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Elnökségi ülés 2012. 06. 05.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2012. június 5-én, 10 órakor tartott 
elnökségi üléséről. Helyszín: Celldömölk

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai valamint a 13. és 14. tag-
szövetségek vezetői.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár

Napirend:
1. Bemutatkoznak a 13. 14. tagszövetség
Előadók: tagszövetségek elnökei
2. Szakmai bizottsági munkatervek, sza-

bályzatok, feladatok
- Versenybizottság, versenyszabályzat mó-

dosítása
- Bíráló Bizottság
- Egészségügyi, Tudományos és Nemzet-

közi Bizottság
- Junior Bizottság
- Ellenőrző Bizottság
- Fegyelmi Bizottság
- Etikai Bizottság
- Senior Bizottság
Előadók: bizottságvezetők, szakmai inst-

ruktorok
3. Aktuális témák
Nemzeti versenyek
Olimpiai gyűrűs versenyek
Derby versenyek

Bárdos István köszönti a jelenlévőket. 
Elmondja, hogy sajnos nem jelent meg né-
hány elnökségi tag, a nagyobb gond azonban 
az, hogy többen szakmai véleményüket sem 
küldték el.

Javasolja, hogy a napirendi pontok felcse-
rélésével a tagszövetség bemutatkozásával 
kezdjék az ülést. Ezzel az elnökség egyhan-
gúlag egyetért.

1. A 13. és 14. tagszövetségek bemutat-
kozása

A 14. tagszövetség részéről Tarczi Ferenc, 
a tagszövetség elnöke kezdi a bemutatko-
zást.

Tarczi Ferenc köszönti a résztvevőket, rö-
vid ismertetőt tart a tagszövetségről. Többek 
között elmondja, hogy az egyik legnagyobb 
területű tagszövetség a 14-es. Ez idővel ala-
kult ki így, természetesen vannak előnyei és 
hátrányai is.

Előfordult, hogy a tagszövetség kényszer-
ből belföldi utakat röptetett csak. Az osztrák 
és német útvonalakkal a probléma az Alpok 
volt, kifliszerűen érkeztek a galambok. 1993-
ig próbálták ezt az utat járni.

A maraton utak sem felelnek meg igazán a 
tagszövetség tagjainak. Hallották, hogy a ter-
vek szerint a Maraton Klubban Kiel helyett 
Brüsszel lesz. Ez biztosan nem felel meg ne-
kik, Rostock vagy Kiel feleresztést támogat-
ták volna. Jó megoldás viszont, hogy korábbi 
időpontban van az utolsó maraton verseny.

A tagszövetségnek jelenleg 17 egyesüle-
te van. A K02 egyesület jött legutóbb, de az 
Anker Klub belső problémája miatt nem mű-
ködik. A tagság hét megyében található meg, 
a többség Zala és Vas megyében lakik. A leg-

nagyobb gond az, hogy a km határok tartása 
az egyes bajnoksági kiírásoknál nehezen tart-
ható. A középtávnál és rövidtávnál ez nagy 
gondot jelent a 14. tagszövetség területén.

A Savaria Klub és az Anker klub is külön 
programot röptetett. Akkor még csak egy autó 
volt, most már 3 autó ment a rövid utakra. A 
hosszúra most kb. 2 200 galamb megy.

Saját autó van, ebben hisznek. Fontos, 
hogy galambász vigye az autót.

Jelenleg Horváth Károly az állandó sofőr. 
Van, amikor kisegítő is „beszáll” vagy kis-
autóval is küldenek. A gyűjtésnél 3 autóval 
dolgoznak, hosszú útnál 2 autóval. Így lehet 
szűkíteni az időt.

A tagok összetétele : 302 tag. Felnőtt 189, 
12 fiatal, 70 fő 60 év feletti és 30 fő 70 év fe-
letti.

Nagy Endre, a 14. Versenybizottság elnö-
ke: 540 km a begyűjtéskor megtett út. Nagy 
távolságok vannak, Budapest környékén ez 
nehezen elképzelhető.

Jelenleg a tagszövetség átrepülése 150 km. 
Szélességében 95 km.

Versenyzőinknek kompromisszumokra 
van szükség a nagy terület miatt és a jövőben 
új versenykerületi értékelést tervezünk.

A Nemzeti Bajnokság útjai adottak a prog-
ram szerint. Sokan örülnek, hogy egy tag-
szövetség önállóan is részt vehet az Nemzeti 
Bajnokságban.

Az autót sikerült megvenni. Van egy 5 éves 
saját autó. Mindenki annyit küld, amennyit 
jónak lát, elférnek a galambok.

Pl. Velka Bítes 120 Ft. Wittstock (820 km) 
250 Ft 

A 9 főút előre befizetve 16 000 Ft. Így fi-
zettek 80 csapatot.

Nagy Endre: nagy a tagszövetség, de így 
van tele az autó, így gazdaságos a szállítás.

Ezután a 13. tagszövetséget mutatja be 
Vincz István elnök.

Kb. azzal a létszámmal rendelkeznek mint a 
14. tagszövetséggel. 302 fő volt a 2012-es in-
duló létszám. 15 egyesület van. Gyakorlatilag 
3 fő vezetőség és egy ellenőrző bizottság van.

A földrajzi elhelyezkedés: Dunaújváros, 
Martonvásár, Kisbér, Pápa és Zamárdi által 
határolt terület.

Nagy vihart kavart, amikor az elnökség 
úgy döntött, hogy közgyűlés ossza meg a tag-
szövetséget északi és déli versenykerületre a 
rövidtávú utaknál.

A déli erősebb, de a rövidtávot nem veszé-
lyezteti.

Cseh-német irányt röptetik, és sok 
maratonos tagjuk van. A befizetést előre kell 
jelezni, és két részletben fizetnek. Edző és rö-
vidtáv majd közép és hosszú táv.

A röviden 6 800 galamb vett részt. A közép 
3 800 galamb.

A rövidtáv (3 edzőúttal) 7500 Ft, középtáv 
8 500 Ft, főverseny 15 900 Ft.
A fiatal 10 db : 5000 Ft.

A tagszövetség gazdálkodik, pénzügyi terv-
vel és beszámolóval végzi pénzügyi dolgait.

Komlódy Ferenc irányvonalát követve a 

saját gazda elmélet alapján gazdálkodnak.
Nincs költségtérítés a vezetés részére. 

Ezzel járulnak hozzá a tagszövetség szűkös 
költségvetéséhez.

1 500 Ft a tagszövetségi tagdíj.

Kérdésre Tarczi Ferenc elmondja, hogy a 
14. tagszövetségnél 25 kettős tag van.

Vincz István: Hány 70 év feletti kettős tag 
van? Érdemes lenne megnézni.

Nagy Endre: Fertőd, Kapuvár is át akart 
menni a 14. tagszövetséghez, de nem vették 
fel az egyesületet. Kettős tagnak átmentek, 
ezzel nem lehet semmit tenni.

Tarczi Ferenc: a ragadozók elleni küzde-
lemben kellene lépni, nagy gondokat okoz. 
Tóth István: napi probléma a ragadozó az ő 
térségükben is.

Magyarországon 200 pár kerecseny só-
lyom van. 475 db utód volt tavaly.

Amennyiben az állattartási rendelettel sza-
bályozzák a galambok tartását, úgy legyen a 
ragadozókkal kapcsolatban is.

Bárdos István: Elmondható, hogy a 14. 
tagszövetséget Tarczi Ferenc és Nagy Endre 
irányítja.

Kérdések vetődnek fel. Működik-e az 
Anker klub? Vincz István felé kérdésem, 
hogy hogyan vált be a kerületek versenyzé-
se?

Vincz István elmondja, hogy a verseny-
kerületeknek van felelőse és a versenykerü-
letek 2-2 röpcsoportjának is van 1-1 felelőse. 
Velük történik a folyamatos egyeztetés, így 
szervezik életüket.

Tarczi Ferenc: az Anker Klubnál volt 
belső nézeteltérés. Csernák József máshogy 
szeretett volna szállítani, a viták után a röpte-
tők létszáma nagyon lecsökkent, így van, aki 
Keszthelyre hordja a galambokat.

A tagszövetségi irányítással kapcsolatban 
elmondható, hogy vannak a háttérben olyan 
emberek, akik mozgatják a tagszövetség 
napi munkáját, segítenek, de sajnos nem lát-
ja, hogy valaki más kész lenne elvégezni a 
munkát.

Vincz István: nagy gondot okoznak a Klu-
bok, sok teret kapnak az egyes fórumokon, 
pl. szaklapban.

Bárdos István: A 13. és 14. tagszövetség 
mindkét közössége meghatározó a magyar 
galambsportban. A 13. tagszövetség mellett a 
14. tagszövetség is gazdasági téren felzárkó-
zott, erőssé, stabillá vált.

A véleményformálás, a részvétel, vb tagság, 
versenyfeleresztések koordinálása erősségük.

2. Szakmai bizottsági munkatervek
Bíráló Bizottság
Három nagy feladat van:
1. Bajnokok kiállítása
2. Országos kiállítás
3. Olimpia

Országos értekezletet kívánnak összehívni. 
Valamennyi bírálót meg szeretnék erre hívni.

Javaslattal szeretnének élni az elnökség 
felé, hogy a Bajnokok kiállítása ne legyen a 
kasseli kiállítás idejében.
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Az országos kiállítást január közepére 
javasolják. Fontos, hogy amint információ 
érkezik az olimpiai előkészületek kötele-
zettségeiről, határidőkről, azonnal tudomást 
szerezhessenek róla, hogy elkezdhessék a 
tervezett munkát.

Kálazi László javasolja, hogy a bírálati 
szabályzat legyen benne a szaklapban.

Bárdos István: A Bajnokok kiállításának 
dátuma függ a SZIE csarnok foglaltságától is.

Az országos kiállítás időpontjára a Syma 
csarnokkal egyeztetések zajlottak. Az idő-
pont: 2013. január 12. A fel és lepakolás ideje 
január 11. és 13.

Felesleges kinyitni a kiállítást pénteken. A 
díjkiosztó 2013. január 12-én este lenne.

Az olimpiára való felkészüléssel kapcso-
latban az már biztos, hogy január 23-án dél-
után kell kivinni a galambokat.

Bárdos István javaslatot kér az olimpiai bí-
ráló személyére és a delegátusra.

További javaslat, hogy amennyiben valaki 
nem viszi el a galambját a kiállításra és nem 
igazolja, jelzi ezt előre, akkor minimum 2 
évig ne állíthasson ki. Cél, hogy vegye ko-
molyan mindenki ezt.

Döntsük el, hogy papíron vagy internetes 
formában küldjék el az anyagokat a nevező 
tagszövetségek.

Az már szinte biztos, hogy 2015-ben nem 
lesz olimpia Kínában. Szabad a rendezés 
joga. Felmerülhet bennünk, hogy jelentkez-
zünk-e postagalamb olimpia megrendezésé-
re? Egy biztos: valakinek meg kell rendezi az 
olimpiát. 

Tóth István: szinte biztos, hogy 4-5000 
emberrel több lenne a kiállításon.

Bárdos István: megkérdezzük a tagszövet-
ségek véleményét, hogy pályázzon a Szövet-
ség vagy sem az olimpiára?

Tudományos Bizottság írásba szedett 
pontokban adta meg munkatervét:

- A galambszállítás korszerű követelmé-
nyeinek megfelelő, a galambok igényeit és 
az állatvédelem hazai elvárásait is kielégítő 
szakmai anyag előkészítése, melyhez több 
tudományos értekezés és műszaki techno-
lógiai, technikai leírás is segítségünkre van 
(Geraldy, és más is).

- A galambházzal, galambdúccal szembeni 
elvárások a galambok igényei alapján téma-
körben szakmai anyag összeállítása, melynek 
alapjait a lengyelországi állatorvosi konfe-
rencián elhangzott előadások és más nemzet-
közi és hazai tapasztalatok, cikkek képezik.

- A takarmányok összetétele a galambok 
eltérő szervezeti leterhelése, igénye függvé-
nyében és az ahhoz szükséges tápanyagok 
beltartalmi értékei témakörhöz kapcsolódó 
szakmai ismeretek összefoglalása, megjelen-
tetése. (Takarmány kiegészítők, adalékanya-
gok előnyös és hátrányos hatásai)

- A hazai és nemzetközi kiállítások, olim-
piák, Európa Kupa tapasztalatainak magyar-
országi hasznosítási lehetőségei témakörben 
az országos bírálóbizottsággal és országos 
versenybizottsággal közösen részletes szak-
mai anyag összeállítása.

- Az F C I Doppingszabályzatának tartal-
ma alapján a hazai doppingszabályzat szük-

ség szerinti kiegészítése, módosítása, de csak 
akkor, ha az feltétlenül indokolt lesz. (A nem-
zetközi szövetség által elfogadott szabályzat 
legyen irányadó számunkra, ha az minden 
részletet gondosan kidolgozva tartalmaz. Ad-
dig viszont az eddigi doppingszabályzatunk, 
2011. évben elfogadott maradjon érvényben, 
mert az tartalmát illetően megegyezik a Né-
met Postagalamb Szövetség szabályzatával, 
melyet az FCI tagországok mindegyikében 
alkalmazásra ajánlott az FCI.

- A versenyszezon alatt több alkalommal 
doppingellenőrzés különböző tagszövetsé-
gekben az érvényes doppingszabályzat értel-
mében. Ezt az előző évi tapasztalatok alap-
ján még precízebben kell majd elvégezni, 
figyelembe véve a nemzetközi szinten vég-
rehajtott doppingminta vétel tapasztalatait, 
valamint az ellenőrzésre kijelölt laboratóri-
um ajánlásait is.

Az Ellenőrző Bizottság munkaterve sze-
rint ülésezik, negyedéves rendszerességgel a 
Szövetségben.

A Fegyelmi Bizottság természetesen ter-
vezni nem tud. Folyamatosan foglalkozik a 
hozzá érkezett ügyekkel.

Az Etikai Bizottság ülést fog tartani a 
közeljövőben, mert döntést kell hozniuk.

Az Ifjúsági bizottság részéről Hodászy 
Csaba elnök elmondja, hogy nagyon pozitív-
nak tartja, hogy megjelentek a Szaklapban a 
fiatal galambászok. 

Utólag úgy érzi, hogy a fiatalok teszttelepi 
versenyekkel kapcsolatban, amikor az első 
évben megindult a kezdeményezés, akkor 
egy kicsit jobban kellett volna „nyomni” a 
dolgot.

A jelentkezés kevés a teszttelepi verse-
nyekre. A „nagyok” nem akarják támogatni a 
fiatalokat, gyerekeket.

Új projektet indítanak. A Csodaszarvas 
tájpark lehetőséget ad arra, hogy legyen ná-
luk egy galambdúc, ahol ismerkedhetnek a 
gyerekek a galambokkal. Nyáron akár szer-
vezett tábor keretében ott is lakhatnak majd 
a gyerekek.

3. Versenyszabályzat, versenyekkel kap-
csolatos dolgok, aktuális témák

Belák Ottó:
Kezdeményezésként merült fel és az SVB 

javaslatára pontosítani kellett a Magyaror-
szág maraton bajnoka kiírást.

A Versenyszabályzat módosításának ja-
vaslata is kiadásra került illetve e-mailben is 
megküldtük.

Bárdos István: Az elektromos rögzítők 
szabályozását újítani kell, 2007 óta nem 
nyúltunk hozzá a szoftverekhez és a rendsze-
rek működéséhez.

A versenyprogram módosításánál nagyon 
megváltoztak a dolgok. A versenyek mozga-
tása számtalan hátrányos esetet eredményez.

Szó volt a ragadozó madarakról is. A pos-
tagalambok értékének általános meghatáro-
zása is meg kell, hogy történjen.

A Magyar Maraton Bajnokság kiírásánál a 
minimum km 2400 lett.

A Berlin nemzetközi verseny is lesz. Kér-
dés még, hogy együtt engedjük vagy külön 
engedjük őket?

London augusztus 11. Kifejezetten FCI 
verseny. Gyűjtés augusztus 7. vagy 8.

Javaslat, hogy az olimpiai gyűrűs verse-
nyek gyűjtése ne csütörtök legyen hanem 
2012. július 20., péntek.

Az élgalamb jelentés e-mailben kell, hogy 
történjen a tagszövetségi VB által.

Az olimpiai versenyek díjazásánál 2 millió 
forint a küldött létszám arányában kerül el-
osztásra a zónák között. Az olimpiai gyűrűs 
versenyeknél külön nevezési díj nélkül lehet 
küldeni.

HATÁROZAT:
A 2012. július 28-i Berlin verseny legyen 

közös eresztésű az ott lévő más nemzetekkel?
Szavazás : egyhangúlag elfogadva.
Bárdos István: tehát egy feleresztés lesz, 

nemzetközi és nemzeti értékeléssel.

A 20. tagszövetség leadott egy programot, 
amelyben kérik, hogy az utánfutóval történő 
szállítás miatt azt Mosonban hagyják, ame-
lyet Szentesi Endre koordinálásával enged-
nék el az egyes alkalmakkor.

HATÁROZAT:
A 20. tagszövetség a leadott Rajka feleresz-

tési hellyel ellentétben Mosonmagyaróvárról 
rendezi sprint versenyeit.

Szavazás: 1 tartózkodással a határozat el-
fogadásra került.

A küldöttgyűlési határozat alapján a meg-
rendelhető lábgyűrű db ára 2013-ban a követ-
kezőképpen alakult ki:

Normál egyesületi gyűrű: 75 Ft
Derby: 120 Ft
Kombi: 120 Ft
Olimpiai gyűrűt lehet rendelni, de kiírás 

később lesz hozzá.
Bárdos István jelzi, hogy ebben az évben 

terveink szerint már december 15-20. között 
kiadjuk a gyűrűket.

HATÁROZAT:
Ha az országos kiállításra a tenyésztő nem 

viszi el a galambját és a távolmaradását nem 
igazolja, az két évig nem állíthat ki az Orszá-
gos Kiállításon.

Szavazás: elfogadva egyhangúlag.

Az átigazolásokkal kapcsolatban elmondja, 
hogy sok gond van a jelenlegi szabályozás-
sal. Sokkal rövidítettebb átigazolást szeret-
nénk. A tagok átigazolásával nem kívánunk 
foglalkozni többé. Kéri, hogy az elnökség 
tagjai augusztusig véleményeket adjanak a 
kérdésről.

Versenyszabályzat módosítása folyamat-
ban van, ezzel kapcsolatban augusztus 1-re 
kérünk választ, véleményt minden elnökségi 
tagtól, tagszövetségi elnöktől.

Bárdos István köszöni a tagszövetségi ve-
zetők megjelenését, a házigazdáknak a ven-
déglátást, az ülést bezárja.

Pethő Attila
főtitkár



2012. augusztus 3

Szövetségi Bíráló Bizottsági 
és Kiállítási Szabályzat

I. Általános rész
1. Kiállítást rendezhet egyesület, klub (akár több egyesület összefogá-

sával), tagszövetség és a Magyar Postagalamb Sportszövetség
2. A kiállítás lehet FCI (Féderation Colombophile Internationale 

Nemzetközi Postagalamb Sportszövetség) előírás szerinti vagy be-
mutató jellegű. A rendező szerv szerint egyesületi, klub, tagszövet-
ségi vagy Sportszövetségi

3. Az FCI szabályzata szerint a mindenkori előírások pontos betartá-
sával lehet megrendezni.
Ennek alapján három kategóriában állíthatják ki galambjaikat: 
Standardkategória, Sportkategória, Életteljesítmény.

4. Mind az alacsonyabb szintű, mind a szövetségi kiállításon a rende-
ző szerv - a kiállítás látványosabbá tétele érdekében - a saját maga 
által megállapított szabályok szerint, kiegészítő kategóriákat is be-
iktathatnak. Ilyen például: a fiatal standard kategória, törzs kategó-
ria, életteljesítmény kategória, az év galambja, az év legjobb éves 
kategória, díszgalambok kiállítása, stb.

5. Az FCI kétévenként olimpiát rendez, amelyen a tagországok leg-
jobb illetve legeredményesebb galambjai vesznek részt. Az Olimpia 
évei között Európa vagy Nemzetközi kiállítást rendez. Az olimpiára 
küldendő galamboknak előzetesen az országos kiállításon részt kell 
venni, és az itt legeredményesebben szereplő galambokból válogat-
ják ki az olimpiára és a nemzetközi kiállításra küldendő csapatot.
Olimpiára olyan galamb nem küldhető, mely országos kiállításon 
nem szerepelt. Nemzetközi kiállításon Magyarországot, csak ma-
gyar lábgyűrűs galamb képviselheti. Aki nem hozza el a benevezett 
galambot az 2 évig nem állíthat ki a Nemzeti kiállításon.

II. A kiállítás rendezése
1. Az egyesületi, tagszövetségi kiállítások rendezésére - a Sportszö-

vetségi minta alapján – a szervezetek vezetőségei megalakítják a 
helyi rendezőbizottságot, melynek feladata a helyi kiállítás meg-
rendezése.

2. A Sportszövetségi országos kiállítás rendező bizottsága a minden-
kori Sportszövetségi Bíráló Bizottság. Felelős főrendező a Sport-
szövetségi Bíráló Bizottság elnöke. Az elnököt munkájában segíti 
és felügyeli a Sportszövetség elnöke és alelnöke.

3. A Sportszövetségi Bíráló Bizottság elnökének feladata:
a, Biztosítja a kiállítási helyiséget (a Sportszövetségi elnökkel kö-

zösen szerződést kötnek a helyiség használatára). 
A Szaklapban közzé teszi az FCI aktuális kiállítási feltételeit 
olyan időpontban, hogy annak alapján a tagszövetségek a saját 
kiállításaikat megrendezhessék.

b, Összehívja a Tagszövetségi Bíráló Bizottsági tagokat és min-
denkinek meghatározza a feladatát a galambok benevezésétől a 
kiadásig.

c, A kiállítási hely tagszövetségi és egyesületi elnökét felkeresi és a 
tagszövetség és egyesületei tagságából összeállítanak egy rende-
ző csapatot, amely a lebonyolítást segíti (ketrec felállítása, etetés, 
itatás, takarítás stb.)

d, Összeállítja a bíráló csoportot és részükre a meghívót időben ki-
küldi.

e, a látogatók beléptetéséről gondoskodik. Jegy és pénztárosok biz-
tosítása.

f, A kiállítás győztesei részére a díjakat megrendeli és kiosztja.
4. Összeállítja az olimpiai csapatot és a galambok tulajdonosait az 

olimpiai kiküldésről időben értesíti. Gondoskodik az olimpiai csa-
pat kiküldéséről valamint visszaszállításáról.

5. A külföldi és belföldi vendégek meghívása, fogadása és azoknak 
megfelelő program összeállítása rendezői feladat.

III. A Sportszövetségi Kiállítás feltételei
1. Az Országos Kiállításra mindenkor a Sportszövetség által rendsze-

resített és kiküldött nyomtatványon nevezhetnek a tagszövetségek.
2. A tagszövetségek nevezhetnek: standard hím és tojó kategóriában, 

továbbá sport A, B, C, D, E, F, G, H és Életteljesítmény kategóri-
ákban.
Egyéb bemutató kategóriákat minden évben a Sportszövetségi Bí-
ráló Bizottság írja ki (pl. fiatal standard kategória).

3. Minden tagszövetség 3-3 db standard hím és tojó galambot nevez-
het a kiállításra. A Sportszövetség önállóan dönt a további kategó-
riákba nevezhető létszámról.

4. Egy galamb csak egy kategóriába nevezhető.
5. Kiállításra csak érvényes lábgyűrűvel ellátott, a kiállító tulajdonát 

képező galambot lehet nevezni, ha az előzetesen tagszövetségi ki-
állításon vagy válogatón eredményesen szerepelt.

6. A kiállításokon csak azok a galambok vehetnek részt, amelyek ver-
senyeredményeit: 
- A Sportszövetség részére előre bejelentett feleresztési helyekről 

20%-os díjlistán érték el.
- A Sportszövetség részére előre bejelentett és jóváhagyott Nemzet-

közi versenyen érték el.
- A Sportszövetség részére előre bejelentett és engedélyezett tag-

szövetségek egyesületei és röpcsoportjai (közös listák) érték el.
- Megnevezett és engedélyezett bajnokságok, pl. rövid-, közép-, 

hosszú táv és sprint bajnokság stb. érték el.
Ezek az eredmények a Sportszövetség versenybizottsági közpon-
ti versenyeredmények adattárolójába megtalálhatók.

Standard bírálat:
a, A rendezőknek ügyelni kell arra, hogy a bírálat megkezdése előtt 

a bírálót senki ne tájékoztassa a galamb tulajdoni viszonyáról
b, A névgyűrűt el kell takarni egy erre a célra gyártott takarógyű-

rűvel. Azokat a galambokat, amelyek a Sportszövetségi gyűrűn, 
névgyűrűn és derby gyűrűn és olimpiai gyűrűn kívül más ismer-
tető jelet hordanak, a bírálatból ki kell zárni.

c, Országos Kiállításon csak országos bírálói minősítéssel rendel-
kező bíráló bírálhat.

d, Csak a jelenleg érvényben lévő standard leírást tartalmazó ket-
reckártyákat és lapokat lehet használni.

e, A kiállított galambok nemenkénti sorba rendezéséért a rendezők 
a felelősök. A bírálók a rendezők által megadott neműként érté-
keli a galambot.

f, Csak olyan standard galamb bírálható, amely az utolsó verseny-
évben az előírt díjkilométernek legalább 30%-át teljesítette.

g, Minden előírt teljesítménynek, nemzetközi kiállításon is, a kiál-
lító dúcában elért teljesítménynek kell lennie.

h, Sportszövetségi Országos Kiállításon a saját galambok bírálatát 
tartalék bírálóval kell elvégeztetni.

j, Egy tagszövetségből lehetőleg nemenként csak egy bíráló bírálhat.
A Sportszövetségi Bíráló Bizottság minden évben az FCI aktuá-
lis előírás változtatásokat a Szaklapon keresztül közzéteszi.

k, a Bírálóknak a bírálat előtt szakmai eligazítást kell tartani.
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IV. A bírálók szervezete
1./ Sportszövetségi Bíráló Bizottság (továbbá SVB).

A SVB elnökét a Sportszövetség vezetőségválasztó közgyűlése – 
többségi szavazat alapján – választja meg.
Tagjait az elnök javaslata alapján a Sportszövetség Elnöksége vá-
lasztja.
Az elnök a Sportszövetség Elnökségének tagja.
A SVB feladata:
- a vizsgázott bírálók központi nyilvántartása végzettség és lakcím 

szerint.
- Bírálati képzés szervezése, új tanfolyamok indítása és ezekre elő-

adók biztosítása, valamint a vizsgák megszervezése.
- Az FCI bírálatra vonatkozó módosító határozatainak figyelmem-

mel kisérése, és a bírálókkal történő ismertetése.
- két évenként továbbképzést tart valamennyi bíráló részére. Jól 

képzett előadókat biztosít az előadások tartására.
- A Bizottsági tagok között felosztja a területi szövetségeket. Ők 

segítik a területi szövetségek munkáját a kiállítások szervezése 
és rendezése terén, valamint a bírálatok zökkenőmentes lebonyo-
lításában.

- Szervezi és megrendezi az Sportszövetségi Országos Kiállítást.
- Gondoskodik a kétévente megrendezésre kerülő postagalamb 

olimpiára és nemzetközi kiállításra küldött magyar galambok 
összegyűjtéséről, kiszállításáról, majd hazaszállításáról. Ez a 
Sportszövetség székházában történik.

- A kiállítási tárgyak – ketrecek és tartozékai – tárolásáról, karban-
tartásáról és esetenkénti fejújításáról – gondoskodik.

2./ Sportszövetségi Bíráló Testület (továbbiakban SBT).
Tagja lehet minden olyan postagalamb tenyésztő aki a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség valamely tagegyesületének tagja és bíráló 
vizsgát tesz. Ehhez egy tanfolyamot kell elvégeznie, ahol a bírálat-
tal kapcsolatos elméleti és gyakorlati anyagot el kell sajátítania, és 
erről eredményes vizsgát kell tennie.

Bírálói tanfolyamokat általában tagszövetségek szerveznek /ese-
tenként két, vagy több tagszövetség együttesen/. Követelmény, 
hogy az induló létszám legalább 15 fő legyen.
A tanfolyamon részt vehet a jelölt ha:

- aktív tenyésztő
- sporttevékenységben fedhetetlen
- a 18. életévét már betöltötte

A tanfolyam vezetőjét és az előadókat a SBB elnöke nevezi ki.
A jelöltek a tanfolyam vezetőjétől a tananyagot megkapják, mely-
ből az elméleti részt elsajátítják.
A gyakorlati részt az előadások alkalmával, gyakorlati foglalkozá-
sok keretén belül sajátítják el.
Vizsgát bizottság előtt kell letenni, melyet a SBB elnöke jelöl ki.
A vizsga eredményéről a vizsgáztatást végző bizottság a SBB el-
nökét tájékoztatja.
A vizsga alapján:

a./ egyesületi szintű
b./ tagszövetségi szintű
c./ országos szintű

bíráló minősítés adható.
A vizsgabizottság döntése ellen fellebbezésnek nincsen helye.
A vizsgázó sikeres vizsga esetén bírálói igazolványt kap, és auto-
matikusan felveszik a Sportszövetségi Bíráló Testületbe.

A Sportszövetségi Bíráló Testületből a bíráló kizárható ha:
- a szövetségi tagságát valamilyen okból elveszítette,
- az érvényben lévő bírálati irányzatot nem alkalmazza,
- a számára előírt továbbképzésen nem vesz részt,
- postagalambászként súlyos sportetikai vétséget követ el.

Bárdos István s.k.  Molnár Mihály s.k.  Hegedűs István s.k.
        Elnök          Alelnök                       SBB elnök

Elsődíjasok (5. rész) 
Blaskó István - St. Pöltenből 2171 galambból első

Blaskó István-
nak hívnak, 1956-
ban születtem 
Vámosgyörkön, azóta 
is itt élek feleségem-
mel, Zsuzsannával. 
Két gyermekünk van 
István és Szilvike.

Gyerekkorom óta 
szinte mindig voltak 
galambjaim, abba 
kellett hagynom a 
galambászatot kato-
naság és külföldi munka miatt. Néhány éve 
„megtértem” és a családi vállalkozásban ve-
szek részt. Több időt tudok szakítani a ked-
venceimre, és a klasszikus özvegységi mód-
szer meghozta a várt eredményeket. 2010. 
illetve 2011-ben is sikerült kerületi bajnoksá-
gokat nyernem. 2011-ben a Magyar Kupa 9. 
Legjobb Dúca lett az enyém, és megkaptam 
Magyarország Élversenyzője címet. Tavaly 
42 hímmel versenyeztem, és ezekből 17 tel-
jesített legalább 9 helyezést. 

Az állományom Ujházy Pétertől (Érd), Ga-
zsi Károlytól (Tápiószecső), és Pillinger And-
rástól (Gödöllő) származó galambokra épül. 

2011-ben Juhász Gyulától, 
Horváth Istvántól Peller galam-
bokat, Mihalik Józseftől egy 
Verbruggen hímet próbáltam 
beépíteni az állományomba.

A 17-es története igazán mesé-
be illő, Svédországban meghalt 
egy magyar származású galam-
bász Fodor László. Korábban 
galambjai egy része Magyar-
országra került Pócs Tamáshoz 
( V- 3 3 ) , 
i n n e n 

vásároltunk meg két 
darabot. Dr. Ádám Sán-
dornak megmutattuk a 
származási lapjukat, aki 
el sem akarta hinni, hogy 
közeli hozzátartozójának 
talán az utolsó galambjai 
vannak előtte, így szüle-
tett a megegyezés, hogy 
a galambokért cserébe 
visszaad két utódot be-
lőlük. 2009-ben pedig 
megérkezett hozzánk a 
717-es. 

2010
Általános távú tagszövetségi champion 1.
Hosszú távú tagszövetségi champion 1.
Közép távú tagszövetségi champion 1.
Országos sport „G”  8.

2011
Közép távú tagszövetségi champion 1.
Sport „B” országos  2.
FCI Kontinentális Kiállítás  14.
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2668 Patvarc, Mikes Kelemen út 33.

1971-ben szü-
lettem, jelenleg 
gátőrként dolgo-
zom. 2002 óta 
lakom a Balassa-
gyarmat mellett 
lévő Patvarcon 
feleségemmel és 
két lánygyerme-
kemmel.

2005-ben lép-
tem be az E-03, 
majd 2007-ben az 

E-13 Egyesületbe, ahol ma is galambászom. 
Galambszeretetem már gyermekkoromban 
megnyilvánult, viszont 20-as éveimben elhal-
ványodott. Új lakhelyem kertszomszédságá-
ban egy postagalambász lakik, Nándori Lász-
ló, aki költözésem idején elég eredményesen 
röptetett. Vele folytatott beszélgetéseim során 
kedvet kaptam a galambokkal való foglalko-
záshoz, versenyeztetéshez. Első galambjai-
mat 2003-ban, egy másik helyi galambásztól, 
Kecskés Csabától vásároltam, 16 darab fiatalt. 
Ezekből a galambokból egy deres hím és egy 

tarka tojó ma is állományom gerincét alkotják. 
Az állományom alakításához szappanos ga-

lambok, majd Janssen „B. Camphuis” galam-
bok továbbfejlesztett változatait keresztez-
tem. 2010-es évtől pedig Gaby Vandenabeele 
galambokkal próbálkozom. Ezeket a galam-
bokat egyesületi társaimtól, Sári Boldizsár-
tól, Túri Zsolttól, Bagdal Józseftől, Erdélyi 
Róberttől, Nagy Györgytől, sportbarátaimtól 
kaptam. Ezúton is köszönöm önzetlen segít-
ségüket. Az egyesületben a gyűjtés és óra-
bontás baráti hangulatban történik.

Galambjaim kerti dúcban tartom, nagy 
volierrel. Állományom 6 pár tenyészből és 
20 pár versenyzőből áll. Csak hímekkel, öz-
vegyen röptetek. Évente 35 darab fiatalt gyű-
rűzök. Kerületi díjakat szálló galambom a 
08-23-23292 számú, amely egy deres hímtől 
és egy keresztezett Janssen tojótól származik. 
Ebből a családból több, jól szálló galamb is 
származik. 

Takarmányozás: Versenyidőszakban gyári 
keverékek, az év többi napján helyi termelők-
től vásárolt magok. Az egészség megőrzését 
szlovák gyógyszerekkel segítem. Párosítás 
március 8-a körül, a versenyzők egy kicsit 
nevelhetnek fel. Az özvegyitést az utol-

só tréningút után végzem, 8 napos tojásról. 
Versenyidőszakban az özvegyeknél gyűjtés 

napján, reggel emlékeztető repülést végzek 
15 kilométerről. A versenyszezon folyamán a 
galambokon nem megfelelő tüzességet, len-
dületet látok, „egészség rendben”, akkor az 
özvegységet felfüggesztem, a galambok pár-
ba állhatnak, majd 8 napos tojásról újra özve-
gyitek. A galambjaim versenyről való érkezé-
sének rögzítése automata órával történik. 

Köszönöm az újság szerkesztőinek a be-
mutatkozás lehetőségét, eredményes ver-
senyzést kívánok minden Sporttársamnak!

Hering István - Welsből 2133 galambból első

Berencsy István - Komáromból és M.óvárból első
Berencsy István vagyok, Járdánháza 

községben élek. Járdánháza a Borsodi 
medence észak-nyugati csücskében fek-
szik Ózdtól körülbelül 10 km-re, a 25. 
sz. országos főközlekedési út mentén. 
Hegyes, erdős terület tele ragadozókkal.

Az Észak-II. Kerületben a Z-05 Egye-
sület tagjaként versenyzek.

Galambjaim képesek díjrepülésre. Én 
nagyon becsülöm a díjrepülő galambo-
kat, legyen az bárkié is, hiszen a bajnok-
ságokat nem mindig a legjobb tenyész-
tők, versenyzők nyerik. 

Jelentős szerepe van azok megnye-
résében az állomány egészségi állapo-
tának, a szélnek, széljárásnak, az idő-
járásnak, a dúc helyzetének, berepülési 

irányának, tömegvonzásnak, hogy tovább ne is soroljam.
A feltételek egy bajnokság megnyeréséhez ezen a vidéken nem 

minden esetben a legideálisabbak. De egy jó versenynapon jól fel-
készített galambokkal – és nem utolsó sorban – jó időjárási körülmé-
nyek között díjat nyerni lehetséges és ha ezek megvannak, számomra 
mindennél többet jelent.

Galambjaimat totál özvegységi formában röptetem. Tavasszal köl-
tenek 1 pár fiatalt, majd a második pár tojásnál özvegyítek a verse-
nyek kezdetének megfelelően.

Az özvegység beállta után heti rendszerességgel megelőző kezelé-
seket tartok. Nem vagyok híve a sok „ákom-bákomnak”, galambjaim 
csak azt kapják, amire megítélésem szerint szükségük van.

Versenyszezonban a Röhnfried Sport 1-et etetem földimogyorót, 
kendermagot, hántolt napraforgót a verseny erősségétől, hosszától 
függően kiegészítőként ráetetéssel. Versenyek előtt és után saját ke-
veréket kapnak.

Galambjaim, mielőtt kezdődik a kerületi program, 4-5 tréningen 
vesznek részt 5 km-től 40 km-ig.

Özvegyítés után reggel – este a ház körül repülnek kedvük szerint, 
nincs kényszerítőzés (síp, zászló). Verseny közben bemozgató tréning 
csak akkor van, ha szükségét látom.

Nem feltétlen küldöm minden útra galambjaimat.
Szezon végén még kotlanak a tojáson, de már nem nevelnek, mivel 

letojás után kicserélem műtojásra.
A versenyek után november elejéig szabad kijárás van, aztán ne-

menként szétválasztva lezárva március 1-ig a nagy ragadozó veszély 
miatt.

Versenygalambjaim száma évek óta 80 db körül mozog. A 
tenyészgalambok létszáma változó: 70-100 db között mozog, ami ta-
lán soknak tűnik és valójában sok is, de ez van.

Még egy mondatot a ragadozó veszélyről: volt olyan év, hogy a 150 
db felgyűrűzött fiatalból augusztus elején 65 db-ot tudtam összeírni; 
hozzáteszem nem volt tréning, mind a háztól veszett el.

HU-07-08-97151 KK H
1. díj

Mosonmagyaróvárból 3007 
galamb közül

Apja: NL-02-1896453 K H
Peter van Bruegel Janssen
Kl. Kind Jonge Vos

Ősei díjrepülők (Donja 5 alka-
lommal 1.díj)

Anyja: NL-99-1861192 KK T
Bertus Camphuis

Testvére: a 406-os 1998-ban 
Hollandia legjobb középtávú 
galambja

HU-10-26-27132 KK T
1. díj

Komáromból 3545 galamb 
közül

Apja: KK H
telivér Camphuis testvérpár fia

Anyja: KK T
Camphuis X Borgmans

Mindkét Camphuisban benne 
van a 05-ös Wonderboy és apai 
ágról még a James Bond 007-
es
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BURKA JÓZSEF - TAKÁCS RÓBERT 
versenyzőpáros vagyunk, Miskolcon galam-
bászunk a Z-34-es Tagegyesületben a 18-as 
Tagszövetség tagjaként.

Címünk 3531 Miskolc Ruzsini út 14. sz.
Versenyző párosunk 2005-évben alakult. 

Az elmúlt 7 évben nyertünk 3 x Tagszövetsé-
gi Bajnokságot (2008, 2010, 2011) 1 x Zóna-
bajnokságot (2010), illetve 3 x érdemeltük ki 
a MAGYARORSZÁG MESTERVERSENY-
ZŐJE címet (2007, 2008, 2010).

2011 évben alábbi eredményeket értünk el:
• Rövidtávú Csapatbajnokság 2 hely
• Középtávú Csapatbajnokság 1 hely
• Hosszú távú Csapatbajnokság 3 hely
• Miskolc Nagydíj  1 hely
• Avas Kupa  2 hely

• Elsőbefutó Galambok Versenye 2 hely
• Hétvezér Kupa  1 hely
• Tagszövetségi Elit Klub 2 hely
• 2012. Évi Országos Kiállítás
Standard Tojó Országos 4 hely

Állományunk kb. 130 db galambból áll, 
ebből 18 pár a tenyészdúc lakója. Évente sa-
ját célra kb. 90 db fiatalt gyűrűzünk fel. Az 
alapot az alábbi galambok gyerekei, rokonte-
nyésztett utódai alkotják:

• 5991 SKH ( Burka József régi kitűnő ver-
senyzője és kiváló örökítő)

• 04342 SKTaT (Halász Róberttól szárma-
zó Gyerkó vérű madár, kiváló örökítő)

• 14746 KT (Kárpáti Zoltántól való Janssen 
vérű galamb)

• 51789 KKt (egy A. Rodhoff rokonte-
nyésztett galamb Zsiga Gábortól)

Ennek a négy kitűnő galambnak szá-
mos gyereke, unokája nyert díjat, díjakat 
akár a Tagszövetségi, akár Zóna szinten. 
Tenyészdúcunk további lakói 8 db tisztavérű 
Rick Cools galamb. Minden olyan verseny 
galambunkat, ami eredményesen repült, a 
tenyészdúcba tesszük.

Véleményünk szerint csak így tartható 
fenn az eredményesség.

Versenyzési módszerünk:

Totál özvegységben versenyzünk, hímek 
- tojók egyaránt utaznak, galamb csak kivé-
teles esetben marad itthon. Egyéveseinket is 
végig küldjük a Tagszövetségi programon.

Galambjaink napi két tréninggel készülnek 
a versenyekre, reggel és este 1-1 óra előírt 
program. Egészségüket egy átfogó prog-
ram alapján saját magunk állítjuk össze és 
ez alapján kezeljük őket egész évben. Úgy 
gondoljuk, hogy az eddig elért eredmények 
minket igazolnak.

2011. évben eredményes galambjaink:
• 93129 KT Rövidtávú champion 1. hely

Középtávú champion 5. hely
Hosszú távú champion 5. hely
Tagszöv. Ász galambja 1. hely (13 út - 13 hely)

• 93116 KKT Rövidtávú champion 2. hely
Tagszövetség Ász galambja 6. hely (10 hely)

• 93047 KT Tagszövetség Ász galambja 3. 
hely (11 hely)
• 06066 KCSH Tagszövetség Ász galambja 
7. hely (10 hely)

Mindenkinek sok sikert és eredményes 
galambászatot kívánunk.

Tisztelettel:
Burka József  Takács Róbert
4 x Orsz. Mesterver. 3 x Orsz. Mesterver.
20/263-6933  20/917-0476

Józsa János vagyok, Cegléd, Kinizsi u. 32. 
szám alatt élek (tel: 30/938-7846) feleségem-
mel Margóval, Zoltán és Csaba fiaimmal, 
menyeimmel és Ádámka unokámmal.

A Szolnok és környéke tagszövetség és 
A-02 egyesületben versenyzek. A Tagszö-
vetség és az egyesület is igen nagy létszám-
mal versenyez, országos szinten is tekintélyt 
vívott ki magának versenyeredményeivel. 
Nagyra becsülöm a kerületünk vezetőinek 
munkáját és szaktudását. Tagtársaimmal ki-
váló a kapcsolatom, egyesületünkben elnök-
helyettesi (titkár) feladatot látok el, ezúton is 
köszönöm a tagság bizalmát.

Az Évkönyvben való bemutatkozásom alkal-
mával állományom eredetét már bemutattam.

2011-es versenyek sikerességét közepesnek 
ítélem meg, továbbra is a sprint versenytávot 
szorgalmaztam, ahol galambjaim újra bizo-
nyítottak. Több élhelyezésem volt, többek 
között Kremsből 342 km-ről Tagszövetség 
1-2-3 helyezés. Az első galamb a HU-10-D-
258429 kék hím, eredetét tekintve Koopman 
x Pouw „DeKlak” galamb, több testvére is je-
leskedik versenyeken. Sprint csapatverseny-
be Tagszövetségi 3. helyezett lettem, igaz 
csak minimális pontszámmal maradtam le az 
első helyről. Az egyesületi és a röpcsoporti 
csapatbajnokságot sikerült megnyerni.

A Fiatalok versenyén az időjárás szintén az 
északabbra lakó sporttársaknak kedvezett, de 
galambjaim itt is bőven okoztak örömet he-
lyezésükkel. Például: a HU-111-D-372152-
es kék hím már az első úton 3705 galamb-

létszámból Győr feleresztési helyről (171 
km) Tagszövetségben 1. helyezést szállt. Ezt 
a galambot tovább nem is küldtem, remélem 
a 2012-es versenyszezonban meghálálja. A 
galamb származása: Eijerkamp, Van Loon-
Janssen x Olimpiás galambom lánya. A fia-
talok csapatbajnokságában az első 10 csapat 
nagyon szorosan végzett egymástól. Én az 
5. lettem igaz csak 15 ponttal maradva le az 
első helyről. Ezért szoktam mondani egy kis 
szerencse is kell a bajnokság megnyeréséhez. 
Örülök, ha a csapatversenyben elöl végzek, 
de igazán az az öröm számomra, ha nagy lét-
számnál van élhelyezet galambom.

Egyébként galambjaimat „Özvegy” mód-
szerrel röptetem és csak a hímek versenyez-
nek. 50 özvegyhím van elhelyezve 2 db 4 m 
x 2,5 m dúcba. 15 pár tenyész pótolja a ver-
senyállományomat.

Felkészítési módszerem igen változó, mert 

megfigyelés során döntöm el, mit fogok adni 
galambjaimnak. Takarmány minőségére na-
gyon vigyázok, és többféle takarmányt keve-
rek. Versele-Laga, Beyers, külön kukorica, nap-
raforgó, bükköny, kendermag hozzáadásával.

Versenyről való érkezéskor mézes teát 
kapnak normál eleséggel (csak keveset). Má-
sodik itatásnál trichomonas elleni kezelés a 
2. héten légzőszerv elleni betegség megelő-
zéses kezelés, 3. héten csak tiszta víz (persze 
ha nem látok problémát).

Versenyek közben nem használok antibioti-
kumot, csak ha nagy fertőzés lépne fel. Szeren-
csére az utolsó években ilyen nem fordult elő. 
Több évig a Belgica De Weerd terméket hasz-
náltam, melyben Pintér Ferenc sokat segített 
tanácsával. Az utóbbi két évben programom-
hoz kapcsoltam Vétek János által forgalmazott 
Giantel BV terméket igen jó eredménnyel. 
Köszönöm mindkettőjük segítségét.

Munkahelyi elfoglaltságom végett hét-
közi tréninget nem alkalmazok. A 2012-es 
versenyévben nem is lesz rá szükség, mert a 
Tagszövetség vezetése szervezésének jóvol-
tából hét közben is „hétközi formába hozó” 
utak lettek bevezetve. Sokunkat régen fog-
lalkoztatott ez a gondolat, és örülünk, hogy 
valóra vált.

Minden sportbarátomnak jó versenyzést 
kívánok.

Józsa János
Mesterversenyző

Józsa János - Győrből 3705 galambból első

Burka-Takács - Jihlavából 2039 galambból első
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Olimpiás lábgyűrűs galambok versenye
Teplic-Cinovec és Berlin feleresztési helyekről

Immár 3 éve, hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség rend-
szeresítette a piros-fehér-zöld színű lábgyűrűt, melyből első alkalom-
mal minden sportszövetségi tag 1 (egy) darabot vehetett alanyi jogon, 
majd a következő években lehetőség nyílt arra, hogy egyesületen, tag-
szövetségen belül egymástól átvegyék a gyűrűket, mígnem 2012 évtől 
minden galambász annyit rendel, amennyit akar.

Az első évben kiadott lábgyűrűk felhasználásra kerültek, de a fel-
gyűrűzött fiatalok kb. 30 %-a „elveszett”! ragadozó madarak, zug 
galambászok, galambcsiszárok kezébe ill. dúcaiba kerültek. Ritka 
kivétel volt, hogy berepült galambként jelentették ill. a berepülést kö-
vetően vízzel, élelemmel ellátták, majd szabadon engedték.

E lábgyűrűs galamboknak 2012 évben, a LONDONI OLIMPIA 
megnyitása előtt, versenyt rendeztek. Külön az egy éves, külön a ket-
tő éves galambok részére.

A versenyek TEPLIC-CINOVEC és BERLIN feleresztési hellyel 
kerültek kiírásra.

A galambok begyűjtését – déli, keleti, nyugati és a közép-ma-
gyarországi részről a Szövetség időben – most már a verseny vé-
geztével kijelenthetjük, – jól megszervezte.

2012. július 20-án Esztergomban a galambok begyűjtését Konrád Já-
nos a 16 Tsz. Elnöke irányította. A galambok elszállítását Bárdos István 
Szövetségünk Elnöke végezte. Esztergomból Budapestre a Népstadi-
onhoz mentünk, ott felvettük a Nyíregyházai gyűjtőcsoporttól felhozott 
galambokat. A galambok átrakodása rendben megtörtént.

Budapestről a Győrszentiváni gyűjtőhelyre indultunk. Útközben 
utolértük Belák Ottó szállító kocsiját. Ők a Tatabányai gyűjtőhelyen 
vették fel a galambokat.

Győrszentivánban már vártak bennünket. Nagy Gábor, Markó De-
zső, Kustyán Tamás és galambásztársai segítettek a kocsikból kipa-
kolni és a galambok itatása megtörtént. Mindegyik ketrecben lévő 
galamb kedvére ihatott és ittak is.

Közben megérkezett Molnár Mihály Alelnök is, aki az Alföldi, a 
Hódmezővásárhely és Székesfehérvár környéki galambokat hozta. 
Vas-Zala megye galambjait ifj. Tarczi Ferenc sporttárs a 14. Tagszö-
vetség elnöke hozta.

Győrszentivánból a két versenyre nevezett galambokkal elindul-
tunk Szlovákiába. Dunaszerdahely volt az úti célunk. 

21-én kora reggel minden galambot kézbe vettünk. A galamb gyű-
rűszámát külön jk.-be vettük, majd a galamb szárnyának vezértollaira 
egy bélyegző lenyomatot tettünk.

Az egyéves galambok, amelyek TEPLIC-CINOVEC starthelyre 
voltak nevezve az „OLIMPIA-TELICE” bélyegzőt kapták, míg a 2 
éves galambok, amelyek BERLINBE kerültek nevezésre az „OLIM-
PIA BERLIN” feliratú bélyegzőlenyomatot kapták. Ezen kívül a 
bélyegző lenyomat tartalmazott kis számot /1/ /3/ és repülő galamb-
mintát.

A galambok szárnyai lebélyegzéséről a galambokat nevező sport-
társak nem tudtak.

Jó iramban haladtunk és este 17 órára Cinovecbe a starthelyre ér-
keztünk. E starthelyre érkező galambokat biztonságos helyre helyez-
tük és a közeli turistaházba elintéztük a Cinoveci startot vezénylő 
sporttársak szállását.

A galambok térfigyelő rendszerrel ellátott fedett parkolóban várták 
a másnapi startot.

Berlin külső gyűrűjéhez tartozó starthelyre érkeztünk 20 órakor. 
Első dolgunk volt, hogy a galambokat megetettük és megitattuk.

Másnap hajnalban korán ébredtünk, időjárást egyeztettünk, a kije-
lölt starthelyen. A starthely egy nagy rét, sík terület, vitorlázó repülő-
tér. Előzőleg innen engedett a Pannon Maraton Klub és az FCI Berlini 
versenyét is innen tervezték.

Pontban 06,45 órakor Bárdos István kinyitotta az ajtókat. Ga-
lambjaink gyorsan kijöttek a ketrecekből és egy kifli formájú ívet 
húzva rögtön elindultak Magyarország irányába.

Felhívtuk a CINOVEC-nél lévő sporttársakat Molnár Mihály azt a 
tájékoztatást adta, hogy esik az eső. Nem enged még, de már tisztul az 
ég és enyhe északi-északnyugati szél fúj.

Útközben Molnár Mihály tájékoztatott bennünket, hogy 08,45 
órakor a CINOVECi galambok is rendben útnak indultak.

Jó ütemben haladtunk az autópályán. Útközben sehol sem volt eső, 
de még esőcsepp sem. Rendkívül kellemes idő volt 15-18 fok Cel-
sius, igazi galambversenyre való idő!!

Telefonon állandó kapcsolatban voltunk Belák Ottóval és Pethő 
Attilával, így tudtuk mi a helyzet Magyarországon, mikor hon-
nan, ki jelentett galamb érkezést!!

A Magyar Postagalamb Sportszövetség honlapján megtalálható 
az e két versenyre nevezett galambok száma és a versenyekről 
érkezett galambok és tulajdonosainak a neve.

A galambok értékelése zónánként történik - 3 zóna - és zónánként 
az első 36 helyezett kap díjat. Mindenki nagy figyelemmel várja a 
kész listákat.

Most már elmondhatjuk, mindkettő verseny jól sikerült. A ver-
seny szervezésében és lebonyolításában résztvevők jó munkát vé-
geztek és az időjárás is kedvünkbe járt.

A galambok ellátása – itatás, etetés – példaszerű, a szállításuk 
is megfelelő volt.

A starthelyek kiválasztása, a startidő meghatározása mind-
mind a galambok érdekében történt.

Cinovec-Teplice
                                   Ind.Teny             Ind.Gal         Helyezve %
I. zóna   77 128 26
II. zóna 111 215 43
III. zóna   52 79 16
Országos 240 422 84

I. Zóna:
1. Rózsás István Y05 Hu-11-Olim-08365 T 1512,40
2. Kovács Gábor C08 Hu-11-Olim-07835 H 1494,17
3. Meleg András C08 Hu-11-Olim-07882 T 1475,82
4. Lovasi Tamás C01 Hu-11-Olim-07811 H 1463,92
5. Kovács József F33 Hu-11-Olim-07799 T 1463,51

II. Zóna:
1. Tóth Ferenc Y05 Hu-11-Olim-10924 T 1489,27
2. Zsolnai Sándor L08 Hu-11-Olim-09491 H 1450,57
3. Tóth Ferenc Y05 Hu-11-Olim-10938 T 1434,45
4. Kancsár Ferenc A21 Hu-11-Olim-05859 H 1428,39
5. Egri István A58 Hu-11-Olim-08616 H 1414,35

III. Zóna:
1. Barna Miklós és Ákos U01 Hu-11-Olim-06578 H 1307,59
2. Galaczi Sándor L07 Hu-11-Olim-09477 T 1288,22
3. Kádár József N04 Hu-11-Olim-09681 T 1277,11
4. Galaczi Sándor L07 Hu-11-Olim-09475 H 1274,33
5. Lajkó Gyula N05 Hu-11-Olim-11030 H 1272,69

Berlin
                                   Ind.Teny            Ind.Gal         Helyezve %
I. zóna 109 165 33
II. zóna   77 94 19
III. zóna   16 20 4
Országos 202 279 56

I. Zóna:
1. Fekete Lajos és Fia H05 Hu-10-Olim-2731 T 1388,62
2. Pintér és Fiai A48 Hu-10-Olim-0367 T 1387,92
3. Horváth Péter F13 Hu-10-Olim-2085 H 1382,08
4. Domonkos Csaba F30 Hu-10-Olim-1981 H 1376,95
5. Gyimesi Péter C08 Hu-10-Olim-2340 H 1370,73

II. Zóna:
1. Vizi János N04 Hu-10-Olim-4204 T 1345,56
2. Adorjáni Mózes István L02 Hu-10-Olim-2812 T 1337,38
3. Prokop János ifj. Z28 Hu-10-Olim-4601 H 1328,94
4. Zsolnai Sándor L08 Hu-10-Olim-3912 T 1313,30
5. Gál László N11 Hu-10-Olim-0769 H 1283,54

III. Zóna:
1. Arany László és Fanni U01 Hu-10-Olim-0995 T 1170,59
2. Ürge Ágoston U18 Hu-10-Olim-1091 H 1067,67
3. Torzsás Tamás T17 Hu-10-Olim-5086 H   998,48
4. Kiss Ferenc P02 Hu-10-Olim-1038 H   840,69

r  -ó
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Kalina Andrásnak hívnak, 14 éves va-
gyok szüleimmel és nővéremmel a Pest-
megyei Vasad községben élek. A helyi álta-
lános iskola 8. osztályos tanulója vagyok. 

A galambászatot az édesapám unoka bá-
tyának a segítségével kezdtem, kit Szöcs Jó-
zsefnek hívnak, tőle kaptam az első galamb-
jaimat. 2010 februárjától vagyok a Monori 
A-06 egyesület tagja. Az egyesületnél nagy 
szeretettel és segítőkészséggel fogadtak a 
tagok. Belépésemtől fogva nagy támogatást 
kaptam Kiss Kálmántól az akkori elnökünk-
től, aki sajnos a következő évben elhunyt. 

Nem panaszkodhatom a fogadtatásra, 
mert több tag is növelte galambállományom színvonalát: Szöcs Jó-
zsef (Isaszeg), Bolyán Antal, Szabó Kálmán, Tóth Lajos, Kajli József, 
Marton István,  Kiss Kálmán és  Monori Sándor, sajnos két utób-
bi sporttárs már elhunyt. 

2010-es évi fiatalok versenyén indultam volna először, ha egy félresi-
került magántréningen csapatom 80%-a nem veszett volna el, ezért 2010-

es eredményeim sajnos nincsenek. A következő évben ennél fogva nem 
tudtam indulni az öregek versenyén. 2011-ben indultam a fiatalok ver-
senyén, de órahiba miatt nem értem el eredményt (egyébként jó helyen 
szerepelt volna két galambom: Hu 2011-17-36420, Hu 2011-17-36403). 

Ez évben indultam a Balatonfőkajári teszttelep 10 éves jubileumi ver-
senyén. A fiatal galambászok között nemzetközi 8. helyezést értem el. 

Bizakodó vagyok a 2012-es évben, ahol szeretnék több eredményt elérni. 
Végezetül szeretném megköszönni mindazoknak, akik segítették 

eddigi pályafutásomat, elsősorban szüleimnek az anyagiakban való 
segítségét és Szöcs Józsefnek sok hasznos tanácsot, galambokat és a 
versenyzésben való segítséget.

Lengyel Ármin vagyok, 
Jászárokszálláson lakom. 1997.

jún.14.-én születtem most 14 éves va-
gyok és a helyi Általános iskola 8. év-
folyamára járok. 

2005 óta foglalkozom galambokkal. 
Tagja vagyok a R-03 egyesületnek. 
A galambdúcom a padláson találha-
tó. Sajnos eredményekről nem tudok 
beszámolni, mert még nem röptettem 
galambjaimat, véleményem szerint 
még nem elég jók. Igyekszem minél 
jobb egyedeket tenyészteni, beszerez-

ni. Nagypapám segít 
elsősorban főleg ha a 
galambok helyét kell 
barkácsolni. Nagyon 
nagy támogatást kapok 
a szüleimtől is, örül-
nek neki, hogy ennyire 
szeretem a galambo-
kat. Állományom elég 
csekély mindössze 30 
galamb. Reményke-
dem minél hamarabb 
jó madarakat tudok versenybe állítani. Üdvüzlettel Lengyel Ármin! 

Fiatal galambászok - (7. rész)

Hu 2011-17-36420 kcsh Hu 2011-17-36403 kkcsh

Ki ne hallott volna már a posta-
galambokról? A gyorsan és kitar-
tóan - akár több száz kilométert 
is - repülni tudó madarak tartása 
Pesterzsébeten is egyre kedvel-
tebb. A postagalambászokhoz fo-
lyamatosan csatlakozhat, akinek 
kedve és persze galambja van.

A postagalambtartás Belgium-
ból indult útjára 1815-ben, és mára 
az egész világon hódolnak ennek a 
kedves és elsőre talán fura hobbinak, 
amely egyben sport is. Ez alól Pester-
zsébet sem kivétel: minden hónap első 
és harmadik hétfőjén este 18 és 20 óra 
között a Csiliben gyűlnek össze a ke-
rületi postagalambászok. Vezetőjük, 

Varga József szerint ez a kedvtelés megnyugtatja, kikapcsolja az embert.
- A kerület-postagalambászai vagyunk, régóta tenyésztünk madara-

kat, versenyeztetjük is őket. Időről időre a művelődési házban jövünk 
össze, aki szeretne, csatlakozhat hozzánk - magyarázza Varga József. 
- Ennek a hobbinak a lényege a galambok tartása, nevelése, aztán per-
sze az, hogy minél jobb eredményt érjünk el egy-egy versenyen. Min-
den évben tavasztól július elejéig versenyeztetünk, 180 kilométertől 

kezdve egészen akár 6-800 kilométerig is repülnek a madaraink.
S hogy kiből válhat jó postagalambász?
- Aki közénk jönne, legyen erzsébeti, legyen postagalambja, és ki-

tartása, kedve a reptetéshez - mondja nevetve Varga József. - Mi per-
sze mindenben segítünk, ezért akár teljesen kezdők is jöhetnek! El-
mondjuk, megmutatjuk, mit hogyan kell csinálni, mit egyen a madár, 
milyen dúc kell neki, sorolhatnám. Ezek nagyon fontosak, hiszen a 
galambok egészségügyi állapotára legalább annyira figyelni kell, mint 
az emberére. Az állatok 15-16 évig is élhetnek, de versenyezni csak 
4-5 éven keresztül tudnak. Akkor vannak a legjobb formában.

A postagalambok annyira népszerűek, hogy a londoni olimpián 
is ott lesznek: 2012-
ben innen indítanak 
útra számos madarat, 
amelyek több száz ki-
lométeren keresztül 
versenyeznek majd. 
A belga, holland, né-
met és más nemzeti-
ségű versenyzők közt 
természetesen helyet 
kapnak a magyarok is.

csd
(megjelent A Helyi Téma 2012.01.18-i számában)

József kedvenc madarával

Megnyugtat a különös hobbi 
Versenyeztess postagalambot!
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Elsöprő sikerek a Kustyán-Ayurveda  
postagalamb tenyészetből

A versenyző postagalambászok részé-
re javasolt indiai ayurvedikus készítmé-
nyek (Stresroak, Superliv, Diaroak és 
Charmil) egyre több hazai galambász 
versenyre felkészítő eszköztárának 
szerves részét képezik. Az évről-évre 
növekvő érdeklődés köszönhető annak, 
hogy rendkívül hatékony, 100%-ban 
természetes alapanyagokból gyártott, 
különleges összetételű, speciális gyógy-
hatással rendelkező, ugyanakkor elérhe-
tő árú készítményekről van szó, melyek 
egytől-egyig rendelkeznek a szükséges 
hatósági bevizsgálásokkal és engedé-
lyekkel. 

A Garuda Trade Kft. az idei verseny-
szezon elején úgy döntött, hogy támoga-
tásában részesít egy az Ayurveda posta-
galambász készítményeket hosszú évek 
óta alkalmazó galambászt, létrehozva ez-
zel az első magyar Ayurveda verseny-
dúcot. A korábban megkezdett szakmai 
együttműködés így egy még magasabb 
szintre emelkedhetett Kustyán Tamás-
sal, az F02 Győrszentiváni Egyesület 
háromszoros olimpiai helyezett tagjával. 

Az együttműködés sikerét, és a ké-
szítmények rendkívüli hatékonyságát 
bizonyítják az elsöprő sikereket hozó 
szezon eleji versenyek, melyek helye-
zési listájából az alábbiakban szeretnénk 
idézni:

Győr és Környéke Tagszövetség, 
Audi rcs., 04 verseny (feleresztés helye: 
Ricsány, feleresztés ideje: 2012.05.13 
06:30, 712 küldött galamb): a díjlistán 
szereplő 142 galamb közül 35 (vagyis 
25%) a Kustyán-Ayurveda dúcból való. 
Elért helyezések: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 
11, 16, 20, 26, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 49, 
53, 58, 71, 78, 85, 90, 98, 99, 100, 101, 
104, 106, 107, 125, 126.

Győr és Környéke Tagszövetség, 
Audi rcs., 06 verseny (feleresztés he-
lye: Prága (Belice), feleresztés ideje: 
2012.05.27 05:45, 548 küldött galamb): 
a díjlistán szereplő 110 galamb közül 34 
(vagyis 30%) a Kustyán-Ayurveda dúc-
ból való. Elért helyezések: 1, 2, 3, 5, 6, 
7, 8, 10, 14, 15, 16, 18, 23, 27, 29, 30, 32, 
41, 42, 47, 49, 50, 55, 56, 61, 64, 67, 73, 
74, 91, 93, 94, 95, 108. helyek. 

Győr és Környéke Tagszövetség, 
Audi rcs., 07 verseny (feleresztés helye: 

Cinovec, feleresztés ideje: 2012.06.03 
05:30, 543 küldött galamb): a díjlistán 
szereplő 109 galamb közül 22 (vagyis 
20%) a Kustyán-Ayurveda dúcból való. 
Elért helyezések: 2,3,4,5,6,7, 9,10,11, 
13, 18, 20, 27, 28, 29, 34, 46, 69, 79, 80, 
81, 92 és 107. helyek. 

A Kustyán-Ayurveda dúc összefog-
laló legjobb eredményei: Audi kupa 
1-7. versenyben 5 db 1 díj, 6 db 2. díj, 6 
db 3. díj, 5 db 4. díj, 5 db 5. díj.  

A hivatalos eredménylisták letölthetők 
az F02 Szövetség honlapjáról is.

Az alábbiakban szeretnénk minden 
sporttárssal megosztani még egyszer 
Kustyán Tamás korábban, a Postaga-
lambsport 2009. márciusi számában 
megjelent írását, melyben leírta tapasz-
talatait az Ayurveda galambász készít-
mények használatára vonatkozóan:

Kustyán Tamás háromszoros olimpi-
ai helyezett sokéves gyakorlati tapasz-
talatai az ayurvedikus gyógynövény-
alapú szerek használata és adagolása 
terén postagalambok esetében

Stresroak itatófolyadék (immunerő-
sítő és hőstressz elleni készítmény)

Jó ellenálló képességet ad a ga-
lamboknak; kiváló immunerősítő. 
Stresszhelyzetekben kifejezetten aján-
lom használatát! A kis galambok ne-
velésében is nagy szerepe van nálam. 
Használatával szinte teljesen ki van 
zárva, hogy a tojások üresek legyenek. 
Versenygalamboknál nagy előszeretettel 
használom, de én nem a vízbe, hanem a 
takarmányra teszem az előírt adagot, mi-
vel tapasztalatom szerint nagy nyári me-
legben a készítmény egy óra alatt megfe-
ketedik a vízbe adagolva, és így már nem 
szívesen fogyasztják a galambok. Az 
eleségre téve viszont mindjárt megeszik 
a galambok. Csütörtök reggel és este te-
szem a takarmányra, és még péntek reg-
gel is adagolom. A Stresroakot egy kevés 
vízzel hígítva viszem fel a takarmányra, 
amit rögtön a galambok elé szórok. 

Nagy melegben igen jók a tapaszta-
lataim használatával, főleg nehéz ver-
senyekkor nagyon nagyot repültek a 
készítmény használatával galambjaim. 
Hogy egy konkrét példát említsek: 2008-
ban Eisenachból 40 küldött galambom-

ból nagy melegben, nehéz versenykörül-
mények között 30 kerületi helyezést ért 
el, és a Győri Tagszövetségben csoport 
első és második helyezéseket hozott. A 
Stresroakból 7,5 ml 100 galamb egyszeri 
adagja. 

Superliv itatófolyadék (májvédő, 
anyagcsere-szabályozó, és toxinok el-
leni szer)

Nagy előszeretettel használom a 
Superliv itatófolyadékot is egész évben. 
A galambok teltek, fényes tollúak, és fő-
leg könnyűek lesznek tőle. Szép, egész-
séges fiatalok nevelődnek használatával. 
Elősegíti a méreganyagok távozását a 
szervezetből a versenyidőszakban. Ga-
lambjaim – úgy a tenyészek, mint a ver-
senymadaraim – hétfő reggel és este, 
majd kedd reggel isszák. A Superlivből 
10 ml 100 galamb egyszeri adagja. 

Diaroak por (hasmenés elleni gyógy-
növényes készítmény)

Nagyon jó szernek tartom. Hétfőn és 
kedden tiszta, pormentes takarmányra 
viszem fel, általában fokhagyma olajjal. 
Használatával a galambok széklete kivá-
ló, és sok a pehelytoll a dúcban. Verse-
nyek után rendkívül gyorsan rendbe te-
szi a galambok emésztését. Szinte egész 
évben folyamatosan alkalmazom a ké-
szítményt. Egy tasak (30 g) 100 galamb 
egyszeri adagja. 

Összegezve: ezután is előszeretettel 
fogom alkalmazni az Ayurveda terméke-
ket. A termékek használatának további 
részleteiről versenytársaimnak szívesen 
adok további tanácsot, felvilágosítást.

Kustyán Tamás
F02 Győrszentiváni Egyesület
9011 Győr, Kálmán Imre u. 20.

Telefon: 0630/494-0068

Minden sporttársnak sikeres további 
2012-es versenyszezont kívánunk!

Összeállította: 
Csorba Katalin
Termékfelelős

Garuda Trade Kft.
Tel: 061-331-2316

E-mail: garuda@garuda.hu 
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National Geographic hírei 
A galambok „kiszagolják” a hazafelé vezető utat

TERMéSZET 

A tudósok leleplezték a galambok azon 
figyelemre méltó képességének titkát, hogy 
miként tudnak több száz kilométerről is pon-
tosan hazatalálni. Kiderült, hogy a szaglásuk 
vezeti haza őket. 

A kutatók azt tapasztalták, hogy a galam-
bok „szagtérképeket” készítenek a környe-
zetükről, és ezt használják fel a tájékozódá-
sukhoz. Ez felváltja azt az eddigi elképzelést, 
miszerint a navigációhoz a Föld mágneses 
mezejének csekély változásait aknázzák ki.

„Ez a vizsgálat azért jelentős, mert első íz-
ben vizsgálta egymás mellett a mágneses és a 
szagérzékelést” – mondta a kutatás vezetője, 
Anna Gagliardo a Pisai Egyetemről.

Annak kiderítése, hogy a madaraknak van 
egy olfaktorikus (szaglószervi) helymegha-
tározó rendszerük, a legújabb meglepő fel-
fedezés a madárvonulással kapcsolatban. A 
madarak többek közt például pontosan tud-
ják, hol ehetik tele magukat bogyókkal vagy 
rovarokkal, hogy meghízzanak a hosszú re-
pülések előtt, és egyes fajok fölismerik a csil-

lagképeket is, ami lehetővé teszi az éjszakai 
repülést.

A pisai kísérletekben Gagliardo – aki az 
Aucklandi Egyetem munkatársával, Martin 
Wilddal dolgozott együtt – egy 2004-ben 
végzett vizsgálat-sorozatot vett alapul, amely 
kimutatta, hogy a galambok képesek érzékel-
ni a mágneses mezőket. A kutatónő úgy okos-
kodott, hogy e képesség megléte még nem 
jelenti szükségszerűen azt, hogy ténylegesen 
használják is a madarak.

A kutatás során 24 fiatal postagalambban 
elvágta a szagjeleket az agyba szállító ide-
geket. Másik 24 galambban a háromosztatú 
ideg (nervus trigeminus) folytonosságát sza-
kította meg. Ez az ideg azzal a területtel áll 
kapcsolatban, ahol az agy a mágneses mező 
változásait detektálja.

A 48 madarat 50 kilométerre engedték el az 
otthonukat jelentő padlásuktól. Azok a mada-
rak, amelyeket megfosztottak a mágneses 
mező érzékelésének képességétől, egy híján 
valamennyien hazatértek 24 órán belül. Ez 
azt jelezte, hogy nem a mágneses mező érzé-
kelése segítette őket a navigálásban. Azok a 
madarak azonban, amelyeket a szaglóképes-

ségüktől fosztottak meg, a szélrózsa minden 
irányába szétrepültek Észak-Olaszországban. 
Csupán négy jutott haza.

Gagliardo és csoportja ebből azt a követ-
keztetést vonta le, hogy a galambok a szagok 
mintázataként értelmezik a tájat.

Az évről évre útra kelő vándormadarak na-
vigációja még mindig jelentős vitákat vált ki 
a tudósok között. Egyes elméletek szerint, a 
madarak vizuálisan emlékeznek a tájra, amely 
fölött átrepülnek; más fajok a Föld mágneses 
erővonalait követik; az éjszaka repülők pedig 
emlékeznek az égbolt csillagtérképére.

Annak fölfedezése azonban, hogy a ga-
lambok képesek kiaknázni a szaglást a 
tájékozódásban, azért is fontos, mert e 
madarak navigációs képessége az egyik 
legkifinomultabb a természetben. A posta-
galambok kiemelkedő eredményeket érnek 
el abban, hogy hazatalálnak, amikor isme-
retlen helyeken bocsátják őket szabadon. 
Az eddigi ismeretekből kiindulva, igen 
meglepő, hogy ezt a pontosságot a szaglás 
segítségével érik el.

2011.08.01.

A galamb nem felejt
TuDOMÁNy 

Újabb kutatások szerint a vadon élő, nem 
idomított galambok képesek felismerni az 
embert, és az sem téveszti meg őket, ha az 
illető ruhát cserél.

 
A kutatók kimutatták, hogy a városi ga-

lambok képesek a személyek felismerésére, 
feltehetően az arc jellegzetességei alapján. E 
galambokat korábban soha nem fogták be.

Az eredményeket a Kísérleti Biológiai 
Társaság (SEB) éves konferenciáján, július 
3-án ismertették Glasgow-ban.

Bár a laboratóriumban betanított galam-
bok rendkívüli megfigyelőképessége már is-
mert volt, ez az első kutatás, amely hasonló 
képességet mutatott ki nem betanított, vad 
galamboknál.

Egy Párizs központjában lévő parkban két 
hasonló alkatú és bőrszínű, de eltérő színű 
laboratóriumi köpenyt viselő kutató rendsze-
resen etette a galambokat. Egyikük figyel-
men kívül hagyta a madarakat és hagyta őket 
nyugodtan enni. A másik ellenségesen visel-
kedett, és elkergette őket. Ezt követően egy 
ideig egyikük sem háborgatta a galambokat.

A többször megismételt kísérlet azt mu-
tatta, hogy a galambok képesek felismerni a 

személyeket: a továbbiakban is elkerülték az 
ellenségesen viselkedő kutatót akkor is, ami-
kor az már nem hessegette el őket. Később a 
kutatók köpenyt cseréltek, ám ez sem zavarta 
össze a galambokat: továbbra is kitértek az 
elől a kutató elől, aki kezdetben ellenséges 
volt.

„A galambok valószínűleg az arcukról 
ismerték fel a kutatókat, hiszen mindkettő 
nőnemű, azonos korú, testalkatú és bőrszínű 
volt” – mondja Dalia Bovet, a tanulmány társ-
szerzője a Paris Ouest Nanterre La Défense 
Egyetemről.

„Érdekes módon a galambok idomítás 
nélkül is rögtön a 
legsajátosabb jelleg-
zetesség (feltehetően 
az arcvonások) alap-
ján azonosították a 
személyeket, ahelyett 
hogy a testüket 90 
százalékban elfedő 
laboratóriumi köpeny 
színére hagyatkoztak 
volna.”

Úgy tűnik, a galam-
bok tudták, hogy a ru-
haszín nem a legjobb 
módja az emberek 

megkülönböztetésének. Ez arra utal, hogy 
kifejlődött bennük a képesség, hogyan tegye-
nek különbséget emberek között. Ez talán a 
hosszú emberközelség során alakulhatott ki 
bennük: az ember nagyon korán háziasította 
a galambot, több madár pedig évek óta városi 
környezetben él.

A további kutatások során arra keresik a 
választ, hogy a galambok tanulás útján tesz-
nek szert az ember felismerésének képessé-
gére vagy genetikai alapon.

Forrás: Terra Daily
2011.08.08.

Figyelem! Szuper akció a Póker Teszttelepen

2012-es Derby záró versenyünkön szeptember 23-án vasárnap.
Az idei fiatalokból vásárt rendezünk 2 db vásárlása esetén 5000  
Ft, 4 db 8000 Ft, 10 db 15000 Ft. Nagy tenyészértékű külföldi 
galambok vására a készlet erejéig. 
Az eredmények minket igazolnak, 2 év alatt 3 tagszövetségi baj-
nokság, közte a 2012. évi ÁLTALÁNOS tagszövetségi bajnoki 
cím.
Bővebb információ www.postagalambok.com honlapunkon. 

Minden tenyésztőtársat és érdeklődőt szeretettel vár a rendező 
bizottság.

SZuPER TOMBOLÁT SZERVEZÜNK A ZÁRÓ VERSE-
NyÜNKÖN.
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Hogyan érzékelik a galambok az időt?
TERMéSZET 

Kanadai kutatók arra keresték a választ, 
hogy a galambok vajon miként érzékelik a 
rövid és hosszabb időtartamok közti különb-
séget. Úgy tűnik, másképp, mint mi…

A Western Ontario London Egyetem kuta-
tói érdekes kísérletet végeztek galambokon. 
1-16 másodperces fényingereket (és juta-
lomfalatokat) alkalmazva megtanították a 
madaraknak, hogy ha a lámpa 8 másodpercig 
vagy annál rövidebb ideig világít, egy piros 

kulcsot bökjenek meg a csőrükkel, ha pedig 
9 másodpercig vagy annál hosszabban, egy 
zöldet. 

Ezek után 2-32 másodperc időtartamú 
fényingerek alkalmazása során megfigyel-
ték, hogy a galambok mikor melyik kulcsot 
érintik. Lineáris logika alapján az az elvárha-
tó, hogy körülbelül 8-9 másodpercnyi inger 
alatt a rövid, efölött a hosszú ingert jelképező 
kulcsot bökik meg, és az 1-től 16-ig terjedő 
skála közepén gyakrabban tévesztenek, mint 
a két szélén. Ez azonban nem így történt.

9 illetve 10 másodperces inger esetén na-

gyobb találati aránnyal dolgoztak a galam-
bok, mint 7 és 8 másodpercnél, és 1-4 má-
sodpercnél gyakrabban sorolták a megfelelő 
csoportba az ingerhosszúságot, mint 13-16 
másodperc esetén.

Ez arra utal, hogy a galambok fejében fel-
tehetőleg nem lineáris, hanem logaritmikus 
függvény szerint rögzülnek az időtartamok, 
a hosszabb ingereknél az egyes időmegfele-
lők összetorlódnak, míg rövidebb ingerlés-
nél pontosabban meg tudják ítélni a behatási 
időt.

2006.05.22.

A csőrben rejtőzik a galambok iránytűje
TERMéSZET 

Egy új-zélandi kutatás igazolta, hogy a 
galambok valóban érzékelik a Föld mágne-
ses terét. Kiváló tájékozódó képességük hát-
terében minden valószínűség szerint a felső 
csőrükben elhelyezkedő apró mágneses ré-
szecskék állnak. 

Nem új keletű a felvetés, mely szerint a 
galambok (Columba livia) érzékelik a Föld 
mágneses terét, és ez az oka annak, hogy teljes 
biztonsággal megtalálják az északi irányt. Az 
is felmerült, hogy a felső csőrben mikrométe-
res nagyságrendű vas-oxid, más néven mag-
netit részecskék szolgálnak „iránytűként”. Ezt 
azonban mindeddig nem igazolta senki.

Cordula Mora, az új-zélandi Auckland 
Egyetem kutatója munkatársaival együtt iz-
galmas kísérletet végzett. A galambokat fa-
ládába helyezték, melynek mindkét végén 
etetőtál volt, kívülről pedig dróthurkok vet-

ték körül. Megtanították a galambokat, hogy 
a láda egyik végébe menjenek, ha a drótok 
áram alatt vannak, és így mágneses mező 
keletkezik körülöttük, és a másik végébe, 
ha nincs áram kapcsolva a drótokra. A kuta-
tók számára kellemes meglepetést jelentett, 
hogy a galambok sokkal tanulékonyabbnak, 
gyorsabb felfogásúnak mutatkoztak, mint azt 
gondolták volna.

Mágnes a szénakazalban
A Föld mágneses terének érzékelését 

megzavaró mező érzékelése alaphelyzetben 
egyik galambnak sem okozott problémát. Ezt 
a képességüket elveszítették, amikor a kuta-
tók egy mágnest erősítettek a felső csőrükre, 
vagy amikor gyógyszeresen elérzéstelenítet-
ték felső csőrüket. Ez arra utal, hogy a felső 
csőrben található az az anyag, ami a mágne-
ses mező érzékeléséért felelős.

Később azt vizsgálták, mily módon jutnak 
el a mágneses jelek a csőrből az agyba. Azt 
tapasztalták, hogy amikor megsértették a 

háromosztatú agyideg felső csőrhöz haladó 
ágát, a galambok elvesztették a természetes 
és a mesterséges mágneses tér megkülön-
böztetésének képességét. Amikor viszont az 
előbbi közelében elhelyezkedő szaglóidegen 
ejtettek sérülést, nem mutatkozott változás a 
galambok tájékozódásában, ami kizárja an-
nak a lehetőségét, hogy szagingerek is szere-
pet játszanának az iránykeresésében.

Most először sikerült tehát igazolni, hogy 
a galambok érzékelik a mágnesességet, azon-
ban az érzékelő részecskéket továbbra sem 
látta senki, nem sikerült ezek létezését kimu-
tatni. Mora szerint ennek egyrészt az az oka, 
hogy vastartalmú molekulák a szervezetben 
számos helyen, így például a vérben is ta-
lálhatók. A másik ok, hogy a mágneses tér 
– minthogy minden szöveten áthalad – nem 
igényel nagyméretű receptorokat, így ezek 
kutatása olyan, mintha tűt keresnénk a szé-
nakazalban.

2004.11.26.

Hogyan is találnak haza a 
galambok?

ETOLÓGIA

A postagalambok pontos belső irány-
tűje jól ismert, ám egy új vizsgálat sze-
rint olykor a madarak is hozzánk hason-
lóan találnak haza: az utakat követik.

Tim Guilford és Dora Biro, az Oxfor-
di Egyetem munkatársai három évig kö-
vettek nyomon galambokat Oxfordban; 
a munkához használt, GPS-vevővel 
felszerelt kis nyomkövető készülékeket 
svájci és olasz kutatók fejlesztették ki. 
„Arra számítottunk, hogy a madarak a 
leginkább energiatakarékos útvonalat 
választják – mondja Guilford -, és kí-
váncsiak voltunk, hogy ehhez milyen 
tájékozódási pontokat használnak.”

Meglepő felfedezésre jutottak. Ott-
honuk tíz kilométeres körzetén belül a 
madarak már nem a jól ismert képes-
ségeik alapján tájékozódtak, amelyek 

a Nap helyzetének és a Föld mágneses 
terének az érzékelésén alapulnak.

Ehelyett megszokott útvonalon re-
pültek, a táj vonalszerű elemei, például 
utak, folyók, vasutak és sövények men-
tén, még ha nem is az volt a legrövi-
debb. „Szinte mulatságos volt” – állítja 
Guilford. Az egyik galamb egy körfor-
galomig haladt egy út felett, majd áttért 
egy főútra, és azon haladt egy második 
körforgalomig. Mások a Temze felett 
szálltak, aztán egy hídnál élesen elka-
nyarodtak.

Guilford szerint a megjegyzett, vo-
nalakból áló útvonal megbízhatóbbá 
és könnyebbé teheti a hazatalálást. 
„Amikor láttam, mosolyognom kellett 
– mondja. – Az ember el tudja képzel-
ni, hogy ő maga is ugyanígy repülne az 
utak mentén.”

Whitney Dangerfield
2004.09.

Figyelem!

Lehetőségeim beszűkültek és KÉNYSZERŰSÉG-
BŐL állományomat felszámolom.
Galambjaim eredete visszanyúlik a néhai Anker 
Alfonz által behozott világhírű törzsekre (Desmet-
Matthijs, Mauris Delbar, Raul Verstraate, Janssen 
Arendonk, Jan Arden stb.)
2012-ben a Pannon Maraton Klub által rendezett 
programban galambjaim kitűnően helytálltak.

Fentiek mellett eladó egy 1400 galamb szállítására al-
kalmas felépítmény a vontató járművel együtt!

érdeklődni lehet: 
Meixner Zoltán, a Club-900 elnöke

1171 Budapest, Irsa u. 42., Telefon: 06 1 258 52 90
2338 Áporka, Meixner tanya, Telefon: 06 24 409 211

Mobil: 06 30 913 20 04
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A légzőkészülék parazitás bántalmai
Szerkesztett írásomat azzal a reménnyel 

bocsátom útjára, hogy a galambtenyésztéssel 
foglalkozni akaró kezdő galambászok részé-
re (talán) valami hasznosat tudtam felmutat-
ni. Voltak, akik nemtetszésüket fejezték ki a 
már korábbi parazitológiai szerkesztett írá-
saim miatt, de ez nem tántorít el attól, hogy 
gondolataimat összegezve segítsek azoknak 
a galambtenyésztőknek, akik esetleg az ilyen 
irányú ismeretanyagot nem ismerik, talán 
hasznosat tudnak belőle meríteni.

Légcsőférgesség (szingamózis)
Legtöbbnyire a vadonélő madarakban for-

dul elő - terjesztik -, mint a varjú, seregély, 
a szarka, és a házi veréb. A betegség hor-
dozói pl. a pulyka, a fácán. A légcsőférgek 
(Syngamus trachea) kifejlett alakjai vérvörös 
színűek. A hím 2-6 mm, a nőstény 5-20 mm 
hosszú is lehet. Állandó kopulációban élnek, 
így együttesen Y alakú képletet mutatnak a 
légcső nyálkahártyáján. A petéket a fertőzött 
madarak (galambok) felköhögik, majd lenye-
lik, és a fertőző anyag az ürülékkel jut a kül-
világra. Itt kedvező hőmérsékleti és nedves-
ségviszonyok között a peték kb. egy hét alatt 
embrionálódnak és fertőzőképessé válnak. A 
lárvák további sorsa kétféleképpen alakulhat: 
vagy elhagyják a peteburkot, vagy megma-
radnak benne. Mindkét esetben fertőzőképe-
sek, s a megfelelő gazdába jutva kialakulnak 
belőlük az ivarérett férgek.

Járványtani nézőpontból fontos tudni, hogy 
a peték a vivőgazdaként szereplő (pl. csigák) 
a végleges gazda emésztőcsövébe jutva fertő-
zöttséget létesítenek. Az emésztőcsőbe jutott 
fertőzőképes lárvák aportális rendszeren át a 
tüdő felé vándorolnak, ahová már a fertőzés 
utána a hatodik órában megérkezhetnek. A 
tüdőből a légcsőbe jutott lárvák véglegesen 
megtelepednek a nyálkahártyán, ahol az in-

vázió után a hetedik napon már kifejlett pél-
dányokat lehet találni.

Klinikai tünetek. A klinikai tünetek jelleg-
zetesek. A fertőzés után 1-2 hét múlva sajátos 
légzési zörejek hívják fel a figyelmet a bán-
talomra. A galambok nyakukat nyújtogatják, 
csőrüket nyitogatják és a légszomj tüneteire 
emlékeztetnek. Fejüket rázzák, mintha ki 
akarnák rázni torkukból a férgeket. A mada-
rak étvágytalanná válnak, mert táplálékfelvé-
telük zavart, lesoványodnak, anémiássá vál-
nak. A tüdőben a lárvák okozta roncsolások 
nyomán pneumónia keletkezhet. A tüdőben 
a lárvák olykor olyan súlyos léziókat okoz-
nak, hogy a galambok sokszor már a tüdő-
gyulladásba belepusztulnak, mielőtt még a 
férgek elérnék a légcsövet. A legtöbb madár 
(versenygalambok) mégis a kifejlett férgek-
től szenved, és vagy megfullad, vagy a kínzó 
köhögés okozta kimerülés kapcsán nagyfokú 
teljesítménycsökkenés következik be.

Élő madárban szabad szemmel vagy na-
gyítóval rendszerint jól meg lehet látni a lég-
csőben megtelepedett férgeket úgy, hogy a 
kihúzott nyakú madarakat erős fénnyel szem-
ben átvilágítva vizsgáljuk. A légcső felső har-
madában megtelepedett férgeket a szájüreg 
felől is megláthatjuk, különösen ha ujjunkkal 
enyhe nyomást gyakorolunk a gégetájékra.

Kórbonctani elváltozások. A kórjelzést 
a koprológiai vizsgálat is megerősítheti. A 
Syngamus trachea nagy (85-90 mikrométer 
hosszú) sötét petéket rak, s ezek az emésztő-
csövön keresztül az ürülékkel jutnak a külvi-
lágra. A petéken 8-16 barázdálódási golyó lát-
ható. A férgek megtapadása folytán keletkezett 
kórbonctani elváltozások közül a légcső nyál-
kahártyájának kipirosodása a legfeltűnőbb. A 
gyulladást a megtelepedett férgek okozzák, s 
annak mértéke a megtelepedett férgek számá-

val általában arányos. Mozgásukkal izgatják a 
nyálkahártyát, egyesek szerint vért is szívnak. 
Ennek ellene szólnak a radioaktív anyagokkal 
végzett kísérletek, amelyek igazolták, hogy a 
Syngamus trachea nem vérrel táplálkozik.

A férgek a kisebb vagy nagyobb vérzések-
re vezető hurutot-gyulladást a légcsőben tisz-
tán mechanikai izgatásukkal okozzák. Erősen 
fertőzött madarak légcsövében a nyálkahár-
tyát vércsíkok fedhetik, vagy kölesnyi, sárgás 
anyaggal kitöltött gócok fordulnak elő rajta. 
A habos váladékban férgeket találunk, a lég-
cső körüli szövetekben pedig a kocsonyás be-
szűrődés fordulhat elő. A gazdaállatban - ma-
dárban - a hím megtapadása helyén a légcső 
falának külső felületére domborodó kölesnyi-
borsószemnyi granulómák keletkeznek.

Gyógykezelés. A légcsőférgesség kezelés-
sel megszüntethető, de nehézkes feladat. Re-
ményekkel kecsegtető eljárás a szingamózis 
elleni védekezés az un. preimaginális keze-
lés. Ezzel a nem kifejlett férgeket pusztítják 
el az alkalmazott gyógyszerek, hanem azok 
fiatalabb stádiumú egyedeit.

A betegség megelőzése. A betegség meg-
előzése nehéz feladat, hiszen a tömeges 
szállítás közben a közös itatóból fogyasztott 
ivóvízzel kölcsönösen fertőzik egymást. Fő-
leg azok az egyedek veszélyesek társaikra, 
melyek a légcsőférgek elleni kezelésbe rit-
kán, esetleg soha nem részesültek. Nehézkes 
feladat a fertőzés megakadályozása azért is, 
hiszen a vadonélő madarak folyamatosan fer-
tőzhetik az állományokat.

Szabó Ferenc
Forrás: Egyetemi Szakanyagok, Állatte-

nyésztési Enciklopédia. Szakmailag átnézte: 
dr. Szinesi András állatorvos

Megjelent: 
A postagalamb 2008.06.13-i számában

Néhány gondolat a galambok parazitáiról
A sportgalambok egy-egy röptetés alkal-

mával rendkívüli igénybevételnek vannak 
kitéve. A maximális erőkifejtést csak jól fel-
készített és egészséges állatoktól várhatjuk 
el. Az egészség fogalomkörébe beletartozik 
az élősködőktől mentes állapot is.

A közelmúltban alkalmam nyílott arra, 
hogy egy külföldről érkezett postagalamb 
csapat belső élősködők felderítésére irányu-
ló vizsgálatát elvégezzem. Tulajdonképpen 
nem vártam pozitív eredményt a vizsgálattól. 
Legnagyobb meglepetésemre azonban az a 
néhány minta, amit összegyűjtöttem négyféle 
parazita jelenlétét mutatta.

A vékonybél hámsejtjeiben élősködő 
kokcidiumoknak legalább három faját ta-
láltam, de ezen kívül többféle féreg pe-
téi is kimutathatóak voltak. Elsősorban 
viziszárnyasok, de esetenként galambok 
begyében is előfordul egy féreg (Tetrameres 
fissispina), melynek nőstényei a begy mi-

rigykamráiba húzódnak. A galamb vérével 
táplálkoznak ezért fényes vörös színűek. A 
galamb vízivás során fertőződik, mivel a 
féreg apró vízi rákokban éri el a fertőzőké-
pes állapotot. A fertőződés következménye 
vérszegénység, gyengeség. A galambok 
orsóférge (Ascaridla columbae) a vékony-
bél lakója. Fejlődése közvetlenül történik. 
A férget hordozó madaraknál különösebb 
tüneteket nem lehet látni, de természetesen 
a kondíciójuk és teljesítményük elmarad az 
egészséges társaikétól. A peték rendkívül 
ellenállóak a környezet káros hatásaival 
szemben, Ha egy csapatban van egy féreg-
hordozó, az az összes együtt tartott madarat 
meg tudja fertőzni. Szintén a vékonybélben 
élösködik a Trichostrongylus tenuis nevű 
fonálféreg. Az előzőekhez hasonlóan a kö-
zepes mértékű fertőzöttség tünetmentesen 
van jelen az állományban, csak a galambok 
teljesítményét rontja le.

Mi a teendő annak érdekében, hogy állo-
mányunk ne legyen terhelt ezekkel a para-
zitákkal?

Rendkívül fontos a rendszeres parazitológiai 
vizsgálatok elvégeztetése! A versenyre felké-
szítés során egy vizsgálattal meg kell győződni 
arról, hogy nincs-e valamilyen belső parazita 
galambjainkban. Amennyiben a fertőzöttséget 
megállapítják akkor a parazita féleségétől függő-
en, megfelelő hatóanyagú gyógyszerrel meg kell 
szabadítani madarainkat a parazitáktól. A tartási 
környezetet rendszeresen takarítani kell, a bélsa-
rat el kell távolítani a galambok környezetéből 
mert ez az újra fertőződés egyik forrása.

Ha idegen helyről hozunk galambot a saját 
állományunkba, akkor is célszerű előbb egy 
bélsárvizsgálattal meggyőződni arról, hogy 
nem hordoz-e valamilyen élősködőt az új 
állat és ha szükséges, akkor gyógyszeres be-
avatkozást kell kérni az állatorvosunktól.

Dr. Merényi László
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A „MATYI” kék hím története
A száma 4497522-84

Az apja a 766-72 De Valere, 
anyja az 530-78 a Bulte testvére

Kezdődjön a mesébe illő történet!

1984 nyarán egy egri legény elindult 
nyugat felé szerencsét próbálni. A hír-
mondók hozták a hírt, hogy az óperenciás 
tengeren még innen, de az üveghegyeken 
túl a vallonok és a flamandok földjén 
sokkal jobb galambok találhatóak mint 
idehaza! Igaz hittel és nagy lelkesedéssel 
indult útnak a messze távolba. Kalan-
dokban és élményekben bővelkedő útja 
során megtakarított pénzére nagy veszé-
lyek leselkedtek, mert ahol csak megfor-
dult kínálták neki a jobbnál jobb galam-
bokat, drága pénzért, de Ő következetes 
maradt és nem állt kötélnek! Nagyon 
magasak voltak az elvárásai és végül az 
egyik legnevesebb tenyésztőhöz kopog-
tatott be, nevezetesen Roger Desmet 
Matthijs-hoz, aki nagyon szívélyesen 
fogadta, majd hosszas beszélgetés után 
sikerült két fiatalban megegyezni és így 
került magyar földre az a galamb amely 
sokunk eredményét befolyásolta! Persze 
később nagyon jó barátok lettek és ezeket 
a fiatalokat még sok galamb követte, de 
az elsőket nem tudta megközelíteni egyik 
sem! A későbbiekben kiderül, hogy mi-
lyen véletlenen múlott, hogy nem került 
a selejtek közé az 522 kék hím!

Aki még nem tudná, annak elárulom 
az egri legény nevét, HUSZTI Sándor-
nak hívták!

Igen, ezt is neki köszönhetjük!
Természetesen híre ment a vásárlásnak 

és mindenki meg akarta nézni a szerze-
ményeket!

Én is fogtam kézbe őket, a tojóra már 
nem emlékszem, de hímre igen!

Egy csontos, kissé darabos, nagytestű, 
átlagos szemű, de egyéniséget tükröző 
fiatal volt! Messze nem illett bele az ak-
kor általunk tenyésztett ideálisnak tartott 
finom és közepes testű szemléletünkbe. 
Ezt meg is mondták Sanyinak mindenki 
a saját stílusában gúnyos megjegyzések 
közepette! Lényeg ami a lényeg, Sanyi a 
hímet eladta tízezer forintért (1984) Gás-
pár Józsefnek Mezőkövesdre! Nem tu-
dom, hogy Ő mit látott benne, de ugyan-
úgy kapta a kritikát és a megjegyzéseket 
mint az első gazdája!

A MATYI nevet Murányi Marci ra-
gasztotta rá, mert így könnyebb volt ki-
mondani!

Tavasszal az első fiatalokat nagy iz-
galommal vártuk, de csalódnunk kellett, 
mert örökítette minden nagyságra vonat-
kozó fizikai tulajdonságát! Túl nagyok 
és nehezek lettek a fiatalok, ezek lees-
nek félúton, mondogattuk bíztatóan! Na 
majd a fiatalok versenyén megmutatják, 
hitegettük gúnyosan!

A bizonyítás elmaradt, elveszett majd-
nem az egész garnitúra!

Azóta rájöttünk, hogy a közvetlen fiait 
nem lett volna szabad kosárba tenni csak 
unokai vagy dédunokai szinten kellett 
volna kipróbálni!

Már 86 tavaszán járunk, mikor megelé-
gelve a beszólásokat Gáspár Jóska beál-
lított hozzám egy kosár galambbal, hogy 
ezek átestek a rostán, majd jók lesznek 
dajkának! Tegyem fel a régi dúcomba és 
majd ha kell, rakunk ki alájuk tojásokat! 
Köztük volt az 522-es két hatalmas hím 
fia és két öklömnyi tojó a 8365 lányai, 
ami maga is egy szuper galamb volt, 28 
ezer díjkm-rel és sok országos díjjal, ami 
egy Anker származású 9 helyezéses ke-
rületi champion tojóval költött!

Nézegettem etetés közben, hogy itt 
van ez a négy galamb, két kicsi és két 
nagy, mind a négy kitűnő származású, 
össze kellene párosítani őket! Így is 
történt!

Kiengedtem belőlük három testvért, 
csak úgy próbaképpen és láss csodát, 
a két hím és a tojó évesen 21 helyezést 
repült össze! Ennek persze híre ment 
pillanatok alatt! A két hímből később 
szuper galambok lettek, többszörös 
championok voltak, Gál Ottó szerint a 
3439 kk hímem volt a legjobb galambom 
a pályafutásom alatt!

Az egyik nagy kék hím nálam maradt 
a másik Molnár II. Józsefhez került és 3 
kerületi bajnokságot hozott össze az utó-
daival!

Szerintem innen kezdődött el az a szé-
dületes karrier ami az 522-es befutott.

Hiszen ekkor jöttünk, rá VÉLETLE-
NÜL, hogy unoka szinten már ontja a ki-
válóságokat egészen mostanáig. Amiben 
benne van a vére kilehet válogatni állá-
suk, viselkedésük, mozgásuk alapján! 
Szerencsések azok akik hozzájutottak 
egy-egy gyerekéhez! Az Ő véleményü-

ket, eredményeiket és az 522 további 
sorsát folytatom!

Pedig a történet itt befejeződni látszik, 
mert Gáspár József többszöri közeledé-
semre sem reagált pozitívan ami a 12 
éve tartó megromlott kapcsolatunknak 
köszönhető valószínűleg!

De bízom benne, hogy a Matyi hímre 
való tekintettel egyszer hajlandó lesz le-
ülni velem és elmondani a történet még 
általunk nem ismert részét!

Ezért csak tőmondatokban tudom leír-
ni ami a tudomásomra jutott másodkéz-
ből!

Huszti Sanyitól, miután visszavette, 
Bíró Imréhez került, ahol tudomásom 
szerint rengeteg jó galamb kelt! Innen is 
sokan kaptak utódokat!

Innen Nyitrai Ferenchez került, ahol 
nem tudom mit alkotott!

Tőle Albert Istvánhoz ahol szintén 
szuper utódokat adott, innen vette vissza 
Gáspár József a párjával együtt!

Hogy kik kaptak még ezektől a Sport-
társaktól ezt Ők tudnák megmondani, 
csak egy pár név akit tudom, hogy ezek-
kel az utódokkal lettek bajnokok:

Molnár II József, Albert István, Bíró 
Imre, Murányi Márton és sokan vannak 
akik nem jutottak a bajnokságig, de re-
mek eredményeket produkáltak az utó-
dok által! Belák Ottó, Gramps István, 
Pásztor Robi és még sokan mások!

Sok-sok embert kellene megkérdez-
nem, de ez rengeteg időt követelne.

Végül mementóként állítólag 
Petőházihoz került és mivel már nem 
költött szabadon engedte, megadva neki 
a 20 éve áhított szabadságot, hogy hosz-
szú élete során először emelkedhessen 
a levegőbe és azt csinálhassa amire az 
Isten teremtette! Egyedül szárnyaljon a 
szelek szárnyán és repüljön a végtelen 
kék égen, majd eltűnjön a számára ide-
gen ismeretlenbe!

Sokan köszönjük és hálásak vagyunk 
neked 522-es, hogy galamb létedre annyi 
örömet és dicsőséget szereztél nekünk 
embereknek!

Gáspár István
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A Brinkman törzs 
Bajnokok állománya, mely könnyedén teljesíti az ezer kilométeres verse-

nyeket és melynek származása hatalmas tehetségről tanúskodik.

Herman Brinkman, aki a nyugat hollan-
diai kis faluban, Tuk-ben él, az elmúlt húsz 
év óta egész Nyugat-Európa legjobb amatőr 
hosszú távú versenyzői közé tartozik. Bámu-
latba ejtő karrierje folyamán megfigyelhet-
jük, hogy Brinkman mindent megnyert, amit 
hosszú távon meg lehet nyerni.

Tudomásul vesszük számos nemzeti győ-
zelmét, több tucat helyezését, melyeket a 
nagy hosszú távú nemzeti rangsor top 10-
ében ért el.

Itt a „Nagyhosszútáv”-ot nagybetűvel írják, 
legyenek szívesek! Ugyanis ha ez a fogalom 
valakire különösen vonatkozik, akkor min-
den gondolkozás nélkül Herman Brinkmanra 
gondolunk.

Saint-Vincent és Tuk között a távolság 
1157 km, Barcelona és Tuk között több mint 
1300 km. Igen, jól olvasták, több mint 1300 
km. Míg a walloni tenyésztők galambjai el-
érik dúcukat, Herman Brinkman galambjai-
nak még 300 km-t kell megtenni. Mindannyi-
an tudjuk, hogy ezek az utolsó kilométerek a 
legmegterhelőbbek.

Ám a Brinkman állományból származó 
galamboknak a megteendő távolság úgy tű-
nik nem okoz gondot. 2001-ben pl. Herman 
5. lett a barcelonai nemzeti versenyen, ami 
nagyon nehéz verseny volt. A Brinkman 
törzsből származó galambok úgy tűnik töké-
letesen megfelelnek a nagytávolságú verse-
nyek nyújtotta követelményeknek. Ott ahol a 
hosszú távú galambok 90%-a gyengeség jelét 
kezdi mutatni, a Brinkman galambok akkor 
érzik magukat elemükben. Úgy jönnek vissza 
Tuk-be a tenyésztőhöz mintha egy rövidtávú 
versenyről jönnének Hihetetlen, de igaz! Íme 
a magyarázat Herman Brinkman sikerére. 
Herman eljutott oda, hogy állományából egy 

szilárd egységet hozzon létre. Hosszú távú 
galambok egységét, melyek minden verse-
nyen helytállnak, melyeknek semmilyen kül-
detés nem tűnik túl nehéznek és melyeknek 
egyetlen célja van: győzni még a legnehe-
zebb körülmények között is.

Sikereket elérni a nagy hosszú távon csak 
jó származású galambokkal lehetséges. Az 
olyan törzseket fogják előnyben részesíteni 
melyek több tíz év óta bizonyították tehetsé-
güket. Bajnokokat, akikben egyesül az összes 
megkövetelt minőség, ahhoz hogy rendszeres 
módon sikereket érjenek el a legnagyobb ga-
lamb versenyeken.

Herman Brinkman ezt nagyon jól tudta, és 
nem véletlen, hogy 1979-ben, mikor elkezdte a 
galambsportot, a legjobb törzset választotta, a 
VAN DER WEGEN-t, mely megkerülhetetlen 

referencia a hosszú távon belül. Eijerkamp-tól 
vett négy tiszta Van der Wegen galambot, ket-
tő közülük a legendás „Lamme” gyereke volt. 
Ez utóbbi egy igazi sztárnak számított ver-
senyzőként és tenvészként egyaránt. Második 
lett többek között a nemzeti Saint-Vincent-i 
versenyen és 10. Barcelonából. „Lamme” a 
legendás „Oud Doffertje” gyereke Janus Van 
Der Wegen állományából.

Említettük, hogy „Lamme” egy kivételes 
képességekkel rendelkező szülő volt. Ugyan-
is gyerekei közül az egyik első lett 1973-
ban Barcelonából, és minden jelenlegi Van 
Der Wegen törzsből származó champion, az 
„Oud Doffertje” „Lamme” és „Barcelona” 
leszármazottja. Ennek a csodálatos „Oud 
Doffertje” „Lamme” „Barcelona” nemzet-
ségnek köszönhető több mint 100 nemzeti 
győztes volt Hollandiában az elmúlt 20 év 
folyamán. Egy nemzeti hosszú tavú verseny 
sem zajlik le úgy, hogy egy galamb ne len-
ne közvetlen vagy közvetett leszármazottja a 
csodálatos Van Der Wegen törzsnek.

De térjünk vissza Herman Brinkmanhoz. 
„Lamme” két gyereke közül az egyikből na-
gyon gyorsan lesz törzsgalamb az aktuális 
Brinkman állományon belül. „Bergerac”-ról 
van szó, NL-79-627423. Mielőtt a tenyészek 
közé került, ez a nagy champion elhozta az 
első helyet Heesch-ből, Bergerac-ból (975 
km), a 2. helyet Ruffec-ből (866 km), a 4. He-
lyet Dax-ból (1155 km) és a 3. helyet Saint-
Vincent-ból (1157 km).

De „Bergerac”, neves eredetének köszön-
hetően, a tenyésztés terén is eleget tett az 
ígéreteknek Ő az apja pl. „6000”-nek aki 3. 
lett a nemzeti versenyen Saint-Vincent-ból, 
továbbá „Creil”-nek aki az 1. helyen vég-
zett Creil-ből 5984 galamb közül. Gyerekei 

Rik                                       Jan                               Herman
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között több nemzeti győztessel találkozunk. 
Közülük a leghíresebb „Schoorteen”. Ezt a 
nagyszerű tojót úgy tekintik Hollandiában, 
mint kategóriájának legjobb tojóját, aki or-
szágát képviselte Dortmundban az Olimpi-
án. Verseny eredményei kimagaslóak 5. hely 
Saint-Vincent-ból, 9. és 22. Daxból a nemzeti 
versenyen.

„Bergerac” tojó testvére is tehetséges 
tenyésszé válik. „Lamme” tojó fiókája az any-
ja többek között az 1986-os Saint-Vincent-i 
nemzeti verseny első helyezettjének.

Ez a bajnok néhány héttel nagyszerű győ-
zelme után pusztult el. De nem kellet nagyon 
szomorkodni hiszen testvérei ott voltak a vál-
tást biztosítani.

Egy másik kivételes törzsgalamb a 
Brinkman törzsből kétségtelenül a csodálatos 
„Gouden Kweekmoeder”. A Saint-Vincent-i 
nemzeti győztes tojó testvéréről van szó A 
Van Der Wegen-féle „Lamme” nemzetséggel 
áll vérrokonságban „Gouden Kweekmoeder” 
leghíresebb leszármazottja „Sjoekie Sjoekie”. 
Ez az ász nem kevesebb mint 16 díjat szerzett 
ebből 9-et a nemzeti top 100-ban.

Egy másik leszármazottja ennek a nagy-
szerű tenyésznek 4. lett a bergeraci nemzeti 
versenyen, gyerekei pedig megnyerték a ver-
senyt Limoges-ból, 5.-ik bergeracból és 5.-ik 
a nemzeti barcelonai versenyen.

A Brinkman törzs
Időközben sok amatőr hosszú távú ver-

senyző talált rá a Brinkman dúcra Tukben. 
A Brinkman állomány által a maratoni ver-
senyeken elért kivételes eredmények az egy-
értelmű bizonyítékok a holland hosszú távú 
amatőröknek, hogy ez a galambtörzs - mely 
képes elismerést szerezni a hosszú távolsá-
gok ellenére is - az amelyre szükségük van, 
hogy megerősítsék saját állományukat. Hogy 
több erőt adjanak védenceiknek, hogy a siker 
eszközével rendelkezzenek. Ez megmagya-
rázza a bizalmat, amit a Brinkman törzs iránt 
mutatnak. Az erőre valóban szükség van a 

sikerhez az olyan utakon, mint Barcelona és 
Perpignan, hogy csak néhányat említsünk. De 
a Brinkman galamb rajongói egyaránt keresik 
a módját, hogy adhatnak több kitartást ga-
lambjaiknak. Be kell vallani, hogy az erő és a 
szívósság az a két tulajdonság, ami nagyon jól 
meghatározza a Brinkman galambokat.

Brinkman galamboknak selymes tollazata 
van, változatos színű szeme és kivételes, jó 
izomzata. Ezek a galambok szép alkatúak és 
szúrós tekintetűek. Erről a galambtörzsről 
rögtön látjuk, hogy nagyszerű eredettel ren-
delkezik. Ráadásul a Brinkman galambok 
könnyen adják át tulajdonságaikat a jövő 
generációjának. Úgy tűnik, hogy a Brinkman 
galambok apránként javítják az utódokat. 
Herman Brinkman az elmúlt húsz évben el-
jutott oda, hogy kialakítsa saját galamb tör-
zsét. Egy törzset, mely nagy hatással lesz 
bizonyára a galambászatra az új hosszú távú 
állományok létrehozása során, melyek nagy 
hírnevet kovácsolnak majd maguknak. Ezen 
a ponton úgy tűnik, hogy mindenki egyetért.

11 év alatt 30 x az első 10-ben
Az Országos és Nemzetközi

maraton versenyeken

1993: 7 Országos Rüffec
 3 Országos Brive
 9 Országos Bergerac

1994: 5 Országos St. Vincent
 1 Országos Limoges
 6 Országos Bergerac
 9 Országos Rüffec

1995: 4 Országos Bergerac
 6 Országos Rüffec
 8 Országos St. Vincent

1996: 4.Országos St. Vincent
 6 Országos St. Vincent
 7 Országos St. Vincent
 8 Országos St. Vincent
 8 Országos Limoges

1997:  8 Országos Brive

1998: 5 Országos St. Vincent
 6 Országos Rüffec
 7 Országos Rüffec
 8 Országos Rüffec
 2 Országos Brive
 3 Országos Brive

1999: 5 Országos Limoges

2000: 2 Országos Bergerac
 9 Országos St. Vincent

2001: 3 Országos Bergerac
 5 Országos Barcelóna

2002: 10 Országos Rüffec

2005: 2 Országos Rüffec
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Elgondolkoztató...
Egy új kifejlődőben lévő versenyzési 

technikáról szeretnék írni, amit néhány nyu-
gat-európai, amerikai és főleg távolkeleti 
galambász alkalmaz versenygalambjaiknál. 
Ezekből a több helyről befolyt információk-
ból szeretnék egy összemosott adatanyagot 
átadni a sporttársaknak annak a tudatában, 
hogy ennek a versenyzési technikának (mód-
szernek) tudatos alkalmazásában eredménye-
sen lehet hazánkban versenyezni.

A módszer mindkét nemre egyformán al-
kalmazható.

A lényege, hogy beállítani egy olyan ver-
senydúcot amelyet vagy csak hímek, vagy 
csak tojók birtokolnak. Ezek a galambok so-
sem voltak párban és sosem párzottak. Olyan 
galambok amelyek már voltak párban alkal-
matlanok e módszerhez.

Dúc: A dúcban csak fészkek legyenek, 
olyan billenővillás megoldással, hogy a ga-
lambok csak bemenni tudjanak, kijönni nem. 
A galambok a fészekből kinézve se lássák 
egymást. A dúc legyen elsötétíthető. Min-
den fészekben külön fészeketető, illetve gritt 
etető legyen. A közös itatót csak etetés után 
tegyük a dúcba kb. fél órára.

A versenyzési módszert megpróbálom a tél 
beálltától ismertetni.

Ahány fészek van annyi galambot (hímet vagy 
tojót) tegyük be a dúcba ezek fognak a későbbi-
ekben leírt versenyzési technikával repülni.

A tréning röptetés megkezdése előtt egy 
héttel tegyünk be egy lefordított fészektálat 
ami a későbbiekben alkalmi ülőhelye lesz a 
galambnak.

Ez időponttól kezdődően szigorú időbeosz-
tással kell kezelni a galambokat, amit ponto-
san be kell tartani a napi gyakorlatban.

Ezek időrendi sorrendje a következő:
- Reggel a fészekbe zárt galambokat bősé-

gesen megetessük, majd fél órára kiengedjük 
fészekből, hogy igyanak a közös itatóból.

- Itatás után a galambokat ismételten fé-
szekfülkéjükbe zárjuk és lesötétítjük a dúcot, 
úgy hogy félhomály legyen. Tehát a galambok 
egész napjukat a fészekfülkébe zárva töltik.

- Este a naplemente előtt kb. másfél órával 
megszüntetjük a lesötétítést és 10 perc múlva 
kiengedjük tréningrepülésre a galambokat. A 
galambok 35-45 percet kényszerítés nélkül is 
lerepülnek. Ezután bemennek a dúcba ahol 
a fészkekben bőséges takarmány várja őket. 
Etetés után miután ittak fészekfülkéjükbe 
zárjuk őket és lesötétítjük.

Etetés után az egyedi etetőből (reggel és 
este) az otthagyott takarmányt eltávolítjuk.

A berakás napja:
Reggel ugyanúgy járunk el, mint az elő-

zőekben leírtam azzal a különbséggel, hogy 
az elsötétítést megszüntetjük. Berakás előtt 
2 órával szűkösen etessük meg a galambokat 
áztatott takarmánnyal.

- Berakás előtt 15 percel minden fészekben 
fordítsuk fel a fészektányért és tegyünk be 
mellé egy csempe nagyságú tükröt.

- Majd kosarazunk.
- Megérkezéskor ugyanúgy várjuk a ver-

senyzőinket mint ahogy azok elmentek (fé-
szektányér, tükör, áztatott takarmány a fé-
szeketetőben)

- Mikor a galambok megjöttek a versenyből 
1 óra pihenés után kiengedjük őket a fészek-
ből, de előtte dúc közepébe egy rácsos doboz 
alá egy ellenkező nemű galambot teszünk be 
amit külön erre a célra tartunk elkülönítve a 
versenyszezon alatt. Ilyenkor hatalmas öröm 
uralkodik dúcban negyedóra múlva elvesz-
szük az ellenkező nemű galambot, fészekre 
zárunk és lesötétítünk.

Hát ennyi lenne a versenyzési technikának 
főbb elveinek leírása. A módszer előnyei:

- Ha valamelyik nemből sokkal több fiatalunk 
marad, akkor nem kell a sok esetben reménytel-
jes galambokat kiselejtezni hanem 1 évesen eb-
ben a módszerben lehet velük versenyezni.

- Ezek a galambok nem befolyásolják a 
többi galambjaink tréningjét mivel ezek csak 
egyszer később este tréningeznek.

- Minden héten bevethetők a versenyeken, 
mert állandóan ragyogó fizikai állapotban 
vannak.

- Erre a módszerre csak olyan galambok al-
kalmasak amelyek még nem voltak párban és 
az ősök az özvegységi módszerrel sikeresen 
versenyeztetők voltak.

- Kiemelem, hogy Én ezt a versenyzési 
technikát sohasem próbáltam ki és semmi-
lyen személyes tapasztalatról nem tudok be-
számolni. Információm szerint nagyon sike-
resen alkalmazható.

- Tehát Elgondolkoztató...

Csönge Béla 
Tel: 20/952-2155

Történik valami a ragadozómadarak  
túlszaporodásának ügyében?

Dr. Semjén Zsolt az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet elnöke januárban egy 
olyan levelet fogalmazott meg és juttatott el 
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisz-
ternek, amelyben rámutat a magyar vadgaz-
dálkodás és vadászat jelenlegi problémáira és 
néhány védett állatfaj jövőbeli vadászhatósá-
gának elrendelését kéri. A levél az internetes 
portálokon is nagy nyilvánosságot kapott.

A Védegylet Elnöke több szakmai javas-
latot tett, ami azonban számunkra lényeges: 
felvetette a ragadozó madarak gyérítésének 
szükségességét. A levélben leírtak szerint a 
több mint két évtizede védelmet élvező raga-
dozómadár-állomány oly mértékben elszapo-
rodott, hogy az apróvadállomány minimális 
szintre történő csökkenésében egyik fő ok-
ként szerepel, de ugyanakkor a védett éne-
kesmadarak létszámának csökkenésében is 
jelentős a szerepük (egerészölyv, galambász-
héja, barna rétihéja, holló). A gyérítésüket il-

letően az osztrák mintát javasolja alkalmazni.
A levelet akár mérföldkőnek is tekinthet-

jük, hiszen több mint egy évtized után elő-
ször került leírásra és elismerésre az, amit mi, 
galambászok régóta hangoztatunk, nevezete-
sen, hogy a túlszaporodott ragadozómadár-
állomány a galambállományokon túlmenően 
a védett énekesmadár populációkban is jóvá-
tehetetlen károkat okoz. 

Semjén Zsoltra a levél miatt össztüzet zú-
dítottak a természetvédők, és 113 (!) civil 
(de a vadgazdálkodásban bizonyára tudós) 
szervezet. A civilek hozzáértését nem illik 
kétségbe vonni, így feltételezzük, hogy az 
aláírók a vadgazdálkodásban és a természet-
védelemben mérvadó tudományos műhelyek. 
Néhányat azonban érdemes kiemelni az alá-
írók közül, így a Kerekerdő Alapítványt, az 
ATTAC Magyarország Egyesületet, az Ifjú 
Botanikusok Baráti körét, a Mackó-barlang 
Egyesületet, a Szatyor Egyesületet, és termé-

szetesen a Zöld Nőket is. A Lehet Más a Po-
litika elnevezésű parlamenti párt a szakmai 
kérdésnek politikai színezetet adott, hiszen 
közleményük szerint Semjén Zsolt levele 
„a kontroll nélküli kormányzati túlhatalom 
megnyilvánulása.”

Előkerült a természetvédők régi nótája, 
hogy a ragadozó madarak a gyenge, beteg 
galambokat emelik ki a falkából, s ezzel 
mintegy segítik a tenyésztőt a szelekcióban. 
Ez azonban nem igaz: elkapják a versenyről 
fáradtan hazaérkezőket, a gyakorlatlan fia-
talokat, az egy ezredmásodperccel később 
reagálókat, vagy egyszerűen azokat, ame-
lyek rossz pillanatban vannak rossz helyen. 
A szelekciót segítő állításnak majdnem az 
ellenkezője a valós: a repülni szerető, a ház 
körül önmaguktól is sokat repülő, a rendsze-
resen versenyző egyedek gyakrabban esnek 
a ragadozó madarak áldozatául, mint azok, 
amelyek inkább óvatosan meghúzódnak a 
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Miért nem repülnek még mindig?
Elindult a versenyszezon, javában tartanak 

a versenyek, és sláger kérdés: miért nem re-
pülnek kellőképpen jól a madaraim? Mit 
nem csinálok jól, hol a hiba?

A sikertelenség okai sokrétűek lehetnek:
• nincsenek megfelelő egészségi állapot-

ban galambjaink,
• nincs jól összeállítva és kivitelezve a tré-

ning program,
• nem megfelelő a takarmányozás.
Az elmúlt havi cikk a parazitózisokat és 

a légúti problémákat részletezte, egy fontos 
betegség viszont kimaradt a felsorolásból. Ez 
nem más, mint a streptococcosis.

Mikor fordul elő ez a betegség?
Versenyszezon alatt gyakori lehet, és okoz-

hat gyengébb teljesítményt. Tipikus tünet, 
hogy egy szokatlanul könnyű versenyről (ami 
manapság ritka) akár órákat késve érkeznek 
galambjaink, bár mindent megtettünk a fel-
készítés során, vagy hirtelen a top galambok 
elpusztulhatnak.

Mi is az a streptococcosis?
A Streptococcus gallolyticus egy bakté-

rium, mely a normál esetben a galamb bél-
csatornájában is megtalálható. Fakultatív 
patogén baktérium, mely azt jelenti, hogy 
bizonyos körülmények hatására válik kór-
okozóvá és okoz megbetegedést. A bélcsa-
tornából a vérpályába kerül, és vérfertőzést 
okoz, megbetegítve a különböző szerveket, 
így tünetek is sokrétűek lehetnek.

Minden olyan körülmény, amely a bél nyál-
kahártyáját vagy védekező képességét káro-
sítja, lehetőséget ad a streptococcusoknak 
a vérbe való jutásra. Néhány ok a teljesség 
igénye nélkül:

• parazitózisok: coccidiosis, férgesség - 
bélnyálkahártya mechanikai károsítása révén

• bakteriális fertőzések: pl. salmonellosis,
• vírusok: cirkovírus, mely az immunrend-

szert gyengíti,
• stressz: dúchigiénia, szállítás, verseny...,
• bélflóra hiánya: rosszul kivitelezett 

gyógyszerezés.
Enyhébb fertőzések esetén a leggyakoribb 

tünet a repülési nehézség, a rossz közérzet, az 
étvágytalanság és a nyálkás ürülék. A repülé-
si nehézség az izomzat és az inak gyulladása 
és az ezzel járó fájdalom miatt alakul ki. Az 
izomzat gyulladása súlyosabb esetben elha-
lással is járhat, ami azt jelenti, hogy ezen a 
fertőzésen átesve, soha nem lesznek képesek 
sikeres és eredményes versenyzésre.

Súlyosabb fertőzés lehet akut és krónikus 
lefolyású.

Akut vérfertőzés esetén hirtelen elhullás 
következhet be 2-3 napon belül.

Elhúzódó fertőzés során a tünetek attól 
függnek, mely szervét károsítja a baktérium 
elsősorban a galambnak:

• légutak: könnyezés, orrfolyás, légzési 
nehézség

• máj: zöld hasmenés, súlyvesztés,
• szívizom: hirtelen szívhalál.
• Agyvelő: koordinációs zavar, egyensúly-

vesztés, ferde fejtartás
• izmok: vérzések, gyulladás, repülési ne-

hézség,
• ízületek: duzzadt, fájdalmas, ízületgyul-

ladás,
• vese: szomjúság, túlzott vizelés,
• bél: hasmenés,
• hashártya: hasi folyadék gyülem,
• herék: terméketlenség,
• petefészek, petevezető: meddőség, tor-

zult, lágy héjú tojás, 1 tojás, kicsi tojás..., 
késedelmes tojás

Látszik, hogy a tünetek sokrétűek, így a 

diagnózist is nehéz csak a tünetek alapján 
megállapítani!

Egyetlen lehetőség a kórboncolás és a 
szervekből végzett bakteriológiai vizsgá-
lat!

A bélsár vizsgálat félrevezető lehet, mivel 
a pozitivitás nem jelent betegséget.

Ha kiderült, hogy az állományunkban fel-
ütötte fejét a streptococcosis, mit tehetünk!

Azonnal kezeljük le az galambjainkat leg-
alább 10 napig antibiotikummal!

Melyikkel?
Az első választandó hatóanyag az amoxi-

cillin, akár klavulánsavval potenciálva, az 
ampicillin (Ampicillin T por- Chevita), a 
doxiciklin, esetleg az eritromicin.

Az enrofloxacin hatóanyag nem jó válasz-
tás ebben az esetben, mivel itt gyakori a re-
zisztencia.

Mivel sokáig kezelünk antibiotikumokkal, 
elengedhetetlen a bélflórapótló készítmények 
használata (pl. Liviferm por - Chevita).

Ne feledkezzünk meg a fertőtlenítőszerek 
alkalmazásáról sem!

Sajnos a heveny vérfertőzésben beteg ma-
darat nehéz megmenteni, és azok az esetek 
is rossz kórjóslatúak, ahol a szervek vissza-
fordíthatatlanul károsodtak (herék, szívizom, 
nagyfokú izomelhalás).

Remélem írásom sokaknak nyújt hasznos 
információkat!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és ta-
pasztalataikat a megújult www.galambpati-
ka.hu oldalon várja és eredményes verseny-
zést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász

Ragadozó madár fé-
szekben talált gyűrűk

A vadmadár fiókák gyűrűzése közben érdekes dolgokra bukkannak 
a fészekben a madarászok.

Főleg, ha egy ragadozó madár fészkét nézik át ily módon.
Így történt ez a Pilis hegységben is, mikor egy galambász héja fió-

káit gyűrűzték.
Egy seregély fej mellett több lábgyűrűt is találtak postagalambok-

ról, ezek a következők:

1998-50-12519 (nincs információnk) 2010-08-18930
2010-D-256727 (08-as tagszövetség) 2011-18-19852
2010-D-298876 (16-os tagszövetség) 2006-19-39718
2010-D-302062 (07-es tagszövetség) 2008-21-78116

Érdekesség, hogy a tagszövetségi jelölések alapján messze nem a 
Pilis hegység környékéről származó galambok kerültek a héja fészké-
be. Mindössze a derby gyűrűsök között van egy helyi galamb.

Kakas Tímea

fészkükben, és egy-két túlélt héjatámadás után legfeljebb erőszakkal 
lehet őket kitenni a dúcból egy kis repülésre. A természet- és vadma-
dár védők továbbra is kényelmesen tudomásul veszik, hogy a (posta)
galamb tartók és tenyésztők jelentős mértékben hozzájárulnak a raga-
dozó madarak populációjának fennmaradásához és gyarapodásához, s 
szemérmesen hallgatnak például arról, hogy galambjaink tenyésztett 
háziállatok, amelyeknek konkrét tulajdonosai vannak. Így a vadma-
dár védők (a táplálékláncra való cinikus hivatkozással) egy számukra 
ingyenes, tenyésztett állatokat beáldozó „külső” segítséget vesznek 
igénybe, és semmit nem tesznek azért, hogy inkább a kedvelt raga-
dozó madaraik természetes táplálékait szaporítsák el a természetben. 
A túlszaporodott ragadozó madarak így évente 10 millió forint feletti 
kárösszeget okoznak a hazai postagalamb állományban.

A természetvédők és a vadászok képviselői megállapodtak abban, 
hogy tárgyalásokat kezdenek. Őszintén reméljük, hogy a tárgyalások-
ra a Magyar Postagalamb Sportszövetség is meghívást kap, s nekünk 
ritkább lesz az az élményünk, amikor a héja viszi a legféltettebb ga-
lambunkat, mi meg csak toporgunk, és elkeseredetten arra gondo-
lunk: megint, ha nem is önkéntesen, de önzetlenül támogattuk a hazai 
természetvédelmet.

Dr. Zsolnay Miklós
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Delta Club Balatonfőkajár
Jan Lotterman emlékverseny

Tisztelt Sportbarátok,
Ezennel szeretettel meghívunk minden érdeklődőt a szeptember 1-i (szombat) záróversenyünkre/ünnepségünkre.
Idei versenysorozatunkat Jan Lotterman sportbarátunk emlékére rendezzük.
Felesége és gyermekei a Delta-Club vendégeiként lesznek jelen záróversenyünkön.

Szokásunkhoz híven különböző tevékenységeket, vetélkedőket szervezünk természetesen értékes nyereményekkel, meglepetésekkel.
Nem akarunk mindent elárulni, de itt egy kis ízelítő az egész napos programunkból:

- vendégek ünnepélyes fogadása
- ünnepélyes megnyitó
- beszámoló a telep idei tevékenységéről
- galambászfórum
- vetélkedők,
- fantasztikus tombola értékes nyereményekkel, galambokkal (többek között tisztavérű Koopman, Bertie Camphuis, (Jan Kastelijn 

/ Kipp&Söhne, Jan&Kathy Lotterman, a Delta-Club szupertenyész galambok közvetlen gyerekei, Aarden galambok stb…)
Több mint 60 galamb mellett igen értékes tárgynyeremények!!!! (Mega rögzítő rendszer, elektromos grillkészlet stb.)

- Szupertombola fantasztikus galambokkal, nyereménnyel
- a hölgyek ingyenes nyereményének kisorsolása
- tenyészgalamb vásár többek között: eredeti Louis van Loon, eredeti Bertie Camphuis, eredeti Jan&Kathy Lotterman, eredeti 

Taveirne&Rigole, eredeti Kastelijn&Kipp&Söhne, eredeti Steketee, eredeti Brinkman, eredeti Piet Lazeroms, Aarden, Janssen, 
Klak galambok!!!!

- galambok érkezése a záróversenyről

Este díjkiosztó ünnepélyes vacsorával, zenés/táncos mulatsággal!!!! (Előjegyzés szükséges és a 06-30-2267603-as telefonszámon lehet-
séges. Ár:5000 Ft/fő

Különleges Ünnepség lesz a Delta-Clubnál kellemes meglepetésekkel!!!!!
Érdemes lesz ellátogatni Főkajárra!!!!!

Mindenkit szeretettel várunk!!!!
Delta-Club
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Halottaink
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Petényi Pál
1954-2012

sporttársunk, az A-35 Postaga-
lamb Egyesület elnöke, életének 
58. évében elhunyt.
Emlékét megőrizzük!

A-35 Sződi Egyesület tagsága

Tekintettel arra, amiért január óta külföldön élek, állo-
mányomat felszámolom. Minden galamb kiadó, több 
galamb vásárlása esetén kedvezmény. Az állomány 
egyik fele a legutóbbi években az ország számos pont-
járól tudatosan összeszedett egyedek megfiatalításá-
val lett kialakítva. A másik felével tartósan az élben 
végeztem a 2004-2010 közötti években.

Vérvonalak:
1. Gyerkó Tibor legeredményesebb galambjaira visz-
szatenyésztve 
2. néhai Anker Alfonz által fémjelzett Desmet Matthijs 
galambok továbbtenyésztése (Kapoen-75, Achtje, 
Dikke Zwarte, stb.) 
3. Horváth Károly többszörös bajnok alapgalambjaira 
rokontenyésztve (Lisztes testvére, Kék Verstraete) 
4. Guzmics Tibor egyik legjobb Janssen tenyész-
hímjének (Bika apjának) rokon, lánya, unokái 
5. Tournier-Norman-Devriendt 

Szeptember 13-14-15-én idehaza tartózkodom, érdek-
lődni előre egyeztetett időponttal: Angyalos Péter, 
Tel: 20/493-2264. 
A további napokon Sztrehárszky Sándor (Tel: 
70/581-1218) ad felvilágosítást és lehetőséget a meg-
tekintésre.
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Szepesi dúc, véglegesen felszámol! Egy-
szerű dúc, kiváló galambok, többszörös 
bajnokságok. Garanciális Speedy rögzítő 
rendszer eladó. Szepesi Imre. Orosháza, 
Szentesi út 50. Tel: 30/577-4819

***
Betegségem miatt  galambászatot abba-
hagyom, eladó az őszes galambom és a 
galamb ház berendezéssel !  Kis létszá-
mú állományom 2011-ben megnyerte a 
18 ker bajnokságot és az élversenyzői cí-
met. Moszkál Gyula Tel:06202928912 
Email: moszg@freemail.hu

***
Hirdesse nálunk ingyen galambjait . Ha ga-
lambot keres-kínál vagy vesz a galambpiac 
a segítségére lesz. www.galambpiac.hu

***

Postagalamb állományomat – neves 
holland, magyar, német, belga tenyé-
szetekből származik – betegség miatt 
felszámolom. Ugyan itt a dúcberende-
zés is eladó egyéb kellékekkel együtt. 
Érdeklődni: Panyik Béla 5000 Szolnok, 
Kassai út 13. 
Tel: 06-30/596-85-77; 06-56/422-597

***
Rendkívüli lehetőség, kivételes galam-
bokból! Általános és Maraton távon 
győztes, Országos sportkategória győz-
tes és Olimpikon galambok utódai sport-
társi áron kiadók! Jakab Sándor 9300. 
Csorna, Szatmári út 1/a. 
Tel: 06-20/4589 563; 06-20/262-784

***

Figyelem, Figyelem!!!!!!!

Világsztár vérvonal
Magyarországon.

Gabi Vandenabeele
vérvonalú galambok.

Wittenbuik, Picanol, Kolonel, Bijter, 
Szuper Gabi, Turbo, Bliksem, 

Favoriet, Kleinen, Den Dax-ból
2-3-5-7 szeres rokon tenyésztett 

fiatalok rendelhetők.

Erősítse tenyészállományát.
A minőség garantált !!

Elérhetőségem: 06-70/459-3325


