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Erkölcs – érték – becsület
Postagalambászoknak példaképeket hirdet-

tem a 2011. március. 12-i küldöttgyűlésen. 
A Szaklapunk címlapján és riport formá-

jában mutattuk-mutatjuk be a legjobb Ma-
gyar postagalambászokat, a BAJNOKOKAT 
– a PÉLDAKÉPEKET.

Ide sorolhatjuk a közeli és távolabbi idők-
ből, a 130 éves múltunkból a Nemzeti Bajno-
kokat, a Magyar Kupa győzteseket, az Olim-
pikonjainkat, az Emlékversenyek győzteseit 
de ide sorolhatók kisebb-nagyobb közössé-
geink vezetői, tisztségviselői a hétköznapja-
ink hősei.

Nélkülük Magyarországot nem lehet el-
képzelni a hazai és nemzetközi postagalamb-
sportban. Hírnevünk, ismertségünk, elisme-
résünk és magyarságunk általuk szerezhetik 
meg és általuk ismerhetik.

Megbecsüljük Őket?
Szeretjük Őket?
Van közöttünk olyan postagalambász, aki 

szeretne közéjük tartozni?
Van közöttünk olyan postagalambász, aki 

szeretne példakép lenni?
Magyarországon – szinte minden sportágban 

– így a postagalambsportban is a győzelmet 
meg kell magyarázni, a vereség meg tragédia.

Úgy vélem egyetlen versenyzőnk sincs 
könnyű helyzetben. 

A sikeres, a győztes, a bajnok gyakran 
szembesül a tudatlanság, tehetetlenség, a 
rosszindulat szülte intrikával a csalás, dop-
pingolás vádjaival.

Ki merem jelenteni – fogalmunk sincs mi-
ről beszélnek, sokan és sokszor pedig rossz-
indulatúan csak a parázs hangulatot gerjesz-
tik a galambászatbéli tudatlanságuk, hiányos 
szakmai ismeretük, felkészültségük okán. 

A vádaskodás bántó és etikátlan, sunyi, a 
nyíltságot fel nem vállaló, míg az építő jelle-
gű kritika előrevivő!

Az igaz emberek részéről mindez elitélendő.
Mennyire örülünk mások sikerének?
Mennyire ismerjük postagalambász társa-

ink, vezetőink munkáját, törekvését, szán-
dékaikat akár program összeállítások, akár a 
startok kiadása alkalmával, akár a verseny-
szervezések, gyűjtés – órabontás, vagy a ver-
senyek során.

Mennyire becsüljük azt a lehetőséget, hogy 
hétről hétre több ezer postagalambbal ver-
senyezhetnek a saját galambjaink, biztosítva 
számukra a siker lehetőségét.

Ilyen lehetőség semmilyen más sportágban 
nincs!

Minden évben az Országos Kiállításon és 
az Országos díjkiosztókon ünnepeljük leg-
jobbjainkat – más sportágak szerint a csil-
lagokat, mi Magyarország Postagalamb-
sportjának csillagait.

Persze azt valamennyien tudjuk, hogy a 
sikereknek nagyon nagy ára van, de csillag 
bármelyikünkből lehet. 

Csillag minden versenyen születik! Leg-
fontosabb, ha saját magunkban és postaga-

lambjainkban hiszünk és nem másokkal, 
mások eredményeivel, módszereivel, techno-
lógiájával foglalkozunk rosszindulatúan.

„Mindenki saját háza táján sepregessen.”
A sikerekhez biztos recept nincs, csak elhi-

vatottság, nagyfokú galambszeretet, tanulás, 
ismeretszerzés és rendkívüli türelem.

Többször elmondtam már – azt kapjuk, 
galambjainktól, ami energiát, törődést, tudást 
befektettünk. 

Mindenki gondolja végig!
Csodák nincsenek csak a mesékben!
Aki „együtt él galambjaival”, aki mind-

egyiket ismeri, aki mindről tudja mit érez, 
mit szeretne – az remélheti a győzelmet. A 
többi csak reménykedő – a véletlen nyertese. 
Pedig van kitől tanulnunk – a hatalmas intel-
ligenciával, a rendkívüli küzdőképességgel 
rendelkező, csodálatos értelmű és érzelmű 
postagalambjainktól!

Mi kell mindehhez? – Szeretet – Szeretet – 
Szeretet!

Nem jó legyőzöttnek lenni, de tisztelni, 
becsülni kell a győztest, mert ha mi leszünk 
győztesek – mi is elvárhatjuk a tiszteletet, 
megbecsülést.

Szomjasnak kell lenni a postagalambász tu-
dásra, a postagalambász tudományra és tanul-
ni minden nap, ha sikeresek akarunk lenni. 

Titkok nincsenek, csak akarat, elszántság, 
következetesség és sok-sok munka. 

A postagalambászat több szakmát, szaktu-
dást igényel művelője egy személyben – ál-
lattartó, állattenyésztő, genetikus, állatorvos, 
versenyző, versenyfelkészítő, takarító… és 
nem utolsó sorban gondoskodó társ!

Úgy vélem baj van az erkölcsökkel!
Nincs erkölcs – nincs tisztelet
Nincs tisztelet – nincs szeretet
Nincs szeretet – nincs megbecsülés
Nincs megbecsülés – nincs elismerés
Nincs elismerés – nincs közösség
Nincs közösség – nincs barát, társ
Nincs barát, társ – nincs példakép
Mi lesz a jövőnkkel?
Meddig maradunk fenn önzőségünkkel, 

ismerősök – ismeretlenek számára a postaga-
lambsporttal – ha közösségünk soraiban to-
vább burjánzik a békétlenség, az alap nélküli 
vádaskodás?

Hová jöjjenek a fiatalok?
Milyen példákat mutatunk önmagunkból – 

önmagunkról?
A példakép – példakép legyen!
A bajnok a sporttársam és nem az ellensé-

gem!
A győztes – jobb volt nálam, de értékes he-

lyezéseim nekem is lehetnek!
Erkölcs – érték lehet jellemzője közössé-

geinknek, de a becsület a sajátunk!
Ma elképzelhetetlen intrika, irigység, csa-

ló kiáltása nélkül olyan eredmény, mint ame-
lyet 1972-1980 közötti években Kottymán 
Imre produkált, aki zsinórban 9 x volt Ke-
rületi bajnok 400-450 fős versenyzői közös-

ségből, akkor őt Zalaegerszegtől – Gyuláig 
a Délvidéken becsülték, tisztelték, akinek a 
Japán postagalambászok aranyórát küldtek, 
akitől a világhíres Symons tenyészpárját pe-
dig több tízezer márkáért sem tudták meg-
vásárolni!

Én nagyon szeretnék ilyen sporttársakat 
látni közösségeinkben, ilyen példaképeket, 
mint Kottymán Imre volt Magyarországon – 
ma 2011-ben és a későbbi években is!

Szeretnék ilyen győzteseket, ilyen bajno-
kokat még akkor is, ha ma már szinte lehetet-
len hasonlót produkálni.

Szeretjük mi Kotymán Imrét méltóképpen? 
Megbecsüljük Őt?

Sajnos Magyarországon a győzelmet meg 
kell magyarázni, a vereség meg tragédia!

Tudjuk egy versenynek egy első helyezett-
je, de több győztese lehet – hiszen az apró, 
egyéni sikerek, eredmények apró győzelmek 
is örömöket okoznak valamennyiünknek ki-
sebb-nagyobb közösségeinkben!

Példaképeink azt mutatják – mik szeret-
nénk lenni – mik lehetünk mi is!

Ők is büszkék lehetnek önmaguk mellett 
mindazokra, akik velük egy sorban állnak, 
akik sportunk csillagai, de azokra a verseny-
ző társakra is, akik részvételükkel lehetősé-
get teremtenek a győzelemre.

A sport az élet legszebb területe, ahol ne-
mes versenyben lehet győzni. 

A sport nemes versengés, becsületbeli ügy. 
Itt hibázni nem lehet, nem szabad, mert azt 

az embert közössége megbélyegzi, kiközösí-
ti, de ártatlanokat meghurcolni „sporttársai” 
által eredendően is bűn, vezetőkhöz főleg 
méltatlan, etikátlan cselekedet. 

Közösségeinknek nyugalomra, tisztességes 
versenyekre eredményekre a postagalambo-
kat és a postagalambászokat szerető, tisztelő, 
megbecsülő tagokra van szüksége.

A becsület a legfőbb értékünk!
A sport segíti az önmegtartóztatást, a pozi-

tív üzenetek továbbítását. 
A mai világban szükség van a sportra, hi-

szen a sport kapocs a kultúrához, a nemzeti 
identitáshoz.

Példaképeink az értékeink!
Legjobbjainknak a példamutatás, a jobbí-

tásra törekvés, a postagalambsport fejlesztése 
kötelesség.

A fejlődésünk elsősorban rajtunk múlik!
Amiért szót emelek, az az erkölcs – a tisz-

tesség – a becsület – a sporttársiasság – a ne-
mes versenyzés – a becsületes versenyzés.

A 2010. évi Évkönyvet olvasgatva a bajno-
kok, győztesek bemutatkozásaiban többször 
találkoztam köszönő sorokkal, amelyekben 
az alábbi sporttársaiknak köszönték meg a 
galambokat, módszereket, segítséget. Több 
sporttárs - több sporttársnak.

Ez az igazi sporttársiasság! Ez az igazi pél-
damutatás!

Emberségből példát mutattak – és köszö-
netet, nyilvánosságot kaptak – olyat, amely 
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keveseknek adatik meg, holott sokkal többen 
megérdemelnék szűkebb vagy tágabb kör-
nyezetünkben.

Amiért szólok – az a sportunk jövője, fej-
lődése, nem túlzok a fennmaradása.

A sport evolúció, megújulás.
Jövőt építhet – segíti a fiatalok fejlődését.
Így van ez a postagalambsportban is?
A győzteseink sok esetben áldozatok, mél-

tatlanul kezelt vagy lekezelt társaink.
Persze többen vagyunk legyőzöttek, de 

valahol a sikeres, a bajnok társaink jobban 
figyelhetnének egymásra, elsősorban ők hi-
telesíthetik mások győzelmeit, eredménye-
it. Ennek ellenére sokan örülnek, ha sikeres 
embereket alaptalanul vádolnak, bántanak, 
pedig igazából a legjobbak tudják vagy kelle-
ne, hogy tudják a győzelmek értékét és árát, a 
győzelmekhez vezető rögös utakat.

Nekem az élversenyzők, élversenyzőink, 
példaképeink értékek, drágakövek, hiszen 
szakmai tudásuk, tapasztalatuk közvetlen 
környezetükre is óriási hatású lehet, velük 
beszélni, tőlük tanulni, ismereteket szerezni, 
esetleg tőlük galambokhoz jutni a legnagyobb 
élmény, sportunknak pedig az örök fejlődési 
lehetőség biztosítéka.

Élversenyzőink mindenkor felelősek a ma-
gyar postagalambsportért! Ahogyan vezetőink 
is felelősek a magyar postagalambsportért.

Ki a bűnös?
Ki az ártatlan?
Ki a csaló?
Ki a cinkos?
Minden csalás minimum kétemberes, de a 

csalások alapja a felelőtlen, nemtörődöm, a 
szabályokat nem betartó – akár nem is isme-
rő, a nem odafigyelő közösség, a cinkosság, 
az összejátszás!

Egyedül senki nem tud csalni!
Etikátlan és elitélendő – nem túlozva el-

marasztaló azonban úgy ítélkezni, hogy nincs 
ellenőrzés, vagy az ellenőrzés nem szolgált 
bizonyítékokkal – és elméleti síkon folytat-
juk a bizonyítási eljárásainkat, próbáljuk ma-
gyarázni hitetlenségünket.

Az alaptalan vádaskodásoknak nincs helye 
közösségeinkben, de az alaptalan vádasko-
dóknak sem!

Irigy ember mindig volt és lesz is a mi kö-
zösségeinkben is. Sokan csak a fényt, a csil-
logást látják, ami meglehetősen rövid életű, 
de nem látják a hétköznapokat, a hajnalban 
ébredőket, a szabad idejükből órákon keresz-
tül galambok között lévőket.

A Magyar Postagalambsportnak nincs 
szüksége csalókra, a közösségi szellemet 
rombolókra!

A Magyar Postagalambsportnak nincs 
szüksége összeférhetetlen, örökké bajt keverő 
tagokra sem. A Szövetségünk önkéntes társa-
dalmi szervezet, ahol a tagjaink azért tartanak 
postagalambokat, azért versenyeznek, hogy 
jól érezzék magukat, sikereik legyenek, tiszta 
eszközökkel, gyógyszerkúra és doppingmen-
tes galambokkal versenyezzenek. Mindenki 
nézzen szét saját környezetében és gondolja 

végig mit lát, mit észlel, miért emel szót, mi-
ben kér egyforma elbírálást.

Tennünk kell a postagalambsport tisztasá-
gáért – megtisztulásáért – önbecsülésünkért 
– becsületünkért.

Nincs szükségünk olyanokra, akik becsap-
ják társaikat, becsapják mindannyiunkat.

Nincs szükségünk a szabályokat kijátszó, 
azokat kerülgető, ügyeskedőkre.

Nincs szükségünk olyan elégedetlenkedők-
re, akik feladatot, munkát soha nem vállalnak 
– csak kritizálnak, bírálnak, akik a jót soha 
észre nem veszik. A magyar postagalamb 
sportszövetség zéró toleranciát hirdetett a 
szabályokat be nem tartók, a szabálytalanul 
versenyzők ellen. A sikerhez csak becsületes 
úton lehet eljutni.

Az alaptalan vádaskodásokat megelőzen-
dő, rendkívül fontos lenne minden szinten 
a hatékony ellenőrzés Ez védené az intriku-
soktól a korrekt, becsületes embereket, elejét 
vennék a találgatásoknak, de nagyobb esély-
lyel feltárná a szabálytalanságokat, amivel 
kiszűrhetők a nem közénk valók.

A mi közösségeinknek is békére, békesség-
re van szüksége, amely fenntartható az alap-
szabály, a különböző bizottságok szabályzatai 
- főleg a Versenyszabály, a Kiállítási szabály, 
a Fegyelmi szabály, az ÁEÜ szabályozás, az 
ellenőrzési szabályok, nem utolsó sorban az 
Etikai kódex-ben leírtak számonkérésével, a 
vezetők felelősségével, áldozatos és követke-
zetes munkájával.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
küldöttgyűlése, elnöksége által elfogadott 
szabályok valamennyi egyénre és közösség-
re egyformán kötelezőek. Betartásuk a min-
denkori vezetőink kötelessége és felelőssége 
Szövetségünk minden szintjén.

„Tisztes postagalamb tenyésztés, verseny-
zés” – a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Etikai Kódexe. Véleményem szerint nagyon 
kevesen olvasták – bár a Szaklap 2007. ápri-
lisi számában teljes terjedelmében leközölte.

Amikről itt fentebb írtam – minden benne 
van, csak nem tartjuk be – nem tartatjuk be.

Néhány aktuális idézet:
„2.4. Egyenjogúság
- nincs közöttünk helye azoknak akik nem 

tisztelik az embert, a postagalambászt, a 
sporttársát és a postagalambokat

- a siker munkánk gyümölcse, az ered-
ménytelenség is az!

- tanuljuk meg mások munkáját becsülni, 
eredményeit elismerni

- tanulni mindenkitől lehet és érdemes a 
sikeres és kevésbé sikeres versenyzőtől is

- becsüljük mindenkori eredményeinket 
és tanuljunk saját és mások hibáiból

- ne vádaskodjunk, mindig őszintén, nyíl-
tan, szemtől-szembe mondjunk véleményt

- csak az hibázik, aki dolgozik, aki sem-
mit nem csinál az hibátlan, álljunk az élre, 
álljunk be a sorba és mutassuk meg tudá-
sunkat

- legyenek önálló ötleteink és vállalkoz-
zunk azok megvalósítására”

„3.4. Elitélendő
- a versenyeredményeit meghamisítandó, 

a versenyórákkal, gyűrűkkel és
gumigyűrűkkel, chippel jogtalan előnyt 

kereső - szerző versenyzőt a
tettenérés, vagy leleplezés pillanatában 

súlyosan meg kell büntetni, akár örökre ki 
kell zárni !
Az ilyen versenyző galambjait átszoktatva 

sem lehet később versenyeztetni!”

„3.7. Versenyzőtársakkal való kapcsolat
- A postagalambászoknak egymás között 

korrekt kapcsolatot kell tartani. Ezen belül 
tiszteletben kell tartani és megértéssel kell 
fogadni mások versenyzői érdekeit és törek-
véseit, törekedni kell minél több nagy létszá-
mú közös verseny szervezésére

- Nem tisztességes a becsületes verseny-
zést rossz hírek keltésével, jogtalan előnyök 
szerzésével és kiaknázásával rontani, a ver-
senyből másokat ok – indok nélkül kizárni, 
másokkal alapos indok nélkül együtt nem 
versenyezni

- A versenyző eredményeinek elismerése 
erősíti az egész postagalambászat tekintélyét”

Ezúton is javaslom valamennyi postagalamb-
ásznak az Etikai kódex áttanulmányozását.

Végezetül idéznék Kállay Ferenc Szövet-
ségünk hajdani főtitkára által, Bíró József 
sporttársunk emlékkönyvébe írt gondolatai-
ból és figyelmébe ajánlom a mai magyar pos-
tagalambászoknak.

„Józsikám, a siker, a dicsőség ne szédít-
sen meg soha! Légy szerény, dolgos, tettre 
kész, becsületes és bátor tagja a postaga-
lambászok nagy családjának. 

Készségesen, tapasztalataidat átadva, ta-
nítsd, oktasd, neveld az utánunk jövőket! 
Adj kezet minden becsületes sporttársnak, 
hogy ez a kézszorítás érckapoccsá szilár-
dulva megbonthatatlan egységgé forrassza 
a magyar postagalambsportot. Nemes spor-
tunk olyanná válik, amilyenné formáljátok. 
Dúcod, állományod, sikereid köteleznek!!

... És most búcsúzóul még csak ezt: ha 
egyik kezeddel szárnyas kis kedvenceidet 
simogatod, másik karoddal öleld át kedve-
sed, akinek nagy része van gyönyörű állo-
mányod kialakításában és irigylésre méltó 
sikereid elérésében!

Élj és dolgozz hűséggel a magyar posta-
galambsport naggyá tételéért!

A jelenhez szívből gratulálok, a jövőhöz 
erőt, egészséget és kitartó szorgalmat kí-
vánok.

Budapest, 1959. VIII. 12-én
Öreg barátod

Kállay Ferenc”

A postagalambászok közössége legyen 
büszke, öntisztulásra hajlandó és képes, be-
csületes emberek közössége.

A jövőnk záloga a postagalambsport érté-
ke – az erkölcs – a becsület – a tisztesség.

Bárdos István
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Poznani olimpián járt a hódmezővásárhelyi  
Barna Miklós és Ákos galambja

Hódmezővásárhely postagalambsportjának 
79 éves történetében 2010-es esztendő néhány 
fiatalnak mérföldkő volt – az új hullám egyik je-
les képviselője Barna Miklós, aki fiával Ákossal 
az utóbbi években – közös néven versenyeznek 
– Marton Péter, Túri László, Kovács Mihály, 
Sós Bálint – után olimpiai galambot adtak a 
Poznanban 4. helyezett magyar csapatba... 

- Barna Miklósról legutóbb 2003-ban ol-
vashattak a lap olvasói – akkor is mint most 
2010-ben hosszú távon lett kerületi és egyesü-
leti bajnok… azóta 7 év telt el – elevenítsük fel 
bevezetésként a múltad, hogy azok is képbe 
legyenek akik akkor nem olvastak rólad…

- 1974. november 20-án születtem, négyen 
vagyunk fiútestvérek. Két bátyám Ferenc 
és Endre és az ikertestvérem pedig Péter. 
Törzsgyökeres vásárhelyi vagyok. Szüleim, 
nagyszüleim mezőgazdasággal foglalkoztak, 
illetve foglalkoznak, tehát paraszti családból 
származom, amire büszke is vagyok. Már 
gyerekkoromban is nagyon érdekeltek az ál-
latok, illetve volt egy bizonyos vonzódásom 
a virágok iránt is. Általános iskola elvégzése 
után ennek megfelelően Állattenyésztési és 
Állategészségügyi Technikumot választot-
tam. Ezután következett az egy év katonaság, 
majd a Mezőgazdasági Főiskola, amit kitün-
tetéssel végeztem el. A főiskola után sikerült 
elhelyezkednem a szakmámban a Magyar 
Juhtenyésztő Szövetségnél 1999. évben, mint 
juhtenyésztő instruktor. 2003. évtől régióve-
zető vagyok, és 2007. évtől a Hús Szakbizott-
ság vezetését is én látom el. Boldog vagyok, 
mivel azzal foglalkozom, ami gyerekkorom-
ban is érdekelt, munkahelyemen a juhtenyész-
téssel, illetve van egy vállalkozásom, amiben 
vágott virág előállításával foglalkozom.

- Állatok között nőttél fel – a postaga-
lambokkal mikor kötöttél ismeretséget?

- Galambjaim 1986. óta vannak, édesapám 
1988. februárjában elvitt Kovács Mihály 
elnökhöz és akkor eldöntöttem postaga-
lambász leszek. Azóta vagyok tagja az U-01 
egyesületnek és versenyzek folyamatosan. 
Kezdetben a vásárhelyi Sporttársaktól kapott 
galambokkal versenyeztem. P. Szabó István, 
Nyári Imre, Mucsi Bálint, Balázs József, 
Arany László, Marton Péter, Baranyai Antal. 
Már a negyedik évben első osztályú ered-
ményt értem el 1992. évben.

- Az elmúlt két évtizedben milyen ered-
ményeidre vagy büszke?

- Az 1992. évi első osztályú eredményre 
nagyon büszke voltam, ezt a szintet tudtam 
tartani az első dúcomban a szüleimnél. 1997. 
évben elköltöztem, új dúcot építettem a Vi-
dám utcában. Jött is a siker 1999. hosszú táv 
kerületi 2. hely. 2003. év volt a következő 
sikeresebb év kerületi középtávú csapatbaj-
nokság 2. hely, hosszú távú csapatbajnokság 
2. hely. Ebben az évben az 5. zóna hosszú 
távú csapatbajnokságát is sikerült megnyer-
nem 700 induló tenyésztő közül. Erre voltam 
a legbüszkébb, mivel vásárhelyi galambász, 
még nem nyert zóna csapatbajnokságot.

- Három dúcot is építettél – mindhárom 
helyről eredményes voltál – miért-e vándorlás?

- Az első dúcot szüleimnél alakítottam 
ki, majd amikor családot alapítottam elköl-
töztem és a Vidám utcában építettem egy 
emeletes kerti dúcot, amiben igen jól jöttek 
a galambok. Ahogy születtek a gyerekek 
Ákos, majd Ádám kinőttük a házat és úgy 
döntöttünk párommal Andreával, hogy be-
levágunk az építkezésbe és új házat építünk. 
Telekvásárláskor a berepülést is figyelembe 
véve választottuk a Kölcsey utcát. 2006. év-
ben építettük fel házunkat és a dúcot is mely 
a melléképület padlásterében van kialakítva.

- Milyen vérvonalú galambokkal kezdtél?
- Mint említettem már több tenyésztőtől is 

sikerült eredményes galambhoz jutnom, de 
az állomány gerincét Marton Pétertől Jules 
Rijckaert galambok jelentették, illetve kerül-
tek hozzám Plastronok, melyeket bekeresz-
tezve a sajátokhoz jól versenyeztek.

- Jelenleg milyen vérvonalú galambok 
alkotják a Barna dúcot?

- Jelenleg van a régi Jules Rijckaert vonal, 
Sós Bálinttól és Piet Manderstől Jannsenek, 
Marton Pétertől Gaby Vandenabeele és Szluka 
János legeredményesebb galambjaiból.

- 2010. nem volt rossz éved - milyen 
eredményekre vagy büszke?

- Természetesen a Kerületi, Egyesületi 
Hosszú távú csapatbajnokság megnyerésére 
vagyok a legbüszkébb és a kerületi hosszú 
távú champion első helyre, és arra, hogy 2010 
évben enyém a kerület legjobb rövid és leg-
jobb hosszú távú galambja 2 év alatt. Nagy 
büszkeséggel tölt el természetesen, hogy a 
36607 kh galambom eredményei alapján ott 
lehetett a poznani olimpián.

- Mi a 36607 kh sikerének titka?
- Nincs titok – a 07-05-36607 kH a 2010. 

évben csak a 4 hosszú útra volt küldve. Egye-
sületi szinten sorrendben 5,2,4,5 helyet ért el. 
Kerületi szinten 28. a legrosszabb helyezése 

kb. 1500 indulóval szemben. Mind a négy 
úton dúc elsőnek érkezett. A galamb jól bírta 
a hát-, illetve a szembeszelet is.

- Milyen szülőktől származó az „olimpiás”?
- Származását tekintve az apja egy Gaby 

Vandenabeele Marton Péter 07095 kkh 
olimpiásának egy fia, az anyja pedig Matejn 
Elemértől egy Peller galambokra tenyésztett 
Janssen vérvonalú galamb. A hosszú távú 
csapatbajnokságot nyolc galambbal értem el, 
mivel csak egy csapatot küldtem.

- Hosszú távon lettél kerületi bajnok – tu-
datos volt a hosszú táv választás, avagy jött…

- A 2009. év nem sikerült hosszú távon, de 
röviden és sprintben nagyon jól, kerületi 5. és 
2. hely. Átgondoltam a hibáimat és megpró-
báltam tudatosabban küldeni a galambokat 
hosszú távra ami sikerült is 2010. évben. A 
rövidtávú kerületi bajnokságot 6 út után még 
vezettem, de egy esős úton a csapatom egy 
része elveszett és nem tudtam őket pótolni, 
így 9 út után kerületi 5. lettem.

- Milyen a dúc létszám?
- 100 darab versenyző van – ideális körül-

mények között elhelyezve, 25 pár tenyész és 
évi 70-80 fiatalt hagyok. 2010. évben nem 
röptettem meg a fiatalokat, csak saját magam 
vittem el tíz 100-200 km közötti távú útra.

- Milyen módszerrel versenyeztél és 
fogsz versenyezni?

- 2010. évben természetes módszerrel ver-
senyeztem 40 darabbal és 30 pár totálözvegy 
évessel. A jó eredményt még a természete-
sekkel értem el. Az idei évben még marad 
ugyanúgy az arány, de jó eredményt várok 
már el az özvegyektől is. Sok dúcban jártam 
az ősz folyamán, bízom benne, hogy sikerül 
átvennem néhány hasznos dolgot.

- Mi a sikered titka?
Munka és kitartás, jó megfigyelőkészség. 

A jó eredmény a gondos válogatáson a ga-
lambok ismeretén múlik. 

baraa-press sport
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Példaképeink, bajnokaink:

Pintér Zsolt a 2010-es Budapest Bajnokság győztese

cím: 2365 Inárcs, Március 21.u.28. 
telefonszám: 70/283-5333
e-mail: pinterpigeon@upcmail.hu
Internet oldal: www.pinterpigeon.com 

A Pintér és fiai családi dúcközösség 
tagjaként Pintér Zsolt nemzetközi hír-
névre tett szert a Halásztelken közösen 
elért eredményekkel, ám a halásztelki 
ház eladása után Zsolt nem költözött a 
családdal Gyálra, hanem önálló életet 
és önálló galambász pályafutást is kez-
dett. Az újrakezdés azonban nem okozott 
problémát, az eredmények nem csak a 
Halásztelken megszokott magas szín-
vonalat mutatják, hanem túl is szárnyal-
ják azokat. (A Pintér és fia dúcközösség 
Gyálon versenyezve szintén nagyon ko-
moly eredményeket ért el.)

Zsolt a 2010-es évben nagyon erős me-
zőnyben megnyerte a négy tagszövetség 
által közösen megrendezett Budapest 
Bajnokságot, a Kolumbia Tagszövetség 
Hosszú távú és Általános bajnoki címét. 
A Budapest Bajnokság megnyerése mel-
lett az alábbi országos szintű kiírásokban 
sikerült a legjobb 10-be bekerülnie:

Hosszú távú Nemzeti Bajnokságban 2.
Általános Nemzeti Bajnokságban 4.
Magyar Kupában hosszú táv 2.
Legjobb dúc   7.
Ország élversenyzője  8.
Szuper Kupa   5.
Anker Alfonz bajnokság  8.

A felsorolt eredmények értékét külön 
növeli, hogy Zsolt mindezt a 2009-es 
újrakezdés utáni első évben érte el, azaz 
csak egyéves galambjai voltak. Derítsük 

is ki rögtön, hogy minek 
köszönhetőek a kiemel-
kedő eredmények!

- Kezdjük mindjárt 
az elején! Miért éppen 
Inárcson telepedtél le, 
illetve mi alapján vá-
lasztottál új egyesüle-
tet?

- Inárcsra két ok miatt 
esett a választás, egy-
részt rendezett, nyugodt 
település, másrészt Bu-
dapest autóval, tömeg-
közlekedéssel is gyorsan 
és egyszerűen megköze-
líthető. Inárcson belül 
a ház kiválasztása vi-
szont teljes mértékig a 

tökéletes galambászat megvalósításának 
szempontjai alapján történt. Új egyesü-
letemnek az A-52 Dabas egyesületet vá-
lasztottam, ugyanis a környékbeli egye-
sületek közül itt használják egyedül azt a 
rögzítő rendszert, amelyik nekem is van, 
illetőleg korábbról már több dabasi tag-
gal is jó kapcsolatot ápoltam.

- A galambászat elengedhetetlen kellé-
ke egy remek dúc. Mond el, hogy milyen 
az új dúcod és miért pont ezeket a meg-
oldásokat választottad?

- Anyagát tekintve a külső borítása 
lambéria, a belső része többnyire poz-
dorja, a tető pedig cserép. 13 méter hosz-
szú galambház a föld felszínétől mintegy 
50 cm-re kiemelésre került. Ezt lénye-
gesnek tartom, hisz a hajnali pára és az 
időjárás okozta nedvesség kevésbé tud 
gondot okozni. Középen egy kis ellátó 
helyiség található, melyből egyik irány-
ba a fiatalok két ülőkés helyisége (30-30 
fiatal részére), valamint a tenyész galam-
bok dúcrésze található (12 pár részére), 
a másik irányba pedig az özvegy hímek 
két dúcrésze (12-12 hím részére), vala-
mint az özvegy tojók dúcrésze (24 tojó 
részére).

A kialakítás saját ötletek alapján tör-
tént, melyeket jelentősen befolyásoltak a 
halásztelki faházban, valamint a külföldi 
dúclátogatások során szerzett tapasztala-
tok. A fiatal és a tenyészgalambok dúc-
része előtt volier található, amit nagyon 
fontosnak tartok. Az özvegy hímeknél 
rácsos özvegy cellák vannak, aminek 
egyrészt higiéniai, másrészt időtakaré-
kossági okai vannak. Így nem kell min-
dennap takarítani a versenygalambokat. 

Az özvegy tojók dúcrészében egyedi 
boxok vannak, melynek megvalósítása 
szintén saját ötletünk alapján történt.

Amire még nagyon odafigyeltem az 
a szellőzés. A tetőtér mindkét oldalán 
van szellőző, valamint a tető dúc fölül 
kinyúló része alulról szintén nyitott. 
A dúcok belső mennyezete a dúc első 
felében hosszanti irányban két sávban 
nyitott, így a szellőzés tökéletesen mű-
ködik. A versenyzők dúcainak ablakai 
polikarbonáttal zárhatóak, így a fény 
időjárástól függetlenül bejút a dúcba, 
azonban a nem megfelelő időjárástól a 
dúc és a galambok megvédhetőek.

- A dúc elkészült, jöhetnek a galam-
bok! Milyen galambokkal kezdted meg a 
galambászatot Inárcson?

- A régi halásztelki tenyészgalambok 
közül csak keveset hoztam el. Gladiá-
tor és néhány leszármazottja, illetve a 
329-es képviselte ezt a vonalat, a többi 
galamb a családi dúcból (Pintér és Fiai) 
érkező 2008-as késői fiatal volt. Ezeket 
egészítette ki két Eijerkamp galamb a 
Mr. Bond vonalból, valamint a Tommy 
Gun egy közvetlen gyereke Marcel 
Sangerstől. Sajnos a sok késői galamb 
miatt a tenyésztés nehézkesen indult be 
és nem volt elég fiatalom, így 27 dara-
bot kaptam Kancsár Feritől. Mára ebből 
a 27-ből 5 kiemelkedő galamb lett, amit 
nagyon jó aránynak tartok.

- Hogyan sikerültek az első röptetések?
- 2009-ben vettem részt először a Ko-

lumbia tagszövetség fiatalversenyein. 
A tagszövetség 50-es csapatokkal 5-ös 
befutóval versenyzett, de én részt kíván-
tam venni a nemzeti bajnokságban, így 
két 20-as csapatot röptettem. A felvállalt 
jelentős hátrány ellenére a tagszövetségi 
bajnokság 2. helyét szereztem meg, ami 
alapján méltán voltam bizakodó a 2010-
es évet illetően. Mivel a dúc teljesen üres 
volt, így selejtezés nélkül megtartottam a 
megmaradt 18 hímet és 18 tojót. Így utó-
lag elmondhatom, hogy a szabad helyek 
miatt meghagyott 10 galamb közül egyik 
sem hálálta meg a bizalmat. 

- 2010-re maradtak a régi 
tenyészgalambok, vagy frissítettél az ál-
lományon?

- Sosem tudhatjuk, hogy nálunk van-e 
a legjobb galamb, így mindig keresem, 
hogy hogyan lehetne tovább javítani az 
állományomat. Ennek jegyében érke-
zett egy tojó (Réka) Rik Cools legjobb 
tenyészpárjából, melynek féltestvére 
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(Marieke) nemzeti 1. díjas volt 553 km-
ről 5166 galamb ellenében és 1. hosz-
szú távú ászgalamb lett születési évé-
ben, valamint egy tojó Leo Heremans 
Olimpiade 03-as vonalából.

A jövőben is tervezem 1-2 évente 1-1 
külföldről beszerzett klasszis galamb 
valamint a legeredményesebb saját ga-
lambok beépítését a tenyésztésbe. Ennek 
jegyében 2010. őszén Buktának (orig. 
C&G Koopman) négy gyereke került be 
a tenyészdúcba.

- A látottak és hallottak alapján igen ko-
moly „erőt” képvisel a tenyészdúcod. Van 
mégis olyan galamb, amit kiemelnél?

- Elsőként az öreg Gladiátort kell em-
lítenem. Ő mind versenygalamb-
ként mind tenyészgalambként 
kiemelkedő teljesítményt nyúj-
tott illetőleg nyújt. Gladiátor 
gyereke, unokája szintén volt 
már tagszövetségi I. champion 
és több sporttársnál is számtalan 
díjrepülő galamb származik be-
lőle. Közvetlen lánya az Olimpia 
006-os 2011-ben Lengyelország-
ban képviselte Magyarországot, 
az egyéves kategóriában. Másik 
leszármazottja, Elekes István 
szuper kék hímje, ami szintén 
olimpián volt és két magyar 
kupa kategóriát is megnyert. Ez 
a galamb 100% Pintér, amely-
ben Bukta és a Gladiátor egy-
aránt szerepel. Kiemelném még 
a Marcel Sangerstől származó 
hímet, valamint Piet-et aki a Bu-
meráng x Kicsi Joyce párból kelt 
és az utóbbi évek egyik legjobb 
behozatalát a Réká-t illetőleg a 
329-es saját tojónkat, aminek az 
unokája 2010-ben a B-02 Tag-
szövetségben 1. champion volt.

- Elérkeztünk a 2010-es évhez! 
Hogyan készülődtél a verseny-
szezonra?

- A Salmo PT-vel oltok paratí-
fuszra, amit megelőz egy kezelés 
Paratyphuskurral. A versenyzők-
nél az oltást megismétlem, de a 
két oltás között legalább 30 nap-
nak el kell telnie. Ezen kívül fé-
reghajtást végzek Belgawormac-
al és megkapják a kötelező 
paramixo elleni oltást is. 

A tenyészeket és a versenyző-
ket mindig egyszerre párosítom, 
időben úgy, hogy a versenyga-
lambok özvegyítése szempont-
jából megfelelő legyen a fészek-
állapot. Ez most is így történt. 
A nemek a fiatalok 14 napos 
korában kerültek szétválasztás-

ra, majd közösen nevelték a földön lévő 
fiatalokat. A klasszikus özvegység végül 
is a 4. úttól kezdődött. A nemek reggel és 
este felváltva forgatós rendszerben jár-
tak ki. Reggelente 40-40 percet repültek, 
esténként 1-1 órát. Mivel a közös trénin-
geken nem veszek részt a galambok jó 
néhány 20 km-es tréninget kaptak, majd 
egy Bicske és egy Tatabánya követke-
zett. A versenyek első 3 hetében heti 
kétszer, majd további 3-4 héten át heti 1 
alkalommal megismételtem a 20 km-es 
tréninget. A szezon hátralévő részében, 
már nem vittem őket magántréningre.

- Hogyan készítetted fel a galambokat a 
versenyek alatt? Hogyan takarmányoztál?

- A takarmányt magam keverem. Di-
étás eleséget nem használok, teljesen 
feleslegesnek tartom. A hímek minden 
alkalommal jóllakásig ehetnek, utána 
a maradékot kiveszem, a tojók viszont 
sokkal bonyolultabbak. Ők mindig keve-
sebbet kapnak enni, mert különben rövid 
időn belül összepárzanak egymással és 
onnantól kezdve mindig keresik a „pár-
juk” társaságát és ez a hímeknek nagyon 
nem tesz jót! Hosszú utaknál naprafor-
góval és kukoricával egészítem ki a ke-
veréket, valamint kendert és mogyorót is 
kapnak ráetetés gyanánt. 

Víz nincs a dúcban napközben, csak a 
repülés után bejövetelkor ihatnak, ille-
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tőleg extrém meleg esetén még repülés 
előtt is engedek nekik egy hörpintést…

Emésztő folyamatosan van előttük. 
Általában 3-4 félét keverek össze és 1-2 
naponta teljesen frisset rakok be. Mikor 
írtuk a könyvet Co Verbree, Hollandia 
egyik legjobb középtávú galambásza 
javasolta, hogy megfigyelése alapján, 
amennyiben sokáig teljesen feltöltjük 
az emésztő tartót és abból hetekig csi-
pegetnek a galambok, sokszor többet ár-
tunk, mint használunk. Logikusan végig 
gondolva teljesen igaza volt, hisz min-
den egyes szárnycsapás következtében 
számtalan porszemcse, baktérium kering 
a levegőben, ami előbb utóbb a dúc pa-
dozatára, etetőre és az emésztő tárolóba 
landol. 

- Rátérnék arra, ami talán a legtöbb 
postagalambászt érdekli. Beavatnál min-
ket a programba, amit a versenyszezon-
ban alkalmaztál?

- A legfontosabb amit el kell mon-
danom az az, hogy nincsen kőbevésett 
program. Mindig az adott körülmények-
nek megfelelően határozom meg, hogy 
mit használok. Ami biztos, hogy a ver-
senyről érkező galambokat Belgasol és 
TDC várja a vízben. 3 hetente szoktam 
kezelni Trichomonas ellen Trichokurral, 
amit 2,5-3 napig kapnak a galambok. A 
tricho kezelés esetében arra mindig fi-
gyelek, hogy ne hosszú táv előtt legyen. 
Emésztőszervi megbetegedések ellen a 
Streptocolikurt, légúti betegségek ellen 
pedig a Belga Tai-t és az Ornikurt szok-
tam alkalmazni. Ezek mindig 2-3 napos 
kezelések az érkezés után.

Ezeken felül 1-2 alkalommal a sze-
zonban használtam az Ornispritz oltást, 
ennek használatánál azonban fontos fi-
gyelni arra, hogy várhatóan csak reális, 
normális lefolyású versenyek előtt sza-
bad alkalmazni.

Vitamint nagyon keveset használok. 
A van der Sluis féle takarmány kiegé-
szítőt keverem a takarmányra heti 1-2 
alkalommal (általában szerda, csütörtök) 
fokhagyma olajjal, így a galambok meg-
kapnak mindent, amit a vitaminokból 
megkaphatnának. Ezenkívül kapnak még 
belgasolt, vitabolit és/vagy belgaformot.

Továbbá heti 1-2 alkalommal állo-
mány szinten minden galamb kap citrex-
et illetve oregáno kivonatot.

Fontos még megjegyeznem, hogy 
mindig minden galambnak utaznia 
kell. Nincs otthon pihenés. Természe-
tesen, amennyiben úgy látom, hogy 
kondíciónális, illetőleg „lelki” problé-
mája van egy galambnak, akkor kivételt 
képez az előbbi aranyszabály. Pakolás-
kor rövid és középtávnál a szezonban 

csak 1-1 alkalommal mutatom meg a 
párokat egymásnak. Hosszú utak előtt 
soha. A motiváció erősítése miatt viszont 
előfordul, hogy 1-2 napra fészekre zá-
rom a hímeket is, illetve van amikor a 
pakolás előtti este a hímeket és a tojókat 
felcserélem. 

- A fiatalokkal is jól szerepelsz mindig. 
Megosztanád velünk, hogyan készíted fel 
a fiatalokat?

- Az első, amit a fiatalokkal megte-
szek, az Dr. Hans van der Sluis tanácsa 
alapján az, hogy leválasztáskor leoltom 
őket fél adaggal paramixo ellen, amit 
megismétlek 30 nap múlva. Ez jelentő-
sen lecsökkenti a fiatalok betegségének 
esélyét, ami napjainkban a legkomo-
lyabb ellensége a galambjainknak. Ezen 
felül, ha nincsen komoly probléma sem-
miféle gyógyszert nem kapnak. Hetente 
egy alkalommal kapják fokhagyma olaj-
jal felragasztva a takarmányra a táplá-
lék-kiegészítőt, valamint ők is megkap-
ják a versenyzőknél már említett heti 
1-2 alkalommal a Citrexet valamint az 
oregano kivonatot.

A versenyek előtti felkészítést két 20 
km-es úttal kezdem meg, amit egy 60 
km-es követ, majd egy 100-110 km-es 
ahol viszont egyesével vannak felenged-
ve a galambok. Ezt követően a verse-
nyekig már csak 3-4 újabb 20 km-es út 
következik, amit heti egy alkalommal a 
versenyek alatt is megismétlek.

- Eredményeid olvasásakor a hozzá-
értő szemek egyből kiszúrják, hogy ál-
talában nagyon nagy százalékban és sok 
élhelyezést szerezve helyezed a galamb-
jaidat, aminek ékes bizonyítéka egy-két 
felsorolás, ami itt látható:

Egy-két eredmény a 2010-es évből:
Aurach 700 km 1333 galamb:

- 4, 7, 11, 17, 19, 76, 87...            16/11
Melk 316 km 1758 galamb:

- 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 21, 23, 24, 34, 38, 
39, 50, 54, 67, 75, 127, 266.         19/19

Melk 316 km 1937 galamb:
- 1, 19, 60...                3/3 

Aurach 700 km 1475 galamb:
- 4, 12, 19, 20, 48, 49, 120              10/7

Melk 316 km 2235 galamb:
- 1, 5, 6, 7, 12, 34, 50, 52, 64...         18/16

Haag II. 368 km 1925 galamb:
- 1, 2, 6, 8, 9, 10, 29, 80, 106, 117, 118, 
119, 120, 128...             20/19

- A Kolumbia Tagszövetségben 2010-
ben neked volt a legtöbb díjad, pedig 
nem sok galambot küldesz egy-egy ver-
senyre. 316 km meleg, kemény idő 19-
et küldtél 19-et helyeztél 20%-os listán 
és az első öt galamb a tied. Ilyen listát 
én még nem nagyon láttam. Van valami 

különleges motiváció vagy bármi amivel 
ezt el lehet érni?

- Valóban én nem küldök 100 galam-
bot hétről-hétre ez nagy különbség sok 
„nagymenőhöz” képest. Igyekszem a 
minőségre helyezni a hangsúlyt és nem 
a létszámra. Persze kevés galambbal 
sokkal nehezebb felvenni a versenyt egy 
olyan emberrel, aki 60-70 vagy akár 100 
darabot küld, de ez a szép az egészben. 
Mindenki másképpen csinálja és más a 
fontos. A kérdésedre visszatérve: meglá-
tásom szerint a legfontosabb motiváció 
az, hogy az év 365 napján jól és türel-
mesen bánunk a madarainkkal. Itt nem 
arra gondolok, hogy egész évben babus-
gatni kell őket, hanem ha bemegyünk 
akkor legyünk lassúak, mint az orosz-
lán, amikor becserkészi a vadat. Amikor 
megfogjuk a galambot ne csapjuk le, ha-
nem ha egy mód van rá, akkor tereljük 
a helyére, stb… Ha egész évben jól érzi 
magát, akkor ennél erősebb motiváció 
nem nagyon lesz. Természetesen ez még 
mind-mind kevés, ha a galambjainknak 
kondíciónális és egészségügyi problé-
mája van illetőleg egyszerűen genetika-
ilag lassúak. Úgyhogy ez egy összetett 
és nehéz kérdés, melyre a válasz össze-
foglalva: - a kiváló galamb, dúc és gazda 
szeretete, egészség, kondíció!

- Végül, de nem utolsó sorban. Mit ta-
nácsolsz a kevésbé eredményes galambá-
szoknak?

- A legfontosabb tanácsom, hogy ne 
a „sok lúd disznót győz” módszerben 
galambásszanak. A legnagyobb hiba 
Magyarországon, hogy szinte mindenki 
lehetőségeihez képest több galambot tart 
és ezzel már ki is kövezte az eredmény-
telenséghez vezető utat. Egyébként a mi-
nőség javításának feltétele lenne, hogy 
megreformáljuk a jelenlegi bajnoksági 
formát és az emberek gondolkodás mód-
ja változzon. 

Zárszóként elmondhatom, hogy Zsol-
tiban, akit 8 éve ismerek egy rendkívül 
korrekt embert ismertem meg, legyen szó 
galambászatról, vagy bármi másról. Az 
állatok szeretete a kutyák és kanárik tar-
tása mellett abban a példamutató mun-
kában teljesedik ki, amit a galambokkal 
végez, akik meg is hálálják neki a remek 
teljesítményükkel. 

Én magam rengeteget tanultam Zsol-
titól és remélem, hogy ezen írás elolva-
sása után a sporttársak többsége több 
olyan információval gazdagodik, amit a 
jövőben be tud építeni saját versenyzési 
rendszerébe és ezáltal eredményesebbé 
válhat.

120L
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Galamb repülési útvonal követés GPS-el
Tisztelt Sporttársak, Galambász barátaim!

Kicsit elgondolkoztam a megszólításon, mivel én sosem verse-
nyeztem, viszont gyermekkoromtól kezdve folyamatosan tenyész-
tettem és ma is tenyésztek postagalambokat. Ahogy a galambokkal 
szorosabb viszonyba kerültem, igazán a tájékozódásukkal kapcso-
latos misztikum érdekelt és ezt boncolgattam. Mivel a galambok 
mindig közel álltak hozzám, ezért a velük foglalkozó tábor mun-
káját is figyelemmel kísértem és kísérem ma is, nevezetesen: a 
versenyeket és a galambtenyésztéssel kapcsolatos információkat. 
A madarak tájékozódási képességek kutatásaival foglalkozó fel-
lelhető irodalmat és publikációkat próbáltam felkutatni és elemez-
ni. Ennek ellenére a mai ismereteim szerint nem áll módomban 
cáfolhatatlan tájékozódási teóriát közölni, ezért ma is intenzíven 
foglalkozom a kérdéssel. 

A probléma megismerésére ma már több technikai segédeszköz 
létezik, melyek közül a műholdas követő rendszert (GPS) szeret-
ném kiemelni, mely nagyon sok információval segíti a sportban és 
a tenyésztésben résztvevő kísérletezők munkáját. 

A galambok tenyésztése és a szakmai munkám lehetőséget adott 
e két tevékenység összehangolására. Alapszakmám és a munkaterü-
letem, a 30 éves szakmai múlttal rendelkező cégünkben; a vezeték 
nélküli kommunikáció rendszereinek és berendezéseinek megis-
merésével kapcsolatos. Természetesen a cégben elsősorban a piaci 
kihívásoknak kellett megfelelni és a működőképességet fenntartani, 
de a hobby és a szakma találkozása lehetővé tette a GPS rendszerű 
útvonal követés részleteinek megismerését is. 

Az első alkalmasnak lát-
szó eszközzel kb. 5 évvel 
ezelőtt találkoztam, ahol 
a legnagyobb problémát a 
galambra helyezendő GPS 
vevő súlya okozta. Melléke-
lek egy képet erről a megol-
dásról, ahol jól látszanak a 
méretek és a vélelmezhető 
súly is. (1.ábra) Ma már a 
technológiában elért mini-
atürizálás lehetővé tette a 
12gr összsúlyú, a galamb-
ra hámmal erősíthető be-
rendezés előállítását, ami 
nagymértékben elősegíti 
a galambász kísérletezési 
lehetőségeit és a galam-
bok repülés közben törté-
nő felesleges terhelésének 
minimalizálását. (2.ábra, a 
napjainkban használható, 
előnyös GPS vevő)

Csak egy pár gondolat-
tal szeretném felkelteni az 
érdeklődést a téma iránt, 
ami a tenyésztőknek fo-
lyamatos információt és 

felkészülési lehetőséget adhat az eredményes versenyzéshez, az 
egyedek megfelelő kiválasztásához és esetleg a biztos tájékozó-
dás felismeréséhez.

A rendszer nagyon rövid ismertetése:
A rendszer részei:
- A miniatűr GPS vevő (a galambra erősített „teher”) 
- PC-re installált Google Earth és a GPS vevő interfész programja

A repülésre kijelölt galambra erősített GPS vevő folyamatosan 
meghatározza a műholdakról érkező jelek segítségével az aktuális 
GPS koordinátákat, magasságot és sebességet, amit a vevő a helyi 
memóriájában tárol. A GPS vevővel ellátott galamb dúcba érkezé-
sekor a GPS vevőt levesszük és csatlakoztatjuk a PC-hez. Az inter-
fész program segítségével kiolvassuk a tárolt adatokat és a Google 
Earth segítségével megjeleníthető az útvonal, valamint a mintavé-
telezési pontokon az idő, a sebesség és a magasság.

Milyen információkhoz juthat a tenyésztő a kiolvasott adatokból?

- Látja azt az útvonalat, melyen a galambja átrepült,
- a terepakadályokat (hegy, víz, stb), melyeket kikerült,
- az egyes szakaszokon a galamb sebességét, repülési magasságát
- a felengedéskor mennyi idő múlva találta meg a helyes irányt,
- mekkora kitérőkkel tért el a legrövidebb úttól,
- a hazatalálást mi befolyásolta leginkább,

A figyelem felkeltés érdekében bemutatok egy repülési útvonalat, 
mely 2011.04.11.-én történt, amikor középerős ellenszél volt. Nem 
volt nagy távolság és a galamb többször berepült útvonalon repült, 
ennek ellenére eltért az egyenes úttól.  (3.ábra a repülési útvonalat 
rajzolja a térképen, 3-1.ábra a repülési útvonal egy részénél a ma-
gasságot ábrázolja)

Könnyen belátható, hogy a GPS vevő teher a galambnak, ami 
akadályozza a legjobb eredményének elérésében, ezért nem a ver-
senyeknél kell alkalmazni a tesztelést, hanem az egyedek, törzsek 
kiválasztásánál. A kísérletek során kiderül, melyek az igazán jó ga-
lambok, melyek alkalmasak a továbbtenyésztésre. 

További információk, ismertetők megtalálhatók: www.albafunk.hu
Mannó László

1. ábra

2. ábra

3. ábra

3-1. ábra
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Mottó: A „Száraz” valóság

Amióta rendszeres olvasója vagyok a 
Postagalamb Sportújságnak, mindig vára-
kozással lapozom át az újságot amiatt, hogy 
vajon kedvenc szerzőmnek, Száraz György-
nek jelent-e meg valamilyen irománya, cik-
ke. Érdekelt, vajon ki lehet az az ember, aki 
rendszeresen riportokat készít Országunk 
legjobbjaival, illetve a külföld nagyágyúival. 
Vajon riportjai és egyéb tapasztalatai révén 
milyen ismeretanyag birtokosa lehet, hogyan 
galambászik, milyen eredményekkel? Ezen 
utóbbi kérdésemre hamar választ kaptam az 
évkönyvek átlapozásával, illetve a Nagypál 
László által szerkesztett Bajnokok című 
könyv elolvasásával. 

2006-ban aztán sikerült személyesen meg-
ismerkednem Gyurival, amit nagyon hamar 
egy látogatás követett otthonában, a festői 
szépségű Gödön. Az eltelt idő alatt megis-
mertem szemléletét, kiváló emberi tulajdon-
ságait, illetve – amiről ez a cikk szólni kíván 
– rendhagyó galambászati módszerét. 

Már ekkor megfogalmazódott bennem 
az igény, hogy egy olyan ember tapaszta-
latait, aki megismerhette a legnagyobbak 
galambászatát – a teljesség igénye nélkül 
Anker Alfonztól Andreas Drapáig - nem 
szabad hagyni elveszni, meg kell mutatni a 
postagalambászok széles táborának. 

Tisztában vagyok azzal, hogy erre egy cikk 
kevés, de talán felkeltem mások érdeklődé-
sét, tudásszomját ezzel az irománnyal. Meg-
jegyzem, hogy a cikk elkészítésének ötletét 
szerényen többször elhárította, mígnem azzal 
sikerült meggyőznöm/meggyőznie Önmagát, 
hogy Anker Alfonz is a tanításra helyezte a 
hangsúlyt, a birtokunkban lévő tudás önzet-
len átadására. Beszélgetéseinket témakörök 
szerint próbáltam csoportosítani, azonban 
látható, hogy a témák között szoros össze-

függések vannak, azokat együttesen kell ér-
telmezni.

Mi a tennivaló, ha eredménytelenné válik 
egy hajdan jó állomány?

Elegendő végig pergetni az utóbbi 10-15 
évet, abban jelen van szinte minden, ami a 
lejtő aljára vezetett. Sokan akkor mennek 
kőkeményen szembe önmagukkal, amint je-
lentkeznek a figyelemre méltó eredmények. 
Elbizakodottá válnak, elajándékoznak, elad-
nak bagóért néhány jó galambot. Mondván 
„Majd tenyésztek újra kiváló versenyző-
ket!” 

Hát ez a gyakorlatban nem így működik. A 
világ valaha volt legnagyobb tenyésztő óriása 
Maurice Delbar. Hitvallása talán néhányun-
kat megtanít becsülni a kiváló galambjainkat. 
„A jókból el lehet adni, cserélni egyet-
egyet, de a legjobbakat soha nem szabad 
eladni, elcserélni!”

Tabula Rasa, ezt követően hogyan to-
vább?

Állományépítéshez az új beszerzést, be-
szerzéseket gondosan, átgondoltan érdemes 
megpróbálni.

Ellenére mindezeknek nincs a sikerhez 
azonnali garancia. Kerülni kell a patika arze-
nál mentén galambászókat. Sok olyan kiváló 
állomány van jelenleg is a világon, amelyek 
nem az éppen forgalomban levő nagyágyúk-
tól származó galambokból lett kitenyésztve. 

Gyakorlati tanács, érdemes olyan verseny-
zőt megcélozni, aki maga tenyészti, verse-
nyezteti galambjait, akár több generáción 
átívelőn. Természetesen rendszeresen az első 
oldalon szerepel hosszabb ideje az országos 
hosszú távú versenyeken. 

Ha bárki kicsit is tisztában van a világ 
vezető galambászai munkásságával, az előtt 
nyílt titok: „acélos szervezetű, hosszú távon 
élrepülésre képes galamb nélkül” ideig-
óráig lehet rövid-, középtávon is eredménye-
sen versenyezni.

Ennek igazolására Gyuri a következő pél-
dát hozta: A német szuperfenomén, Andreas 
Drapa első vonalas, nem egy galambjának 
felmenőiben Maurice Delbar galambokkal 
találkozhatunk. A miértre a következő választ 
kapta Gyuri Andreastól, a gyors galambok 
eredményesen repülnek, ha megfelelő idő-
járási körülmények segítik, ill. nem gátolják 
őket. Amint a gátló körülmények megje-
lennek verseny közben, sok galamb vész el 
örökre, nem úgy azok, amelyek harcedzett, 
hosszútávos ősökkel rendelkeznek. No azért 
azokból is elvész egy-egy, de nagyságren-
dekkel kevesebb.

Fontos a kiválasztott célszeméllyel megfe-
lelő kapcsolat kialakítása, többször kell vele 
beszélgetni, meg kell ismerni az emberi olda-
lait is, fontos, hogy ne a pénzt lássa a leendő 

vásárlóban. Igazán jó galambot két módon 
szerezhet az ember: ajándékba vagy drága 
pénzen. Olyan családból vásároljunk, ahol 
nem egy kiugró jó szereplés van egy egyedtől, 
figyeljük a család, a rokonok teljesítményét. 

Megadatott Gyuri számára, hogy egy-
szer sokat beszélgethetett Anker Alfonzzal, 
így rengeteget tanulhatott Tőle. A Mestertől 
származik az alábbi mondás: „Jó galambja 
mindenkinek lehet, de vajon van-e türelme 
kivárni?” Ez a mondat magáért beszél, külö-
nösebb kommentárt nem igényel. Útravaló-
ként a következőt mondta Gyurinak: „Vegyél 
egy nagy alakú vonalas füzetet! Jegyezz le 
mindent, amit a galambokkal a tárgyévben 
elvégeztél, meglásd, a győzelem, de a bukás 
is kiolvasható lesz, hiszen te magad írtál min-
den mozzanatot.”

Rendhagyó az egészség megőrzése, amit 
erről tudni érdemes.

Ez egy kardinális kérdés, a hozzá nem 
értés, no meg a gyógyszergyártók mohósá-
ga mára oda vezetett, hogy a galambászok 
80-90%-ban hisznek abban, (tévesen), hogy 
gyógyszerek, kiegészítők nélkül nem lehet 
eredményes tenyésztés-, versenyzést folytat-
ni. Az egészség megőrzésről alkotott nézete 
Gyurinak merőben eltér a ma divatos gya-
korlattól. Hiszen az egészség nem lehet divat 
tárgya!!!

Galambászata mentes a patikaszerektől, 
gyógyszerektől, ezekből galambjai soha nem 
kapnak. Az újság olvasói – ha emlékeznek rá 
– olvashattak általa írt cikkeket a méhészeti 
termékek (méz, virágpor, propolis) alkalma-
zásáról. Erről a Bajnokok című könyvben is 
ír. Galambjainál az ellenálló képesség meglé-
tére, és annak természetes anyagokkal történő 
megtartására helyezi a hangsúlyt. Ez a kulcs 
a fennmaradáshoz, győzelmekhez. Galamb-
jai hetente kétszer szájon át élő fokhagymát 
kapnak, melynek előnyeit nem kell bemutat-
ni. Egész évben jelen van a vízbe adagolt „élő 
citrom leve.” Max. 1 liter vízhez egy élő cit-
rom kifacsart levét keveri. A héját 1-1 ½ órát 
áztatja apró kockára vágva. Ivóvízhez keveri 
ennek a levét is hetente 3-4 alkalommal. Kitű-
nő ital a triccho-cocci féken tartására.

Manapság szinte kivétel nélkül az alsó-, 
felső légúti problémák vissza-visszaköszöné-
sétől retteg a postagalambász tábor. Szerinte 
70%-ban a galambházakban állandóan venti-
láló por teszi tönkre a galambok felső légút-
jait. Mégis hogyan? 

A galambok egész nap szinte állandóan le 
és felrepkednek a galambházban. A légtér en-
nek következtében pezseg az állandóan ven-
tiláló portól. A galamb a nap 90%-ában ebben 
a közegben él és lélegzik, hiszen a legtöbb 
tenyésztőnél nem lehet napi 6-8 órát kint a 
szabad levegőn, mint hajdanán.

Ötven év a postagalambsportban

Főhajtás a mester emléke előtt
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A baktériumok, penészgombák spórái, a 
belélegzett porral könnyűszerrel jutnak el 
a hörgőkig, amelyeket elnyákosítanak. Kö-
vetkezmény, részben eltömődnek a hörgők, 
ezáltal az oxigén felvétel korlátozottá válik. 
A baktériumok, penészgombák zavartalanul 
uralják a légutak jó részét. A hiányos oxigén 
felvétel az egész szervezet működését gátol-
ja, akadályozza. Védekezni porszívózással 
lehet a legegyszerűbben, ezt alkalmazza is. 
(Ez sem nyújt 100%-os biztonságot.) A lég-
utak tönkre tételében komoly szerepet játszik 
még a légcsőférgesség, a hanyagság és a hoz-
zá nem értés. 

A versenyről érkező galambot mindig lan-
gyos vízzel fogadja. Vajon hasznára válik a 
galamb légútjainak, amelyek végig emelt 
üzemhőn dolgoznak a verseny alatt, egy jó 
adag hideg víz az első iváskor, amint a ga-
lambházba ért? Ugye milyen egyszerű, csak 
eddig el kell jutni fejben, gondolatban.

Az itatók azok a műtárgyak a galamb-
házban, amelyeket nem lehet eleget fertőt-
leníteni.

Az itató, a benne pangó víz a legnagyobb 
fertőzésforrás. Kaposvárott látott többször 
egy kis filmet. Megdöbbentő, egy tiszta csap-
víz mivé válik 10-20 percre azt követően, 
hogy egy versenyből érkező első galamb egy 
jó nagyot iszik belőle. 

Van még egy lényeges eleme az egészség 
helyreállásának. Pihenni hagyni a versenyről 
érkezőket. Ha kell 1 hetet, ha kell kettőt, ha 
kell ennél többet.

Nem elhanyagolható segítség a galambok-
nak az ésszerűség határán belül, ha a férgek-
től is mentesülhetnek. Az állandó fokhagyma 
adagolás mellett mézet, citromot, virágport, 
propoliszt, almaecetet kapnak ivóvízbe. 
Utóbbival nem árt a pontos adagolás, és az 
ismétlések határidejét betartani. Ellenkező 

esetben elsavasodhat az emésztő 
traktus, így válva melegágyává 
a savas közeget simán elviselő 
gombáknak, baktériumoknak 
stb. 

Van még két fontos eleme az 
egészség optimális helyreállítá-
sának. Azok számára, akik min-
den áron a gyógy- és kiegészítő 
szerekben látják a jövőt, a kö-
vetkezőt tanácsolja: „Hozzáértő 
galamb specialista állatorvos-
sal konzultáljanak, a vakkeze-
lések csak fenntartják és hatvá-
nyozzák a fennálló problémákat 
idővel. A hozzá nem értésből 
kikészített immunrendszer kép-
telen ellátni a feladatát. Sokszor, 
sokan vétenek versenyek köz-
ben, hovatovább elmondják, lát-
ták, érzékelték. Galambjuk közel 
sincs a rá jellemző jó kondíció-
hoz. Tehát nem regenerálódott!!!

De hát a bajnokság, az az is-
ten, mennie kell! Ekkor lép be az oly sokszor 
hallott ostobaság. „Meggyógyítalak, még ha 
belepusztulsz is.”

A postagalamb élelmezése, tenyésztése, 
versenyeztetése önmagában és külön-külön 
egy szakma, ezt nagy hiba szem elől tévesz-
teni.

Élelmezés
Nem tévedek, ha azt állítom, Gyuri ga-

lambjai közel olyan élelmet kapnak egész 
éven át, amilyenre a galamboknak a változó 
terhelést jelentő 4 évszaknak megfelelően 
szükségük van. 

Szerinte a készen kapható keverékek a lusta 
ember világához tartoznak. A következő meg-
állapítása Gyurinak több, mint gondolatéb-
resztő kell legyen: „Nagypál László írta egy 
bemutatkozás alkalmával „Magyaroszágon 
eddig nem találtunk extra minőségű és 
főleg tisztaságú takarmányt, ezért a több 
helyről beszerzett magokat magunk tisz-
títjuk és állítjuk össze.” - Bajnokok Köny-
ve, 2002.

Nem kell nagyon messzire visszatekinte-
ni Maurice Delbar, George Fabry, Andre 
Vanbruaene, 6-8 magfélét etetett. Egész 
évben csak a százalékos arányokon változ-
tattak az idénynek megfelelően. Vajon miért? 
A válasz kézenfekvő. Az élelem és az eledel 
között jelentős különbséget mutatnak ki az 
élelmiszer kémikusok. Ezt a következő pél-
dával világítja meg Gyuri:

Normál esetben az élelem fehérjékből, 
szénhidrátokból, zsírokból, olajokból, stb. 
áll. Tehát az élet fenntartásához szükségesek, 
mi több elengedhetetlen a napi bevitelük az 
emésztő rendszerbe. Feleslegesen terheljük a 
szervezetet 3-5 féle fehérje tartalmú magfélé-
vel. A legfontosabb, melyik tartalmaz a leg-
nagyobb %-ban emészthető nyers fehérjét. 

Így van ez a szénhidrátok és az olajos mag-
vak esetében is. A manapság forgalomban 
lévő kül- és belföldi előállítású keverékek jól 
mutatnak akár 15-17 mag felhasználása mel-
lett. Mivel tudott, a galamb emésztőtraktusa 
rövid, nagy valószínűséggel a felvett keverék 
jó része emésztetlenül távozik. Tehát drága 
pénzen jó minőségű trágyát állítunk elő 
galambjainkkal. Vannak élelmek, melyek az 
élet fenntartását szolgálják. Vannak eledelek, 
úgynevezett halott élelmek, ide sorolhatók a 
magas hőfokon kezelt GRANULÁTUMOK, 
adalékok, melyeknek nincs tápértékük.

„Az igazán hasznosuló benzin a galambok 
motorjához a magas emészthetőségen múlik, 
ami ezen túl van, az mind reklám.”

Gyuri az alábbi élelmet eteti a galambja-
ival: 

Kukorica, búza, borsó, napraforgó, ken-
dermag, lenmag, fénymag, köles.

Ha odafigyel bárki, látható, az olajban gaz-
dag magok vannak túlsúlyban. Ez magától 
értetődik, a legtöbb energiát ezekből nyeri a 
galamb, és ezekből tartalékol, tölti fel a kis 
benzines kannákat, amelyek jól láthatóan 
az izomkötegek között nyernek elhelyezést. 
Még egy fontos gyakorlati tény. A naponta 
feletetésre kerülő élelmet lobogó forró víz-
ben áztatja 5 percig, majd amilyen hideg víz 
elérhető, abban is 5 percig tartja. 

Mire jó mindez? A magféleségek felüle-
tileg jelentősen szennyezettek különböző 
gombákkal. Azt jó tudni, vannak, amelyek a 
magas hőre, míg mások a hidegre pusztulnak 
el. A többit bízzuk az olvasó fantáziájára.

Gyuri konkluziója „soha ne keveréket 
vegyél, azt te magad keverd galambjaid 
igényei szerint! Ugyanis, ha a keverékben 
egyetlen magféle dohos vagy penészgom-
bával fertőzött, az egész keverék hatásfo-
kát anullálja.

Ha fiatalok vannak a fészekben, a bor-
sóval legyél bőkezű, meglásd, milyen cso-
dálatos kis galambokat neveltetsz (ameny-
nyiben a szülők éppen nem küszködnek 
valamilyen betegséggel).

A külön-külön megvásárolt magokból 
hamar ki tudod venni a nem megfelelőt, 
csak figyeld galambjaid éjszakai trá-
gyáját.

Azonnal megváltozik, ha dohos vagy pe-
nészgombás az újonnan vett magféle.

Ha teheted, időnként egy-egy adag tiszta, 
vegyszermentes szántóföldet kínálj fel a ga-
lamboknak, abban minden benne van, gon-
dolok itt ásványi anyagokra, mikró, makró 
elemekre”. Ezt kiegészítendő, vesz kétféle 
kiszerelésű emésztőt, amelyet Ács András 
gyárt Dunakeszin, Meteormix néven. Van 
faszenes változat is.

(folytatása következik)
Dr. Horváth Csaba

Hu 06-97-03428 „Blitz”
7 x repült 1000 km felett 3 egyéni és 3 csapat díja van
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Rozsréttől a Lombkorona utcáig

Írásomat visszaemlékezéssel kezdem. 
Kapcsolatunk egy kedves, esetenként robba-
nékony természetű (csupa szív, csupa lélek) 
galambász emberkével 2005. év környékén 
alakult ki, arra az időszakra datálódik.

Ebben az időszakban újra fertőződtem a 
galamb bacilussal, melyet jelenlegi tudásom 
szerint semmi féle antibiotikummal nem le-
het gyógyítani.

Nos, az egyik kis barátom rábeszélésére 
aktívan kezdtem foglakozni a postagalamb-
okkal. Ezt a kisbarátomat Irházi Csabát egye-
sületének egyik tagja BJ. megajándékozta 
egy berepült postagalambbal, azon szándék-
kal és megjegyzéssel „Csabi ezzel a madárral 
próbálj valamit kezdeni nekem nem kell”.

Amikor ezt a madarat megláttam nagyon 
lerobbant állapotban volt, de egészségi álla-
potát tekintve és vitalitását kiválónak láttam, 
megtetszett. Ez a madár lábgyűrűje szerint a 
22–es Tagszövetséghez tartozott. Megkezd-
tük közösen az évkönyveket átbújni, majd 
megdöbbenésünkre a berepült, ajándékba ka-
pott madárnak több egyesületi és kerületi díja 
volt. A madár az első látásra valamivel meg-
fogott, de eredményei láttán felértékelődött.

Kérésemre a nyíregyházi Szigetfalvi Jó-
zsef felkutatta a galamb jogos tulajdonosát, 
így jutottunk el Szilágyi Gyulához. 

Szilágyi Gyula kérte, hogy a galambot en-
gedjük el, az majd haza fog találni, ha fel-
épült. Kissé óvatosan kezeltem a kérést „mi 
lesz ha a madár mégsem talál haza, talán el 
sem hiszik, hogy útjára bocsájtottuk”. Nos, a 
következő napon megcsörrent a telefon és a 
már ismert telefonszám jelent meg. Szorong-
va ugyan de fogadtam a hívást, vajon megér-
kezett-e a várva várt kedvenc. Megérkezett, 
egy tonnányi kő esett le a vállamról. Hát így 
kezdődött.

Természetesen a beszélgetésünket meghí-
vás követte, melyet el is fogadtunk. Ekkor 
még a nyíregyházi egyik városrész neveze-
tesen ROZSRÉT város részébe vezetett az 
utunk. Csabival mentünk, az úton azon ta-

nakodtunk milyen gyöngyszemek lehetnek a 
leendő új barát tulajdonában.

Rozsréten egy gyönyörű szépen ápolt csa-
ládi ház hátsó udvarán helyezkedett el egy 
csodálatosan megépített kétrészes levegős 
galambdúc. A dúcban cca. 80 db verseny és 
tenyéssz galamb volt látható, melynek 80%- 
a Symons és Aarden galambok kombiná-
ciói, illetve tiszta tenyésztésű madarak vol-
tak. Nem csupán a madarak kápráztattak el 
Szilágyiéknál, hanem az Éden Kert is, melyet 
ZSUZSA asszony kezei nyomát dicsérte. Ez 
az Éden Kert a Lombkorona utcában nem lel-
hető fel, azonban a virágos udvar, mely min-
den színben pompázik, ugyancsak Zsuzsa 
Asszony hozzáértését mutatja. Öröm lenni a 
vendégszerető Szilágyi család birodalmában.

Ebből következik, hogy ROZSRÉTRŐL 
Szilágyiék rövid időn belül ugyancsak nyír-
egyházi új otthonba költöztek nevezetesen a 
Lombkorona utcába. Itt él Gyula barátunk ked-
ves, szorgalmas családjával és kedvenceivel. 
Elfoglaltságából eredő stresszes feszültségét 
kedvencei vezetik le és néha egy vasparipára 
pattan. Kora ellenére fiatalokat megcsúfoló se-
bességre kapcsol, száguld, szeli az országutat, 
élvezi a száguldó szabadságot.

Sportbarátságából eredően önzetlenül nyír-
egyházán többen is meríttek abból a genetikai 
értékű állományból, mely birtokában van.

Az utóbbi években többször elhatározta, 
hogy befejezi a galambász pályafutást, elfog-
laltságai miatt, de ez szerencsére nem követ-
kezett be.

Szilágyi Gyula több évtizede boldog há-
zasságban él, de jelenleg „menyasszonya” is 
van. Nos, nem kell bigámiára gondolni, hiszen 
az a menyasszony nem más, mint egy kedves 
ragaszkodó tojó galamb. Akkor amikor Gyula 
gazdit meglátja sleppelve felröpül Gyula gazdi 
vállára és puszilgatja, a fülét csipkedi. Ilyen a 
Gyula gazdi és galambjai kapcsolata.

Természetesen kérdéseket tettem fel:
- Hogyan sikerült ilyen szoros kapcsola-

tot kialakítani galambjaiddal?
- Mi sem egyszerűbb, lassan óvatosan kell 

minden alkalommal közéjük lépni, beszélge-
tünk, de legfőképpen nem szabad idegesnek 
lenni, mert a galambok rendkívülien érzé-
keny lények, mindent észre vesznek, még azt 
is amire mi galambászok nem is gondolunk.

- A kötelező oltásokon kívül, milyen te-
rápiát alkalmazol madaraidnál, hiszen va-
lamennyi nagyon egészségesnek látszik.

- Különösebb terápiát nem alkalmazok a 
spaklin kívül, mellyel nem csak a szakmámat 
gyakorlom, hanem a galambpadlásban talál-
ható fészkeket, és a teljes területet koptatom. 
De meg kell említeni dr. Bánhidi László állat-

orvos önzetlen segítségét is, aki rendszeresen 
ellenőrzi az állományomat, felügyeli egész-
ségi állapotukat.

- Milyen vitaminokat használsz és mi-
lyen időközökben? 

- Vitaminok? Elsődlegesen a bélflóra hely-
reállítására figyelünk, hetente két-három 
alkalommal kezeljük az állományt, és T-T 
elektrolitot használunk. Nos meg kell még 
azonban említeni, hogy galambjaimat a ver-
senyről minden alkalommal egy antibiotiku-
mos itatásban részesítem, hiszen sok min-
denféle fertőzésnek vannak kitéve a szállítás 
alkalmával.

- Takarmányozás: 
- A takarmányozás körül minden féle hűhó 

kering. Én saját magam állítom össze a keve-
réket 8-10 féle magkeverékből.

- Hogyan készíted fel madaraidat a hosz-
szú távú utakra, hiszen madaraid több 
esetben 1100–1150 km. Távolságról röpül-
nek eredményesen. 

- Gondolom nem felejtetted el, hogy ga-
lambjaim 80%-át Symons és Aarden, Marcel 
Desmeth madarak képezik. Ezek kitartó álló-
képességgel rendelkeznek.

- Milyen módszerrel versenyzel? 
- Módszerem a hagyományos versenyzés, 

madaraim versenyközben is általában 2 db 
fiókát nevelnek, úgy versenyeznek.

- Hol szerezted be galambjaidat, kikhez 
vezethetőek vissza? 

- A Symons madarak Szerencshez kötőd-
nek a néhai Anker mester madarait ott őrizték 
meg az utókor számára és még a „KOZÁK” 
vére is csörgedezik az utódokban. Nos, lát-
tam itt 8–10 pár Symons és Aarden kiváló-
ságot, melyből úgy tűnik tisztán tenyésztik, 
átgondolva, nem csak pároztatnak.

- Végzel-e magán tréningeket? 
- Igen minden héten szerdai napon 50 km–

re magán tréningre viszem madaraimat.
- Milyen eredményeid voltak és vannak, 

annak ellenére, hogy 2011-ben be akartad 
fejezni véglegesen a versenyzést?

- Nos igen volt ilyen irányú elképzelésem, 
mely több okra vezethető vissza.

- Eredményei: A Visbádeni útról, ahonnan 
nyíregyházáról 54 db madár indult, melyből 
4 db érkezett haza és ebből 1 db az Övé volt.

Hamburgból 1070 km-ről 3-3 db a Tiéd 
volt és úgy tudom 1, 2 és 3 évesek vettek 
részt a röptetésben.

Meg kell azonban említeni a Katowiczei 
emlékversenyt is, ahol a madarad országos 
15-ik helyezést ért el néhány évvel ezelőtt.

Riesából a több mint 35°C kánikulai hő-
ségben 9 db madarad érkezett meg. Ekkor 
nyíregyházán nem volt rajtad kívül senkinek 
galambja.

- Nem utolsó sorban még meg kell említe-
nem, hogy a legjobb és legeredményesebb ga-
lambjaim Radványi Károlytól származnak.

- Végezetül mióta vagy tagja a Tagszö-
vetségnek? 

- Galambjaim már régóta vannak, úgy mint 
sok másnak. Tagságom 1970-re datálódik, de 
aktívan 1980. óta veszek részt a versenyeken.

Szilágyi eredményei 2011-ben néhány út 
alapján:

Egyesületi Első 4. helyezés 148317 m tá-
volságról 1259,59 m/p sebességgel

Egyesületi. Második 5. helyezéssel 235194 
m távolságról 1111,07 m/p sebességgel

Köszönöm az interjút, csak így tovább, to-
vábbi eredményes versenyzést.

Szerkesztette: Szabó Ferenc

Szilágyi a „menyasszonyával”
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Göd A-38 PGSE

Jancsek Ferenc
D-02 sport egyesület általános és hosszú 

távú bajnok. TGSZ: Általános 5. helyezés
8143 Sárszentmihály Fő út 279.
Telefon: 06-20/938-2101

Tisztelettel köszöntök minden sporttársat!

1970-ben születtem Székesfehérváron, 
Sárszentmihályon tartom galambjaimat. A 
Sárszentmihályi egyesületet 2009. októbe-
rében alapítottuk meg. 2010. volt az első 
verseny éve a D-02-es egyesületnek. Ezúton 
szeretném megköszönni az egyesület nevé-
ben Drágán Sándor, és Bátor Antal sporttár-
saknak az egyesületért tett felbecsülhetetlen 
értékű, lelkiismeretes és odaadó munkájukat; 
mely nagyban hozzájárult az egyesületünk 
megalakulásához. Az egyesület megalaku-
lása után, a 29-es tagszövetségbe nyertünk 
felvételt.

2004. óta versenyzem, galambjaimra saj-
nos nagyon kevés időt tudok fordítani, mun-
kahelyi elfoglaltságom miatt. Sikereimet a 
Léhner Ferenc többszörös székesfehérvári 
bajnok Roger Willequet és Dénes Ferenc 
szintén többszörös székesfehérvári és orszá-
gos bajnok által kapott Delbar x Fabry x 
Jos Ritye 435-ös kh. utódjaival és az Actye 
D. Mathys valamint a 007-es James Bond 
vérvonalú galambjaival értem el. Az új ke-

resztező galambjaimat, Bátor Antaltól kapott 
63537-es és a 13169-es, valamint a 39504-es 
galambok rokontenyésztéséből erednek.

A 63537-es hosszú táv kategóriában 2005-
2006-ban orsz. 1. helyezést ért el.

A 13169 ,,olimpiás”
A 39504-es Nádas tojó Rómából zóna 1. 

országos 2. díjas
 
Külön köszönettel tartozom: Léhner Fe-

renc, Dénes Ferenc, és Bátor Antal sport-
társaimnak, hogy tapasztalatikat átadva sok 
jó tanáccsal ellátva, nagyban hozzájárultak 
eddigi eredményeim eléréséhez. Nem utolsó 
sorban ajándékba adott galambjaikkal nagy 
segítséget nyújtottak abban, hogy kiemelke-
dő eredményeket érhessek el.

Köszönöm a teljes tagság bizalmát, és tá-
mogatását. Remélem munkánk hasonló szel-
lemiségben, és összetartásban folytatódik az 
elkövetkezendő években is. Kívánok min-
den kedves sporttársnak, tiszta, eredmé-
nyes versenyeket és győzelmeket!

Tisztelettel: 
Jancsek Ferenc

Tenyésztő:
Horváth
Sándor

A38

Sárszentmihály D-02 PGSE
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Wolfgag Roeperrel a „HÓNAP BAJNO-
KA”, a „KÉT OLIMPIAI GALAMB” és a 
„NÉMET SZÖVETSÉGI BAJNOKSÁG” 
megnyerése után készült egy nagyon rész-
letes interjú, amiből megtudjuk a nagymes-
ter csaknem minden apró részletre kiterjedő 
módszereit, praktikáit, amivel kimagasló 
eredményeit megalapozta és elérte.

Az Interjú.
Wolfgang, Te már minden irányból értél 

el kimagasló eredményt, most ismét kelet-
ről. Milyen különbség van számodra a kü-
lönböző irányok között.

„Számunkra itt a keleti irány teljesen reá-
lis. Főképpen alföld, még egy középhegység 
sincs, legtöbbször nyugati szél fúj, tehát el-
lenszél és ritkán nagyobb a sebesség 1400 m/
percnél. És a legjobb versenyek 1200 – 1400 
m/percnél vannak.

Az özvegyek számára 42 fészked van. 
Ez azt jelenti, hogy nálad ez a mindenkori 
csapatlétszám?

„A fészkek száma csak felfelé jelenti a 
határt és fegyelmez a szelekcióban. Lefelé 
azonban a szám nyitva van és két évvel ez-
előtt pl. 34 özveggyel kezdtem.

Beszéltél arról, hogy a szezont mindég 
több galambbal kezded. A versenyek alatt 
veszel ki özvegyet a dúcból?

„Nem, tulajdonképpen nem. De ha egyszer 
mégis, annak kézzelfogható oka kell hogy 
legyen, pl. egy sérülés. Egy dúcban kialakul 
mindig egy valamilyen „rangsor”, ami bizto-
sítja a békés egymás mellett élést, pl. a fé-
szekszomszédoknál vagy a már magabiztos, 
kemény özvegyek között. Egy beavatkozás 
ebbe a rendszerbe egy galamb kiemelésével, 
a rendszer összeomlását jelentené.”

Módszered a „száraz özvegység”. Hány-
szor párosítod galambjaidat a kezdéskor. 
Egyszer, vagy kétszer?

„Első alkalommal február utolsó hetében 
rakom össze őket és 5 – 6 napos költés után 
szétválasztom.

Másodszorra úgy választom meg az idő-
pontot, hogy a galambok az utolsó trénin-
gen már özvegyek legyenek. Tehát az utolsó 
előtti tréningen a hazaérkezés után mindent 
kirámolok.”

Tudom, hogy az özvegyek tojásait kiadod. 
Nem látod ezt hátrányosnak, hogy a legjobb 
özvegyeidtől nem tudsz fiatalt nevelni?

„Igen, szívesen hagynék egyiktől-másik-
tól, de aki az egész rundó tojást elviszi, az el 
akarja vinni mindet.

Ilyen esetben én is így tennék. Nos, ebből 
a kényszerűségből adódik, hogy én pl. csak 
ősszel jutok az első fiatalhoz az olimpiai hím-
ből, pedig már 3 éves.”

Hogyan zajlik nálad az özvegyek tré-
ningje?

„Egyéni tréningre nem viszem őket, mert ha 
a röpirányba mennék, keresztül kellene hajtani 
Hamburgon, ami órákig is tarthat. Egyébként 
azt tartom, hogy az egész elhordás inkább egy 
divat, minthogy valamit hozna. Tehát minden-
nek itt a házkörül kell lejátszódni.

A verseny utáni napon reggel és este ki-
nyitom a kijárót és hagyom, hagy csináljanak 
azt amit csak akarnak. Vagyis olyan levezető 
tréning. A következő naptól a tréningadagok 
bezárt kijáró mellett a hét folyamán napról–
napra 30 percről 45 percre lesznek emelve. 
Ezután kinyitom a bejárót és az özvegyek még 
vagy 20 percig, néha akár fél óráig is ki- és 
berepülhetnek, hagyom hogy kitombolják ma-
gukat. Ez valósággal csodálatos, hogy milyen 
hatással van az özvegyekre. Néha ez olyan, 
mintha a fészkükbe repülve szinte valamilyen 
más levegőt kapnának. Ez mind a jó közérze-
tet szolgálja és növeli a dúchoz való ragaszko-
dást. Hogy mikor tréningeznek az özvegyek az 
teljesen az évszaktól függ. Az év leghosszabb 
napján reggel 6.15–től, este 17.30–tól vannak 
kint. A perceket nem nézegetem.”

Látok a kertben egy hosszú rudat, amire 
rongy darab van ráerősítve. Ezzel kény-
szeríted őket repülni?

„A kényszerítés talán nagyon erős szó és 
előfordul, hogy többet árt, mint használ. Azt 
azért lehet tudni és látni, hogy a rudat lenget-
ni kell vagy nem. Ha a galambok nem igazán 
jól húznak, annak mindig megvan az oka. Én 
soha nem fogom a galambokat 45 percig erő-
szakkal a levegőbe tartani. Mindig a mutatott 
repülési kedvhez igazodok.”

A bekosarazás előtti este tréningeznek-e 
még a galambok?

„Ezt általában nem lehet megmondani, 
mint még nagyon sok dolgot a postagalamb-
sportban, de itt is meghatározó az, amit látok. 
Ha a galambok a reggeli tréningnél igazán 
fel vannak dobva és ezzel mutatják, hogy 
jó formában vannak, akkor győz bennem az 
elővigyázatosság és hosszú út előtt este is ki-
engedem őket.”

Beszéljünk az özvegyek takarmányozá-
sáról. Etetsz a pakolás napján, vagy ma-
radt még takarmány maradék az előző 
estéről az etetőben?

„Hát az utóbbi biztos nem! A pakolás 
napján szándékosan később etetek, mint-
egy 90 perccel, mint egyébként, hogy a ga-
lamboknak nagyobb éhségérzetük legyen. 
Ekkor dupla adagot adok, hogy tudjanak 
benne keresgélni. Ha késő délután a pako-
lás előtt megtapintom a begyüket, az csak-
nem üres.”

A klasszikus özvegységnél a pakolás 
előtt megmutatják a tojókat. Te ezt nem 
csinálod. Miért?

„Négy évvel ezelőttig nálam is megkapták 
a hímek a tojóikat minden alkalommal a be-
kosarazáskor, de azóta elálltam ettől és csak a 
papírtálakat teszem a fészekbe. Ez minden. A 
galambok így sokkal nyugodtabbak.”

A könnyű papírtálak nem mozognak 
ide-oda a fészekben?

„De igen, ha egyet teszünk be. Én kettőt 
helyezek egymásba és így megfelel. Van 
azonban egy másik előnye is, nevezetesen 
hogy könnyű és többet egymásba rakva lehet 
széthordani és a fészkekbe rakni.”

A versenyről hazaérkezéskor mik a te-
endők?

„Ha a galambok kb. délkörül érkeznek, ak-
kor az etetőbe csak emésztő kerül (van den 
Pasch keverék).

A hímek rövid ideig a dúcban tartózkodnak, 
isznak, utána bezárom a tojójához a fészkébe. 
Normál esetben, amikor a hímek már meg-
jöttek, kinyitom a fészkeket és az etetőbe egy 
könnyű keveréket kapnak. A tojók ebben az 
időszakban nem éhesek. Úgy 1,5 – 2,5 óra el-
teltével a tojókat elveszem és a hímek ismét 
kapnak keveréket, de nagyon szűkösen. Elő-
ször este kapnak a hímek keveréket jóllakásig, 
de az etetőbe nem maradhat takarmány. Az 
esti keverékre egy ásványi anyag por kerül, 
amit Sanuzella Zymmel megnedvesítek.”

És a következő napok?
„Az özvegykeverék adagokat változtatom 

nap mint nap, ami egyébként 4 különböző cég 
keverékéből van összeállítva. Eleinte annyit 
kapnak, amit maradék nélkül elfogyasztanak, 
de a négy utolsó etetés már másként van. Meg-
kapják a rendes adagot, ott maradok a dúcban 
és figyelek és utána etetek. Ha többet adok, 
mint amit megesznek, akkor a 1. és 2. etetésnél 
10%-ot elveszek. A két utolsó etetésnél még 
nagyvonalúbb vagyok és elveszek 20%-ot.”

És a kukorica?
„Igen és kizárólag Cribsmais. Ebből kedd 

reggeltől kezdve minden etetésnél adok az 
egész csapatnak egy tele marékkal.”

A Német Postagalamb Szövetség 2010. évi bajnoka:

Wolfgang Roeper, Kummerfeld (2. rész)
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Mindig van mogyoró a kezedben. Tény-
leg olyan adakozó vagy ebből?

„A földimogyorónak két nagy előnye van. 
Egyrészről nagyon könnyű vele a galambot 
kézhezszoktatni, másrészről egy kimagasló 
zsírtakarmány. Ezért vagyok iránta fanatikus. 
Minden özvegy kap egyenként a kezemből, 
amikor cellától celláig megyek, vasárnap 
este egyet, hétfőn este kettőt, kedden este 
hármat, szerdán reggel és este négyet-négyet 
és csütörtökön reggel és este öt-öt szemet. Ez 
a kézből való etetés erősíti a galamb és a ga-
lambász kapcsolatát.”

Elmesélted, hogy hazaérkezéskor 
a galambok ásványi anyagot kapnak. 
(Dr. Marien)

„Igen. De nemcsak azt. A következő nap 
este teszek a takarmányra egy kondícióport 
és négyhetenként egy kondíciószirupot, szin-
tén Dr. Marientől.”

És egyébként mit kapnak még galambjaid?
„Hazatérés után az első itatás Catosallal 

történik, a már ismert 5 ml/liter víz adagban. 
A következő itatás másnap este egy aminosav 
készítmény, mint pl. Glutamin. A harmadik 
napon este Blitzform. Ezeken kívül más nem 
kerül a vízbe. A takarmány mellett kapnak 
naponta este egy pohárral egy Tovo (Sandek 
cég) nevű készítményt. Ez egy szemcsézett 
takarmány kiegészítő, sokoldalú tartalommal, 
mint vitamin, ásványianyag, omega zsírsav, 
cukor, méz, gabona, olaj, zsír.”

Ha nézegetem közelebbről a versenyga-
lambjaidat, nem találok köztük olyat, ami 
közeli családi tenyésztésből származna.

„Ez igaz. Én a jót a jóval pároztatás híve 
vagyok. Az a véleményem, ha két galamb 
különösen jól összeillik akkor engem nem 
zavar, ha ők rokonok. De csak azért mert ro-
konok, biztos nem párosítom össze őket.”

Elég sok tenyészgalambodat vásároltad. 
Ha megnézem a származási lapjaikat, az 
a benyomásom, hogy többnyire azokat a 
tenyésztőket keresed, akik maguk is ke-
reszteznek?

„Az lehet hogy úgy néz ki, de én a tenyész-
tőket nem a tenyésztési módszerük alapján 
keresem ki, hanem kizárólag az éppen aktu-
ális teljesítményükért és ha ott is az állatokat 
jó x jó alapon tenyésztik, nem szűk család-
ban, akkor az igazodik a nálam is alkalma-
zott tenyésztési felfogáshoz. Az biztos, hogy 
ha valaki a jót a jóval módszer szerint épít 
fel egy nem tiszta törzset, azonban tartósan 
jót a jóval párosít és rendszeresen hoz hozzá 
új, nagyon jó galambokat, az kap és tart egy 
nagyteljesítményre képes, vitális állományt.”

Milyen jelentősége van számodra a szár-
mazásnak?

„Nagy jelentősége van, mert megmutatja 

milyen közel vagyok az igazi teljesítmény-
galambokhoz és mennyire koncentrált a te-
nyésztés a teljesítményre.”

A tenyésztésben bízol a fiatal tojókban, 
ez valóban annyira fontos pont?

„Jó versenygalambot, véleményem szerint, 
csak fiatal tojótól lehet tenyészteni, vagyis a 
tojó ne legyen idősebb 4 évnél. Ha azonban 
speciel a tenyésztés számára akarok galambot 
nevelni, abban a szülők kora egyáltalán nem 
játszik szerepet. Azonban ha én idősebb pár-
tól szeretnék utódot nevelni, legszívesebben 
fiatal dajka párt használnék, mert a begytej 
ezeknél sokkal jobb.”

Azt mondják rólad, hogy a jó galambot 
hamar megtalálod?

„Hát ez nagyon kedvesen hangzik, azon-
ban ez nem egészen ilyen egyszerű. Jó, a 
rosszakat valamivel gyorsabban ki lehet ke-
resni és ha azokat kiemeljük, már valamivel 
előbbre jutottunk. Ha te most azt kérdezed, 
hogy ezt hogy csinálom, hát úgy, mint a 
legtöbb galambász. Azt rögtön érezni lehet, 
hogy az ember mit tart a kezében. Egy ga-
lamb vagy megtetszik rögtön, vagy nem. Egy 
nagyon jó zárt galamb, szuper tollazattal, ami 
puha, elasztikus, élénk, arra valamennyien 
felfigyelünk. De hogy mi van a fejében, azt 
senki nem tudja.”

Mit mond Neked a galamb szeme?
„Jobb lenne, ha ezt a teóriát mindenki elfe-

lejtené. Én párosítok üvegszemet-üvegszem-
mel, ami végül is kizárólag arra megy, hogy jó, 
a jóval kerüljön össze és nem a szem szín.”

Hány fiatalt hagysz meg magadnak és 
abból mennyi kerül őszre az özvegydúcba?

„60 fiatalt szoktam meghagyni, amiből 
35–40 hím. Mivel az özvegy csapatom fele 
mindig évesekből áll, ezért kénytelen va-
gyok mindig szelektálni. Mivel a fiatalok 
versenyén elért eredmények számomra nem 
sokat mondanak, a kiválasztás a származás, 
jó felépítés, élénkség, vitalitás stb. alapján 
történik. A fiataloknak fontos, hogy hányszor 
vannak kosárban, mert a gyakorisággal sze-
reznek tapasztalatot. Évesen már csak a tel-
jesítmény alapján szelektálok és többet ér ke-
vesebb helyezés élben, mint több helyezés a 
díjlista végén. Ilyenkor a származás már nem 
játszik szerepet, csak a teljesítmény.”

Látogatásaim során mindig felfigyeltem 
arra, nagyon kényes vagy a tisztaságra?

„Ez biztos így van. De ezt megjegyzi minden 
látogatóm, amikor a dúcba lépése előtt a pad-
lót felkaparom a spaklival. Persze ez főképpen 
azért van, mert nem akarom, hogy a kis puha 
székletgolyókat a hatalmas cipőtalpakkal ös-
sze-vissza tapossák és a lenyomatait az egész 
dúcban végighordozzák. Igaz, a száraztrágya 
módszernek soha nem voltam a híve, az nem az 

én formám. Számomra a napi kétszeri takarítás 
az özvegyeknél abszolút rutinmunka. Minden 
szombaton végigégetem a dúcot lángperzse-
lővel olyan alaposan, hogy a fészkek belülről 
tele vannak sötét égési foltokkal. Vigyázni kell, 
hogy a lángot ne tartsuk sokáig egy helyen. 
Még soha nem használtam folyékony fertőtle-
nítő szert a dúcokban és nem is fogok.”

Látom, a kék műanyagitatókat használod?
„Nem is tudom mióta. Ebből is csak egy 

garnitúrát használok, nincs másik, amit ki-
szárítok és cserélgetem. Szezon előtt – és 
alatt egyébként naponta cserélem a vizet, 
máskor azonban csak ha nagyon kevés van 
benne. A galamboknak is fontos olykor-oly-
kor a csirákkal is foglalkozni!”

Feltűnt nekem a dúcodon, hogy bejáróként 
egy nagy ablakot használsz. A tréning után 
ezen repülnek ki és azután ismét be. Nincs 
azzal problémád, hogy néhány galamb ismét 
kirepül, amikor már az utolsó is bejön?

„Ez valóban így lenne, de amikor már a 
nagyrész benn van, leengedem a rácsot, ez-
után már csak beugrási lehetőség van. Ez a 
rács a versenyen is le van engedve, hogy a 
galambok csak az antennán keresztül tudja-
nak a dúcba bejutni.”

Amiatt, hogy a nagyméretű ablakokat 
mindig ki kell hogy nyisd, a hűvösebb na-
pokon nem hűl-e nagyon ki a dúc. Ahogy 
látom, nincsenek fűtőtestek a dúcban, en-
nek ellenére már szezon elejétől kitűnően 
versenyzel. Akkor a híresztelés a forma-
gyilkos hőmérséklet süllyedésről csupán 
ostoba beszéd?

„Korábban tartottam özvegyeket alul, a 
drótháló mögött, ott tehát a nap huszonnégy 
órájában nyitott volt az egész dúc. A jó ga-
lambok ott is jól repültek. Ez tulajdonképpen 
mindent megmagyaráz.”

Összefoglalva.
Wolfgang Roeper igazi jó kapcsolatot tart az 

özvegyeivel. Ha valaki azt látja, ahogy azokkal 
foglalkozik, beszél hozzájuk és kezével kis csa-
tározásra buzdítja, ami igazi fészekszeretetre 
és a territórium megvédésére készteti az meg-
győződhet a különösen nagy állatszeretetéről. 
Wolfgang Roeper különösen nagy fenomén ab-
ban, hogy hogyan kell az éppen legjobb belga 
dúcot „kiásni”. Egyesek azt mondják ő ebben 
egy talentum, szerintem viszont hatalmas mun-
ka áll mögötte. Szaklapok, versenyeredmények 
tanulmányozása, gyakori látogatások, szakmai 
beszélgetések. Én magam sok éve ismerem 
és ennek ellenére mindig újból egy élmény őt 
meglátogatni. Wolfgang Roeper egyszerűen 
tudja, hogy hogyan kell a postagalambsportban 
a lényeget a lényegtelentől megkülönböztetni!

ford: Varga Antal
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Díjkiosztó az Abda-i F-10 Egyesületben

Az Abda-i F-10 egyesület ez évi díjkiosztó 
ünnepségét január 15-én rendezte az abdai 
Gulyás Csárdában.

Sajnos a tavalyi évi jubileumi díjkiosztóra 
nem tudtam eljutni, bár már akkor is meg let-
tem hívva, idén sikerült elmennem. Megérte.

Kis visszatekintés a tavalyi 50 éves jubi-
leumra:

A történelmi adatokat néhai első elnök felesé-
ge Pénzes Kálmánné Bözsi néni, és Nagy Gusz-
táv győri sporttárs – aki eredeti írásbeli doku-
mentumokat adott át, amiket eddig őrzött, mint 
féltett ereklyéket – segítségével gyűjtötték össze.

1959. évben Schaub József az akkori Sü-
tőipar igazgatója felkereste Pálinkás Gábort, 
hogy lépjenek be a győri F-01 egyesületbe. 
Három sporttárs rendőrségi külön engedéllyel 
hordhatta be galambjait Győrbe a versenyekre 
való berakodásokra: Pálinkás Gábor, Pénzes 
Kálmán és Kozma Kálmán. Ami a nehézsé-
get fokozta, hogy ennek a három embernek a 
megérkezett galambok gumigyűrűjét is Győr-
be kellett vinni, lévén az egész egyesületnek 
egyetlen bélyegző órája volt. Ennek ellenére 
nagy rajongással kitartottak az utolsó verse-
nyig, tanújeléül elhivatottságuknak. 

A következő évben Józsi bácsi segítőkész köz-
reműködésével megalakították az F-10 Abda 

Postagalamb Egyesületet. Alapító tagok: 
- Pénzes Kálmán az első elnök
- Pálinkás Gábor
- Kozma Kálmán
- Pelván László
- Burján Imre
- Horváth József
- Kakics György
- Baracskai Gyula, aki sajnos egészségi 

állapota miatt már régóta nem tudja ver-
senyszerűen űzni sportunkat.

- Henszter József, aki 70 éves kora ellené-
re is azóta is töretlenül versenyző.

Az alapító Okirat hiányában lehet hogy 
maradtak ki nevek, de a körülmények foly-
tán csak ezt tudták kideríteni, azonban az ő 
érdemeikből ez semmit nem von le.

Elindultak a versenyek a Nyugat II. 
Postagalamb Szakcsoport tagjaként 1960-
ban. Ekkor már az egyesületnek volt egy 
mérőórája, ami Pálinkás Gábornál volt el-
helyezve, ezért természetesen mindenki ide 
hozta az érkezett galambok gumigyűrűjét. A 
gyűjtések nagy nehézségek közepette hol az 
egyik, hol a másik tag udvarán történtek. A 
következő években a taglétszám szépen fel-
duzzadt, több fiatal iratkozott az egyesületbe

Abdáról:
- Szórádi Frigyes,
- Angyal József,
- Polgár Tibor,
- Bertalan András,
- Bertalan Béla,
- Sörös János,
- Széles János,
- Szórádi Imre,
- Garas Márton,
Börcsről:
- Varga Vince,
- Horváth György,
Öttevényről:
- Várhegyi László
Ikrényből:
- Péter Géza

Ekkor már többen tudtak bélyegzőórát 
vásárolni, így kevesebb volt az ide-oda fut-
kosás. A legnagyobb gond még mindig hátra 
volt, egy központi gyűjtőhely kialakítása. Az 
akkori Tanácsot megkeresték az egyesü-
let képviselői és a kulturáltabb és zökkenő 
mentesebb berakodás érdekében egy köz-
ponti gyűjtőhelyet kértek. Hosszas egyezte-
tések után, az akkori körzeti orvosi rendelő 
mögötti kert egyik sarkában kaptak egy 10 
négyzetméternyi területet, amit saját maguk 
által hozott anyagból, saját maguk által kel-
lett felépíteniük és kialakítaniuk, használ-
hatóvá tenniük. Nagy lelkesedéssel tették, 
hisz tudták, hogy így megoldódik a rakodá-
sok, óraindítások-bontások problémája.

A későbbiek során ugyan voltak lemorzso-
lódások, de tovább duzzadt a létszám. Hozzánk 
igazolt Szabó László és öccse, későbbi második 
elnökünk néhai Szabó Imre, aki azután sok-
szoros egyesületi bajnok lett, és folyamatosan 
szorongatta több kerület bajnokát. Abdáról 
még hozzánk csatlakozott: Szórádi Frigyes, 
Hodossy Ernő, Pőcze Ferenc, Öttevényről Illés 
István, és később veje, Nagy Béla. Az egyesület 
folyamatosan versenyzett a Nyugat II. Postaga-
lamb Szakcsoportban egészen 1985-ig. Majd a 
szakcsoport belső mozgolódásai hatására egye-
sületünk átigazolt a Nyugat Pannónia Verseny-
kerülethez, ahol a versenykerület belső átala-
kulása miatti bizonytalanság késztette az akkori 
vezetőséget ismételten változtatásra. A hely kö-
zelsége és a stabil egység egyértelműen a 11-es 
Győr-Rába versenykerület mellett döntött, ahol 
egyesületünk azóta is versenyzik.

Egyesületünket fennállása óta három 
elnök vezette: első Pénzes Kálmán, 1960-
tól 1985-ig, második Szabó Imre, 1985-től 
2004-ig, a harmadik Szűcs Gyula, azaz jó-
magam 2004 óta vezetem az egyesületet.

Az egyesület eredményesen versenyzett 
mindhárom kerületben: kerületi bajnoka-
ink, kerületi élhelyezettjeink, kerületi egyé-
ni díjasaink vannak. Egyesületünk jól sze-
repelt az országos Maraton Klub versenyein 
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is, maraton bajnokokat adtunk, egyéni díja-
sokat és élhelyezetteket delegáltunk.

Külön köszönet a Pannónia Kincse 
LADER Pályázaton elért 740.551,- Forint 
pályázati díjat, amiből egy jubileumi ver-
seny és az ünnepség létrejöhetett.

Mindezek után térjünk vissza a mába:
A díjkiosztó vendégei voltak: Szabó Zsolt 

polgármester és kedves felesége, Csigó Lász-
ló alpolgármester és kedves felesége, Szálai 
Gabriella önkormányzati képviselő.

Scheily Gábor, kerületi tagszövetség elnö-
ke, Markó Dezső kerületi vb elnök, Földing 
Norbert a kerület titkára, Süveges András aki 
a galambok szállításáért felelős. Somogyi Éva 
az abdai hírlapok főszerkesztője, és jómagam.

Szűcs Gyula az egyesület elnöke köszön-
tötte a több mint 100 vendéget, akik Abdáról, 
és a szomszéd falvakból jöttek, hogy együtt 
ünnepelhessenek.

„Gazdasági helyzetünk nagyon stabil, itt 
látszik, hogy a díjaktól az asztal rogyadozik.

Ez a díjkiosztó a szponzorok nélkül nem 
lenne ilyen gazdag és ezért nagy-nagy köszö-
nettel tartozunk nekik.

Szponzoraink: fő támogató Abda község képvi-
selő testülete, Rigó Gyula, Szálai Gabriella, Csigó 
László, Borsodi Péter, Török Mihály, Magyar 
Zsolt, Kovacsics Imre, Takács Róbert, Ferenczi 
Sándor, Harnyas Pékség. Amennyiben valakit ki-
hagytunk a felsorolásból elnézését kérjük.

Horváthné Marikának aki mindig meglep 
bennünket egy tortával, valamint Orbánné 
Marikának a sok hozott tombolatárgyakért, 
nyereményekért.

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
a felajánlott adójuk l %-át is megköszönjük. 
Amennyiben lehetséges idén is tegyék meg.

Múlt év nyarán megtartott jubileumi ünnep-
ségen jelen volt Bárdos István Postagalamb 
Sportszövetség elnöke, aki megígérte, hogy amíg 
ő lesz a szövetség elnöke addig minden évben az 
egyesületnek öt darab kupát fog eljuttatni.

Egy darabról a mindenkori legrégebbi 
klubtag fog dönteni, hogy ki kapja meg, to-
vábbi négyről pedig az egyesület.

2010. évben az egyesület úgy döntött a 
legrégebbi taggal egyetértve, hogy az öt leg-
régebbi klubtag kapja. Felkérem J. Varga At-
tilát, hogy az öt klubtagnak a kupákat adja át.

Kapják:  Hengszter József
  Szórádi Frigyes
  Hodossy Ernő
  Nagy Béla
  Szűcs Tibor
Abda község önkormányzat támogatásá-

ból 2010. évtől egy vándorkupát indítunk 
el, amit mindig az általános bajnok őriz egy 
évig, amennyiben három egymást követő 
években egy személy nyeri, akkor a saját tu-
lajdona lesz.

Versenyeredményeink a kerületünkben 
stagnál, egyesületünkben talán egy kicsit 
megmozdult az állóvíz, egy-két fiatal titán 
mutogatja az oroszlánfogait, három év után 
a bajnokot is leváltották.

Végül egy örömhírt is szeretnék közölni, 
megérkezett a legifjabb galambász a hét elején, 
édesanyja az egyesületünk tagja: Prikler Enikő. 
Gratulálunk, legyenek mindig egészségesek!”

Ez után következett a díjak átadása:
Rövid táv 
1. helyezett Ring László
2. helyezett Szűcs Gyula
3. helyezett Nagy Béla
Champion
1. helyezett J. Varga Attila

Közép táv
1. helyezett J. Varga Attila
2. helyezett Ring László
3. helyezett Szűcs Gyula
Champion
1. helyezett Ring László

Hosszú táv
1. helyezett J. Varga Attila
2. helyezett Szűcs Gyula
3. helyezett Nagy Béla

Champion
1. helyezett Szűcs Gyula

Fiatal galambok bajnoksága:
1. helyezett Fuhrmann László
2. helyezett Prikler Enikő
3. helyezett Nagy Béla

Champion
1. helyezett Fuhrmann László

Általános bajnokság:
1. helyezett J. Varga Attila
2. helyezett Szűcs Gyula
3. helyezett Ring László

Champion
1. helyezett Rebenek Imre

Majd Dömötöri László a község plébánosa 
megszentelte a vándorserleget, amit ez után 
Szabó Zsolt polgármester, adott át első tulaj-
donosának: J. Varga Attilának.

A vacsora igen jó hangulatban fogyott, me-
lyet kellemes zene kísért. Akik ettek hamar 
táncra is kaptak. Végül a felajánlott tombola-
tárgyak is gazdára leltek.

Kakas Tímea
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30 éves az N-07 Csávolyi Postagalamb Egyesület
2011. február 19-én 17:00-kor gyü-

lekeztek a csávolyi postagalambászok, 
hogy ünnepi díjkiosztójukon emlékez-
zenek a múltról és annak is az önálló 30 
évéről. László Lőrinc az egyesület ver-
senybizottság elnöke – szervező – kö-
szöntötte a csávolyi postagalambászokat 
és vendégeinket. Külön köszöntötte Berta 
János polgármester urat, aki megtisztelte 
jelenlétével egyesületünket. A mai ünnepi 
díjkiosztó 3 részből áll:

- csávolyi postagalambászok története 
annak önálló 30 éve

- 2010. évi díjkiosztó
- vacsora, tombola, kötetlen beszélgetés
Csávolyon a postagalambászat az 

1950-es évek első felében kezdődött, 
de még nem önállóan, hanem közösen 
a bajai postagalambászokkal. Egészen 
1981-ig. Ekkor 4 fő volt Ribár János, 
Fekete Lajos, Osztheimer Jakab és 
Karagity Ferenc. 1958-ban jelentősen 
bővült ez a létszám, már 11 csávolyi 
galambász volt tagja a Bajai Egyesület-
nek, köztük László Lőrinc is. Sajnos ez 
az időszak nem volt hosszú életű, mert 
a fiatalok tovább tanultak vagy elmentek 
katonának, az idősebbek abbahagyták. 
Így 1962-ben megszűnt Csávolyon a 
postagalambászat. 1966-ban indult újra, 
László Lőrinc belépett a Bajai Egyesü-
letbe. Őt követte 1968-ban Vinkó József, 
1970-ben Öszterreicher Antal, 1971-ben 
Horváth László, 1973-ban Rokolya De-
zső, majd jöttek a többek is, így 1980-ra 
újra 13 csávolyi galambász tagja volt a 
Bajai Egyesületnek. 1981.február 21-én 
a csávolyi postagalambászok, 13 fő úgy 

döntött, hogy önálló egyesületet alapít, 
elfogadtuk alapszabályunkat és 1981. 
március 2-án a Bajai Járási Tanács nyil-
vántartásba vette az egyesületet. Mivel a 
röptetési program és a gyűrűrendelés eb-
ben az időben 1981-re véglegesítve volt, 
így ezt az évet még Baján bonyolítottuk. 
A szövetségben felvételüket, mint önál-
ló egyesület 1982-ben kértük és kezdtük 
meg működésünket.

Az elmúlt 30 évben a Dél-Duna Tag-
szövetség röptetési programjában vettünk 
részt. A 30 egyesületi bajnokságot az aláb-
bi tenyésztők nyerték:

Vinkó József
Öszterreicher Antal
László Lőrinc
Rokolya Dezső
Ábel Béla
Csala Milán
Tenyésztőink az elmúlt évek során ér-

tek el olyan eredményt, amelyekre méltán 
lehetünk büszkék. Teljesség igénye nélkül 
csak a legkiválóbbakat említem:

Vinkó József 1-es kk.H. galambja 22000 
km-t repült. Többször vett részt országos 
kiállításon, sport kategóriában, jó ered-
ménnyel. Tagja volt az 1987-es dortmundi 
olimpia csapatnak sportkategóriában. 

1988-ban a Nemzeti Bajnokságban 
Magdeburgból Öszterreicher Antal csapat 
második, Dékány János csapat tízedik, 
Teplice II-ből László Lőrinc csapat ne-
gyedik, Öszterreicher Antal csapat ötödik, 
Vinkó József csapat kilencedik lett. 

2003-ban Magdeburgból Csala Milán 
csapat Zóna hatodik, 2009-ben Cheb-ből 
Csala Milán csapat Zóna második lett.

Kerületi bajnokságban elért legjobb 
eredmények:

Öszterreicher Antal csapat negyedik 
1988-ban

Rokolya Dezső csapat harmadik 1998 
és 1999-ben

Jelenleg egyesületünk taglétszáma 10 
fő, ebből 2011-ben versenyez 9 fő. Az 
önkormányzat biztosít helyiséget az egye-
sületünknek, ahol a gyűjtést és órabontást 
el tudjuk végezni, eszközeinket tudjuk tá-
rolni. 

A történeti áttekintés után, rátérünk a 
jelenre, a 2010-es díjkiosztóra.

A versenybizottság elnöke ismerteti az 
eredményeket:

Rövidtáv: 1. Csala Milán 2. Horváth 
László 3. Andrasics László

Középtáv: 1. Csala Milán 2. Andrasics 
László 3. Ábel-Bükk

Hosszútáv: 1. Ábel-Bükk 2. Csala Mi-
lán 3. Horváth László

Általános táv: 1. Ábel-Bükk 2. Csala 
Milán 3. Horváth László

Fiatalok: 1. Andrasics László 2. Roko-
lya Dezső 3. Horváth László

Legjobb dúc: 1. Csala Milán 2. Hor-
váth László 3. Andrasics László

Championok:
Rövidtáv: Csala Milán H 09-04-21101 H 7h

Horváth László H 08-04-11606 T 5h
Középtáv: Csala Milán H 07-05-43576 H 4h

Andrasics László H 03-04-59443 T 5h
Hosszú táv: Ábel-Bükk H 07-04-02949 H 3h

Csala Milán H 07-04-03078 T 2h
Fiatalok: Rokolya-Farkas H 10-04-31063 5h

Gratulált az elért 2010-es egyéni csapat 
és champion eredményekhez és egyúttal 
sok sikert kíván a 2011-es versenyekhez. 
Azt kívánja, hogy a kisközösség a nehéz-
ségek ellenére még sokáig fent tudjon ma-
radni.

Végezetül mellékelünk két képet, az 
egyik a 30 éves évfordulóra készült tortát, 
a másik a jelenlegi tagságot mutatja be.

László Lőrinc
N-07 Csávoly
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Sárospatak Z-24 PGSE
Rövidtáv
Kis-Tóth Ferenc emlékverseny Gödöllő
1. Végső József Hu 08-27-14834 T
2. Végső József Hu 09-27-22099 T
3. Végső József Hu 09-27-22052 T
Komárom
1. Végső József Hu 08-27-14877 T
2. Komló Norbert Hu 09-27-21370 T
3. Bárány János Hu 08-27-13826 T
Mosonmagyaróvár
1. Varsányi Sándor Hu 08-27-14739 T
2. Dr. Ramocsa Manasszes Hu 08-27-14399 H
3. Kovács dúc Hu 09-27-21820 H
Losó Sándor emlékverseny Rajka
1. Bárány János Hu 09-27-21162 T
2. Bárány János Hu 09-27-21172 H
3. Kovács dúc Hu 08-50-24323 H
Rövidtávú csapatbajnokság

1. Dr. Ramocsa Manasszes 19 hely
2. Bárány János  19 hely
3. Bárány János  14 hely

Rövidtávú champion hím
1. Dr. Ramocsa Manasszes Hu 08-27-14399 3h
Rövidtávú champion tojó
1. Varga István Hu 07-27-07890 4h
Rövidtávú egyéves champion hím
1. Bárány János Hu 09-27-21164 3h
Rövidtávú egyéves champion tojó
1. Komló Norbert Hu 09-27-21370 3h

Középtáv
Brno I.
1. Bárány János Hu 08-27-13802 H
2. Bárány János Hu 09-27-21160 H
3. Komló Norbert Hu 09-50-30943 T
Jihlava I.
1. Varsányi Sándor Hu 06-24-15730 T
2. Bárány János Hu 08-27-13842 H
3. Bárány János Hu 08-27-13835 H
Jihlava II.
1. Bárány János Hu 09-27-21163 H
2. Végső József Hu 07-24-08451 H
3. Kovács dúc Hu 06-24-19476 H
Jihlava III.
1. Varga István Hu 08-27-13767 H
2. Dr. Nagy Attila Hu 08-D-205251 T
3. Végső József Hu 08-27-14834 T
Brno II.
1. Bárány János Hu 08-27-13802 H
2. Bárány János Hu 09-27-21160 H
3. Bárány János Hu 09-50-30968 H

Középtávú csapatbajnokság
1. Bárány János  23 hely
2. Dr. Ramocsa Manasszes 24 hely
3. Kovács dúc  23 hely

Középtávú champion hím
1. Bárány János Hu 08-27-13802 5h
Középtávú champion tojó
1. Bárány János Hu 07-27-07763 5h
Középtávú egyéves champion hím
1. Bárány János Hu 09-27-21160 4h
Középtávú egyéves champion tojó
1. Végső József Hu 09-27-22099 2h

Hosszú táv
Kladno I.
1. Varga István Hu 06-24-15564 T
2. Komló Norbert Hu 08-27-14157 T
3. Végső József Hu 07-24-08488 H
Teplice
1. Varga István Hu 07-27-02389 H
2. Kovács dúc Hu 06-24-15423 H
3. Bárány János Hu 08-27-13836 T 
Szokolovszki Sándor elmékverseny As
1. Bárány János Hu 08-27-13798 T
2. Bárány János Hu 08-27-13826 T
3. Bárány János Hu 08-27-13801 H
Kladno II.
1. Bárány János Hu 08-27-13814 T
2. Végső József Hu 08-27-14856 H
3. Komló Norbert Hu 08-27-14157 T
Hosszú távú csapatbajnokság
1. Bárány János  16 hely
2. Bárány János  11hely
3. Végső József  9 hely
Hosszú távú champion hím
1. Bárány János Hu 08-27-13802 3h
Hosszú távú champion tojó
1. Komló Norbert Hu 08-27-14157 4h

Általánostávú csapatbajnokság
1. Bárány János  58 hely
2. Dr. Ramocsa Manasszes 48 hely
3. Kovács dúc  43 hely

Általánostávú champion hím
1. Bárány János Hu 08-27-13802 7h

Általánostávú champion tojó
1. Komló Norbert Hu 08-27-14157 7h

Általánostávú egyéves champion hím
1. Bárány János Hu 09-27-21160 6h
Általánostávú egyéves champion tojó
1. Komló Norbert Hu 09-27-21370 5h

Fiatalok versenye Gödöllő
1. Bárány János Hu 10-27-27313
2. Bárány János Hu 10-27-27319
3. Dr. Ramocsa Manasszes Hu 10-27-27565
Tata-Környe
1. Bárány János Hu 10-27-27330
2. Jurkó Gyula Hu 10-27-27520
3. Bárány János Hu 10-27-27312
Győr
1. Komló Norbert Hu 10-27-27873
2. Komló Norbert Hu 10-27-27845
3.Bárány János Hu 10-27-27310

Fiatalok csapatbajnoksága
1. Dr. Ramocsa Manasszes 12 hely 206,83
2. Varsányi Sándor 12 hely 185,70
3. Komló Norbert 11 hely 172,80
Fiatal champion
1. Kovács Dúc Hu 10-27-27728 3h

HU-06-24-15184 T

HU-07-27-07761 H

HU-08-27-13802 H

Bárány János
Általános távú csapatbajnok 1.



18 2011. július

Anker Alfonz halálának 30. évfordulójára 
megjelent az összeállítás leveleiből.
Gyulai József levél összeállítása Anker Al-
fonz magánéletébe enged bepillantást. A leve-
lekben megismerhetjük Anker Alfonz életét, 
emberiségét. Közel kerülhetünk hozzá. 

A könyv olyan sosem látott leveleket tartal-
maz, amelyeket Prof. Anker írt galambászok-
nak melyekben tanít, oktat, mesél. Ezeken kívül 
előadás anyagok, jegyzetek is megtalálhatók, 
melyekből megismerhetjük Anker alaposságát. 

Ajánlom mindenkinek, aki meg akarja ismerni e kivételes embert.
A könyv 1000 példányban készült, ebből 500 számozott. Meg-

vásárolható vagy megrendelhető a Magyar Postagalamb Sport-
szövetségben.

A számozott példány ára: 3500.- Ft
A nem számozott ára:  3000.- 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 versenyzé-
si rendszerét. A szerző ezen extra módszerekre 
volt kíváncsi Hollandiában, Belgiumban és Né-
metországban. 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 hasz-

nos tanáccsal is ellátja a szerző az olvasót, mint például paratífusz, 
circovírus himlő stb. Ezen betegségekről tüneteikről, megelőzésük-
ről nem lehet elégszer beszélni.

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

Kapható a Szövetség Székházában    1100.- Ft

Ujházy Péter 
Özvegy versenyzési módszerek II.

Anker Alfonz a zseniális postagalamb 
tenyésztő levelei tükrében

Cím: 1076 Budapest, Verseny u. 14        E-mail: info@postagalamb.hu            Tel: 05-1/3424-522

Részletes versenyprogram (4. rész)
Az elmúlt év májusi cikke után, amely a 

versenyprogramról szólt, számos felkérés ér-
kezett, hogy állítsak össze egy olyan verseny-
programot, amely a „hétköznapi” galambász 
számára is elérhető.

Emiatt sok cég ajánlását, részletes gondo-
zási tervét áttanulmányoztam, megismertem. 
Ebből próbálom azt az esszenciát leírni Önök-
nek, ami szinte minden programban szerepel, 
kicsit orvosi szemmel megvizsgálva, ahol 
lehet élettani alapokkal megvilágítva. Mit is 
csinálunk tulajdonképpen a madarainkkal, 
amikor különböző gyógyszereket, gyógyha-
tású készítményeket adunk napról-napra?

Cikksorozatom elkövetkező részeiben az 
elmúlt év cikkeihez képest részletesebben 
a hét egyes napjaira lebontva járom körbe a 
versenyprogramot, a betegségek elleni véde-
kezést hanyagolva.

Ebben az írásomban a bekosarazás nap-
járól lesz szó.

Galambjaink ekkora már ismét versenyfor-
mába kerültek, ilyenkor már sok teendő nincs 
velük, de mégis ez a felkészítés legfontosabb 
napja, mivel az eddig elvégzett munka egy 
rossz döntéssel, egy nem odavaló kezeléssel 
semmissé tehető!

Mire kell ilyenkor odafigyelni, milyen ke-
zeléseket lehet ilyenkor még alkalmazni?

Az itatás, az etetés és a légutak tisztítása a 
bekosarazás napjának sarkalatos pontjai.

Itatás során fontos, hogy igyon a galamb, 
de ne túl sokat. Kerülni kell minden olyan 
készítmény alkalmazását, ami fokozott víz-
ivásra készteti a madarakat. A túl sok ásványi 
anyag, (elektrolit), vitamin, magas sótartal-
mú emésztők miatt sokat iszik a galamb, ami 
elnehezíti őket. Hasonló a helyzet a szteroid 
tartalmú készítményekkel, ami fokozza a só 
és víz visszatartását a szervezetben.

De az a veszély is fennáll, hogy a kosara-
zás előtt már nem isznak a galambok. A ga-
lamboknak rendkívül fejlett az íz érzékelésük 
Ha megváltozik a víz íze (pl. gyógyszer miatt 
vagy más forrásból származik a víz), a ga-

lamb kevesebbet vagy egyáltalán nem iszik. 
Ennek a következménye az lesz, hogy szom-
jasan kerülnek a kosárba és a szállító autóban 
ez már nem is lesz jobb. Ehhez társul a nyári 
forróság, és ez a galamb nem fog teljesíteni. 
Az ilyen galamb a hazavezető úton elsőnek 
fog leszállni, ha meglátja a vizet.

Semmilyen hibát nem szabad elkövetni a 
takarmánnyal sem. Éppen olyan nagy hiba 
éhes galambot bekosarazni, mint teljesen tele 
beggyel. Ne etessünk tehát soha közvetlen a 
rakodás előtt. A galambok akkor éhesek és túl 
sokat esznek, mivel az előző etetés már rég 
volt. Ne az utolsó pillanatban próbáljuk fel-
tölteni energiával és fehérjével a madarain-
kat. A magas fehérjetartalmú magvak etetése 
pl. borsó fokozott vízivást eredményez, (lásd. 
előzőek) ill. fokozott bélgáz termelődéséhez 
vezet. Ez a bélgáz felhalmozódva nyomja a 
légzsákokat a galamb szervezetében, ill. fel-
szívódva terheli a máj működését, eljutva a 
központi idegrendszerbe rontja annak műkö-
dését, pl. tájékozódást. Könnyen emészthető, 
szénhidrátokban és zsírokban gazdag magvak 
arányát kell ilyenkor emelni a takarmányban. 
Az olajos magvak pl. napraforgó adagolásá-
val viszont vigyázzunk, rendkívül könnyen 
túladagolhatók.

Miért fontos a légutak tisztán tartása?
Csak az a galamb fog jól teljesíteni, amely 

kellő mennyiségű oxigénhez jut.
Néhány készítmény a teljesség igénye nélkül:
Atemfrei oldat: összetétele: édesgyökér, 

kakukkfű, borsmenta, ánizs, édes kömény, 
répacukor, víz és éteri olajok kombináció-
ja, mely nyálkaoldó hatású, serkenti a lég-
ző rendszer anyagcseréjét, elősegíti a légző 
rendszeri megbetegedések terápiáját, erősíti a 
légző rendszer ellenálló képességét.

Belgica szem és orrcsepp: fertőtleníti 
a szem és az orr nyálkahártyáját, valamint 
a könnycsatornát,- használható duzzadt és 
összeragadt szemhéjaknál, jótékonyan hat a 
légutakra.

Chevi rhin spray: garatba permetezhető 
oldat, mely felsőlégút-fertőtlenítő. 

Naturadrops szem és orrcsepp: teljesen 
kitágítja a légutakat, feloldja a nyálkát, fer-
tőtleníti a légutakat. 

Belgica W. N. felső légút-tisztító por
Belgica AS. slejmoldó por
Oropharma Mucus Powder por
Néhány teljesítményfokozó készítmény, ami 

még a bekosarazás napján is alkalmazható:
Belgaforme tabletta: teljesítményfokozó 

tabletta.
Blitz Maxi Kraft tabletta: koncentrált, 

természetes energiát nyújt virágpollen, sör-
élesztő és csillag ánizs tartalmánál fogva, nö-
veli a teljesítményt és a kitartást, javítja a re-
pülési gyorsaságot, különösen hosszú távon.

Flugfit drazsé: vitaminok, nyomelemek, 
aminosavak, méz, szőlőcukor keveréke, mely 
egy speciális eljárásnak köszönhetően a ható-
anyag kombináció csak akkor kezd oldódni, 
amikor a galambnak valóban szüksége van 
rá, vagyis a felengedést követően. Ezáltal 
nem fogy el a galamb energiája éppen a re-
pülés alatt.

Maratonin Energia kapszula: extra ener-
giát nyújt nagyobb igénybevétel esetén, mely 
magnéziumot és mogyoróolajat tartalmaz. 
Fiatal és az öreg versenygalamboknak egy-
aránt adható, nehezen emészthető fehérjét 
nem tartalmaz, így nem terheli le feleslege-
sen az anyagcserét.

Látszik, széles a választék. Leginkább a 
galambász pénztárcájától függ, melyik ké-
szítményt alkalmazza.

Remélem cikksorozatom megjelenése sok 
galambásznak nyújtott hasznos segítséget!

Keressék honlapunkat a www.galambpati-
ka.hu címen.

Üdvözlettel: 
dr. Berta Krisztián

a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa, 

galambász
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Halottaink

..MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK..

Meteor mix
Az emészthető emésztő!

Galamboknak kifejlesztett ásványi anyagokban gazdag 
takarmány kiegészítő 

PÉKAGYAGOS és FASZENES változatban.
ÚJ! ÚJ!    Kék szőlőmag és szőlőhéj őrlemény    ÚJ! Új!
A legtöbb BIO antioxidánssal rendelkező növény a földön! 
Sok-sok hasznos vegyületet, olajat, sejtvédőt, vitamint, 
vérképzőt, stb. tartalmaz. Kapható: NATUR és mannán-
oligoszachariddal dúsítva, TERMÉSZETES védelmet biz-
tosít a Coli és a Salmonella fertőzés ellen. A kereskedők és 
viszonteladók jelentkezését várjuk:

Ács András
Tel: 06-27-347-052, 06-20-542-6094

                                                                                               
ENGEDÉLYEZTETETT, ELLENŐRZÖTT TERMÉK

Ohnrich László

Született: 1940. 03. 05.  Elhunyt: 2011. 05. 05.

Fájó szívvel búcsúzik a család, rokonok és 
galambászok!

Pihenj te drága szív, mely megszűntél do-
bogni. Szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Te sosem leszel halott, örökké élni fogsz 
akár a csillagok...

Szeretettel, Ohnrich Lászlóné
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Köszöntjük  
a július  

hónapban született 
sporttársainkat

A48 Nagy Károly 95
Z38 Kovács Ferencné 92
R36 Tálas László 82
G01 Huszár Lajos 78
R03 Csáki Balázs 77
C07 Hampl Béla 76
U04 Laskai István 76
N04 Seres József 76
Z42 Szövördi József 76
R01 Zana Flórián 76
A49 Berényi László 74
U03 Kátai János 74
U02 Kotymán Imre 74
Y01 Lohonyai István 74
Z20 Onofer Sándor 74
J02 Pápai Jenő 74
B07 Salgó Arnold 74
N11 Török Ferenc 74
E03 Zsingor Ferenc 74
B12 Dávid János 73
S01 Elek Péter 73
Z13 Galamb János 73
A03 Kerekes János 73
Z38 Kovács Ferenc 73
C08 Slánitz János 73
P19 Török Zsigmond 73
C18 Ördög Imre 73
C01 Auerhammer János 72

R30 id. Domokos Imre 72
V01 Szeghalmi János 72
D13 Csóri Antal 71
B27 Geizler Pál 71
V10 Hársfalvi József 71
V03 Hegedűs János 71
A32 Szilvási József 71
C08 Túri Bálint 71
D17 Domján István 70
H01 Kiss Zoltán 70
V33 Lengyel Erzsébet 70
F02 Szalai Imre 70
F09 Bagi Károly 65
N11 Bor Sándor 65
R14 Boros Pál 65
E02 Csemer Tibor 65
Z35 Kiss István 65
A31 Mandur Ferenc 65
A23 Moravcsik Lénárd 65
Z06 Seres Tibor 65
Z27 Szalay László 65
F19 Tóth László 65
A57 Vida-Szűcs József 65
A44 Baráth István 60
E04 Botos Lajos 60
D01 Dénes László 60
S09 Fesető Barna 60
K01 Filó Ferenc 60

E05 Hurják István 60
A29 Joó István 60
B02 Kis Pál 60
R06 Kiss Károly 60
P06 Kovács Imre 60
B07 Manger Károly 60
C08 Meleg András 60
A02 Némedi József 60
C18 Varga Gábor 60
D01 Viniczai Attila 60
V07 Blaskó István 55
L01 Farkas Sándor 55
V35 Kiss András 55
A05 Kiss Ferenc 55
F25 Nagy Béla 55
F26 Pausits Vilmos 55
N10 Petrányi László 55
A30 Puss József 55
Z03 Vámos István 55
S10 Kalmár László 50
D03 id. Kaposvári Tibor 50
A15 Király Nándor 50
F13 Szakács Miklós 50
A32 Turcsányi János 50
A16 Urbán Károly 50
T13 Varga Gyula 50
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Lakossági Hirdetés
Sporttársi áron gyűrűzést vállalok, az 
alábbi tenyészgalambjaimból: - Pin-
tér és fiai (Tüske unoka, Dollár Papa 
unoka, Brinkman); - Márkus István 
(1000 márkás gyerek, Húszas gye-
rek, Hamburgi tojó gyerek); - Var-
ga Antal (Olimpiás gyerek); - Varga 
Károly (Olimpiás gyerek); - Mak-
kos Tamás (Bronz); - Kecse András 
(Egymilliós tojós gyerek). Továbbá 
– Prange (Eurostar unoka); Original 
(Koopman), (Drapa – Szirácsik Er-
vintől származnak); - Horváth Károly 
(Schaerlaeckens, Szőke Tibortól szár-
maznak). 
Tel.: 06-70/534-0906

POSTAGALAMB ÁLLOMÁNYOM 
FELSZÁMOLOM! Dél-Tisza kerület: I. 
röpcsoport (Békés megye) többszörös bajno-
ka. Tartozékok: Speedy óra, 2 db 50 cm an-
tenna, szünetmentes tápegység, 3 db beugró, 
tányérok, takarmány keverék 8 q, stb…
Szepesi Imre, Orosháza, Szentesi út 50. 
Tel: 30/577-4819

***
Eredeti Német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de 
Klak, Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. 
Schellens, Borgmans, G. Vandenabeele, 
Tournier. Emil Subotha, Fonyód Kupa-
vezér u. 24. Tel.: 00-36-70/596-6115

Tisztelt Sporttársak! Maratonon, vagy 
hosszú távon élrepülő Marcel Desmet 
galambokból fiatalokat vennék.
Tel.:06 20/567-59-64

***
Értesítem a postagalambászok sokasá-
gát, hogy az idén is remekül repülő ál-
lományomból, most még a tavalyi áron 
fiatalok rendelhetők. Szolid árak, figyel-
mes kiszolgálás!!!
Kajli István, Monor, Széchenyi u. 16. 
Tel: 06-29/410-316

***
Költözés miatt Csoma közelében családi 
ház eladó. Nyugodt, csendes, galambá-
szásra alkalmas hely. Meglevő állomá-
nyomat ajándékba adom (30 db öreg 
versenyző, 40 fiatal) 
Tel: 30/351-5935

***
Állományomból egész évben fiatalok és 
néhány tenyész is eladó. Jó minőségű 
szemes takarmányt esetleg tűzifát beszá-
mítok. Szauervein József 
70/273-1886, 1/233-1037

***
Férjem halála miatt eladó Bricon rend-
szer, 2 db 50 cm-es antennával és 1 db 
BENZING kiírós órával. 
Érdeklődni: Tel: 24/461-176

***
Férjem halála miatt tenyészgalambokat 
felszámolom. Származnak: Szabó Géza, 
Tóth Imre és Márkus István.
Tel: 30/415-3484


