenyekre és 
nem akkor, amikor a hátszél haza fújja őket 
és tud nyerni fiatal, öreg, tapasztalt és kezdő 
egyaránt. Nagyon sok egyéb tényező is számít 
ilyen versenyeken, nem csak az, hogy milyen 
volt az előkészítés és a repüléshez biztosított 
üzemanyag, ezek kisebb részben segíthetnek, 
de nincs alapvető, meghatározó szerepük.

Maga a tény csodálatos, hogy vannak verse-
nyek, amelyeken az újoncok is tudnak nyerni, 
nemcsak a tapasztaltabb versenyzők, de nem 
kellene megállnunk és elgondolkodni azon, 
hogy vajon milyen tényezők segítették a kezdő-
ket az ilyen nagyszerű eredmények eléréséhez. 

Rendszerint a gyors versenyeken eredmé-
nyesen versenyzők – ilyenkor a győztes ga-
lamb sebessége meghaladja az 1150 m/min 
– az un. gyors utak művészei, nem tudnak 
választ adni arra a kérdésre, hogyan lehet az, 
hogy a kezdők, vagy a kevésbé tapasztaltak is 
képesek megelőzni őket. 

Ismerős lehet számunkra az a tapasztalat 
is, hogyha ilyen gyors versenyeken győztes 
galambot megvásárolnak tapasztaltabb ver-
senyzők és a hátszél, vagy egyéb kedvező 
időjárási körülmény nem segíti őket, akkor 
ezek a galambok eredménytelenek lesznek és 
végletesen megbuknak a más körülmények 
között megrendezett versenyeken. 

Habár egy nehéz versenyre is megfelelő 
adottságokkal rendelkező galamb tud egy 
könnyű versenyen nyerni, de SOHA nem 
fognak ezek a házi kedvencek egy nehéz 
szembeszeles, igazi klasszis versenyt meg-
nyerni. Ezeken a hosszú távú, klasszikus ne-
héz versenyeken csak az ÁLLÓKÉPESSÉG, 
az ENERGIA, az INTELLIGENCIA, az 
EMÉSZTŐRENDSZER és a korrekt ETE-
TÉS képes győzelemhez segíteni és dicsősé-
get szerezni a tenyésztőnek.

Ezek tények, és a fenti megállapításaim 
és véleményem nem fogja kellemesen érin-
teni azokat, akik csak a könnyű versenyeken 
tudnak eredményesek, lenni, de örömet fog 
okozni azoknak, akik a nehéz versenyekre 
tenyésztik a galambjaikat, ahol csak a legjob-
bak tudnak győzni, ők a klasszis galambok 
tenyésztői és nem próbálnak üzletet csinálni 
egy hátszél által hazafújt házi kedvencből.

Írhatok-e az etetés művészetéről anélkül, 
hogy bemutattam volna, hogy mi van a reklá-

mok mögött és azokkal, akik vadásznak egy 
ilyen hátszeles, eső nélküli könnyű versenyen 
megszerzett győzelem adta előnyökre, és az 
ebben rejlő üzleti lehetőségre. E nélkül joggal 
kérdezhetnéd kedves olvasó: Miről beszélek 
én egyáltalán? Nos, nem támadom azokat a te-
nyésztőket, akik megfelelnek a most bemutatott 
kategóriának, csupán szerettem volna rámutat-
ni, hogy véleményem szerint ezek az emberek 
nem tartoznak a postagalambsporthoz. 

Amikor szeretnél párosítani, akkor legalább 
két héttel azt megelőzően szükséges alacsony 
zsírtartalmú diétára fognod a galambjaidat. 
Azután – egy héttel a párosítás előtt – adj a ga-
lamboknak magas fehérje tartalmú diétás ke-
veréket és mindenképpen biztosítsd számukra 
a megfelelő mennyiségű sót, kalciumot, egyéb 
ásványi anyagot és kiegészítő vitaminokat a 
napi adagjuknak megfelelően. Feltételezem, 
hogy a galambjaidat megfelelően szétvá-
lasztottad és rendelkezel megfelelő egyéni 
fülkével a számukra, amikor párosítod őket. 
A galambjaid, ilyen előkészítés után nagyon 
könnyen összepárosodnak. Ez a magyarázata 
annak, hogy a hímek miért hajtanak olyan jól 
a tojóknak és miért zajlik le könnyen a párosí-
tás, másrészt el ne hidd azt a téveszmét, hogy 
ilyenkor a hímek etetik a tojókat. 

Biztosíthatlak téged arról, hogy ilyen megfe-
lelő mennyiségű fehérje és vitamin adása mel-
lett a tojók jó minőségű tojást fognak tojni.

Ugyan ez a helyzet a versenygalamboknál 
is, a kiugró, nagyszerű eredményekhez feltét-
lenül szükséges és elengedhetetlen a megfe-
lelő és alapos előkészítés.

Nagyon sokan panaszkodnak, hogy a drága 
pénzért vásárolt galambjaikkal nem tudnak 
megfelelő eredményt elérni, de lehet, hogy 
elfelejtik őket megfelelően etetni? Megpró-
bálják a benzines autót dízellel hajtani? Ezen 
érdemes elgondolkodni.

Nagyon sok tojó galamb lesántul, vagy 
kalcium hiányon esik át a párosítás után – 
hasonlóan a terhes nőkhöz, akiknél gyakori 
a csontritkulás. De egyéb gyengeségek is 
jellemzőek ilyenkor a tojóknál, amelyet első-
sorban a véráramban kialakuló magas zsírtar-
talom idéz elő, ennek rendszerint a kialakult 
stressz az oka, és ezek mind-mind a nem 
megfelelő diéta következményei. 

Sok galamb specialista, aki használja a di-
étás etetést csak valamely tényezőre koncent-
rál, amelyet javítani szeretne, de közben egy 
másik nem kívánatos negatív hatás is kiala-
kulhat vele párhuzamosan, erre ügyelni kell.

Az életem során kipróbáltam a galamb-
sportban majdnem minden módszert, amit 
láttam, amiről hallottam vagy olvastam, ami-
vel találkoztam. Az emberek többsége segíti 

a társait, míg mások egyszerűen csalók és 
nem akarnak neked igazából jót. Ez utóbbi 
kutyaütőktől kezdve azonban szerencsémre 
olyanokkal is találkoztam, akik a tehetségük-
kel, rátermettségükkel sokat segítették társai-
kat és a postagalambsportot.

Hiszem azt, hogy az el nem végzett, vagy 
a nem megfelelő féregtelenítés és a rossz di-
éta minden galambot jelentős mennyiségű 
méreganyaggal áraszt el, és ez mind-mind 
a nem megfelelő előkészítés hiánya. Sokan 
nem veszik ezt elég komolyan, mivel tudnak 
helyezéseket elérni és néha még a szerencse 
is melléjük társul.

Mostanában gyakran előfordult, hogy ide-
gen helyen voltam és a reggelinél láttam, hogy 
mindenki valamilyen tablettát szed elő. Az 
egész hely egy gyógyszertárra hasonlított, mi-
ért van mind ez így, merre tartunk? Nem csak 
a mindennapi életben, de a galambsportban is 
ez a jellemző. Mindez egyszerűen indokolha-
tó: rossz ételek, és a rossz diéta. Amennyiben 
nem tartjuk a saját táplálkozásunkat, diétán-
kat egyensúlyban, hogyan tudnánk megfelelő 
diétát biztosítani a galambjaink számára? Én 
magam túlsúlyos és cukorbeteg vagyok, de a 
galambjaim étrendjére sokkal jobban odafi-
gyelek, mint a sajátoméra. Sokan bűnösök va-
gyunk ebben, vagy egyszerűen túl makacsok 
és nem akarjuk a rossz szokásainkat megvál-
toztatni. Ez a cikk azt szolgálja, hogy rámu-
tasson, hogy merre haladunk a postagalamb-
sportban. Jogosan kérdezheted: Hova vezet 
mindez? Nyugodtan állíthatom neked, hogy 
a magyarázat ebben a két szóban rejlik  MO-
DERN TUDOMÁNY, ez az oka annak, amiért 
a galambokról szóló könyvem címének is azt 
választottam „A természet és a tudomány rej-
tett titkai” A könyvem elején azt állítom, hogy 
mindennek van pozitív és negatív oldala.

A tudósok előállítottak jobb és nagyobb ter-
mőképességet és hozamot biztosító magokat, 
ezek szívósabbak, jobban tudnak alkalmazkodni 
a klímaváltozáshoz. Mit fizetünk mindezért az 
élelmiszerláncban? Nos, ezt könnyű felismerni, 
az alapvető fehérjéket, az ásványi anyagokat, a 
vitaminokat, amelyek az agyműködés és a töké-
letes egészség fenntartásához szükségesek.

Ez az oka, amiért az üzletek tele vannak 
különböző kiegészítőkkel, hogy ezt a hiányt 
megpróbálják pótolni számunkra. 

Én magam azt vallom, hogy a galambjaim 
számára a tenyésztéshez, a versenyzéshez, 
és a vedléshez valami jobb kell, több mint 
önmagában az, ami az egyensúlyt fenntartja. 
Nekik szükségük van valamire, ami biztosítja 
számukra az egészséget, az erőt és a vitali-
tást, ez egy ritka kombináció és nem igazán 
volt biztosított a galambjaink számára. Ezért 
amerikai és dél afrikai szakértőket kértem 
meg, hogy találják meg, hogyan helyette-
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síthető az elgyengült galambok hormonház-
tartása, olyan diétával, amelyben nem a túl-
adagolt, szabadon vásárolható DNS-re ható 
gyógyszerek vannak túlsúlyban, amelyek 
csak meghosszabbítják a galambjaink beteg-
ségeit és a gyógykezelésük szükségességét.

Amennyiben kalcium hiány, vagy hormon 
eltérés jelentkezik a galambjainknál, nem 
hiszem azt, hogy aki nekünk elad valamit, 
amitől azok gyorsan helyrejönnek, túl sokat 
törődne azzal, hogy a megfelelő gyógyszert, 
vagy gyógymódot javasolná. Manapság a 
betegségek gyógyításával többet törődünk, 
mint azzal, hogy megkeresnénk azt, hogy mi 
okozza igazából a gondot.

Itt egy jó példa erre: Dél-Afrikában és más 
részein a Világnak a galambok hétről-hétre 
fertőződnek maláriával.  Az eladók kinint 
adnak a kezelésükre, amely manapság már 
eléggé elavult. Vannak azért olyanok, akik 
jó pénzt keresnek ezen, mivel a galambászok 
még mindig veszik. De senki nincs az eladók 
között, aki azt mondaná: Figyelj ide te már 
három vagy négy alakalommal is itt voltál 
ilyen gyógyszerért, valami itt nincs rendben. 

Itt a válaszom, ami alátámaszthatja a korábbi 
kijelentéseimet, hiszen egész télen nincsenek 
szúnyogok, amik elsősorban terjesztik a malá-
riát, akkor mi okozza a megbetegedéseket? 

A válasz nagyon egyszerű, a GALAMB 
LÉGY, amely oldalazva mászik úgy, mint 

a rák. Sok galambász úgy kosarazza be a 
galambjait, hogy tele vannak ilyen legyek-
kel, és ezek csípése viszi tovább a maláriát. 
Amennyiben szálló szénporral beszórod a 
galambjaidat, azok nem fognak megfertőződ-
ni, mivel a legyek nem bírják ezt a szénport. 
Megszakad a lánc és nincs tovább malária, 
nem kell tovább a kinin és a gyógykezelés. 
Én nem árulok szénport, de hidd el nekem 
hamarosam meg fog jelenni a galambboltok-
ban. Amennyiben nem tudsz kinint eladni, 
árulj szénport, vagy valami hasonlót! 

De ezzel letértünk az utunkról, térjünk hát 
vissza a következő cikkem címe: A tenyész-
tési módszerem.

Fordította: Simon Béla

Tiszafüred Kócsujfalu 2010. aguszus 14.
A Tiszafüredi Városi Önkormányzat immár 5-ik éve, karöltve az 1950-

ben a Hortobágyra deportáltak még élő képviselőivel augusztus közepén 
emlékülést tartott a tervezett és már megkezdett kápolna alapjánál.

Szaklapunk ez év augusztusi számában megható cikk jelent meg a 
„Vas Népe” írását átvéve melyből olvasóink részletes, hiteles tájékoz-
tatást kaptak az elhurcoltak kitelepítettek szenvedéseiről. 

Tiszafüreden a katowicei emlékverseny gyűjtése során már termé-
szetes volt, hogy szóba került a kócsujfalui emlékröptetés, az arra 
való felkészülés.

Az R-17 egyesület tagsága szinte egy emberként, aktív közremű-
ködéssel készült az esemény szervezésére és ugyanilyen hozzáállást 
tanúsítottak a Hajdúszoboszlóról, Túrkevéről, Kisújszállásról, Kun-
madarasról, Kunhegyesről és Mezőkövesdről érkezett sporttársak is.

Augusztus 14-én a reggel 7-órai kezdésre rendre befutottak a galam-
bokat szállító gépkocsik, Hajdúszoboszlóról Lisztes Imre és felesége, 
Túrkevéről Hubai János, Kisújszállásról Pigler Károly, Kunhegyes-
Kunmadaras egyesületeinek galambjaival Szirmai József, a Mátra 
tagszövetség galambjaival a mezőkövesdi sporttársak, az Országos 
Szövetséget Molnár Mihály alelnök úr képviselte.

A szállító ketrecek szakszerű elhelyezése után alelnök úr megadta a 
startengedélyt és az első csapat néhány kör után irányt vett Debrecen 
felé, de talán a párás idő, esetleg fiatal galambok lévén a tapasztalat-
lanság miatt ismét megjelentek felettünk végül is megtalálva a helyes 
irányt eltűntek hortobágyi róna egéről.

A többi csapat valószínűleg több tapasztalattal bírt, mert gyorsan 
helyes irányba távozott. A reggeli röptetésről közelítőleg 1500 db ga-
lamb vitte hírét a kócsujfalui megemlékezés megnyitásának.

Közben igazolva a tiszafürediek híresen kitűnő vendégszeretetét 
Hegyi György egyesületi elnök és felesége Gizike kávéval, üdítővel 
kínálta a megjelent sporttársakat. Hegyiék figyelmességének meg-
koronázását a helyszínen frissen készített sonkás rántotta jelentette 
aminek elfogyasztása után a távolabbról érkezettek hazaindultak ga-
lambjaik után.

A hajnali eső után az ünnepségre érkező vendégek tiszteletére tíz 
órára már hét ágra sütött a nap.

Az emlékülés kiemelt vendégei ez évben Lezsák Sándor úr a Par-
lament alelnöke, Dr. Bölcskei Gusztáv Püspök úr, és természetesen 
Dr. Pintér Erika polgármester asszony vezetésével érkező tiszafüredi 
városi önkormányzat tagjai voltak, a megjelent szép számú az ország 
szinte minden tájáról érkezett kitelepítettek mellett.

Dr. Pintér Erika polgármester asszony megnyitója után Lezsák Sándor 
Alelnök úr beszédében ígéretet tett a kócsujfalui emlékkápolna építésé-
nek felgyorsítására. Elmondta, hogy a táborokban három évig szenvedő 
deportáltak utólagos a jelenleginél méltányosabb kárpótlásának lehetősé-
gére módot kell találni, de a legnagyobb kárpótlás sem enyhítheti igazán 
az elhurcoltak elvesztegetett lehetőségei miatti veszteségeket.

A visszaemlékező beszédek szüneteiben Kisfaludi Karola által elő-

adott énekek és Végh Sándor szavalatai hangzottak el, hasonlóan a 
bajánsenyei megemlékezéshez.

Az ünnepi megemlékezés tizenkét deportált által kézből felengedett 
galamb és a tiszafüredi egyesület galambjainak feleresztésével, majd 
a kápolna alapjának megkoszorúzásával ért véget.

A tiszafüredi egyesület koszorúját Hegyi György és Takács Ferenc 
sporttársak, az Országos Szövetség koszorúját Trázsi Imre és Szirmai 
József kisérték az emlékkápolnához.

A hivatalos ünnepség után a tiszafüredi egyesület gyakorlott sza-
kácsai által a helyszínen főzött vaddisznó és birkapörkölt, valamint 
ízletes halászlé várta a közel kétszáz fős emlékezőt. 

Köszönet a galambjaikkal az ünnepségre érkezett egyesületeknek a 
lelkes füredi galambászoknak, hogy a galambok feleresztésével méltó 
keretet adtak a megemlékezésnek. Önzetlen munkájukkal növelték szö-
vetségünk társadalmi elismertségét, ha mégoly csekély mértékben is, de 
hozzájárultak a társadalmi feszültségek enyhítéséhez, a megbékéléshez, 

Szirmai József

Deportáltak (12) galambfeleresztése a kápolna alapnál

Dr. Bölcskei Gusztáv püspök úr, Dr. Baranya László jegyző  
Dr. Pintér Erika polgármester
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A fiatal galambok betegségéről
Az elmúlt hetekben sok galambász 

fordult hozzám azzal, hogy valami gond 
van a fiatal galambjaikkal. Arról számol-
tak be, hogy a fiatalok alig akarnak re-
pülni a dúc körül, már a rövid tréningek 
alkalmával is jelentős veszteségek van-
nak, némelyikük nem kelti egészséges 
állat benyomását. Az is előfordult, hogy 
tünetek nélkül, hirtelen elpusztult egy-
egy galamb.

Ebben az időszakban az úgynevezett 
„fiatalok betegsége” okoz hasonló prob-
lémákat, így ebben a cikkben ezt a téma-
kört szeretném körbejárni.

A „fiatalok betegsége” az elmúlt 
években világszerte elterjedt komoly 
veszteségeket okozva a fiatal állomá-
nyokban. Magyarországon kb. 2000 óta 
fordul elő ez a komplex kóroktanú be-
tegség. 

 
A tünetek elsősorban a galamb Cirko-

vírus hatására alakulnak ki, amelyhez 
társfertőzések csatlakoznak.

Más vírusok, baktériumok, parazi-
ták a fertőzéshez csatlakozva válto-
zatos tüneteket alakíthatnak ki, így a 
betegség felismerése nem egyszerű.

A cirkovírusok széles körben elterjedt 
kórokozók,- más állatfajokban (csirkék, 
libák, papagájok, sertések) is komoly 
betegségeket okoznak. Ez a kis méretű 
vírus rendkívül ellenálló, a formalin csak 
24 óra alatt inaktiválja, a 100 Celsius fok 
15 perc alatt teszi tönkre a vírust.

A vírus az igen fiatal madarak im-
munsejtjeit támadja meg és pusztítja 
el. Ennek az lesz a következménye, 
hogy a szervezet nem tud védekezni 
más fertőzésekkel szemben. Leggyak-
rabban herpesvírus, paramyxovírus, 
adenovírus, Salmonella és E. coli bak-
térium csatlakozik a fertőzéshez és akár 
órák alatt ledöntik lábukról a fiatalokat. 
A vírus cseppfertőzés útján terjed, a to-
jásban történő, és a begytejjel való fer-
tőződés valószínűsíthető, de még nem 
bizonyított.

A probléma a fiatalok versenye előtt 
szokott jelentkezni, mivel az ilyen le-
gyengült immunrendszerű madarak a 
tréningek alkalmával sokféle kórokozót 
összeszedhetnek, így óriási veszteségek 
alakulhatnak ki. A beteg galamb akár 7 
héten keresztül ürítheti a vírust, aminek 
az lesz a következménye, hogy a késői 

születésű fiókáknál lesz a legsúlyosabb 
probléma.

A tünetek jellegtelenek. A betegség-
nek kétféle lefolyása ismert:

• Hirtelen elhullás megelőző tünetek 
nélkül:

A fiatal madarakat például nyáron 
(hőség) napi tréningre engedik, majd né-
hány óra elteltével visszatérnek a dúcba 
vagy a tetőre. Nem reagálnak a galam-
bász behívására és néhány óra elteltével 
elhullanak.

• Elhullás megelőző tünetek jelent-
kezésével:

Az első tünetek jelentkezése illetve a 
betegség fellobbanása közötti időszak-
ban (3 naptól - 1 hétig) az alábbi tüne-
tek jelentkezhetnek: csökkent aktivitás, 
borzolt tollazat, csökkent takarmányfel-
vétel, hullámzó begy, kondícióromlás, 
lágy, de formált zöldes-sárgás bélsár 
nagy, nyálkás-habos tócsában. Talán a 
legjellemzőbb tünet a hányás.

Fontos, azt is megjegyezni, hogy a le-
gyengült immunitású fiatalokat, ha más 
betegségek ellen is vakcinázunk, nem 
alakul ki bennük megfelelő erőssé-
gű immunválasz az adott betegséggel 
szemben. Ez szintén komoly probléma!

A kórhatározás nem egyszerű, főleg a 
gyors lefolyás miatt.

A vírust már az élő állat véréből is ki-
mutatható az elmúlt évek fejlesztéseinek 
köszönhetően. A kórboncolás és az egyéb 
kórokozók kimutatása elengedhetetlen.

Mit tudunk tenni, ha felüti fejét a 
betegség az állományunkban?

Első, és legfontosabb a laboratóriu-
mi vizsgálatok elindítása! 

Ne kísérletezzünk jó szándékú sport-
társak által ajánlott gyógyszerekkel, mert 
csak átmeneti javulást fogunk tapasztal-
ni és a betegség szétterjed az egész ál-
lományban! Egyszerű járványvédelmi 
szabályok betartásával, – amelyekről a 
cikksorozat előző részeiben már volt szó 
–, megakadályozhatjuk a betegség szét-
terjedését. Zárt állományok kialakítása 
a cél.

Alapvető fontosságú a dúchigiénia! 

Fontos a radikális fertőtlenítés! Állat-
tartó épületek, istállók fertőtlenítésére 
kifejlesztett, a kereskedelmi forgalom-
ban kapható fertőtlenítőszerek a megfe-
lelő behatási idő betartásával elpusztítják 
a kórokozókat. A hypos víz, a klórmész 
ilyenkor kevés.

Az immunrendszer működésének 
támogatása az egyetlen célzott lehe-
tőség, amellyel felvehetjük a harcot a 
betegséggel szemben. A passzív immu-
nizálás során kész ellenanyagokat jutta-
tunk a szervezetbe.

Ezek a készítmények (pl. Adenosan, 
Gamba-immun) kész immunglobuli-
nokat tartalmaznak, amelyek hatására a 
galambok szervezetének ellenálló képes-
sége jelentősen javul.

A jó vitaminellátás, elektrolit pótlás 
ebben a helyzetben nélkülözhetetlen!

Fontos a célzott antibiotikum terápia 
a másodlagos fertőzések kivédésére! Ez 
azt jelenti, hogy mindenképpen indokolt 
az adott állományban jelenlévő kóroko-
zó baktériumokat kitenyészteni és a la-
borban meghatározott antibiotikum-ér-
zékenység alapján kezelni az állományt.

A korai immunizáció más betegségek 
ellen (paramyxo-vírus, galambhimlő-ví-
rus, Salmonella) is irányadó lehet!

Sajnos nincs egyetlen oltóanyag sem 
jelenleg, amellyel ez a betegség kivéd-
hető lenne.

A közelmúltban indultak hazánkban 
kutatások a galambok Cirko-vírusával 
kapcsolatban, amelynek első eredménye 
pl. a vérből való víruskimutatás. A jövő, 
a hatékony vakcina kifejlesztése, ame-
lyet már más állatfajok esetében (csirkék, 
sertések) már megoldottak a kutatók.

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász
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A házigalamb az antik görög világban
A korábbiakban olvasóink azokkal a 

galambokkal kapcsolatos emlékekkel ta-
lálkozhattak, amelyek témája a galamb, 
ezen belül is a szirti galamb megjelenítése 
volt. Ezúttal pedig időben is közelebb és a 
galamb fogalmának is szűkebb körét a há-
zigalambokról felkutatott ismereteket pró-
bálom bemutatni. Pontosabban csak mind-
ezek töredékét. Lássuk, mit lehet megtudni 
a görög emberek és a galambtartás ókori 
emlékeiből. Esetünkben is az írásos em-
lékek vezetnek bennünket, de fellelhető 
néhány ábrázolás is, melyek a téma nem 
mindig művészi voltát, reményeim szerint 
könnyebben elképzelhetővé teszik majd. 
Az elsődleges forrásként említett görög iro-
dalom időbeni elhelyezhetőségéhez, illetve 
az idézett szerzők korának beosztásához az 
alábbiakat jó tudni.

- Klasszikus görög irodalom ie. 5-4. év-
század.

- Hellenisztikus görög irodalom ie. 3-1 sz.
- Római-görög irodalom ie. l - iu. 5. sz.
- Újgörög irodalom 1453-tól.
Az első adat, mely a régi görög földről 

származik és az ottani házigalamb tartásról 
informál bennünket krisztus előtt (további-
akban ie.) az 5. századból való. A galamb-
tartás elterjedtségét viszont csak az ie. 2. 
századból Kréta, Ciprus és Mükéné terüle-
teiről állíthatjuk, de bizonyos véleményfor-
málók szerint ez a görög fennhatóság egé-
szét is jelentheti. Szophoklesz (ie. 497-406) 
már számos libát és galambot említ házi-
állatként az ember környezetében, vagyis 
„asztali fogások” céljából. Az írás címe a 
Tragicorum graecorum fragmenta. Máshol 
viszont úgy fogalmaz, hogy lehetséges en-
nek a fajnak megismerése és megtelepítése, 
de birtoklásukat, vagyis az ember uralmát 
felettük kétségbe vonja éppúgy, mint a vad-
madarakét.

Platón (ie. 427-247) a galamb befogásáról 
és tartásáról ír és egy galambdúcot is említ. 
Arisztotelész ugyancsak pontos különbsé-
get tesz a házigalamb és a vadgalamb (szirti 
galamb) között. Leírja, hogy a házigalamb 
nagyobb testű, mint a „sziklagalamb”. Har-
cias, de társas állatként említi, jellemzője, 
hogy csapatban repül és egész évben nevel 
utódokat. A görögök a galambokat már hír-
vivőként is használták. A harci játékokról 
– és nem pusztán a harci cselekményekről 
– a ruháik redőiben rejtve magukkal vitt 
galambokkal üzentek, a lábukra kötött jel-
zőzsinórral engedték szabadon őket. Azok 
hazaérve „tudatták” az otthonmaradottakkal 
az esemény kimenetelét.

Hérodotosz egy monda felemlítését és a 
galambok tartását kapcsolja egybe akkor, 
amikor az Epirusz tájékán (ez ma Görögor-
szág és Albánia határán fekvő hivatalosan 
tagadott, de valójában vegyes nemzetiségű 
terület, melyet magukat görögnek valló 
arománok és a cam nemzetség tagjai ki-
sebbségben élve laknak) keletkezett mon-
dát magyarázza. „Ezen a vidéken a legré-
gibb jóshelyet egy fekete galamb jelölte ki. 
A monda szerint az egyiptomi Theba-ból 
két fekete galamb repült el, az egyik Líbiá-
ba a másik Dodonába. Az elsőnek Ammon 
temploma alapítását tulajdonítják, míg a 
második utasítására a dodonai Zeusz jós-
helyet alakították ki. Bár Hérodotosz ezt 
képletesen értelmezi és a két fekete galamb 
alatt két afrikai (fekete) szent asszonyt, 
papnőt ért, mégis a szöveg értelmezéséből 
kikövetkeztethető, hogy a két fekete (sze-
líd) galamb már létezett a köztudatban.” 
Hérodotosz máshol megemlíti, hogy a fe-
hér galambokat a perzsák szenteknek tar-
tották és az erény, a tisztaság és a szelídség 
eszményképei voltak.

A Geoponica egy húsz kötetből álló tu-

dománytár, mely a mezőgazdasági isme-
retek és a földművelési hagyományok ösz-
szefoglalása Cassius Bacchus Colacius a 7. 
században felületesen készített jegyzetei-
nek újraírása. Erre VII. Constantin bizánci 
császár utasítására görög és latin nyelveken 
került sor. 

Demokrit - a forrása a kor görög galamb-
ház készítésének. Leírásában a következő-
ket hagyta örökül: A kert egy a lakrésztől 
nem túl távoli részébe állítsunk oszlopokat, 
az oszlopfőkre tegyünk kőlapokat és az 
esetleges hézagokat befaragott fával jól tö-
mítsük. Ez lesz majd az alapja a két házacs-
kának, amelyek minimum 8 ellen (korabeli 
mértékegység) magasak legyenek. Az épít-
mény körbe állított oszlopait és a fejkövek 
alját gipsszel fényesre, simára és csúszósra 
kell besimítani. Ez a hüllők, vagyis kígyók 
és gyíkok, továbbá macskák elleni ered-
ményes védekezést szolgálja majd. A ház 
nyugati oldalán lyukat kell hagyni a fény-
nek, a másik irányban röpnyílásokat kell 
biztosítani, melyeken keresztül a galambok 
élelemszerzés céljából kirepülhetnek, egy 
csapóajtón keresztül pedig visszatérhetnek. 
Az északi oldalra kerül a bejárati ajtó, mely 
a gondozók bejutását szolgálja. Amennyi-
ben a kígyók zaklatnák a galambházat, an-
nak négy sarkába fel kell írni ÁDÁM betűit 
éppúgy a röpnyílások sarkaira is. Az eset-
legesen beköltözött kígyók ellen hajszálak 
meggyújtásával lehet sikeresen fellépni. 

A leírásból kitűnik, hogy annak szerzője 
személyes tapasztalatait osztja meg az ér-
deklődőkkel és az utókorral, de nem hagy-
hatjuk figyelmen kívül a kor emberének 
hiedelmeken alapuló cselekedeteit sem.

Folytatjuk.
-iro-

Galamb és kisállat magazin
2010. február

Agyag galambház ie. 7. századból, a ciprusi Idaionból, Afrodite 
egyik kedvenc helyiségéből.

Ez az antik görög érme az epiruszi Dononában található 
galambjóslóhelyet ábrázolja. A galambok által sugallt jóslatot a pap-

nők mindenki számára érthető formában adták tovább a hívőknek.
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PARAZITOLÓGIA
Tisztában vagyok azzal, hogy ezen cikk 

megjelentetésével átfogó képet nem tudok 
adni. Ezen cikket elsődlegesen is kezdő ga-
lambászok részére ajánlom, ezennel az mo-
tivált, talán tudok részükre használható, érté-
kes anyaggal szolgálni.

EKTOPARAZITÁK:

1,/ Madárkullancsok.
Szinonimák: Galambkullancsok kék po-

loskák.
Előfordulás: A madárkullancsok az idő-

szakosan vérszívó gazda állaton tartózko-
dó élősködőkhöz tartoznak. Sok madárfaj 
mellett emlősöket is megtámadnak. Az EM-
BERT is beleértve. Régi csapások, omladozó 
épületek falainak nyirkos, sötét hasadékai és 
a burkolatok mögötti mélyedések ideális élet-
teret biztosítanak számukra.

Etiológia: Galambkullancs (Argos 
reflexus) és madárkullancs – kék poloska – 
(Argos persicus)

Ezekhez a bőrkullancsokhoz tartozó pa-
razitáknak méretnagyságuk 8 x 6 mm. A ki-
fejlődési időtartama 2 – 3 év, illetve 8 – 10 
hét. Több mint (2) azaz kettő éven át tartó 
élelem hiányt és mély fagyot is túlélnek. A 
galambkullancsok akár (18) tizennyolc évig 
is elélhetnek.

Kikelés után a lárvák 5 – 10 napra a fo-
lyamatos vérszívásra gazdaállatot/galambot 
keresnek, hogy utána nimfává alakuljanak. A 
nimfák és felnőttek csak sötétben hagyják el 
vérszívás céljából búvóhelyüket. Itt a nősté-
nyek évente akár 200 tojást is rakhatnak.

Kórfejlődés: Egy nőstény kullancs 30 perc 
alatt 0,3 ml vért tud szívni, a madárfiókból. 
Tehát a fiatal galamboknál már egy enyhe 
kullancsokkal való fertőzés is életveszélyes 
vérveszteséghez vezethet.

Klinikai tünetek: Erősen legyengült és vér-
szegény fiatal galambok, spontán elhullásához 
is vezethet. Jól láthatóak a kullancscsípések 
akár (1) egy cm–es nagy kékespiros hólya-
gocskái, pörsenései. A galambok éjszakánként 
növekvő nyugtalanság és vérveszteség miatt 
gyengülő erőnlétről adnak tanúbizonyságot.

Diagnózis: Kórelőzmény a galambok vi-
selkedéséről, a kullancscsípések bizonyítása 
(igazolása. A lárvák a búvóhelyeken, illetve 
felnőttek a búvóhelyeken fellelhetőek) iga-
zolhatóak.

Patológiai – anatómiai változások: Kul-
lancscsípések és magas fokú vérveszteségek 
találhatóak pl. az izomzatban.

Differenciáldiagnózis: Vérszívó madár-
atkák.

Therápia: ivermectin (0,4 - 10 mg) spot-
on a lárvák ellen. A búvóhelyek megtisztítása, 
fertőtlenítése aerosollal (Karbamate Py….)

2,/ Madáratkák:
Szinonímák: vératka, piros madáratka, 

szürke atka.
Előfordulás: A madáratkák vérszívó 

élősködők, amelyeknek madarak, illetve 
emlősök is áldozatául eshetnek. Léteznek 
folyamatos(an) és időszakos(an) madárat-
kák, az utóbbiak sötét résekben, repedések-
ben, mélyedésekben, akár a szalma alomban 
költőfészkekben, keresnek menedéket. Az 
embernél a madáratkák ultikaniához hasonló 
bőrkiütéseket és erős viszketést okozhatnak.

Etiológia: A piros madáratkák mérete: 
0,7 x 0,4 mm hőmérséklettől függően 1 – 2 
héten belül kifejlődnek. A + 9 C° fok alat-
ti külső hőmérséklet feltartja (megszünteti 
mozgásukat)

Az éjszakai madáratkának folyamatosan 
tartó fejlődési ciklusa van, mely (5) öt hé-
tig tart.

Előfordulása ugyan a Skandináviára kor-
látozódik. A ki nem fejlett és a felnőtt/kifej-
lődött paraziták több mint (5) öt hónapig is 
képesek éhezni. Életkoruk több hónapig tart.

A meleg nyári hónapokban a piros madár-
atkák robbanásszerű elszaporodása a környék 
galambdúcaiban és madárketrecekben direkt 
módon vagy vadmadarak és egerek által ter-
jesztve invázióhoz vezethet.

Kórfejlődés: Magas fokú anémia (vér-
szegénység) és ritkábban a fiókák elhullása 
versenyteljesítmények csökkenése, a fertőzés 
során az atkapiszok és a tartós nyugtalanság 
egy piszkos, maszatos, állapotnak tűnő tolla-
zatot is eredményez.

Klinikai tünetek: A galambok piros at-
kákkal történő fertőzöttsége feltűnő éjszakai 
nyugtalanságot majd azt követő napon, nap-
pali aluszékonyságot okoz.

Diagnózis: Direkt bizonyítékok a piros 
madáratkák előfordulásakor, elhullott ga-

lambfiókákból (Pl. a testnyílások) fészek-
anyagokból, illetve ülőrudak alatti résekből 
madáratkák ezrei bújnak elő.

Kísérletek igazolták, hogy egy fehér mű-
anyag zacskóban madártetemet, illetve fészek-
anyagot helyeztek el, egy idő elteltével madár-
atkák ezreit találták a zacskóban. Ugyancsak 
bizonyításhoz vezetett az ülőrudak, lécek éj-
szakára történő leragasztása.

Patológiai – anatómiai változások: Az 
izomzat és nyálkahártya jellegzetes anémiája 
és az atkacsípések a bőrön.

Therápia: Ivermectin Spot-on a szívó ma-
dáratkák ellen az alom, fészekanyag, régi to-
jóládák, ketrecek – eltávolítása, fertőtlenítése 
(de leginkább elégetése) vezethet eredmény-
hez. Pl. nagyon helytelen a galambdúcok kö-
zelében énekes madarak elhelyezése, ameny-
nyiben vannak a madarak fészkeinek sürgős 
eltávolítása. A kiürített helyek karbamat vagy 
Pyrethroid aerosollal történő kipermetezése.

3,/ Tollatkák:
Szinoníma: A tollatkák a galamb tollaza-

tának alsó oldalán élősködnek. A tollatkák a 
házi és nemesített galambok körében jobban 
elterjedtek, mint a postagalamboknál, de ott 
is jelentős az előfordulásuk.

Etiológia: (Falculifer rostratus und 
Megninia columbae) mérete: kb. 0,5 mm.

A tollatkák közvetlen tollkontaktus útján 
terjednek. A felnőtt nőstények a növekvő 
(toll) cséve közelében rakják le a tojásaikat, 
ahol a kibújt lárvák a fiatal tollanyagot ta-
lálják táplálékként. A fertőzést hosszú ideig 
nem lehet felismerni.

Kórfejlődés: Súlyos fertőzés viszketéshez 
vezet néhány esetben akár teljes kopaszodás-
hoz. Legtöbbször a tollazat az atkaürülék ál-
tali szennyeződés miatt kopottá/mattá válik. 
A növekvő atkapopuláció kapcsán tipikus 
sérüléseket okozhat a tollazat zászlóin, mely 

Mottó: Gondolataim kristálytiszták, melyek vízben nem oldódnak.
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súlyos fertőzés esetén akár toll töredezéshez 
is vezethet.

Klinikai tünetek: Nyugtalanság, szennye-
zett, fénytelen tollazat, kopaszodás, jellegze-
tes enperforált tollsérülések.

Diagnózis: A toll alsó oldalán – nagyítóval 
– atkák keresése.

Therápia: A tollak közé száliránnyal 
szemben Karbonát vagy Pyrethrum púderral 
bepúderezni.

Megelőzés, kezelés: Minden vásárolt, 
újonnan behozott és berepült galamb tollaza-
tának pontos megvizsgálása, kezelése.

4,/ Rühatkák: (Cnemidocoptes 
mutans)

Szinonima: Lábrühösség
Előfordulás: A lábrühösséggel postaga-

lamboknál ritkábban találkozunk, gyakrab-
ban a tyúkfélékkel együtt tartott – vagy annak 
közelében tartott – nemesített, illetve díszga-
lamboknál fordul elő. A rühatka a gazdaállat 
bizonyos testrészein, felhámjaiban folyama-
tosan jelen van.

Etiológia: A felnőtt – kifejlett – példányok 
kerekded formájúak – méretük: 0,5 – 0,4 mm 
– 4. pár lábuk csonkának tűnik, 3 – 4 hét alatt 
a fejlődési ciklusuk lezáródik.

A rühatkák terjedése a mozgékony hatlábú 
lárvák által történik, melynek során egy inten-
zív kontaktusra van szükség az ellepett bőrké-
reggel. A higiéniai hiányosságokkal rendelke-
ző galambdúcok különösen veszélyezettek.

Kórfejlődés: A bőrbe bejutó lárvák eljut-
nak a hámsejtet termelő bőrrétegbe, ott élnek 
nimfák és a felnőtt egyedek is sejtanyagból, 
nyirokból táplálkoznak. Ez a csírasejt réteg 
irritációja elszarusodásban szivacsos mész-
szürke vagy gyakran ürülék által sárgásra 
színeződött sejtburjánzásban nyilvánul meg. 
Tollvesztés vagy az azonosító gyűrű benövé-
se lehet a következménye. A meglazult sza-
rurétegben alattomos baktériumok teleped-
hetnek meg és másodlagos bőrgyulladáson át 
súlyos gangrénás nekrózishoz vezethetnek.

Klinikai tünetek: a mész szürkétől sárgás-
barnáig elszíneződött, szivacsszerű szaruré-
teg burjánzások, leginkább a lábujjak közötti 
hajlásban kezdődően találhatóak. A kezdeti 
stádiumban sűrű tollazattal borított területen 
jelennek meg.

Diagnózis: A szivacsszerű burjánzások 
közvetlen diagnózisa, adott esetben nagyító 
segítségével láthatóak. A bőrkaparékot 10 – 
15 %-os KOH-val vegyítve mint összezúzott 
anyagot mikroszkóppal kell megvizsgálni.

Patológiai – anatómiai változások: helyi-
leg fehéres kérges részben másodlagos bakté-
riumos fertőzöttség majd súlyos elváltozások 
láthatóak.

Therápia: a kérgek feloldása / lazítása 5- 
10 %-os Salycilsavas kenőccsel. Rendszeres 
kezelés Ivermectin Spot-on–nal a nyak bőrén. 
Súlyos esetben 21 nap múlva megismételni. 
Csak akkut esetben szükséges a lábgyűrű el-
távolítása.

Megelőzés – kezelés: dúc és ketrec tisz-
tántartása, lehetőség szerinti fürösztés, nap-
fürdőztetés.

5,/ Tolltetvek.
Előfordulása: a tolltetvek a legjellemzőb-

bek a mindenkori a gazda madár fajokra. A 
galambokon állandó jelleggel akár 18 fajta 
tolltetű élősködik különböző bőrredőkben. 
A tolltetvek előfordulása, postagalamboknál 
5,1 %, az erős tollazatú vagy rövidcsőrű faj-
tagalamboknál dúconként 100 %. Egy csök-
kenő komfortérzeten túl az általános egész-
ség romlásához is vezethet. 

Etológia: a legismertebb galambtolltetvek 
a keskeny (Columbicula columbae) mére-
te: 2,7 x 0,3 mm és a tömzsi Campaulates 
bidentatus, melynek mérete: 1,6 x 0,4 mm. A 
galamb tolltetvek kizárólag bőrpikkelyekből 
és toll keratinjából táplálkoznak. A tollakra 
rakott tojásokból – úgynevezett serke – 4–6 

héten át fejlődik ki három (3) lárvás stádi-
umon át a felnőtt példányok. Élettartamuk 
több hónap.

A Columbiculák és Campanulatesok köz-
vetlenül galambokról, galambokra terjednek 
szoros tollkontaktus útján vagy a fészekről. 
Gazdaállat nélkül a tolltetvek csak néhány 
napig élnek.

Kórfejlődés: komoly fertőzés esetén a 
tolltetvek rágás által károsítják a tollazatot.

Klinikai tünetek: Campanulatessal történő 
fertőzöttség esetén nyugtalanság, különösen 
feltűnő tisztogatási viselkedés vehető észre. 
Komoly fertőzés esetén a tollazat károsodása 
akár kopaszodásig indirekt következményként 
csökkenhet a sikeres költések száma és a repü-
lési teljesítményekhez is vezethet.

Diagnózis: a serkék illetve a tipikus rágási 
nyomok indirekt kutatása (igazolása) a toll 
zászlón. A tolltetvek tollazatlan, illetve a toll 
alsó oldalán történő direkt keresése.

Differenciáldiagnózis: tollatkák más toll-
zászlóban fellépő tollkárosodások.

Therápia és megelőző kezelés: fajfüggő 
toll, vagy erős rendellenesség esetén rend-
szeres kontroll és kezelés, még csekély fertő-
zési ráta esetén is. Therápiára különben csak 
közepes és magasfokú tollkárosodott dúcok/
telepek érdemesek. Bevált és eredményes le-
het  a Karbamat vagy Pyrethrum púderrel – 
porral – történő beszórás.

Forrás. Külföldi szakirodalom
Fordította: Picollodúc csapata

Fotók: szakanyagból 
Összeszerkesztette: Szabó Ferenc



12 2010. szeptember

A csodálatos nagy utazás három napja: 
Németországban

A közeli múltban baráti rábeszélésre Né-
metországi körutazásban vettünk részt. Uta-
zásunk célja nem is lehet más mint kiváló 
postagalambászok meglátogatása. Olyanokat 
akik mind tenyésztésben, mind versenyzés-
ben a legkiválóbbak közé tartoznak.

A meghívást Somogyi Lászlótól kaptuk aki 
Németország keleti szektorában galambászik 
nevezetesen Kitzscherben. Ez a környék egy 
festőien szép környezet, melyet talán a legügye-
sebb kezű festők sem tudnának olyanná vará-
zsolni vásznaikon, mint az valójában létezik.

Ez a környék nyugtató hatású a vágtató vi-
lágban a lágyan csörgedező patakocskájával, 
melyre oly sokan áhítoznak, sajnos sokunk-
nak ez nem adatik meg. Ez talán László bará-
tunkat sok mindenben kárpótolja.

Somogyi László sportbarátomékhoz a kora 
esti órákban érkeztünk meg 12 órai autózás 
után. Mondani sem kell meglehetősen fárad-
tak voltunk amikor megérkeztünk. Az igaz 
barátságot legjobban az igazolta Laci bará-
tunk már idegesen járkált, mint a vad orosz-
lán a ketrecében, hogy őt idézzem „ezeknek 
valami bajuk történt a hosszú úton” Szeren-
csére semmi. Ezt az utazás kapcsán már több 
esetben jelezte Csapó Ferenc, hogy őt idéz-
zem „a Laci barátom már biztosan nagyon 
ideges a késésünk miatt”. Csapó Feri elme-
sélte, hogy barátságuk a Lacival gyermekko-
rukban kezdődött Halásztelken, hiszen mint 
kisiskolások együtt rúgták a rongylabdát a 
grundon és együtt kezdték el a galambász 
pályafutást, melyet mindketten folytattak ki 
Halásztelken, ki Kitzscherben, de a barátsá-
guk a távolság ellenére 40 év távlatából sem 
szakadt meg. Alig, hogy kifújtuk a hosszú út 
fáradalmait vacsorára invitáltak. László neje 
URSULA csupa finomságokat tálalt fel a Ma-
gyar szájízeknek megfelelően.

Fáradságunk ellenére azonnal nem tértünk 
nyugovóra az első galambmustra következett 
Lászlónál – villanyfény mellett – ahol László 
a briliánsait mutatta be.

A briliáns egyedek bemutatása után Lacit 
kissé irigyeltünk, hiszen olyan pedigrés ma-
darakat mutatott, melyet csupán igaz bará-
toktól lehet beszerezni, ezen egyedek szinte 
megfizethetetlenek.

Ezen madarak közül csupán néhány: 
Drs. H. C. Mulders-tól az NL08-1880098 

Camphuis, vagy az NL08-1880081. 100%-
os Scherlekcens, de a sort folytathatnám. 
A velünk utazó Irházi Csaba megjegyezte: 
„hogy lehet ilyen kiváló madarakhoz hoz-
zájutni, melyeknek nemcsak pedigréik van-
nak, hanem teljesítményeik is „Ekkor még 
egyikünk sem tudhatta, hogy ezen madarak 
utódai hamarosan a kosarainkba, illetve dú-
cainkban landolnak.

A galambász találkozókat László előre le-
szervezte. Sajnos voltak olyan galambászok, 
akikhez nem tudtunk eljutni azon oknál fogva, 
még az éves szabadságukat töltötték valahol, 
így azok meglátogatására nem került sor.

Következő nap kipihenten egy kiváló 
galambászhoz látogattunk el, aki nem csak 
galambokkal hanem galambaszati cikkek, 
takarmányok, takarmány kiegészítők min-
den változatával rendelkezik. Hatalmas rak-
tárkészlet ahová a vásárló szabadon beme-
het, válogathat kedvére. - A kísérő csupán 
csak segítségnyújtás céljából van jelen, ha 
talán a kedves vásárló nem tud kellően el-
igazodni, akkor a kisegítők készséggel segí-
tenek az eligazodásban. - Mely kiegészítők 
szükségesek, amelyek az évszaknak megfe-
lelően az ő galambállományának a legjob-
ban megfelelnek. Nem akarják minden áron 
rábeszélni a vásárlót – még ha talán tudatlan 
is - hogy vásároljon minden féle kiegészítőt, 
melyre soha nem lesz szüksége galambja-
inak, nem verik fölösleges költségbe, nem 
azt akarják, hogy üres pénztárcával távoz-
zon. Udvarias és szakszerű tájékoztatást kap 
minden vásárló.

Ki is ez a KERESKEDŐ-GALAMBÁSZ:
Dieter Pfeiffer, Lipcse, Binsengrund 37, 

aki a Grima-Lipcse versenykerületben végzi 
nemes küldetését. Dieter oly baráti fogadta-
tásban részesített minket mintha már régi 
barátok érkeztek volna. Az alkalmazottak 
sürögtek forogtak körülöttünk akik kávéval, 
teával, friss virslivel és nem utolsó sorban 
sörrel kínálgattak. Természetesen a galam-
bászat volt a fő téma, abba melegedtünk 
bele. Dieter egy újításon is dolgozik, mely a 
galambok kényelmét kívánja bizonyos for-
mában megoldani. Ennek részleteiről azon-
ban nem kívánok írni, hiszen ez az újítási 
termék még olyan állapotban van nem biz-
tos, hogy ez a pillanat alkalmas arra, hogy 
mások is tudomást szerezhessenek róla.

Kérdésemre Dieter elmondta, hogy 1964. 
óta galambászik és a világ kiválóságaival 
tart szoros kapcsolatot. Évente több alka-
lommal ellátogat Belgiumba, Hollandiába 
onnan szerezte be pl. Maurice un Gragori 
CASAER-től a világhírű „NASDAG” B-98-
9147146 V. közvetlen gyermekeit.

Ez a madár nemzeti első 7.154 madár kö-
zül.

Hát őszintén ámultunk bámultunk, mint 
a falusi gyermek a moziban. Ekkor még kö-
vetkezett egy igazi meglepetés, hiszen hár-
munk között (3) három db fiatal madarat 
sorsoltak ki. Így került hozzánk a Csabihoz 
és a „piccolodúcba” a „NASDAG” (2) kettő 
db unokája. Csapó Ferihez pedig egy igazi 
csoda – igaz még a teljes felnevelése Csapó 
Ferire vár.

Az ilyen kiválóságokból Dieternél egy tu-
catnyi van, melyek a versenygalambok kivé-
telével földi dúcokban, hatalmas volierekben 
vannak elhelyezve.

Tehát a versenygalambok a kerti dúc eme-
leti részén találhatóak míg a tenyészek a föld-
szinti dúcokban élnek. Dieter elmondta, hogy 
naponta két alkalommal is takarítanak, ahol 
szinte patikai tisztaság van állandóan.

Dieternél valójában egy galambász pa-
radicsomról beszélhetünk, hiszen a kertben 
– mely a tulajdonos kényelmét is biztosítja 
– egy hatalmas halastó van ahol aranyhalak 
és egyéb egzotikus – általam ismeretlen – 
halfajták láthatóak.

A Dieteréknél egy csodálatos magyar kap-
csolódás is van, ez nem más, mint egy gyö-
nyörű magyar kuvasz amely Dieterék nyu-
galmát teljes biztonsággal felügyeli.

Dieter nem csak a galambokban leli örö-
mét hiszen egy igazi műgyűjtő is büszke 
lehetne azon versenyórák gyűjteményére, 
mely Dieter szekrényeiben fellelhető.

Ott láthatóak a trófeái, melyeket az évek 
során gyűjtött össze, nyert meg. Megnyert 
mindent, ami megnyerhető arany, ezüst, és   
bronz fokozatok birtokosa.

Következő állomásunk Kitzscher környé-
kén volt ahol a kerti dúcban legalább 40 pár 
original Koopman madár volt bezárva. Ér-
tékük szinte felbecsülhetetlen. Ez az igazi 
sportbarát nem más mint George Aribert és 
a Koopman galambok Thierbachból szár-
maznak.

A harmadik állomás egy szintén festői kör-
nyezetben, ápolt díszkertben hatalmas földi 
kétszintes dúc, ahol olyan madarak voltak 
felsorakoztatva mint pl. első díjas, második 
díjas csapat első és második. Ez a galambász 
Radeck Norbert Zwenkeuból.

Úti beszámolómat azzal zárom, kívánunk 
a következő években is oly kimagasló ered-
ményeket, melyet  a korábbi években is el-
értek, ehhez erőt egészséget. A sportbaráti 
fogadtatást mi talán soha nem tudjuk viszo-
nozni, de élünk azon meghívásos lehetőség-
gel, melyet felénk intéztek és köszönetünket 
fejezzük ki mindenért.

Szerkesztette és fotózta: Szabó Ferenc
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    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

5 x országos mesterversenyző!!! 
Az utóbbi 7-évben 60 országos díjat értek el ga-
lambjaim. Az interneten megtalálhatóak az idei 

év  eredményei! 
A legjobb verseny- és tenyészgalambjaim fia-
taljai ELADÓK és pár darab öreg galamb is. 
Származásukat tekintve Horváth Károly legjobb 

galambjaiból!!! 
Más sporttársaknál is kiváló eredményeket érnek 

el a tőlem származott galambok!!! 
Érd.: Cseledi Sándor 06-30-485-8876

A POKER KLUB Teszttelepi 
versenye 2010.09.25.

Elmúlt ismét egy év, így még talán bölcsebbek és okosabbak 
lettünk vagy legalábbis így gondoljuk. Itt van az ősz, itt van újra 
és eljött vele a megmérettetés ideje is, amit már régóta várunk. 
Vajon jobbak lettek-e a fiataljaink mint tavaly vagy szeren-
csésebbek? A választ hamarosan megtudjuk, hogyha figyeljük 
teszttelepünk honlapját a www.pokerpigeons.hu-t. Örömünkre 
szolgál, hogy a tavalyi évhez képest az idén nyolc országból ér-
keztek galambok, így az idén már nemzetközi lesz a DERBY.

Ezúton szeretnénk minden kedves sporttársat meghívni 
záró versenyünkre, melynek ideje 2010. szeptember 25, 
szombat. Helye: 4225 Debrecen, Józsa Róna u. 33-35, a Pó-
ker Trófea Kft. telephelye. További információkért hívja a 
06-30-747-0777 telefont.

Idelátogató vendégeink számára az alföld elmaradhatatlan 
étkével a birkapörkölttel kedveskedünk de nem maradnak le az 
asztalról a vadételek sem és természetesen más finomságokat 
is meg lehet kóstolni. A kétfajta csapolt sör mellett a boros-
pince is kitárja kapuit. A galambok érkezését követően, ahogy 
lehet a délutáni órákban megtartjuk a díjkiosztót és ezzel kez-
detét veszi az élőzenés táncos program. A nap folyamán le-
hetőség nyílik eredeti belga, holland és más tenyészgalambok 
vásárlására is. A teszttelepi fiatal galambok egy része a hely-
színen más része pedig az internetes árverésen kerül eladásra. 
Mindenkit szeretettel várunk.

Gombos Lajos

Maraton Díjkiosztó
2010. október 16. szombat

Lajosmizse Új Tanyacsárda

Gyülekezés:   10 órától
Díjkiosztó kezdete: kb. 13 órától

Mindenkit szeretettel várunk.
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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.-
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Halottaink
A Z-31 PGSE mély megrendüléssel tudatja, 
hogy Zelenka István sportbarátunk 2010. 
06. 18-án életének 64. évében elhunyt. Sze-
mélyében egy igazi sportbarátot veszítettünk 
el. Galambszeretetét családjától örökölte. 
A kezdeti lépéseket édesapjával együtt tet-
te meg, akivel egyesületünk alapító tagjai 
voltak. Sportszerűsége, galambszeretete 
mindenki előtt példaértékű. 2007-ben a Par-
lamentben vehette át kitüntetését 50 éves 
sporttevékenységéért. Az átmeneti kudarcok 

soha nem szegték kedvét, egyszerű becsületes emberként  marad 
meg sportbarátai emlékezetében. Temetésén a kegyelet virágaival 
és galambjai feleresztésével vettünk tőle végső búcsút.
Emlékét örökre megőrizzük, nyugodjon békében.

Az A-43-as Budaörsi Postagalambsport 
Egyesület mély megrendüléssel tudatja, 
hogy Kovács István (Ko-ko) - biatorbágyi 
Sporttársunk, hosszantartó súlyos betegség 
után 65 éves korában örökre eltávozott kö-
zülünk.

Emlékét örökre megőrzi az 
A-43-as Budaörsi Egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Krenács 
József sporttárs 2010. július 31-én 79 éves 
korában Rákóczifalván elhunyt.
Közel 40 évig versenyzett az R-22, R-08, 
G-04 egyesületekben. Betegsége miatt 2007-
től már nem vett részt a versenyeken.
Sírjánál galambok feleresztésével vettünk 
búcsút Tőle.

R-14 egyesület tagsága

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

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

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

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

Kapható a Szövetség Székházában  1100.- Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Mély megrendüléssel és fájdalommal 
tudatjuk, hogy Herkó László „Laci 
bácsi” a Kunszentmárton-i U-04 Pos-
tagalamb Sport Egyesület tagja a mai 
napon 2010.08.26-án  tragikus hirtelen-
séggel eltávozott közülünk. 

Emlékét, és galamb szeretetét örökre 
megőrizzük. Részvétünket fejezzük ki 
az egész családnak.

U-04 PGSE tagsága

Az F-01 Győri PGSE fájdalommal tudatja, 
hogy Ábrahám János sporttársunk súlyos 
betegségben 57 éves korában elhunyt.
Az F-15 egyesület tagjaként komoly ered-
ményeket ért el. Műtétje után nagyon akart 
galambászni, jól versenyezni. Az élet azon-
ban nem adta meg. Temetésén nagyszámú 
gyászoló tömeg volt. Az egyesület tagsága 
a kegyelet virágaival búcsúzott.

Az F-01 Győri PGSE mély fájdalommal tu-
datja, hogy Becker Jenő az egyesület titkára 
70 éves korában hírtelen elhunyt. Több évti-
zedig volt az F-15 egyesület elnöke. 
Precíz galambász volt. Galambjait végtele-
nül szerette, fia és veje is galambászik. 

A nagyszámú gyászoló tömeg és az egye-
sület tagsága a kegyelet virágaival valamint 
galambjainak felröptetésével búcsúzott.
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Köszöntjük  
a szeptember  

hónapban született 
sporttársainkat

Y01 Kovács József 84
C04 Balázs József 81
Z31 Majoros József 81
A34 Dira Frigyes 78
H03 Csuti István 77
B04 Nagy Gyula 77
V04 Nagy László 77
H03 Süth Tibor 77
U03 Berkó János 76
B06 Mirák János 76
A02 Tóth János 76
Z06 Dudás Miklós 75
A03 F. Tóth Ferenc 75
D01 Fuják Ferenc 75
U18 Miklós Mihály 74
R40 Nagy Gellért 74
A48 Schmid József 74
Y14 Balassa Zoltán 73
Z42 Danyluk Zoltán 73
Z21 Gyenes István 73
R15 Herbály János 73
B06 K. Nagy Sándor 73
B03 Mauchner József 73
H03 Töreki Lajos 73
U18 Juhász István 72
R17 Kócsik Kálmán 72
P02 Polyák János 72
E05 Dovicsin János 71
A34 Mocsáry Antal 71

Z21 Sándor Lászlóné 71
V35 Korózs Sándor 70
B10 Szabó Ferenc 70
V09 Szuhányi József 70
T04 Takács György 70
B03 Fehér Gábor 65
P06 Fülöp János 65
N06 Hell Péter 65
R13 Iván Béla 65
A66 Kendra Ferenc 65
U16 Molnár Mihály 65
A54 Mucska János 65
U12 Murányi László 65
F10 Nagy Béla 65
A36 Pásztor Gábor 65
A45 Szávoly József 65
A24 Tihon József 65
B26 Torma Sándor 65
T09 Tóth Bertalan 65
M02 Ambrusz Pál 60
G02 Angyalfi József 60
Z33 Balázs Károly 60
L03 Barócsi Péter 60
S05 Borók József 60
K01 Ferencz Lajos 60
Z32 Halász István 60
H08 Horváth Zoltán 60
P18 Kosjár György 60
G02 Petróczy Gábor 60

V09 Szőke Zoltán 60
A16 Tábori László 60
R14 Tóth Pál 60
C17 Waller Tibor 60
Z03 Zelei József 60
A63 Bernhardt István 55
A12 Bócsai Tibor 55
R01 Farkas Mátyás 55
M08 Kiss József 55
Y04 Kizmus Zoltán 55
A42 Kollár László 55
M09 Mancsi István 55
Z34 Nyeviczkei Frigyes 55
V19 Siraki Tamás 55
L08 Szilvási Zoltán 55
D16 Sztupa József 55
A33 Tóth Imre 55
F03 Vági Sándor 55
A18 Aschenbrenner István 50
P05 Demjén Antal 50
V03 Huszár József 50
D03 Komenda József 50
D09 Nagy János 50
K07 Pataki Dénes 50
R03 Szabó János 50
G13 Urbanics Lajos 50
F22 Varga Kálmán 50
Z33 Zay József 50

TarTalom
Bajnokok kiállítása . . . . . . . . borító 2

Születésnapon . . . . . . . . . . . . . . . . 1

55. Országos Kiállítás . . . . . . . . . . . 2

Mihály Pál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Magyar László . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Jack Barkel:Etetés művészete. . . . . . 6

Tiszafüred Kócsujfalu . . . . . . . . . . . 7

A fiatal galambok betegségéről . . . . 8

A házigalamb az antik görög. . . . . . 9

Parazitológia . . . . . . . . . . . . . . . . 10

A csodálatos nagy utazás . . . . . . . 12

A POKER KLUB Teszttelepi verseny. 13

Napsugár Teszttelep . . . . . . . . . . . 13

Hírdetések . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Halottaink . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Születésnaposok. . . . . . . . . . . . . . 16

Lakossági Hírdetés
Eladó 110 eredeti belga verseny- és 
tenyészgalamb. 4 kerületi Tagszövetségi 
Bajnok merített e behozott galambokból. J. 
Theelen, Janssen, Gebr. Hagens, Vertelman, 
De Weerd, Herbots, Flor Engels, Gaby 
Vandenabeele. Tel: 06-70/561-9746

***
Betegség miatt állományom sporttársi áron 
kiadó. (Állományom alapja: Király - Fabry; 
Varró - Plastron; Solva-dúc - Aarden; 
Erős - Bárdos - Aarden; Tamás - Hendriks, 
Verstraete, Fulgoni, Hermes) Galambjaink 
évek óta Aast, Magdeburgot eredménnyel 
repülték, több helyezést és díjakat repültek. 
Ormódi Béla Attila 6500 Baja, Farkas u. 21. 
Tel: 06-30/525-5153

***

Holland vérvonalú állományunkból rövid- és 
hosszú távra is kiválóan alkalmas fiatal és 
tenyészgalambok kiadók. 
Cím: Ujházy Péter 2030 Érd, Orvos utca 31.
Tel.: 06-23-365-334; 06-20-494-33-75

***
Bricon 1000-es rögzítő két db 28-cm anten-
nával 30 m vezetékkel, és egy Benzing Qvarc 
müanyagtokos 24 lyukas versenyóra újszerű 
állapotba eladó. 
Hajduszoboszló tel:06 70 2807363

***
Kiváló minőségű házi fűszerpaprika kis- és 
nagy tételben eladó: 2500 Ft/kg + postakölt-
ség. Megrendelhető: 0670/9332619 vagy 
boldogpar@t-online.hu 

***

100 %-os J. AARDEN 
állományból túlszaporu-

lat 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

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

***


