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„Pecunia non olet” 
A pénznek nincs szaga. Ezt már a régi Rómaiak is tudták

Körülbelül két évvel ezelőtt azt mondtam 
Thomas von Pipának: „Nem hajszoljátok ti 
túl ezeket az árveréseket? Ezek a túlzott lici-
tálások térdre kényszerítik a pénzeteket.”

Milyen nagyon melléfogtam ezzel és mi-
lyen nagyon lebecsülten ezeknek a fiúknak 
a vállalkozási szellemét!

Ad Schaerlaeckens

Egyik rekordárverés követi a másikat. P. 
+ Dr H. P. Brockamp 1.091.000 euró. Pros 
Rosens például 1.300.000 euró. És a Belga 
Szövetség együtt nevet velük, mert kiharcol-
ták, hogy az árverések bevételéből 3 %-ot ők 
is kapjanak a sport fejlesztésére és úgymond 
valami új élet beindítására. Egyedül Pros 
Rosens árveréséből, becslések szerint 42.000 
eurót kaszált a Szövetség kasszája.

Az egy milló feletti árverések egyáltalán 
nem tartoznak a ritkaságok közé és a Belga 
Szövetség ezekből tízezer Eurókat csipked le 
a kasszájába. „Ez egy jó dolog” mondhatják. 
Akik a galambsportnak oly sokat (pénzt) kö-
szönhetnek, legyen szabad nekik tenni is érte 
valamit.

Ezt már kimondani is bolondság.
A von Veenstra árverés csaknem 1.900.000 

eurót hozott. Egyetlen galambért fizetett va-
laki egy igen csinos összeget, 250.400 eurót, 
amiért már egy szép házat is lehet venni. 
Nem irigylem sem Veenstratól sem Pipától, 
de ez hová fog még vezetni.

A legtöbb vevő olyan országból jön, ahol 
13 éves kislányoknak heti 48 órát kell dol-
gozniuk a gyárakban éhbérért, ebben az eset-
ben ez mellékes, azonban tipikus esete annak, 
ahová a világ manapság halad.

Veenstranak a csaknem kétmillióból (és 
persze euróba beszélünk, nem a régi belga 
frankról) 560.000 eurót kellet leszámolni a 
Pipa felé, mivel a megegyezés 30 %-volt.

De had mondjam még egyszer: Mi itt a 
kockázat?

Mindenesetre azt el kell mondani, hogy 
a Pipa rendkívül magas árakat fizet a hirde-
tésekért, amit 20 alkalmazott intéz, de van 
még sok más szintén nagypénzeket igénylő 
kiadás.

Egy azonban biztos, nagyon bizarr és na-
gyon messzire megy, hogy egyetlen galamb 
eladása (a 250.000 eurós) a megbízótól 
83.000 euró megfizetését jelenti, az a bizo-
nyos 30 %, amit Veenestranak kell megfizet-
ni. Nagyon sok élversenyző az egész állo-
mányáért nem kapna annyi pénzt, mint ez a 
megbízói díj.

Az üzlet Pipával
Egyébként minden elismerés ezeké a fia-

taloké, akik ilyen rövid időn belül valóságos 

forradalmat csinál-
tak a postagalamb 
k e r e s k e d é s b e n . 
Semmi nem akadá-
lyoz másokat sem, 
hogy egy ilyet lét-
rehozzanak, ami-
hez természetesen 
nagy kapacitásra és 
energiára van szük-
ség.

Némely külföl-
di már-már bű-
nözésről beszél, 
én viszont ezt 
tartom majdnem 
bűnözésnek, mert 
a Pipa egy üzlet, 
nem is kicsi, ami a piacból a lehető legtöb-
bet akarja kihozni. Ugyan úgy, mint minden 
más üzlet!

Ám tudjuk, hogy van tenyésztő, aki három 
évvel ezelőtt örült, ha a fiataljait 150 euróért 
el tudta adni, később viszont a Pipánál 4000 
eurót, vagy ennél is többet kapott érte, akkor 
azért megdolgozott. A weboldalakon tucat 
számra találhatók azok, akik megpróbálkoz-
nak azzal amit a Pipa csinál, de sikertelenek 
maradnak.

Ameddig az üzlet korrektül megy és nin-
csenek strómanok, addig a Pipa üzletének 
semmit nem lehet a szemére vetni, noha 
némelyek bizonyos neveket (akik gyakran 
ugyanazok), akik rendkívül magas össze-
geket kínálnak, viszont a legritkább esetben 
vesznek, megkérdőjeleznek.

Ha valaki mégis szemrehányást akar tenni 
valakinek, akkor az a vevő, aki teljesen elsza-
kadt a valóságtól. Én magam sem, de sokan 
közülünk soha nem vennénk meg galambot 
látatlanban, de ez itt szintén mellékes.

Kik ezek a vevők?
Nem a kínaiak, akik egy olyan országból 

jönnek, ahol az egy főre jutó évi bevétel 
alacsonyabb, mint Albániában, ahol ez na-
gyon alacsony. Ezek egy nagyon vékony 
felső réteghez tartoznak, és bolondul hisz-
nek abban, hogy extrém drága galambokkal 
ezután meghódítják a világot. Ezek gyakran 
presztízs alapon vásárolnak. Ki bírja to-
vább? Megpróbálják egymást felüllicitálni 
a legdrágább galamboknál. Hogy a legdrá-
gább nem azt jelenti, hogy az a legjobb, azt 
minden tenyésztő tudja. És hogy ezek a drá-
ga galambok nem hozzák mindig az elvárá-
sokat, azt is.

Ehhez most hozzájön a belföldi piac. Ezek-
nek a bűnösen drága galamboknak a fiait 
megpróbálják szintén bűnösen drágán eladni, 
amiből ismét csalódások lesznek.

Mekkora bánat, hogy Veenstra nem belga.
Ez a Veenstra ugyanaz, aki csipogós fia-

talokat, közel 100.000 euróért vásárolt von 
Hooymanstól és valóban egy ügyes fiú. Egy-
szer ültem vele egy asztalnál Kínában, ahol 
egy árverés totálisan megbukott. Egyetlen 
rossz szó nem érte a kikiáltót, inkább együtt-
érzés. Pedig egy sikertelen árverés után a ki-
kiáltó általában a fekete bárány.

A galambokat egy hátfájás miatt kellett 
eladni és valóban komoly baja lehetett, mert 
nem sokkal utána meg is operálták. Ha az 
ember azután mégis azt olvassa, hogy újból 
tetemesen több galambot akar, akkor ő sem 
más mint a többiek. Eladják a galambjaikat 
egészségi alapon és röviddel azután több ga-
lambjuk van, mint bármikor azelőtt.

Az árverésnek, úgy néz ki, gyógyító hatása 
van minden lehető szenvedésre, mert az ember 
az árverés után nagyon gyorsan felgyógyul.

Mekkora bánat a Belga Szövetségnek, 
hogy Veenstra nem belga. Az árverésből 
ugyanis nem csak a „kis” 560.000 euró ment 
volna a Pipához, hanem még 57.000 euró a 
Belga Szövetséghez. (Mint tudjuk a 3%.)

Die Brieftaube Nr. 10/350-351 old.
Ford.: Varga Antal
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FCI GRAND PRIX Szeged-Mórahalom 2012. 09. 08.
2012. szeptember 8-án került megrendezésre immár 8. alkalommal 

a HUNGÁRIA Grand Prix záró versenyének lebonyolítása. E verseny 
az FCI hivatalos versenye volt.

A mórahalmi teszttelep 2012. évben is felkészülten várta a nevezett 
galambok érkezését. Több mint 600 galamb érkezett Európából, de 
Kína, Thaiföld galambászai is küldtek galambokat, hogy megméret-
tessék magukat az erős európai mezőnyben.

Kevés galamb érkezett a magyarországi dúcokból, a fiatal galambá-
szok sem küldtek minden tagszövetségből, holott nekik nem is kellett 
nevezési díjat fizetniük.

A beérkezett galambok összességében megfelelő egészségi állapotban 
voltak, de azért voltak visszatérő problémák. Ez alkalommal nem kívánok 
foglalkozni a beküldött galambok egészségi állapotával, de úgy gondolom 
a telep vezetőivel, dúcok gondozóival egy későbbi riportomban foglakoz-
ni fogok. Végül is az ingatag egészségi állapot rendbe jött, stabilizálódtak 
a beküldött galambok. Alkalmasakká váltak az edzések, előversenyek és 
a záróverseny teljesítésére. 2012. évben az időjárás nem volt kedvező. A 
rekkenő hőség, a szárazság az edzéseken és tesztversenyeken próbára tette 
a galambokat. Sajnos az átlagosnál több galamb maradt el. Ami érdekes, 
rendkívül kevés galamb berepülését jelezték a sporttársak!

A galambok bekosarazása
2012. szeptember 7-én a kora reggeli órákban érkeztem a mórahalmi 

teszttelepre, ahol már megtörténtek az előkészületek a galambok be-
gyűjtésére.

Pethő Attila sporttárs előkészítette a gyűrűző rendszert – antenna – 
Bricon óra, számítógép, nyomtató és megteremtette a kapcsolatot az 
internet szolgáltatóval, hogy a bekosarazott galambok adatai felkerül-
jenek a www.postagalamb.hu honlapra, hogy a postagalambászok, a 
versenyt érdeklő személyek információt kapjanak.

A gyűrűző bizottság elnöke és vezetője, egyben az FCI ellenőre 
Hans-Joachim Nüsse a Német Szövetség elnökségi tagja az FCI 
Sportbizottság elnöke, Molnár Mihály a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség elnökhelyettese, Dr. Jilly Bertalan a Sportszövetség Egész-
ségügyi Bizottságának elnöke, Belák Ottó a Sportszövetség Verseny-
bizottsága elnöke, Silay Ferenc a teszttelep vezetője, Pethő Attila a 
technikáért felelős a Sportszövetség főtitkára. 

Hans Joachim Nüsse Úr több alkalommal megvizsgált egy-egy 
bekosarazásra küldött galambot. Megállapította, hogy a galambok 
egészségi állapota nagyon jó, a tollazatuk, vedlésük koruknak meg-
felel, fizikális állapotuk jó. Kifogásolta, hogy némelyik galamb farok 
tollai nem elég tiszták. Megnézte e kifogásolt galambok dúcait és ki-
fejezte azon véleményét, hogy az ülőkéket át kellene építeni, hogy az 
általa észlelt probléma megszűnjön.

11 óra 30 perckor a bekosarazott galambokkal elindultak a 331 km-
re lévő MALACKY starthely felé. Hans Joachim Nüsse Úr külön el-
lenőrizte a szállítóketrecek lezárását, plombálását.

Ezt követően a bejáratoknál elhelyezték a rögzítésre szolgáló an-
tennákat. Azok beüzemelése is sikerült.

Ezt követően Mórahalmon elfoglaltuk szálláshelyünket. Sorban ér-
keztek a Szövetség által meghívott vendégek.

Este a szervezőket, a vendégeket Molnár Mihály alelnök és Silay 
Ferenc a teszttelep vezetője köszöntötte. Rövid beszámoló hangzott 
el a teszttelep működéséről, az ott található galambokról. Jó hangu-
latban telt el az este. A sporttársak a 2012. évi tapasztalataikról, jövő-
beli elképzeléseikről, a 2012. évben elért eredményeiről beszélgettek, 
majd 22 óra után szállásukra távoztak.

2012. szeptember 8. a záróverseny napja
Korán ébredtünk. Pethő Attila az időjárásról szerzett be informáci-

ókat, konzultált a Malacky-ban lévő sporttársakkal, a VB elnökével 
Belák Ottóval.

A START 07.30 órakor megtörtént. Reggeli után kimentünk a 
teszttelepre, ahol már nagy volt a nyüzsgés. Felállításra került a sátor, 
ahol a vendégek, versenyt nézni érkezők, leülhettek, árnyékból néz-
hették a galambok érkezését.

A rögzítő antennák ismételt ellenőrzése után a fogadórendszert ösz-
szekapcsolták, minden készen állt a galambok fogadására. A dúcok-
ban az etetők élelemmel AZ ITATÓK VIZZEL FELTÖLVE várták 
lakóikat.

Az időjárás nem volt kedvező, meleg volt és egyre melegebb lett és 
déli / délnyugati szél fújt közepes erősséggel. Galamboknak küzdeni 
kellett, hogy mielőbb hazaérjenek.

Közben az érdeklődők, kíváncsiskodók sorban érkeztek. Főképpen 
a környéken élő sporttársak jöttek el, de jöttek Romániából, Szerbi-
ából, Szlovákiából, Ukrajnából galambászok és hozzátartozóik. A 
Nemzet Galambászai közül RUCZ János egy baráti, sporttársi társa-
sággal érkezett.

Délelőtt 10 órakor Nógrádi Zoltán Úr, Mórahalom polgármestere 
Bárdos István Szövetségünk elnökével közösen megnyitották a záró 
versenyt. A Polgármester Úr köszönetét fejezte ki, hogy most minden 
program Mórahalmon történik, ezzel is ismertté tesszük Mórahalom 
városát, az itt lévő gyógyvizeket megismertetjük egész Európával, 
növeljük a város idegenforgalmát. Ha a Szövetség igényli továbbra is 
segítséget nyújt a programok megszervezéséhez. A városban lévő szál-
lodák, panziók, fürdők éttermek mind-mind rendelkezésre állnak. 

Dél lett, amikor egy 9 főből álló falka megjelent a telep felett és 
gyorsan leszálltak. Kíváncsian vártuk, hogy a számítógépen melyik 
gyűrűszán jelenik meg elsőnek és ki a galamb gazdája.

A galambok meglepő gyorsasággal ültek be dúcaikba, biztosan 
valamennyien szomjasak voltak!

Az elsőnek a rögzítő antennára lépett galamb SK-12-0301-620 szlo-
vák galamb, tulajdonosa KÁROLY WIEDERMANN 9321 Dunajski 
Klatov 64 sz. alatti sporttársé.

Az első 9 érkező galambnál tized- és századmásodpercek döntöt-
tek a helyezésekben!

  1 SK-12-0301-620 11:59:34,48 Károly WIEDERMANN 
  2 BE-12-3000499  11:59:35,56 DEVOS Etienne
  3 BE-12-2190407  11:59:36,84 Dr. Wang
  4 DV-12-04087738  11:59:37,03 Huang Jian „B”
  5 HU-12-D-562648  11:59:38,36 Törőcsik László
  6 HU-12-D-455608  11:59:38,38 Nyitrai Gabriella
  7 UA-12-151779  11:59:38,41 TEAM UKRAINE
  8 BE-12-3012916  11:59:56,15 EMIEL DENYS NASSER ALJAHYI
  9 HU-12-14-89326  12:00:03,58 HORVÁTH Zoltán
10 BE-12-3152033 12:11:35,53 Andre Lietaer                            
11 DV-12-04939-2677 12:11:36,81 Thorsten & Finn - Leon Daum
12 HU-12-455605 12:11:40,07 Nyitrai Gabriella
13 BE-12-4046713 12:11:41,18 LUYCKX Raf
14 HU-12-464579 12:11:42,63 Dulai László „A”
15 HU-12-464575 12:11:44,24 Dulai László „B”
16 BE-12-2177597 12:11:46,43 Dr. Wang
17 DV-12-05950-141 12:11:47,75 Toni Deigner
18 DV-12-04939-2682 12:11:50,08 Thorsten & Finn - Leon Daum
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19 HU-12-483570 12:11:53,88 DELTA KLUB
20 HU-12-12-29214 12:11:55,35 ZEKE Zsolt
21 HU-12-572810 12:11:56,48 Belák Ottó
22 BE-12-3145381 12:11:58,10 Vaneenoo Julien - Xi’an Weili
23 DV-12-04087-737 12:12:22,00 Huang Jian „B”
24 S-12-80-312 12:31:05,12 LÖFGREN Lasse
25 NL-12-1694577 12:31:09,29 Piet Manders

Az élmezőnyt követően egy-két galamb szólóban, majd egyre na-
gyobb időközökben kisebb falkákban érkeztek galambok. Több falka 
érkezett Szerbia irányából.

Az első kilenc galambot az FCI ellenőre alaposan megvizsgálta, 
majd személyesen gratulált a győztes sporttársnak.

A galambok érkezését Pethő Attila azonnal és folyamatosan feltöl-
tötte az internetre, így akik nem jöttek el, a honlapról folyamatosan 
figyelhették a galambok érkezését.

A galambok 20%-a aznap nem érkezett meg. Nehéz verseny volt 
ez a galamboknak.

Többen kérdezték, hogy ki ez a szlovák galambász, még nem hal-
lották a nevét. Nos WIEDERMANN KÁROLY kezdő galambász. 
Korábban versenylovakkal foglakozott. Útépítő vállalkozó. Családos 
ember, akinek új hobbija a postagalambokkal való foglalkozás. Olyan 
típusú ember, aki nem szeret veszíteni. Galambjai érdekében átlagon 
felül megtesz mindent, hogy azok egészségesek, jó formában legye-
nek és mindig tudjanak győzni a versenyeken.

Röviden a 2012. évi eredményeiből:
Szlovákiában abban a kerületben ahol versenyez a Hu 2012 D 437105 

(egy Houben x E. Devos galamb) gyűrűszámú kék hím eredménye:
Velké Medzirici 1715 gal. 48
Chomutov 1331 gal. 79
Cheb 705 gal. 2.
Chomutov 1025 gal. 7
Chomutov 900 gal. 1
Tachov 794 gal. 1
Chomutov 739 gal. 56
Gotha 3277 gal. 1

Galambjai további eredményei:
Velké Medzirici 189 km 1715 gal. 3,9,14,19,22, stb.
Jihlava 215 km 1531 gal. 5,7,25,27, stb.
Kladno 348 km 4595 gal. 1,2,3,5,10,28,30,31,32, stb.
Gotha 596 km 2645 gal. 1,2,3,4,6,11, stb.
Cheb 457 km   705 gal. 2,10,19,22, stb.
Chomutov 411 km 3069 gal. 1,2,3,4,8,22, stb.
Chomutov 411 km 1025 gal. 7,25,30, stb.
Chomutov 411 km   900 gal. 2
Tashov  418 km 2603 gal. 1,3,10,12,14,15, stb.
Gotha 596 km 3277 gal. 1 !!!

2012. szeptember 16-án a NYITRA Világbajnokságon szereplő ga-
lambjai:

Az első 20-ban volt mind a három galambja.
TH-12-50929  12 hely, egyszerre jött az elsővel
PHA-12-2110636 15 hely
THA-12-50939  17 hely
A TOP 10 listán az 5 verseny alapján a 9. helyen végzett a TH-12-

50929 számú galamb.

Este a Colosseum Hotel 4. emeleti különtermében volt a verseny 
értékelése, Bárdos István Szövetségünk Elnöke, a meghívott vendé-
geket köszöntötte, majd köszönetet mondott a szervezésben és ren-
dezésben résztvevő valamennyi sporttársnak a végzett munkájukért.

Ezt követően az FCI ellenőre Hans-Joachim Nüsse Úr megköszön-
te a szíves vendéglátást, majd értékelte a teszttelep tevékenységét az 
itt tartott és általa látott, megvizsgált galambokat. Kijelentette, hogy a 
galambok ellátása, felkészítésük a versenyekre, egészségi állapotuk, 
kondíciójuk jó volt. A versenyt is jónak értékelte. Bízik abban, hogy a 
jövőben is komoly, eredményes munka folyik majd itt a teszttelepen. 
Úgy látja, hogy a feltételek adottak.

Ezt követően Bárdos István elnök Úr a résztvevőknek ajándékokat 
nyújtott át, majd az estén résztvevő valamennyi sporttárs átvehette a 
PÁPAI HÚS cég ajándékcsomagját.

A részversenyeken díjat nyert, valamint a záró versenyen díjat nyert 
sporttársak egy későbbi időpontban vehetik át galambjaik által meg-
érdemelt és megnyert díjakat.

-r  -ó

FCI Grand Prix versenyek 2012. évi statisztika
verseny nevezett maradt % 25% érkezett eltelt idő 

(perc)
első/utolsó

távolság
km

sebesség
m/s

Canadian Intern. OLR (CAN) 1600 804 50,25 201 216 494 1236
Herxheim (D) 548 277 50,54745 69 101 310 1288
Szeged-Mórahalom (H) 657 349 53,12024 87 48 331 1227
Mira (Pt-Portugal) 793 499 62,9256 121 1233 370 832
Cartaxo (Pt) 708 329 46,46893 82 108 400 1209
Luzense (Pt) 599 343 57,2621 86 43 340 1502
Gondomar (Pt) 787 476 60,48285 62 1247 350 904
As Golden Pigeon Race (Greece) 1100 510 46,36364 128 648 445 1123
Pavliwka (Ukrajna) 306 101 33,00654 25 148 300 880
Dinokeng (South-Afrika) 962 616 64,03326 154 27 623 1373
Columbodrom Arad (Románia) 877 108 12,31471 27 275 405 1137
MVL CUP (Dánia) 1659 916 55,21398 229 63 393 999
Usedom (D) 990 776 78,38384 194 84 390 1287
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2012. év Maraton Bajnoka  
a Vass-Trimmel versenyzőpáros

2001. óta kacérkodtam a maraton távon 
való versenyzéssel, de igazából csak 2004. 
óta versenyzek maraton versenyeken. A 
mai napig nagy izgalommal várom a ra-
kodás napját, mert mindig találkozhatok a 
hozzám hasonló felfogású galambászok-
kal, keresem az ismerős arcokat és öröm-
mel üdvözöljük egymást. Akár tegnap akár 
egy évvel ezelőtt találkoztunk, de mindig 
van egymáshoz néhány kedves szavunk és 
mindig van újfent valami témánk. Ahogy 
múltak az évek ez annyira belém rögző-
dött, hogy még ha nincs is eredményem 
az adott évben, de nem tudnék kihagyni 
egyetlen díjkiosztó ünnepséget sem, mert 
ez egy hiányérzetet hagyna bennem, amin 
aztán sokáig csak bánkódnék. Nem kiváló 
eredményeimtől, de ettől az érzéstől talán 
azt gondolom, hogy maratonos vagyok.

Néhány ilyen alkalommal találkoztam 
a nálam sok évvel fiatalabb, nagyon ér-
deklődő természetű szőke fiatalemberrel 
Trimmel Csabával és nálam néhány évvel 
idősebb, jóval higgadtabb de rendkívül 
agilis versenyzőtársával Vass Gyuri bácsi-
val. Azt hiszem mi sem természetesebb, 
minthogy a galambokról a tenyésztésről 
és a maraton versenyekről beszélgettünk. 
A bajnokság megnyerésének alkalmából 
Pintér Lászlóval kerestük fel őket ottho-
nukban Ágfalván, ebben a festőien szép 
határmenti kis faluban. Azonban ezúttal én 
váltam érdeklődővé.

- Mivel még a szaklap hasábjain nem 
mutatkoztatok be, megkérlek néhány 
mondatot mondjatok magatokról, galam-
bász pályafutásotokról a versenyzőpáros 
kialakulásáról és hogy kinek mi a felada-
ta a dúc környékén! A meglehetősen nagy 

korkülönbség ellenére ebből nincsenek-e 
köztetek problémák?

- Vass György vagyok, nyugdíjas gyógy-
pedagógus, társam Trimmel Csaba építész. 
Én a múltat és némi tapasztalatot, míg 
Csaba a lendületet és nem kevés pénzt 
hoz a „vállalkozásba”. Mindketten Ágfal-
ván születtünk és élünk. Az F-03 soproni 
egyesület tagjai vagyunk. Csaba apjához 
legénykori galambász barátság fűz, így 
a páros megalakulása csupán a hatvanas 
évek elejére visszanyúló szálakat fűztük 
szorosabbra. 

Dúcaink három háznyi távolságra van-
nak egymástól. A közös stratégia mellett 
természetesen mód nyílik saját elképzelé-
seink megvalósítására és ebből semmiféle 
probléma nem keletkezett. Megvitatjuk 
egymás közt a dolgainkat, de egymás tisz-
teletben tartása egy fontos szempont mind-
egyikünk számára. 

Közel két évtizede már, hogy verseny-
szerűen csak maratonos utakon veszünk 
részt. A tagszövetségi utak, – beleértve 
a fiatal galambok versenyeit is, – csak a 
kiválasztást és a felkészítést szolgálják. 
Természetes módszerrel versenyzünk, a 
versenyző párok általában egy fiatalt ne-
velnek. Általánosságban véve a jó egész-
ség megtartására törekszünk, inkább 
igyekszünk megelőzni a betegségeket, 
mintsem hogy gyógyítani kelljen. Ame-
lyik galamb mégis megbetegszik, több-
nyire kitesszük a dúcból. 

A versenyre mindig az általunk legjobb 
formában lévő galambokat küldjük függet-
len a nemtől. Több csapattal versenyzünk, 
törekszünk arra, hogy minden versenyfel-
tételnek megfelelő galambunk kerüljön a 
lehető legtöbbször kosárba. Kiemelkedő-
en teljesítő galambjainkat azonban meg-
kíméljük, nem minden áron törekszünk a 
champion előállításra, mint ezt az idei év 
is bizonyítja. Mivel külön dúcaink vannak, 
mindegyikünknek megvan a maga dolga, 
de ha ez szükséges, kölcsönösen segítünk 
egymásnak.

- A Maraton bajnokságot megnyerni 
sohasem egyszerű feladat, de ebben az év-
ben különösen nehéz volt, hisz Páva Zol-
tánnal végig kemény csatákat vívtatok, és 
csak az utolsó verseny után lehetett hátra-
dőlni a karosszékben. Hogyan értékelitek 
ezt az eredményt?

- Az első út után megállapítottuk, hogy 
megyünk a díjkiosztóra. Egyik galambunk 
egyéni 6. a csapat 4. lett. A második út után 
azon tűnődtünk, hogy a dobogó harmadik 
fokához talán elég lesz-e ez az eredmény. 
Azt, hogy Maraton bajnokságot nyerjünk, 
álmunkban sem gondoltuk. Most így visz-
szagondolva több összetevője van ennek a 
sikernek:

Versenydúc

A bajnokokkal
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a.) Csaba helyben dolgozott!! – így sok-
kal több idő jutott a felkészítésre. Szombat, 
vasárnap elvittük a galambokat tréningre 
Ausztriába. A korábbi években Móváron, 
előtte való évben Veszprémben dolgozott. 
Ilyenkor az édesapja és én láttuk el a galam-
bokat, ami azért nem azonos a felkészítéssel. 
A hétvégeken mikor hazajött akkor pótolta 
be az előző heti elmaradást, már amennyire 
azt lehetett. Akkor is többször voltunk az él-
ben, de az igazi siker elmaradt.

b.) Mind a három út az optimálisnál jó-
val nehezebb volt.

c.) Szerencse! nélküle – eddigi tapasz-
talataink alapján nem lehet bajnokságot 
nyerni.

- Beszélgessünk a mindent eldöntő te-
nyésztésről. Tudom, hogy Dr. Ecsédi Ká-
rollyal jó kapcsolatot ápoltok, aki különö-
sen kiváló ismerője a külföldi maratonos 
versenyzőknek és galambjaiknak egy-
aránt. Régebbi beszélgetéseinkből azt is 
tudom, hogy segítségével bizony sokat 
áldoztatok kitűnő tenyésztőktől való be-
hozatalra.

- Igen, néhányszor voltunk együtt ga-
lambot vásárolni. Igyekeztem az általam 
kiválasztott galambok közvetlen utódai-
ból választani. Igazából még nem tudtam 
kipróbálni őket, most a tréningezés és a 
beöregítés a fontos. Az eddigi sikereinket 
inkább a régi vonalaink keresztezései hoz-
ták. Nincs igazi irányvonal, egyszerűen a 
jó galambok maradnak a dúcban.

- A régi idők maratonosai azt mondo-
gatták, hogy a jó Maratonos galambnak 
csak egészség kell, megfelelő fészekál-
lapot, puritán életmód és akkor megold 
mindent. Azonban tudjuk, hogy ez a mai 
maratonra már nem igaz. Kialakult egy 
bizonyos színvonal, ahol az eredmény 
eléréséhez már ennél sokkal többet kell 
tenni. Így komoly szerepet kapott a ver-
senyekre való felkészítés. Mindenki nem 
lehet bajnok, de a kis sikereket is értékel-
ni kell. Mit tanácsolnátok azoknak, akik 
nem érnek el számukra megnyugtató 
eredményt?

- A galambászat egy véget nem érő meg-
ismerési folyamat, ahol minden tenyésztő 
a saját személyiségéből eredő utat jár-
ja – ha örömet akar a galambászatban és 
eredményt, mást nem is tehet – és ebben 
tanácsot adni nem lehet. Azonban azt azért 
el kell fogadni, hogy sok-sok munka és tü-
relem kell az eredményhez. A mi példánk 
is ezt mutatja.

- Hogy látjátok a Maraton Club verse-
nyeit, mit kellene tenni a biztonságosabb 
versenyek érdekében?

- Sokkal hatékonyabban kellene alkal-
mazni a technika adta lehetőségeket a 
meteorológiai előrejelzésekkel kapcsolat-
ban. Nem a szabályokon kell változtatni, 
hanem a lebonyolítási formán. Az, hogy 
péntek délután mindenképpen el kell en-
gedni a galambokat, az katasztrófa. Olyan 
Start-biztosokat kellene felkérni, akiknek 
nem csak internetes kapcsolata, de telefon 
kapcsolata is van az érintett országokban 
megfelelő galambászokkal és az aktualitás 
szerint egyeztetnék a megfelelő start ide-
jét. A jó verseny alapja az optimális időben 
elrendelt start. 

- Ismerjük a mondást: az útnak meg-
felelő galambot kell tenyészteni, de azért 

végezetül mégis felteszem ezt a kellemet-
len kérdést. Korábban néhány nyugat-
magyarországi sporttársunktól hallottam 
olyan megjegyzést, hogy könnyű a távo-
labbiaknak, mert az átrepüléssel megver-
nek bennünket, most az ellenkezőjét hal-
lottam, miszerint könnyebben legyőznek 
bennünket a nyugatiak, mert a galambja-
ik már ki is pihenték magukat, a mieink 
még mindig úton vannak. Mi a vélemé-
nyetek erről?

- A galambászat erről szól, mi is olyan 
galambokat tenyésztettünk ki, amelyek a 
hozzánk való utakat repülik eredménye-
sen. Lehetséges, hogy az erre a távra sze-
lektálódott galambjainkhoz már hosszabb 
távokat eredményesen szálló keresztező 
partnert kellene keresni a tőlünk 100-200 
km-rel messzebb lakó tenyésztőnek. Egyé-
ni első helyet nyerni sem nekünk, sem 
másnak a közvetlen környezetünkben még 
eddig nem sikerült, pedig több alkalommal 
is stoppoltunk elsőnek. Ha átfogólag jó és 
egészséges az állomány akkor csapatban 
talán nagyobb az esély, mint az idei pél-
da is mutatja. Azonban szerintünk, – mint 
ahogy az elején is mondtuk, – a szerencsé-
nek mindig jelentős szerepe van.

Minden versenyszezon vége, az új ver-
senyszezon kezdete, most a vedlésé és az 
átteleltetésé a főszerep. Azon kell lennünk, 
hogy galambjaink ezt megfelelő körülmé-
nyek között egészségesen a lehető legna-
gyobb nyugalomban megterhelések nélkül 
éljék meg. Mint mindig, most is tanultam 
valamit, ami hosszasan elgondolkodtat. 
Gyuri bácsi igazi pedagógus vénával ren-
delkezik. Hazafelé tartva szavai most is 
a fülembe csengnek: „A galambászat egy 
véget nem érő megismerési folyamat, ahol 
minden tenyésztő a saját személyiségéből 
eredő utat járja….” – igen, igaza lehet, hisz 
csak kevés sporttársunknak adatik meg, a 
tagszövetségi általános táv, esetleg vala-
melyik táv és a Maraton Bajnokának lenni. 
Hogy örömünk legyen hobbinkban, meg 
kell találnunk a számunkra megfelelő utat.

J. Varga AttilaA héja és sólyom riasztó

Új formátumú állatorvosi igazolás - 
Kérje állatorvosától!

Tisztelt Sporttársak!

A Vidékfejlesztési Minisztérium 2012. szeptembertől hatályos 
87/2012. (VIII.27.) VM rendelete újra szabályozza a belföldi 
állatszállítást,

Hatályon kívül helyezi az eddig használt 8/a nyomtatványt.
Helyette a rendelet mellékletében megadott formájú és tartalmú ál-
latorvosi igazolást írja elő, melyet állatorvosa már be tud szerezni 
„Állatorvosi Bizonyítvány belföldi élő-állatszállításhoz” néven.

http://www.kormany.hu/download/b/85/a0000/MR_2012_087_
(VIII_27)_VM_rendelet.pdf

Galamb-egészségügyi és Nemzetközi Bizottság
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Látogatás Velenczei Bélánál
Bár annakidején a május elsejei felvonu-

lást nem lehetett áthelyezni, Varga Antiék 
a Karancs majálisát április 30-ra hirdették 
meg, mondván, hogy így marad még egy nap 
a hosszú hétvégéből az esetleges „fáradtság” 
kipihenésére. 

Tóth Pista meghívása már hetekkel koráb-
ban megérkezett, így vállaltam a hosszú ko-
csikázást a nyárias tavaszban.

Bíztam abban, hogy esetleg sikerül beiktat-
ni egy rövid látogatást Velenczei Bélánál, aki-
nek kiváló eredményei mellett Vandenabeele 
galambjai is nagyon kíváncsivá tettek. A lá-
togatás aztán több órásra sikerült, mert már a 
vasárnap este (29-e) Szécsényben talált.

Aki rendszeresen megveszi az évkönyveket, 
vagy olvasta az olimpiás sorozaton belül meg-
jelent írást, sok mindent megtudhatott Béla 
eredményeiről, állományáról, a tenyésztésben 
alkalmazott elveiről. Én azt próbálom közre-
adni, amit az Attila út 8-ban Béla elmondott 
nekem, és amit saját szememmel láttam.

Béla, aki júniusban fogja ünnepelni 60. 
születésnapját, ötödik, legkisebb gyermek-
ként született ide az Attila út 8-ba. Az ak-
kori ház persze az évek során fokozatosan 
modernizálásra került. Édesapja gazdálkodó 
volt, édesanyja háztartásbeli. Mindkét szülő 
családjában előfordult galambász. Közgaz-
dasági technikum, majd számviteli főiskola 
Salgótarjánban, családalapítás, katonaság a 
hetvenes évek végén, majd fiatalon főköny-
velője a Szécsényi Költségvetési Üzemnek, 
ahol tíz eredményes évet töltött el.

Másodikos középiskolás, amikor Rigó 
Istvántól postákat kap, és belép az 1957-ben 
alapított szécsényi E-05-be. Akkor is, ma is, 
a család és a munkahely az első, a galambá-
szat üdítő kikapcsolódás, amit azért nagyon 
komolyan kell venni, és lehetőleg eredmé-
nyesen kell űzni. A futottak még kategória 
számára nem elfogadható, az élet egyetlen 
területén sem.

Út az első tagszövetségi bajnokságig
Ez az út igen hosszú volt. A kezdeti szórvá-

nyos próbálkozásai után szemlélete gyökeres 
változását hozta Anker Repülő keresztrejt-
vénye. 1979 októberében küszöbön állt egy 
személyes látogatás is Kapovárra, ami sajnos 
egy családi program miatt meghiúsult. Rigó 
István, Geczkó László és Mészáros Ferenc 
viszont eljutott Anker dúcába, és nem tértek 
haza üres kézzel. Ekkor került Szécsénybe a 
„Hosszú Aarden” (Nl 74-179415 skh) és a 
Bange Klak kcst. Utódaik kiváló eredménye 
bizonyította, hogy a minőség alapvető válto-
zást képes hozni a dúcok színvonalában. Béla 
több utódot szerzett be ettől a pártól.

A nyolcvanas évek elején újabb vérfrissítés 
érkezett Szécsénybe a szegedi Kocsi István-
tól. Ezek vérvonala részben a szintén szegedi 
Fodor Józsi bácsi Huyskens - Van Rieljeihez 
vezetett, aki ebben az időben kiváló hosz-

szú távú eredményeivel vétette észre magát. 
Rostockból mindhárom elküldött galambja 
aznapos volt. Ezekből is vitt állományába, 
egyúttal személyes látogatást is tett a szegedi 
dúcban. Ekkor indult barátsága Kocsi Pistá-
val, amely jelenleg is tart, és akinek kritikus 
szemlélete az év végi selejtezéseknél gyakran 
érvényesült a Velenczei dúcokban.

1984-ben egy nyest vetett véget a szép ál-
moknak, az egyre ígéretesebb állománynak. 
Egy kora estén hazaérkezve a hatvan darabos 
állomány mindegyikét vérbe fagyva találta. 
Az újra kezdés csak vontatottan, de annál kö-
rültekintőbben indult.

1988-ban élete új fordulatot vesz azáltal, 
hogy egy fuvarozó vállalkozás főkönyvelője 
lesz Budapesten. Idővel körülnéz környékbe-
li galambászoknál. Munkahelyéhez legköze-
lebb Gyerkó Tibor dúca volt, így ott gyakori 
vendég lesz. Tibor is szívesen veszi látoga-
tójának érdeklődését, és fokozatosan átadja 
tenyésztési és versenyzési tapasztalatait. A 
kapcsolat aztán 1992. nyár végén 10 db fia-
tal galamb megvásárlásával tetőzik. Ebben a 
tízben van élete favorit tenyész hímje a sötét 
kovácsolt csapos Góliáth. Száma 9992-92-
0158. 16 évig élt végig zárt tenyész dúcban, 
és 14 éves korában még voltak szemes tojá-
sai. Apja az 1461-91-7760 kkcsh, amely egy 
eredeti De Baere hímtől, és a „szuper pár” 
(8928 x 8479) egy lányától kelt. Anyja az 
1322-87-347 kkt amelyről olvastam valahol, 
hogy Gyerkó legjobb tenyész tojójának tar-
totta. Apja a szintén „szuper pártól” szárma-
zó 5354 skh, anyja az 5303 kkcst.

Béla „bázis párja” a Góliáth x Üdvös lesz. 
Állományában ma is, minden ami jó, valahol 
kapcsolódik ennek a párnak az utódaihoz. 
Mindkét olimpiás galambja unoka. Tenyész 
dúcában még ma is az 1998-2006 között kelt 
gyerekekből 11 hím, és 5 tojó található.

Az Üdvös, 5466-92-3497 skt, 1993 őszén, 
egyévesen Kocsi Pistától került a dúcába. Egy 
Slézinger utód sötét hímtől, és egy Anker-
Kottek, többnyire Desmet Matthijs vérű tojó-
ból kelt Pistánál. (Felmenőiben Leus és Marcel 
Desmet is előfordult, talán ez is hozzájárulha-
tott az eredményes kapcsolódáshoz a Gyerkó 
galambokkal.) Nem tetszetős, bár gyönyörű 
üvegszemű, hosszú szárnyú, hosszú farkú, kes-
keny madár volt. Évesen a belföldi sorozatban 

nyert két első díjat, megsérült a szárnya, ezért 
vált meg tőle Pista. Nem kerültek azonnal pár-
ba, talán egy szezonban kölcsön is volt adva, 
de később a Góliáth-al telitalálat lett. Számta-
lan utódjukból csak a hímek repültek, és mind-
egyik nyert kerületi első díjat. Béla első kerületi 
bajnoksága 2001-ben jórészt nekik köszönhe-
tő. Jellegzetességük a mélyebb, vízcsepp ala-
kú testfelépítés, nem véletlen, hogy Béla ezt a 
formát idealizálja. Szintén jellemzőjük, hogy 
a Gyerkó galamboktól eltérően napok múlva 
is képesek hazavergődni egy-egy megcsúszás 
után a versenyekről. Nagy küzdők!

Út a további sikerek felé
A kilencvenes évek végén, kétezres évek 

elején fontos feladatának tekintette, hogy 
keresztező partnert találjon ezekhez a ma-
darakhoz. Süveges Andrástól, Csordás Kar-
csitól, Márkus Istvántól hozott fiatalokat a 
legjobbakból. 2003-ban Horváth Karcsi kö-
vetkezett, 6-8 tőle vásárolt madárral végzett 
tesztelést. Igazi telitalálatra nem akadt. Nem 
passzoltak a bázis pár gyerekeihez. Jók voltak, 
de kiemelkedő nem akadt a közvetlen utódok 
között. Egyetlen kivétel talán egy Szuperhen 
lány, amely több kiválóságot adott.

A változást a Vandenabeele galambok 
hozták. Varga Antival történt barátsága kap-
csán, néhány már a kilencvenes évek végén 
bekerült dúcába. A kezdeti sikereken felbuz-
dulva hozatott 4 db tisztavérűt Kasselből, 
amelyek reprezentánsa a Welligton kh. Szá-
ma DV-05760-98-0722. Ennek a madárnak a 
tenyészértéke vetekszik a Góliathéval. A ko-
rábban már említett két olimpiás galamb az 
unokája, az egyik anyai, a másik apai oldal-
ról. Két tojóval adott kiemelkedő utódokat.

Az egyik a DV-03400-02-1106 kt, amely 
a származási lapja tanúsága szerint a 
Wittenbuik x Moriska pár fiának és lányának 
testvér párosításából született.

A másik a DV-00480-04-367 kkt, „Mata-
dor” tojó, amely Varga Antitól került hozzá, 
aki egy Herbert Wiedennél tett látogatáskor 
vásárolta.

Ennek apja a tulajdonképpeni Matador 
skh, (B-91-6089826) amely ugyancsak test-
vérpárosítás „eredménye”. Nem akármilyen 
Schellens pártól, ugyanis a világhírű B-86-
6260314 kkh (National 1) édes testvérével, a 
B-89-6040622 számú tojóval költötte.
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Anyja a B-01-3031233 kt, amely az ál-
lományalapító Kleinen unokája apai, és 
dédunokája anyai oldalról egyben. Ezek 
Vandenabeelék természetesen.

Béla itt megjegyezte, hogy a dortmundi 
olimpiáról hazafelé jövet csak azért tettek Var-
ga Antival egy nagy kerülőt, hogy Wiedennél 
kézbe vehesse a Matadort. Elmondása szerint 
ez egy üvegszemű sötét hím, amely kora elle-
nére különleges hatást tett rá, ugyanúgy mint 
hajdan Geczkó Lászlónál az Ankertől hozott 
kék csapos Bange Klak tojó. Így nem vélet-
len, hogy Bélánál lévő lányának 17 közvetlen 
utódja van már a tenyész dúcokban.

Kézbe vehettem még a DV-03400-05-807 
„Kasseli” kh-t és a Vandenabeele dúcban kelt 
B-03-3003794 számú kt-t, valamint ennek lá-
nyát, a szintén Wieden dúcból származó DV-
00480-04-365 számú kcst-t. A Vadenabeele 
törzs tehát szilárd alapokon nyugszik a 
Velenczei dúcban. Tenyészcélra ezek vonal-
tenyésztésével is eredményesen kísérletezett.

2009 januárjában, Dortmundban az olim-
pián már jó ismerősként üdvözölték egymást 
Andreas Drapával. Varga Anti segítségével 
ugyanis már 2007-ben előkészítettek egy sze-
mélyes látogatást, amelyre aztán 2008 áprilisá-
ban került sor. Néhány barátjával látogatást tett 
a königsbachi dúcban. Esti csevegés, másnap 
délelőtti dúclátogatás volt a program. Az ered-
mény három hím, két tojó a kiemelkedő dúc 
kiemelkedő tenyész párjaitól. Bár a két tojót 
barátaival közösen vásárolta, azok többnyire 
az ő dúcában rágicsálják a szécsényi kenyeret, 
az utódokon aztán osztoznak. Ezek a madarak 
jószerével közeli leszármazottai a König x 
Königin bázis párnak, illetve közeli rokonai a 
két olimpiai győztesének a DV-01769-08-498 
„habos” kék hím kézbe véve nekem kápráza-
tosnak tűnt. A másik két hím is jó, de szerintem 
nem különleges. A tojókat nem láttam.

Idáig jutottam az állományépítés taglalásá-
val, amiből levonható néhány következtetés.
 Nem ül a babérokon. Érzi, a folyamatos 

vérfrissítés szükségességét a jó eredmények 
megőrzéséhez illetve azok fokozásához
 Élvonalbeli dúcokat céloz meg, keresi a 

genetikailag kiemelkedő galambokat
 Felkészülten megy a menőkhöz is, tudja, 

hogy miből akar hozni. Sosem csak egyet, le-
hetőség szerint legalább négyet, hogy pozitív 
eredmény esetén legyen kombinációs lehetőség.

Nem csupán szerencse, hanem élete ke-
mény munkájának eredménye, hogy mind-
ezek megvalósításához megfelelő anyagi-
akkal is rendelkezik. Persze a megfelelő 
tájékozottság megszerzése is időt és fáradt-
ságot igényel.

Benyomások a dúcokban
A ház teraszáról nézve a tündöklő reggeli 

napsütésben egy galambász szívét gyönyör-
ködtető kép tárul a szemlélődő elé. Röviden 
tartott gyepszőnyeg, néhány díszcserjével. 
Elöl az a melléképület, amelynek földszint-
jén reprezentatív „galambász szoba” van be-
rendezve tablókkal, fotókkal, díjtárgyakkal, 
padlásán a versenydúcokkal. Jóval hátrább 
balra a fiatalok dúca, jobbra a tenyész dúc.

Először a fiatalokhoz mentünk.
Lábakra épített, két részes dúc, 120 galamb 

kényelmes befogadására. 8-10 méter lehet? A 
homlokzat déli tájolású, mellső fala drótszö-
vet, amely a széltől, egyéb külső behatásoktól 
óvandó belülről egy speciális szúnyoghálóval 
van bélelve. Az első keltésből leválasztott 67 
db fiatal első szárnypróbálgatásait óvatosan 
éppen most végzi. Betelepítésüket alapos fer-
tőtlenítés előzte meg. Menet közben hetente a 
dúc padlója felmosásra kerül, amely intenzív 
portalanítást is eredményez, egyéb higiénés 
szempontok mellett. A takarítás egyébként 
minden dúcban naponta történik. Azt, hogy a 
fiatalok hamar belakják, és szeretik, az is bi-
zonyítja, hogy a 2006-os megépítése óta fia-
tal háztól még nem veszett el. (A fenébe, erre 
nincsenek ragadozók?) Ennek másik bizony-
sága, hogy az éves özvegy hímek némelyike 
versenyről érkezve ide, és nem a fenti özvegy 
dúcba igyekszik bejutni. Vesztükre, mivel ez 
selejtezési szempont, akár szezon közben is.

Aztán megkaptam a magyarázatot arra is, 
hogy a fiatalokból háztól feltehetően miért 
nincs veszteség. Reggel munkába menet nyíl-
nak a dúc kijárói, minden kényszer nélkül 
szabadon mozoghatnak 2-3 órát, majd 9-10 
óra között Béla hazaugrik, és egy füttyszóra 
becsalja a társaságot. Etetés közben a kijárók 
bezárulnak, és a nap hátralévő részét már a 
dúcban töltik a madarak. Amennyiben a fütty-
szóra nem rohan befelé a gárda, az valami fer-
tőzés előszelét jelzi, ami kezelést igényel.

Az összes leválasztott 100-110 db fiatal 
nagyon gondos ápolásban részesül. Oltást 

kapnak paramixó és himlő ellen is. Korán 
megkezdődnek a magántréningek, és folya-
matos a kézből történő selejtezés is. Például a 
második kelésből kiveszi a tojókat. Így mire 
indulnak a tagszövetségi tréningek, 50-60 db-
ra csökken a létszám. Ezek viszont általában 
kimagasló eredményt produkálnak, amit több 
tagszövetségi bajnokság bizonyít.

A fiatalok versenyét követően, a nemek 
szétválasztása után, az összes tojó- tenyész 
és versenyző pár is, ebbe a dúcba kerül, és itt 
él lezárva a tavaszi összeállításig.

A tenyész dúc 1998-ban készült el. Nyu-
gati tájolású a homlokzata. A dúc teljes hosz-
szában volier húzódik, amely télen nyáron 
levegőt és napfényt biztosít az egyébként zárt 
társaságnak. Belül három részre van osztva, 
egyenként 8-8 fészekfülkével. Itt tehát 24 pár 
tenyésznek van helye. Az első szektorban 
vannak a Goliáth x Üdvös pár hím gyerekei 
a párjaikkal. Nehezen tudnék pontos benyo-
mást megfogalmazni róluk, hiszen mindany-
nyian túl vannak életük delén. Három darab 
volt a kezemben, az egyik éppen a szuper 
dortmundi olimpiás 88320-as apja. (A 88320-
as 6 kerületi első díjjal dicsekedhet, valamint 
sport A-ban Dortmundban nyolcadik, 995 
ponttal, legjobb magyar galambként.) Érde-
kességként került említésre, hogy az utódok 
egységesen a Góliáth barna szemét örököl-
ték, és egy sem az Üdvös üveg szemét.

A középső részben a fő hely a Wellingtoné, 
és a fészkek zömét is gyerekei birtokolják. Em-
lékezetem szerint itt kapott helyet a Drapa féle 
kék csapos hím is, valamint kilógott a képből 
egy hatalmas kék kovácsolt tojó, amely Hor-
váth Karcsi Szuperhen lány x Nyitrai Janssen 
vörös hím gyereke. Ez a tojó az egyik Drapa 
hímmel – a Rossival – adott három olyan fiút, 
amelyek évesen 29 helyezést teljesítettek. A 
Rossi, az előbb említett kék csapos hím, az 
olimpiai győztes 1020-as unokája.

A harmadik részben többnyire a korábban 
kiválóan versenyző hímek kaptak helyet, 
de itt láthattam két Drápát is, egy szürkébb 
kék csapos hímet, ami ha igaz anyja után a 
„Cassandra” névre hallgat, valamint a cso-
dálatos „habost”, amely a keresztségben a 
Drajbander nevet kapta. Itt volt látható több 
a Matador leszármazottakból is. Érdekesség, 
hogy Drapánál a Cassandra tojó (kék csapos 
anyja) egy eredeti 2005-beli Koopman tojó-
tól kelt, és 4 első díjjal, valamint 5 második 
díjjal dicsekedhet. Apja a Kőnig x Kőnigin 
bázis pár fia.

Útban a verseny dúc felé, egy kis mellék-
épületben még előtűnt hat tenyész fülke, ame-
lyek kialakítása megegyezik a belga menők-
nél látható megoldással. Itt vehettem kézbe a 
korábban már említett három Vandenabeelét, 
az eredeti üveg szemű kék tojót, ennek lányát, 
és a kék „Kasselit”, ami a 106-os féltestvére 
apáról, valamint a „Matador” tojót. Ez kö-
zépkovácsolt, közepesnél nagyobb madár, 
nagyon értelmes világos barna szemmel. Rám 
rendkívül mély benyomást tett.
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Következett a versenydúc az eredeti mel-
léképület padlásán. 1998-ig a teljes Velenczei 
állomány itt volt elhelyezve. Az épület nyu-
gat-keleti tájolású. A nyugati oldalon a há-
romrészes özvegy versenydúc, a keletin a 
volierrel ellátott özvegy tojók dúca, vala-
mint még egy szerény kis tenyészdúc. A két 
szektort egy közel egy méter széles folyosó 
választja el, mennyezetén szellőző nyílások-
kal. El ne felejtsem, hogy csak lefelé jöttünk 
a lépcsőn, fölfelé egy villanymotorral hajtott 
lift vitt a központi folyosó bejáratához. (Eh-
hez hasonlóval eddig csak a belga Lietaernál 
találkoztam.)

A versenydúc három részes, meglehetősen 
szűk belső keresztmetszettel, amely hozzá-
járul ahhoz, hogy a galambok meglehetősen 
kezesek. 8 x 5, azaz 40 db fészekfülke áll a 
versenyzők rendelkezésére. A fülkék alján 
rács van, a homlokrács praktikusan, csupán az 
egyik kéz igénybevételével három helyzetbe 
állítható. A folyosó felé a hátoldal nyitható. 
Ma már az özvegytojók behelyezése nem itt 
történik, de a hímek kosarazása, vagy alkalmi 
kézbevétele innét történhet. A hímek ugyanis 
a reggeli házkörüli trénig után, az evés-ivást 
követően egy pálca igénybevételével helyük-
re lesznek parancsolva, és egészen az esti tré-
ningig fészekre lesznek zárva. Estétől regge-
lig szabadon mozoghatnak a dúcban. Mindez 
természetesen a versenyszezonban értendő.

A dúc nyugati oldalán van a két szputnyik 
egy kb. 30 cm-es szellőző sávban, amely alatt 
egy 60 cm széles trepni (tálca) húzódik a dúc 
teljes hosszában. Ezen történik az etetés, il-
letve itatás.

Versenyzés, kezelés 
A versenyzés a klasszikus özvegységi 

formában történik, tehát csupán a hímek 
repülnek. Ezek száma a rendelkezésre álló 
férőhelyek alapján 40 db. A kemény szelek-
ciót példázza, hogy a 2012-es indulásnál a 40 
hímből 4 db volt 4 éves, 17 db 2-3 éves, és 
19 db egyéves.

Le tudom írni, hogy mindez hogy alakult 
a szezon lezárása után, ugyanis a riport pa-
pírra vetése augusztus 20 körülire tevődik. A 
veszteség a versenyekről 4 db volt, majd a te-
nyésztői beavatkozás a versenyek statisztikai 
feldolgozása után a versenyzői létszámot 21 

db-ra csökkentette. Az évesek 19 db-os indu-
lásából mára 10 db maradt a dúcba. A hiány-
zó kilencből 2 db volt a verseny veszteség.

A versenyzők, (a tenyészek is) február vé-
gén kerülnek összeállításra. A fiatalokat kb. 
15 napos korig nevelik együtt. A második le-
tojást megelőzendő ekkor a tojók a fiatalok-
kal együtt átkerülnek a szemközti dúcba, és 
ők fejezik be azok felnevelését. Az első keltés 
felnevelése egyesével történik. A versenyzők 
többnyire dajkaként szerepelnek, a tenyészek 
alól felhozott fiatalok kerülnek alájuk úgy 
4-5 napos korban. Elvétve saját fiataljuk is 
megmarad, 2012-ben például összesen 5 db.

A tojók fiatalokkal együtt történt eltávolí-
tása után a hímek közel két hétig pár nélkül 
maradnak, de megkezdődnek a ház körüli 
tréningek. Amikor aztán a fiatalok átkerülnek 
a saját dúcukba, indul a valódi özvegység. A 
hímek kapnak néhány magán tréninget, és to-
jóik már a fészekben várják őket. Jöhetnek a 
kerületi gyakorló utak.

A versenyszezonban reggel és este 1-1 órás 
ház körüli trénig zárt bejárók mellett. Hét 
közben egyszer magán tréning 15-20 km-ről, 
ilyenkor a hímek tojóra jönnek. Versenyre 
történő kosarazáskor a hímek már nem kap-
ják meg a tojót, sőt még a tányérok sincsenek 
normál helyzetbe fordítva. A versenyzők hét 
közben a magántréning során látják utoljára 
párjukat. Előfordul, hogy ez a gyűjtés regge-
lére esik. A napi takarítás mellett, hetente egy 
alkalommal felmossa a dúcok padlóját.

Versenyek végeztével a párok még felne-
velhetnek egy fiatalt, de amikor megjelennek 
az újabb tojások, a kicsik eltávolításra kerül-
nek. A műtojásokon általában kitartanak a pá-
rok szeptember végéig, amikor a fiatalok röp-
tetésének befejeztével megtörténik a nemek 
szétválasztása. Ettől kezdve a kijárók zárva 
maradnak egészen a tavaszi összeállításig.

A fiatalok szelektálása teljesítmény alapon 
történik. A kiválasztott hímek felkerülnek a 
versenydúcba, ahol elfoglalhatják a megüre-
sedett fészekfülkéket. A dúcok homlokré-
szére előre gyártott pálcás volierek kerülnek 
felszerelésre, amelyben aztán a bezárásra 
ítélt társaság kedvére napozhat, és hetente 
megfürödhet.

Takarmányozás 
Tokaji takarmányt etet. Eltérés csupán 

a versenyzőknél van, ugyanis szezon előtt 
Vecsésen a Versele Lagától vásárol 4 zsák 
Drapa WM-et a Drapa program alkalmazásá-
hoz. 2009-ben ugyanis Drapa rendelkezésére 
bocsájtotta a heti felkészítési programját, és 
egyúttal vállalta azt is, hogy az abban szerep-
lő adalékokat, takarmány kiegészítőket igény 
szerint megküldi, Béla azóta is él ezzel a le-
hetőséggel. 

Verseny időszakon kívül a Brockamp sze-
reket alkalmazza. 

Tokajitól egyfajta versenykeveréket hoz. 
Ezt kapják a fiatalok és a tenyészek, valamint 
versenyen kívül a versenyzők is. Néhány ki-
egészítést azonban elvégez. Nagyvedlésben a 
napraforgó arányát, télen az árpa arányát nö-
veli 30 %-ra. A tenyészek a nevelési időszak-
ban három féle borsóból kapnak többletet. 
Hosszú távú utak előtt a versenyzők kukori-
cából ehetnek többet.

A gyógyszereket lehetőleg kerüli. Mivel 
nincs lehetőség náluk laboratóriumi diagnó-
zisra, minden gyógyszeres beavatkozást rizi-
kósnak tart és a forma rovására megy szezon 
közben. Patikájában Sutrikol, Amoxicillin és 
Tricho 40 található. Szerinte a magyar állo-
mányok zöme a Colival küszködik. Egész-
ségi ügyekben legfőbb tanácsadója Csordás 
Karcsi. Tervezi, hogy jövőre kapcsolatot te-
remt a német Galamb klinikával, hogy biztos 
támpontot kapjon állománya egészségi álla-
potáról és a javasolt gyógyszerekről.

Januárban olt Paramixo ellen, februárban 
Salmonella ellen Zosal-T-vel.

Eredmények
Sokáig töprengtem, hogy elővegyem-e év-

könyveimet, és évről-évre felsoroljam a nyert 
trófeákat. Letettem erről, hiszen oldalakat 
lehetne megtölteni a különböző bajnoksági 
formák felsorolásával. Elárulom, ha magam 
találkozom ilyen felsorolással, nagyon felü-
letesen futom át, vagy egyáltalán nem. Lé-
nyegesnek tartom, az eredmények tendenci-
áját, a szinten tartás meglétét. Sokat elmond 
erről az Elit klub tartalma, amire sajnos sok 
tagszövetség nem fordít gondot.

Lényeg tehát, hogy a Velenczei dúc az el-
múlt 5 év három páros évében második, párat-
lan éveiben első a 23. tagszövetség általános 
bajnokságában, évente 3-4 első díjjal, megle-
hetősen népes mezőnyben, erős konkurencia 
mellett. Két galambja volt ott a dortmundi 
olimpia sport kategóriájában 2009-ben.

Eddig a riport. A látogatás során végigkí-
sért az a nosztalgia, hogy számomra rövide-
sen befejeződik ez a csodálatos sport. Máris 
irigylem mindazokat, akik tervezgethetik a 
jövőt, az elkövetkező év tenyészpárjait. Va-
jon én le tudok mondani erről? Eszem szerint 
igen, érzelmileg feldolgozhatatlan.

Bélának köszönöm a vendéglátást, kívá-
nok számára további sikereket, jó egészséget, 
és sok örömet kedves családja körében.

Tamás István
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10. jubileumi teszttelepi verseny volt 
Tiszakécskén a Tauben-Gold nemzetközi posta-

galamb teszttelepen
A levegő szárnyas paripái voltak a fő-

szereplők, szeptember 2-án Tiszakécskén a 
Nemzetközi Tauben-Gold postagalamb teszt-
telepen, ahol a záró versenyre Sopronba 92 
db postagalamb került utazó kosárba...

A záróverseny főszeplői 08.15 órakor kap-
tak start engedélyt és emelkedtek a magas-
ba, hogy megtegyék a Sopron – Tiszakécske 
mintegy 285 km-es távot. Kellemetlen szem-
beszél és a kánikula alaposan feladta a leckét 
a levegő szárnyas paripáinak...

bővebben itt:
http://taubengold.galambnet.hu

Baranyai Antal

együtt a jubileum versenyre ellátogatók

Másodiknak a hódmezővásárhelyi Marton Péter - Tóth László párosé jött 15:23:37-kor a 
D-455334-es - ami azt jelezte, hogy iszonyatosan nehéz volt a záróverseny

Első galamb a 12938-as mely Gudera-Ihász párosé volt 14:17:49-kor érkezett a tiszkécskei 
telepre

A harmadik érkező is a gyáli Ihász Zoltá-
né volt a 02-12980-as – a népszerű gyáli 

sportember 70. születésnapjára ennél szebb 
ajándék el sem képzelhető – két dobogós 

helyezés önmagáért beszél...
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Iványosi Szabó Zoltán vagyok és párommal Erikával együtt Kecs-
keméten az N-08 Postagalambsport Egyesületben galambászunk. Már 
gyerekkoromban megérintett a postagalambászat szele, de igazán ver-
senyszerűen csak 2007-ben kezdtem postagalambokkal foglalkozni. 
Kezdő tenyészállományomat környékbeli galambász sporttársaktól 
szereztem be, akik néhány jó tanáccsal is elláttak. Az első évben rá 
kellett jönnöm, hogy ez már nem a régi galambászat, veszélyezte-
tettebb az egészség, és bizony az eredményesség érdekében sokat 
kell még tanulnom. Dr. Talabér Zsolt szakkönyvei és az internetes 
galamb-egészségügyi cikkek állandó olvasmányaim közé tartoztak. 

Mivel jelenlegi állományom igen sokrétű, jókora munkába telt 
egészségileg összerázni a csapatot. Tenyészállományom elsősorban 
Jan Lotterman, Koopman, Klak, Zoontjes, valamint Louis van Loon, 
Rigole és Bertie Camphuis galambokra épül, ezek beszerzésében 
Hegedűs Miki barátom segített, ezúton is külön köszönet neki a sok 
segítségért! Mostanában már nemigen hozok be új tenyészgalambot, 
inkább a meglévőket próbálom keresztezni illetve rokontenyészteni.

Dúcaimat és a berendezését (asztalos lévén) magam készítettem, 
versenydúcom egy 3 részből álló, szigetelt faház, fiókdúcom 3 részes, 
kb. 210-230 fiatal galamb részére használható, szintén szigetelt. Télen 
szabályozható a légmozgás, nyáron pedig kellemesen elviselhető a 
hőmérséklet. Tenyészgalambjaink számára 2 tenyészdúc áll rendel-
kezésre.

A versenyzést 2007-ben a fiatalokkal kezdtem el, ahol bár kima-
gasló eredményt nem sikerült elérni, azért champion galambom csak 
lett. 2008-ban még csak rövidtávon versenyeztem, természetes mód-

szerrel, nem túl sok sikerrel, ám sok begyűjtött tapasztalattal. Ered-
ményesebb 2009-ben lettem, amikor áttértem az özvegy versenyzési 
módszerre. Versenyszezon előtt egy pár fiatalt neveltetek fel a ver-
senyzőkkel, majd a második út után özvegyítek. Bekosarazás előtt 
találkozhatnak a hímek a tojókkal, de csak nagyon rövid ideig. Albert 
Pista tanácsára, takarmányozásra ekkor már minőségi belga takar-
mányt valamint belga és német vitaminokat, sörélesztőt, elektrolitot 
használtam. Kipróbáltam a holland barátaimtól kapott Aviomed ter-
mékcsalád néhány termékét beépítve a heti étrendbe, és véleményem 
szerint ez is kedvezően hatott madaraim egészségi állapotára és tel-
jesítményére. Ebben az évben az egyesületben általános távon 3-dik 
helyen, bár tagszövetségi szinten még csak 27-dik helyen végeztem. 
Sikerült már Brno-ból tagszövetségi első csapatot is röptetni.

A 2010-es évben eredményeim még jobbak lettek. Rövidtávon 
tagszövetségi 13-dik,középtávon 4-dik, általános távon 9-dik helyen 
végeztem, és majdnem minden úton volt 1-2 élgalambom, közöttük 
Aas 2-ből nemzeti egyéni első helyezést hozott a „719-es VÖRCSI” 
hímem. Fiatalok versenyén tagszövetségi 11-dik lettem.

A 2011-es év nagy meglepetést hozott számomra. Amíg a főverse-
nyen galambjaim hozták a megszokott, átlagos formájukat, a fiatal-
jaim a fiatalok versenyén kirobbanó teljesítményt nyújtottak. Mind 
az 5 út során 1. helyen álltunk a kerületben, és a versenyt 1. és 2. 
helyen zártuk. Az országos kiállításon 8 galambunkkal képviselhettük 
a kerületet, melyekből a standard tojónk 10. valamint a 2011-es fiatal 
galambunk a 9-dik helyen végzett. A kiállításon még együtt örültünk 
Jan Lotterman barátunkkal a sikereken, mivel mindkét galamb any-
ját tőle kaptuk ajándékba néhány évvel ezelőtt. Talán elmondhatjuk, 
hogy Magyarországon, a Jan Lotterman vérvonalakból a legtöbb a 
mi tenyészállományunkban található meg, és sikereink nagy részét is 
ezeknek a galamboknak köszönhetjük.

Tenyészállományunk egyik ékessége Jan bázis tenyészhímjének, 
Branco Juniornak fia, „Magic Branco”, aki rövid- közép és hosszú 
távon, több ezer galamb közül is 3-szor nemzeti 1. helyezést ért el. 
(Wijchen: 1. /18547 galamb, Ablis: 1. /8241 g, Arras : 1. /4682 g.) 
Tőle, és a „Macho Man 908” testvérétől minden évben akad né-
hány kerületi élteljesítményt nyújtó leszármazott, de a Lotterman 
dúcból származó eredeti Koopman tenyészpár (Mr. Ermerveen x 
Ermerveen’s Hope vonal) gyerekei is bebizonyították, hogy megbíz-
ható, gyors galambok. Tenyészdúcunkban megtalálható még Branco 
Junior több közvetlen leszármazottja, „Kamar” (2010/440 km / 1.Nat. 
Morlincourt / 61.377 galamb) közvetlen fia, „Miss Maniwan” unoka, 
valamint „Steffie” (Prange vonal) fia. Az idei 2012-es évben Jan em-
lékére, ezen galambok leszármazottaival közös néven versenyeztünk  

a Delta-Club Teszttelepen Balatonfőkajáron.
Mivel immár harmadik éve a Paloma 

Belgium termékeit forgalmazzuk, takarmá-
nyozásra mind a tenyésztés, mind a ver-
senyzés folyamán Paloma takarmánykeve-
rékeket, vitaminokat és ásványi anyagokat 
(Recumin 24 + Topform 24, Multi-Power 

Iványosi Szabó Zoltán és Erika az Aranyhomok új csillaga

A képen 
Jan Lottermannál – Branco Juniorral
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Mix, Oregano,Paloma Lecitin, Multi fit 
tea, Paloma vitamineral stb.), valamint 
az Aviomed termékcsalád (Wingspeed, 
Lectrolyte, Entromune, Viromune) készít-
ményeit használtam. A betegségeket igyek-
szünk inkább megelőzni, mint, hogy egy 
esetleges megbetegedést kelljen kezelni. 
Gyógyszert csak hetente maximum 1-2 nap 
használtam, pl. trichomonas elleni megelő-
zésként, inkább a hétvégén, így leküzdve a 
hazahozott „ajándékokat”. Előnyben része-
sítem a természetes anyagokat, gyógyteákat, 
gyümölcskivonatokat.

A galambokat csak a mostoha időjárási 
körülmények viselték meg és szelektálták 
ki, sajnos minden évben adatik legalább 
egy katasztrófaút, így néhány jó galambom 
nekem is odaveszett. Hétközbeni tréningről 
csak annyit, hogy eddig minden héten szer-
dán elvittem a versenygalambokat egy kb. 
30 km-es útra, külön engedve a tojókat, majd 
később a hímeket, de az idén időhiány miatt 
ez kimaradt a heti programból. Az eredmény 
viszont semmivel sem marad el az eddigi 
évek eredményétől. Persze a napi reggeli és 
esti házkörüli tréning elhagyhatatlan.

A fiatalok nevelése során csak a teljesen 
egészséges egyedeket hagyom meg, ami 
nem „életképes” azt, szigorúan eltávolítom 
a dúcból. Úgy gondolom, hogy eredményt, 
csak egészségesen felnőtt és egészségben 
tartott galamboktól várhatunk. Nagy hang-
súlyt fektetek a fiatalok immunrendszerének 
erősítésére és az esetleges vírusfertőzések 
megelőzésére. Mindennek alapkövetelménye 
a napi dúctakarítás, persze versenyszezonon 
kívül én is lazítok néha egy kicsit. Fiatalok 

versenye előtt általában 
10-12 alkalommal vi-
szem őket tréningre, 30 
km-től elkezdve foko-
zatosan növelve a távot 
egészen majdnem az első 
versenyútig. Veszteségek 
a 100 km-es bűvös távol-
ság után vannak, de ami 
a fiatalok versenyére ma-
rad, azokra a galambokra 
lehet számítani.

Az idei évben is ez 
idáig szép teljesítményt 
nyújtottak galambjaim, 
elégedett vagyok ve-
lük. Az Aranyhomok 
röpcsoportban sikerült a 
rövid-, közép-, és általános távot megnyer-
nem, hosszú távon 7-dik helyen végeztünk. A 
jövőben szeretném az eredményeimet tovább 
javítani, lehetőség szerint hosszútávra is 
egy ütőképes állományt kialakítani.

Postagalambász hobbimban nagy 
segítségemre van párom Erika, aki 
galambszeretete mellett mind az ad-
minisztrációs, mind a gyógyászati hátteret 
biztosítja. Galambászrendezvények, állat-
gyógyászati fórumok állandó látogatója és 
nagy szerepet vállal az egyesületi munká-
ban is. A csapatok összeállítását, a kezelési 
terveket mindig megbeszéljük, a versenyek 
idején együtt izgulunk kedvenceinkért. Az 
özvegy versenyzési módszerhez, valamint a 
jó egészségi állapot fenntartásához nagyon 
sok jó tanácsot kaptunk Albert Pistától és fe-
leségétől Évikétől, valamint Horváth János 
barátunktól Tatabányáról. A standard felké-
szítéshez Garaczi János egyesületi elnökünk 
és barátunk bírálói szaktudásával, tanításai-
val nyújtott sok segítséget. Köszönet jár He-
gedűs Miki barátunknak a sok segítségért, 
amit a galam-
bászatunk során 
számunkra nyúj-
tott, valamint 
végül, de nem 
utolsó sorban 
Jan Lotterman – 
néhai barátunk-
nak – azért a 

nagyszerű örökségért, amit az életművéből, 
galambászatából ránk, magyar postagalamb-
ászokra hagyott. Köszönjük, hogy részesei 

lehetünk!
Kívánunk minden sporttársunknak 

jó egészséget, kitartást és szép ered-
ményeket!

Sporttársi üdvözlettel: 

Iványosi Szabó Zoltán
és Erika

Látogatás a Koopman dúcban

Galambjaink otthona

56. Országos Kiállítás Standard tojó 10. hely
(P.vd Merwe x Klak)

Mosonmagyaróvárból 2006 galambból első a 2011-21-15010
(Lotterman/Macho 908 x Koopman/Mr.Ermerveen) 

2011 évi legjobb fiatalunk 56. Országos Kiállítás Sport F kat. 9. hely
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Bederna J. dúc
2821 Gyermely, Patkó utca 2/A

0630-914-4447
0620-469-1167

Bederna János (45) és ifj. Bederna Já-
nosnak (24) hívnak. Bederna J.-dúc néven 
versenyzünk jelenleg a 16-os tagszövetség, 
C-12-es táti egyesületében. Gyermelyen 
élünk, főállásban méhészkedéssel foglalko-
zunk. Kezdőknek mondhatjuk magunkat, 
ugyanis a galambászatot a tavalyi évben, 
2011-ben kezdtük. Első versenyünk a tavalyi 
fiatalok versenye volt, a B-2 kerület, A-13-
as biatorbágyi egyesületében. A fiatalok ál-

talános tagszövetségi csapatbajnokságában 
nyolcadik helyen végeztünk. A második 
Amstetteni útnál a kerületi első három ga-
lamb, 1495 induló galambból a miénk volt.

Nagy motivációt adott nekünk ez az ered-

mény és a télen építettünk kedvenceinknek 
egy új galambházat, tetőszellőzővel, illetve a 
fészkekben rácson állnak a galambok. Illetve 
sok neves galambásznál jártunk, akiktől ga-
lambokat is hoztunk.

Néhány kép az új dúcról:
Tenyészgalambjaink Springenceisz Ti-

bortól (Ad Schaerlaeckens, C. Schroevers, 
Gaby Vandenabeele), Csordás Károlytól 
(Louis Van Loon, Ad Schaerlaeckens, Steve 
van Breemen), Grampsch Istvántól (Ad 
Schaerlaeckens, Van Breemen) Horváth Já-
nostól (original Janssen) Csenki Sándortól 

(Simons), illetve Fetter Istvántól (Samuból) 
származnak.

Lezárult a 2012-es évi főverseny. A tagszö-
vetségi mesterfokú csapatbajnokságban tize-
dik helyen végeztünk egyéveseinkkel. Kerüle-
ti hosszú távú csapatbajnokságban negyedikek 
lettünk, egyesületi (táti C-12) hosszú távú csa-
patbajnoki címet sikerült megnyernünk. Az 
idei versenyszezonban sikerült nyernünk 12 
egyesületi, 3 Esztergom röpcsoporti és 2 kerü-
leti díjat. Valamint az egyesületi első rövidtá-
vú champion hím is a miénk.

Galambjaink egészségi állapotáról Nagypál 
László, Vétek János és Pintér és fiai által for-
galmazott termékekkel gondoskodunk. Vita-
mint és sörélesztőt heti rendszerességgel kap-
nak, valamint méhészkedésünkből kifolyólag 
előszeretettel adunk madarainknak mézet és 
virágport egyaránt.

Szeretnénk köszönetet mondani 
Springenceisz Tibor nagyon jó barátunknak, 
hogy megszerettette velünk e sportot (egy 
bogrács étel mellett végignézhettük verse-
nyeit), jobbnál jobb galambokat ajándékozott 
nekünk, és megtanított rá hogyan lássuk el a 
galambokat. 

Valamint köszönetet mondanánk Csordás 
Károly sportbarátunknak, akitől szintén na-
gyon jó galambokat és jó tanácsokat kaptunk. 
Egy tál vadpörkölt és rétes mellett szívesen 
lát minket vendégül és közben hasznos taná-
csokat és galambokat kapunk tőle.

Grampsch Istvánnak is köszönetet monda-
nánk az önzetlen segítségéért és a tőle szár-
mazó galambokért.

Pintér és fiaival (Ferenc és Zsolt) is kö-
zelebbi kapcsolatba kerültünk, mint jó taná-
csok, mint galambok terén. Bízunk benne, 
hogy előrelépésünket segítik a galambászat 
terén.

Egyesületeink (C-12 Tát, A-13 Biatorbágy) 
tagjaival jó a viszonyunk, köszönjük hogy 
csapattársaiknak fogadtak minket. A gyűjté-
seken családias a hangulat, a közös bográcso-
zások és a versenyek utáni záró buli össze-
fogja a társaságot.

hu-2011-D-327710 kkh
1495 galambból kerületi első

Szülei: Springenceisz Tibortól származnak

A galambnak az idei (2012) évben szintén 
van egy kerületi második díja a 16-os tag-
szövetségben, egyévesen (2720 galambból)

Elsődíjasok (7. rész) 
Bederna J. dúc - Amstettenből 2720 galambból első

HU-2011-D-327714 KT
1495 galambból kerületi második

Szülei: Csordás Károlytól származnak

Csordás Károllyal galambháza előtt

HU-2011-D-361649 KH
9 helyezés

A galamb Csenki Sándortól származik
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2011. évi díjkiosztó ünnepség a 16-os Tagszövetségben

2012. 03. 03-án, Táton a Kultúrház nagytermében gyülekeztek a 
Tagszövetség tagjai, a hosszú téli szünet utáni első közös eseményre a 
2011-es év Bajnokainak a köszöntésére.

Most már másodszor kerülnek ilyen rendhagyó módon kiosztásra a 
Tagszövetségi díjak, mivel a Tagszövetség vezetői úgy tapasztalták, 
hogy a „hagyományos” táncos vacsorás ünnepségek valami okból 
egyre kisebb érdeklődés mellett, egyre drágábban rendezhetőek meg. 
Ezért döntöttünk úgy, hogy egy beszélgetős baráti összejövetel formá-
jában köszöntjük az aktuális Bajnokainkat.

A tavalyi évben Horváth Károly tartott egy kis előadást a postaga-
lambok tartásáról általában, a saját módszerét is ismertette a mintegy 
40 fős érdeklődőnek, majd válaszolt a sok felmerült kérdésre.

2012-ben meghívott vendég Bárdos István a Magyar Postagalamb-
sport Szövetség elnöke és a Nemzetközi Szövetség alelnöke volt.

A szép számú (50 fő) megjelentek, nagy érdeklődéssel szemlélték 
a 96 db nyereménytárgyat (serleget) és várták a díjak átadását. Amely 
Kovács József Tagszövetségi VB. elnök és Konrád János  Tagszö-
vetségi elnök közreműködésével rendben meg is történt. A tapsok és 
éljenzések erejéből kitűnt kinek van jelen több egyesületi tagtársa.

Bajnokaink
Rövidtávú Tagszövetségi bajnokság
 Fazekas Tibor  C-12 egyesület, 
 Kecskeméti Gyula C-07 egyesület
 Gmeiner Péter C-07 egyesület
Középtávú Tagszövetségi Bajnokság
 Csömör Ferenc A-58 egyesület
 Vajas Laci C-06 egyesület
 Peller Zsolt B-19 egyesület
Hosszú távú Tagszövetségi Bajnokság
 Megyei Vilmos C-07 egyesület
 Szlamnik Ignác C-07 egyesület
 Balogh Imre  B-19 egyesület
Tagszövetség Mesterfokú Bajnoksága
 Balogh Imre B-19 egyesület
 Vajas Laci C-06 egyesület
 Csömör Ferenc A-58 egyesület

 Bodó Gyula B-19 egyesület
 Egri István A-58 egyesület
Fiatal galambok Bajnoksága
 Horváth Mihály C-07 egyesület
 Poszpisek Lajos  C-12 egyesület
 Balázs és Balázs C-04 egyesület
A legjobb 5 galamb alapján kiírt csapatbajnokságot Vajas Laci csa-

pata nyerte a díjat 2011-évre Bárdos István ajánlotta fel és nagy taps 
közepette adta át a nyertesnek.

Rövid szünet után következett Bárdos István aki a röviden az FCI-
ben zajló eseményekről tájékoztatta a jelenlévőket, majd egy hosz-
szabb lélegzetű előadásban a hazai postagalambászat helyzetéről és 
a Magyar Postagalambsport szövetség választott vezetőségének a 
jövőt illető elképzeléseiről, és az ezek megvalósításáért tett tevékeny-
ségéről beszélt. Elmondta többek között, hogy a „Megyésítést” nem 
erőszakkal szeretnék végrehajtani, hanem majd az egyesületek, tagok 
önkéntes átigazolásával. Ezért örül az országban elsőnek meghirde-
tett megyei Bajnokságnak amelyben a 12-es és a 16-os Tagszövetség 
Tagjai vesznek részt! És a két tagszövetség által kitűzött díjalaphoz 
a szövetség is hozzájárul egyharmad résszel. Az egyórásra tervezett 
beszélgetés csak azért szakadt meg 2 óra elteltével, mert az elnök urat 
egy szomszédos Tagszövetség díjkiosztójára is várták.

A díjkiosztó ünnepség a jelenlévő Bajnokok, saját módszereikről tar-
tottak tájékoztatót, és válaszoltak szakmai kérdésekre egészen 21 óra 30 
percig. A délutáni kezdő létszám fele kitartott az utolsó percig!

Ez az érdeklődés is bizonyította az ilyen és hasonló rendezvények 
létjogosultságát. Sok tenyésztő akinek nincs módja, „bátorsága” fel-
keresni a Bajnokot az ilyen rendezvényeken sok olyan dolgot halhat 
amit, ha otthon a saját galambászatában felhasznál több sikerélmény-
ben lesz része a versenyeken.

Néhány fotóval illusztrálnám a rendezvényt.
Konrád János

Fetter István, Balogh Imre, Peller Zsolt, Vajas Laci és Csömör Ferenc
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A geofizika, mint akadály a térorientációban
A madarak vándorlását vizsgálva még 

mindig nem sikerült egyértelmű választ adni 
arra, hogy mi alapján tájékozódnak, találják 
meg vándorútjuk célját. A biológusok sokféle 
hipotézist állítottak fel a témával kapcsolat-
ban, melyek néha egymást zárják ki. Vannak 
közös ismertetőjegyek, vonások az elméle-
tekben, melyeket a tapasztalatokra építettek.

Létezik több olyan madár faj is, mely éven-
te hosszú vándorutat tesz meg, leggyakrab-
ban melegebb éghajlatú tájakra, hogy utána 
visszatérjen pontosan ugyanazokra a helyek-
re, melyeket többnyire ezer kilométerek vá-
lasztanak el egymástól. A különböző mada-
rak számára, ez különböző földrajzi helyeken 
elhelyezkedő fészekrakó helyet jelent. Ezen 
élőlények szervezetében olyan részek van-
nak, melyek biológiai funkciója egy iránytű 
szerepének a betöltése, nagy valószínűség-
gel, egy biológiai órával összehangolva. Az 
eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a 
tájékozódást jelentősen befolyásolják a mág-
neses mezők, melyek ereje a Föld különböző 
pontjain, különböző erősségű. Mesterséges 
változtatások, melyet például egy a madár 
fejéhez rögzített miniatűr mágnes idézhet 
elő, az orientációs készség elvesztéséhez 
vezetnek, ill. olyan késztetést ébresztenek 
a madárban, hogy más irányba tegye meg 
vándorútját. Megfigyelték továbbá, hogy ha 
növényeket, ill. állatokat izolálnak a Föld 
mágneses mezőinek hatásától, akkor az rend-
ellenességet idéz elő a fejlődésükben.

Megfigyelések, melyeket planetáriumok-
ban végeztek, arra engedtek következtetni, 
hogy a madarak a Nap helyzete alapján tájé-
kozódnak, figyelembe véve az időzónák miat-
ti óraeltolódásra, éjszaka pedig a csillagokra 
hagyatkozva repülnek tovább. Mégis nagyon 
valószínű, hogy a legfontosabb útjelzőik a 
Föld mágneses mezői. Egy ilyen mágneses 
érzékelőnek tehát hihetetlenül érzékeny szer-
kezetnek kell lennie. Feltételezhető, hogy ez 
a mágneses érzékelő a madár csőrébe zárva 
helyezkedik el. A házigalambok csőrét bélelő 
bőrben jelentős mennyiségű mágneses kris-
tályt mutattak ki (vas-oxidokat). Azt is meg-
állapították, hogy azon madarak melyeknek 
helyi érzéstelenítőt adtak a csőrükbe, elvesz-
tették az orientációs készségüket. Ezen felül 
feltételezik, hogy ez a mágneses szerv lehető-
vé teszi a madarak számára, hogy érzékeljék 
milyen földrajzi szélességnél tartózkodnak. 
Ennek érdekében azonban érzékelniük kell a 
mágneses mezők erősségét is. Az Egyenlítő-
nél ezek a mágneses erővonalak párhuzamo-
sak a felszínnel, majd egyre távolodva tőle 
elhajlanak, a sarkokon pedig a Föld felszíne 
felé mutatnak. Azonban minden évben válto-
zik valamilyen mértékben a mágneses sarkok 
helyzete. Emiatt a mágneses jelek nem egy-
értelműek a madarak számára, kiváltképpen 
nagy szélességi fokoknál. A legutóbbi vizs-
gálatok megállapították, hogy a madarak ezt 

rendkívül jól kezelik. Nagy valószínűséggel 
a Nap nyugtának segítségével korrigálják a 
belső iránytűjüket. Minden nap „újraindítják” 
a navigációs rendszerüket, a Nap irányának 
meghatározásával és a mágneses mezők érzé-
kelésének segítségével. Ezt a vándorrigókkal 
végzett kísérlet támasztja alá. A délre való 
vándorlás idejében befogtak vándorrigókat, 
majd alkonyatkor szabadon engedték őket, 
hogy folytassák útjukat. Azonban mielőtt 
szabadon engedték volna, egy olyan helyi-
ségben tartották őket, melyben mesterséges 
mágneses mezőt hoztak létre, amely más 
irányultságú volt, mint a természetes mezők. 
A következő hat napban kis rádió adóvevő 
segítségével követték nyomon útjukat. Az 
első éjszaka a madarak nyugat felé tartot-
tak, a mesterséges mágneses mezővel való 
megtévesztés következtében. Az ezt követő 
éjszakákon korrigálták a hibát, és az eredeti 
irányba, délnek repültek.

A tengeri teknősök több ezer kilométert 
tesznek meg a nyílt óceánon, hogy elérjék 
táplálékszerző, ill. költőhelyüket. Saját mág-
neses térképük segítségével tájékozódnak. 
Ahogy az megállapítást nyert, ez azon ké-
pességüknek köszönhető, mely segítségével 
pontosan meg tudják állapítani földrajzi hely-
zetüket a Föld mágneses mezőinek a változá-
sából, a GPS-hez hasonlóan. A mágneses me-
zők érzékeléséből nyert információk alapján 
meg tudják határozni, hogy milyen irányban 
helyezkednek el vándorlásuk céljától. Meg-
állapítást nyert, hogy a mágneses érzékelés 
képességét a madarakon és teknősökön kí-
vül körülbelül ötven élőlény birtokolja, mint 
például a szalamandra, vagy egyes bogarak, 
például a méhek. A leginkább meglepő, hogy 
ezek az állatok pontosan érzékelik a mágne-
ses mezőket, aminek köszönhetően precízen 
meg tudják állapítani vándorlásuk irányát.

Honnan jönnek a mágneses mezők, és mi a 
forrásuk – ez nagy rejtély, és sok tanulmány 
tárgya. Eddigi tudásunk alapján a Föld mág-
nesként viselkedik. Az egyik elmélet alapján a 
Föld mágneses tulajdonsága a nagyrészt vas-
ból álló magmában lévő folyamok áramlása 
által jön létre. A Földmagban levő folyadék 
folyási irányát azon erők idézik elő, melyek a 
Föld forgásából adódnak. A Föld forgásának 
következtésben ez a mag-folyadék állandó 
mozgásban van, új mágneses mezőket hozva 
létre, melyek a meglévő mezőket megkavar-
ják. A magban található a Föld mágneses ere-
jének több, mint 99 %-a. A felszínen ennek 
az energiának csak igen elenyésző hányadát 
érzékeljük. Tudományos vizsgálatok révén, 
a mai technikai fejlettség, és a számítógépek 
segítségével valamennyire sikerült fényt de-
ríteni a rejtélyre.

A Föld belsejében keletkező mozgások any-
nyira összetettek, hogy azok számítógépes mo-
dellezése sok ideig szinte lehetetlen volt. Csak 
a 90-es évek közepére vált lehetővé a szuper-

számítógépes technológiának köszönhetően a 
mágneses mezők formájának és mozgásának 
a modellezése. A valódi eufórikus hangulat 
akkor tört ki a geofizikusok között, amikor, 
az előző évben, több tíznapos folyamatos 
számítógépes munka után a mágneses mezők 
erőssége nem várt módon lecsökkent, és a pó-
lusok helyet változtattak. Minden úgy történt, 
ahogy a geológusok várták. Albert Einstein a 
Föld mágneses övezeteinek eredetét, és elhe-
lyezkedését a fizika legégetőbb problémáinak 
egyikeként tartotta számon. Úgy tűnik, hogy 
az ő megoldásának lehetünk tanúi.

A fizikusok megállapították, hogy a Föld 
létre tudja hozni a saját mágneses mezőit, 
ha adott három feltétel. Az első feltétel nagy 
mennyiségű folyékony vezető jelenléte, ami 
a Föld esetében a mag köpenyében találha-
tó vas. A második az energia közvetítésének 
lehetősége, mely a folyadék mozgásban tar-
tásához szükséges. A Föld dinamikus ener-
giájának forrása a hő, a kémiai reakciók és 
a Földmag szélén kiváló vas. Ez konvekciós 
áramot generál. A mag közelében a hő sokkal 
magasabb, mint a felszínhez közelítve, így a 
meleg áramok felfelé keringenek. Ahogy az 
áram eléri a köpenyt, átadja annak hője egy 
részét. A lehűlt vas sűrűsége a környezetéhez 
képest megnő, és ismét lesüllyed.

A harmadik a feltétel a folyadék rotálá-
sa, keringése, amit a Föld forgása idéz elő. 
A folyékony vasra ekkor a Coriolisa erő hat, 
amely a vas centrifugális mozgását idézi elő, 
egy ferde spirális pályán haladva. A Föld 
mágneses mezőinek folyamatos mozgása, 
tehát elsősorban a mag belsejében lévő folyé-
kony vasnak köszönhető.

Elmondható, hogy a Föld mágneses mezői 
nélkül gyakorlatilag nem lenne élet a boly-
gónkon. Ez tartja fenn az élet körforgását. 
Hatással van az évszakok változására, a ten-
geri áramlásokra és sok egyéb jelenségre is. 
Ezek csupán kisebb effektusok a bolygónkon 
végbemenő folyamatok közül. Egyesekben, 
bár lehet nem meghatározó módon, mégis 
felelős az egészségi állapotért is. Az élő szer-
vezetre gyakorolt hatását a mágneses mezők-
nek az határozza meg, hogy milyen azok az 
erőssége, ill. frekvenciája. A mágneses me-
zők szerepe nem választhatók el elektromos 
hatásoktól, ezért nevezzük ezeket elektro-
mágneses övezeteknek. Az elektromágneses 
övezeteknek így két összetevőjük van: az 
elektromos és a mágneses övezet.

Manapság egyre gyakrabban találkozunk 
elektromos eszközökkel, amelyek alacsony 
frekvenciájú elektromágneses hullámokat 
bocsátanak ki. A legtöbbjük 50 Hz-es elekt-
romágneses hullámokat bocsát ki. Valószínű-
síthető, hogy az ilyen alacsony frekvenciájú 
hullámok okozzák az egyre gyakrabban elő-
forduló rákos megbetegedéseket.

Folyamatosan vizsgálják az elektromág-
neses hullámok állatokra gyakorolt hatását. 
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Az eddigi eredmények nem mutattak ki káros 
jelenségeket. Ugyanakkor azon állatok fizio-
lógiájában, melyeket tartósabb ideig tartottak 
elektromágneses mezők jelenlétében, ezen 
erők nem előnyös változásokat idéztek elő. 
Ingerelhetőbbeké váltak, romlott a szaporo-
dóképességük, és jelentősen csökkent a pszi-
chofizikai teljesítményük. Megállapították, 
hogy fogékonyabbá váltak vírusos, ill. bakte-
riális fertőzésekre. A legnagyobb orvosi szak-
újság a „Lancet” 1985-ben publikálta, hogy a 
gyorsan változó mágneses mezők, ha nagy 
erősségűek káros változásokat idézhetnek elő 
a szervezetben, még nagy távolságokról is – 
például a tőlünk 150 millió kilométerre lévő 
Napról. Az utóbbi időben egyre gyakoribb 
téma az elektromágneses mezők közvetlen 
káros hatása a szervezetre. Ritkábban beszél-
nek azonban a közvetett hatásokról.

Nagyon érdekes jelenség a mágneses vi-
har, tehát a földi mágneses mezők jelentős, 
főbb változása, melyet a „napi” tevékenysé-
gek (Napon lezajló változások) idéznek elő. 
Amikor a Nap aktivitásai nagyobb hatással 
vannak a Földre katasztrófák, soha nem látott 
szárazságok, földrengések következnek be. A 
rádiós összeköttetésekben zavarok lépnek fel, 
ingadozik a tavak vízszintje és az elektromos 
hálózatban a feszültség nagysága.

Megállapították, hogy a kozmikus zavarok 
hatással vannak az állatokra. Mivel a mágne-
ses mezők erőssége vektormennyiség, és így 
nem csak nagysága, de iránya is van, továbbá 
az állatok a tájékozódáshoz többek között a 
mágneses mezők irányát használják fel, min-
den változás ezek irányában az orientáció 
megzavarásához vezet.

Egyre valószínűbb, hogy a méhek tömeges 
kipusztulását a mágneses mezők megzavará-
sa okozza, hiszen ezen állatok azok segítsé-
gével tájékozódnak.

A kaptárok jelentős mértékben ürülnek 
ki, a méhek milliárdjával pusztulnak el. Az 
okok nem ismertek. Ezen jelenség már tulaj-
donképpen az egész világot érinti, és veszé-
lyezteti a mezőgazdaságot. Az Egyesült Álla-
mokban a 2007-es év telét a méhek 60 %-a, 
némely nyugati, ill. déli államban 90 %-a sem 
élte túl. A kanadai Quebec tartományban el-
pusztult a méhek 40 %-a, Franciaországban, 
Svájcban, Németországban, Portugáliában és 
Görögországban az egynegyede. Lengyelor-
szágban ez az arány valamivel kisebb, de a 
hazai tenyésztőknek is gondot okoz ez a je-
lenség, akárcsak egész Európában. Hasonló a 
helyzet Ázsiában és Dél-Amerikában.

Az első jeleket, amelyek a katasztrófát 
megelőzték a 20. században észlelték. 1979-
ben született meg a jelenséget taglaló tanul-
mány. Mára a katasztrófa elérte az egész 
világot. Mi történik vajon? A folyamat, mely-
nek neve CDD (Colony Collapse Disorder) 
mindenhol ugyanolyan, az kaptárok napról 
napra pusztulnak ki. Ami a legérdekesebb, 
hogy az kaptárokban nincsenek elhullott 
egyedek. Nincsenek dolgozók sem, csak a ki-

rálynő van, mely 
f o l y a m a t o s a n 
rakja a tojásokat, 
rengeteg fiatal 
egyed, és néhány 
kifejlett méh. 
Több országban 
is végeznek ku-
tatásokat, hogy 
meghatározzák a 
jelenség okait. A 
legújabb elmélet, 
amely a méhek 
tömeges pusztu-
lását magyarázza, 
az elektromág-
neses jelenség-
hez nyúl vissza. 
Németországban 
végzett vizsgála-
tok eredményei 
alapján, mióta a 
mobiltelefonok tömeges használata elkez-
dődött, zavarok léptek fel a méhek tájékozó-
dásában, megakadályozva őket abban, hogy 
megtalálják az útjukat. Ennek oka, hogy a 
méhek ugyanolyan hosszúságú elektromág-
neses hullámok segítségével kommunikálnak 
egymással, mint amilyeneket a telefonok 
használnak. Hasonlóképpen vélekedtek az 
amerikaiak is, tehát, hogy a mobilhasználat 
megzavarja a méheket a tájékozódásban, 
azonban az ő állításukat nem bizonyították 
kutatási eredmények. Mostanában egyre 
gyakrabban a Napon végbemenő változások-
ban keresik a jelenség okát, ugyanis a pos-
tagalambok is elektromágneses hullámokat 
használnak a tájékozódáshoz, és a méhekhez 
hasonlóan, érzékelik a változásokat.

Ahogy azt Fischer Richard, a NASA Napot 
megfigyelő részlegének vezetője, riportjában 
kifejti, a Nap felszínének a hőmérséklete gyor-
san nő. A Nap „felébredt több éves álmából”, 
és növeli aktivitását. A felszínén megnőtt a 
mágneses viharok gyakorisága, hirtelen és in-
tenzív változásokat előidézve a Föld mágneses 
mezőiben. Ezek összefüggnek a Napon zajló 
kitörésekkel és mágneses viharokkal, melyek 
a napszél keletkezésével eljutnak a Földre és 
mágneses zavarokat idéznek elő azon.

Jelenleg a mágneses mezők erejének jelen-
tős csökkenése figyelhető meg. Ez a jelenség 
azóta megfigyelhető, mióta mérik a Föld 
mágneses mezőinek erejét, tehát legalább 
150 éve, és az elmúlt években egyre gyorsab-
bá vált. A mágneses mezőkkel kapcsolatos 
múltra vonatkozó kutatások kimutatták, hogy 
azok mágneses ereje fokozatosan csökken a 
maximumhoz képest, amit körülbelül 2000 
évvel ezelőtt ért el. Az elmúlt 150 évben a 
mágneses mezők ereje 10-15 %-kal, az utób-
bi 2000 évben pedig 35 %-kal csökkent. 
Korábban is voltak időszakok, mikor a mág-
neses mezők ereje csökkent, ill. nőtt. Nem 
tudni tehát, hogy a jelenleg észlelt csökkenés 
folytatódik-e a jövőben; lehetséges, hogy ez 

csak időleges csökkenés, és nem hosszan tar-
tó jelenség.

Tudván, hogy milyen kis értékű a mágne-
ses mezők ereje, elképzelhetjük, hogy milyen 
érzékeny szervvel kell rendelkezniük az álla-
toknak, hogy azt érzékelni tudják. A csökke-
nő értékek, ill. a Föld mágnesességének meg-
szűnése lehet az oka annak, hogy a madarak 
kevésbé tudnak tájékozódni, mint egykoron. 
Mivel a jelenség haladó tendenciát mutat és 
Fischer Richard szerint a Nap aktivitása nőni 
fog, 2013-ban érve el a maximális értéket, 
feltételezhető, hogy a postagalambjaink tér-
orientációja fokozatosan romlani fog.

A megállapított tények és információk 
alapján tehát, a mágneses mezők ereje időben 
változik a Föld felszínén. Ez függ a földmag 
belsejének geofizikai anomáliáitól, ill. hatás-
sal vannak rá a Napon zajló viharok és kitöré-
sek. Az állatok tájékozódását befolyásolja az 
a képességük, hogy érzékelni tudják az egyes 
tartományokban a mágneses hullámokat, és 
ez alapján határozzák meg helyzetüket más 
földrajzi pontokhoz viszonyítva. Tehát a leg-
különfélébb változások negatív hatással van-
nak a tájékozódásra. Ez lehet az oka annak, 
hogy a repülési szezonban vannak, a tenyész-
tők által fekete vasárnapnak keresztelt na-
pok, melyeken tekintet nélkül az indulópont 
földrajzi fekvésére és az időjárásra a posta-
galambok visszatérése katasztrófába fullad. 
Úgy vélik, hogy az elektromágneses mezők 
megzavarásában közvetetten az időjárás is 
szerepet játszik, és nem az eső vagy a hőség, 
hanem az atmoszféra aktivitása, amit az idő-
járás változások, ill. a meleg és hideg frontok 
átvonulása során érzékelünk.

A galambok visszatértét segítendő időjárás 
jelentés mellett hasznos lenne bizonyos idő-
közönként megadni az elektromágneses akti-
vitást is, mely a Nap aktivitásait figyelembe 
véve kiszámíthatatlan.

Fordítás:
Tomasz Osinski

Hodowca 11/2010 24. oldal

Műholdkép az Északi-sarkról és a környező területről  
1999.01.01. NASA
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Egy másik sport, mennyire más és mégis
mennyire hasonló a miénkhez 

Kendo Világbajnokság 2012. Novara (Olaszország)
A Világbajnokság végeredménye:

1. Japán  
2. Korea 
3. MAGYARORSZÁG
3. USA

J. Varga Attila vagyok, már volt szerencsém 
bemutatkozni a szaklap hasábjain. Nevem 
a Maraton versenyzőknek talán ismerősen 
cseng. Fontosabb Maratonos eredményeim: 

2006: Aarendonk egyéni első díj, csapat 
III. Országos Maraton Csapatbajnokság III., 

2008: Aachen egyéni második díj,
2011: Oostende országos második díj, Or-

szágos Magdeburg: zóna egyéni harmadik díj, 
2011: Országos Maraton Csapatbajnokság 

negyedik, 3út-3helyezés Champion: HU-09-
D-235268 KKH; Szlovák Maraton bajnokság 
Országos hatodik, 

2012: Országos Maraton Csapatbajnokság 
negyedik, 3út-3helyezés Champion: HU-05-
M-110407 KKH és SK-09-0702-324 KH;    
Szlovák Maraton bajnokság Országos harma-
dik, a HU-05-M-110407 KKH galambon 4 út 
4 helyezéssel az ország első ÁSZ galambja. 

Azonban most rendhagyó módon nem ki-
mondottan a galambászatról szeretnék írni, 
hanem egy tradicionális japán sportról, a sza-
murájok örökségéről a KENDO-ról. 

A világnak ez az egyetlen sportága, ami 
nem önvédő, hanem kimondottan támadó 
szellemiségű. Az egymással szemben álló fe-
lek japán hagyományoknak megfelelően Gi 
– könyékig érő ujjú ing,  Hakama – nadrág-
szoknya (a ruházat mint a magyar csikósoké) 
és harci védőfelszerelésben bambuszból ké-
szített karddal vívják. Tehát japán rendszerű 
kardvívásról van szó, a harcosok három fő 
vágási felületet és egy torokra történő döfést 
alkalmaznak, valamint ezek különböző kom-
binációit. 

Ahhoz, hogy az olvasó többmindent meg-
értsen, némi kis történeti leírásba kell bo-
nyolódnom. A Kendo Magyarországi meg-
alapítója és első japán képviselője Yamaji 
Masanori tanár úr, az ELTE Japán Szak ala-
pítója, aki nyugdíjasként ma az ELTE  Tá-
vol-keleti Intézet tanácsadója, első technikai 
igazgató, aki nagykörű japán és magyar is-
meretségét latba vetve minden fázisában se-
gítette a kendo magyarországi megalapozását 
és fejlődését. 

Az indulás, mint általában mindig nehéz, 
ezért néhány nevet sorolnék fel azok közül 
akik meghatározóan sokat tettek a jelenle-
gi magyar kendo-ért, – néhai Nagy István 
VSZM igazgatója a japán kultúra elhivatott 
ismerője adott lehetőséget az edzések gya-
korlására, – a fiatalon elhunyt Kádár Mik-

lós az akkori főtitkár, „minden munka ki-
vitelezője”, – a Japán Nagykövetség akkori 
kulturális ügyekkel foglalkozó első titkára 
Tsushima Kanji úr, aki az első felszereléseket 
biztosította, – a szintén fiatalon elhunyt Fü-
löp Zoltán aki akkor a Budapest Kendo Klub 
elnökeként önzetlenül járult hozzá a magyar 
kendo megalapozásához. A szövetség első 
elnöke a cselgáncsos múlttal rendelkező 
Vadadi Kornél. A Magyar Kendó Szövetség 
jelenlegi technikai igazgatója és szakmai ta-
nácsadója Abe Tetcushi mester, – a jelenlegi 
elnök Vadadi Zsolt többszörös Magyar Baj-
nok, jelenlegi főtitkár Mihalik Hunor. 

Ennyit talán röviden ismertetésképpen, bő-
vebb információ: www.kendo.hu weboldalon. 

Most pedig visszakanyarodnék a VB-re, de 
azért, hogy az én szerepem is érthető legyen, 
ismét némi kis történeti leírásba kell bonyo-
lódnom.

A Kisalföld Mgsz. műszaki ágazat veze-
tőjeként dolgoztam Győrzámolyon. Mivel 
a kollégáim, felettesem és a falu vezetése 
tudta, hogy hobbiként űzöm a kendo-t és ta-
nítom is Győrben, – ami bizonyos mértékig 
életformámmá alakult, – 1989 nyarán meg-
kértek, hogy az iskolás diákoknak tartsak 
kendo oktatásokat, hogy megváltozzon a 
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tanulók szemlélete. Ez annyira jól sikerült, 
hogy teljesen hivatalos körülmények között 
a családom és a szülők önzetlen támogatá-
sával megalapítottam szeptember végén a 
Szigetközi Junior Kendo Klubbot, aminek 
első mestere is lettem. Mivel egy súlyos bal-
esetből való felépülésem fő segítője a kendo 
volt, nagy elhivatottsággal álltam neki a ta-
nításnak. 

Akkoriban falusi házunk udvarán állt egy 
galambdúc amit édesapám telepített még kis-
srác koromban. Mikor súlyos gondjaim akad-
tak, a konyhában a stokedlin ülve az ablakon 
át mindig a galambokat néztem hosszasan, 
elméláztam szépségükön, harcias viselkedé-
sükön. Mikor magam elé tekintettem, kipi-
hentnek és frissnek éreztem magam. Ez az 
érzés a mai napig így van. A galamb egyben 
testesítette meg számomra az óvatos de dél-
ceg harcost, a kitartóan udvarló szerelmest, 
az új nemzedék létrehozóját, a fiókáit felelő-
séggel nevelő szülőt.

Tehát elkezdtem a kendo edzéseket, kü-
lönböző korosztályú gyermeknek tanítani 
úgy, hogy közben én is tanultam tőlük sok 
mindent. Az első versenyekre csak egy év 
tanulás után engedtem a tanítványokat, mi-
kor már úgy éreztem, hogy eléggé felkészül-
tek a megpróbáltatásokra, a győzelemre és a 
kudarcra egyaránt. A versenyeket követően 
elkezdődött a lemorzsolódás és egy idő után 
kialakult egy szívós mag. Az ő tudásukat 
gyarapítottam japán mesterek segítségével 
akik közül kiemelkedő volt Abe Tetcushi, 
őt követően Onizuka Josiyuki, aki hozzám 
hasonló felfogással segítette a tanítást és az 
egyre erősödő edzésmunkát. 

Győri tanítványaim közül hozzánk sze-
gődött Erdélyi Gábor, aki jelenleg a magyar 
kendo válogatott edzője. Közben sok segítsé-
get kaptam és ezért talán kicsit mesteremnek is 
tarthatom Yamaji tanár urat, valamint rendsze-
resen segítette az edzéseket Abe mester. 

Hosszú sikeres út következett, de sajnos 
engem az élet, a megváltozott körülmények 
miatt külföldre sodort a munkám után. Szakí-
tanom kellett az életformámmal a kendo-val 
a tanítással, de a tanítványokat addig nem 
hagytam el, míg a saját lábukra nem álltak, 
s közülük a legidősebb Erdélyi Gábor át 
nem tudta venni a helyemet.  Bármennyire 
is messzire sodródtam, azonban érzelmeim 
mindig élénken tartották bennem az emléke-
ket, úgy a kendókák, mint galambjaim iránt.

A galambokat ezalatt az édesapám és a család 
látta el, ők továbbra is ugyan úgy turbékoltak a 
dúcban, élték az életüket. Mikor hazaérkeztem 
a munkából, tele gondokkal elcsigázottan a fá-
radtságtól, kimentem közéjük és lám, megint 
megszűnt a külvilág. Fél óra után újra fitten 
megtaláltam a megoldást néhány aggasztó do-
logra, amit előtte megoldhatatlannak láttam. 

1992-ben léptem be az abdai F-10-be, de 
igazából 95-ben kezdtem röptetni verseny-
szerűen. Közben a volt tanítványokból mes-

ter lett, többszörös Magyar Bajnok, többszö-
rös Nemzetközi Bajnok, többszörös Európa 
Bajnok,  és járták a maguk útját, sikert sikerre 
halmozva. Titkon remélem, hogy a fiatalkori 
jó felkészítésnek is köszönhetően. A kapcso-
lat köztük és köztem a távolság ellenére sem 
szűnt meg, telefonon szinte minden alkalom-
mal megbeszéltük a verseny dolgait. Kicsit 
nyugodtabbá vált az életem, így újra látogat-
hatom pénteki napokon az edzéseket. 

Tiszteletük jeléül megválasztottak az 
Sz.J.K.K. elnökének és ebben a státuszban 
utazhattam párom és az ő párjaik kíséretében  
a Milánó melletti kisvároskába Novarába a 
világbajnokságnak otthont adó sportcsarnok-
ba, ahol 48 ország versenyzőinek részvételé-
vel zajlottak az összecsapások. Felemelő ér-
zés, hogy részese lehettem sikerüknek, annak 
a harmadik helynek, amit annyi fizikai-tech-
nikai és lelki felkészülés előzött meg.

A kendoban is van egyéni és csapat ver-
seny. Az egyéniben mindenki csak magára 
számíthat, de a csapat az más, az nagy ener-
giákat mozgat meg, a magyar ember vére 
ekkor pezsdül igazán. A csapat öt főből áll. 
A magyar kendo válogatott tartópillére, négy 
győrzámolyi fiatalember: Dubi Sándor a vá-
logatott csapatkapitánya, Király Norbert, Ba-
bos Gábor és Dubi Attila a  Sz.J.K.K. edzője 
a kendo magyar történetében történelmet írva 
feltette a mércét az utókor számára.  

Az életben gyakorta tapasztaltam meg, 
hogy a lélek ereje sok esetben legyőzi az erőt 
és a tudást, de mégis a hétköznapok sodró-
dása közt minduntalan elfelejtem. De ez a 
VB. és a hangulat Novarában felfrissítette 
bennem újra ezt az érzést és a büszkeséget.  
Talán búcsúzhatok azzal a mondattal, amit a 
fiúktól tanultam újfent: „Ez a bronzérem szá-
momra értékesebb mint az arany.”

Sporttársak, kívánom, hogy mindannyian 
éljétek át és érezzétek az élet bármely terü-
letén, akár a munkátokban, akár a  hobbitok-
ban vagy talán inkább életformátokban azt 
a sikert amit a volt tanítványaim, és egyben  
tanítóim  szereztek nekem.
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Hexamitiasis galambokban
Október hónap viszonylag nyugalmas 

időszak a galambász életében. A galamb 
specialista állatorvos is „pihen”, felkészül a 
következő szezonra. Ennek kapcsán úgy gon-
doltam, előveszek néhány betegségről szóló 
cikket, leporolom azokat, és ha lehet új infor-
mációkkal bővítem az Önök ismereteit is.

Így esett az első választásom a Hexamitiasis 
betegségre.

Ez a betegség ritkán kerül diagnosztizálás-
ra, pedig gyakori megbetegedés, a fiatal ga-
lambok komplex kórképében, az adenovírus 
1-es típusa, és az E. coli baktérium mellett ez 
az egysejtű parazita is fontos szerepet játszik, 
de önmagában is képes akár súlyos elválto-
zást is okozni.

A kórokozó a Hexamita columbae, 
egy ostoros egysejtű parazita, hasonlít a 
trichomonosis kórokozójához, abban külön-
bözik tőle, hogy a Hexamitának 6 elülső és 
2 hátulsó ostora van, míg a Trichomonasnak 
csak 4 elülső, és egy picit kisebb.

A kórkép főleg a tavaszi és a nyári hóna-
pokban jelentkezik. Különösen érzékenyek 
az újonnan elválasztott fiatalok, melynek el-

lenálló képessége még alacsony. A fertőzött 
felnőtt galambok általában nem mutatják lát-
ható jeleit a betegségnek, de nagy mennyiség-
ben ürítik a kórokozót a saját ürülékükkel. 

A lappangási idő 4-5 nap lehet. 
A fiatalok a bélsárral szennyezett ivóvízzel 

és takarmánnyal fertőződnek!
A parazita bekerülve a bélcsatornába, ott 

elszaporodik és hurutos, apró fekélyképző-
déssel járó bélgyulladást okoz.

A trágya ilyenkor vizes-nyálkás, akár vé-
res is lehet, és rendkívül bűzös, zöldes szí-
nű. A bélgyulladás hányást is okozhat, a fo-
lyadékvesztés miatt a fiatalok sokat isznak, 
kondíciójuk romlik, kiszáradnak, és akár el is 
pusztulhatnak. A bélgyulladás természetesen 
utat nyit más kórokozók számára is, hogy a 
bélcsatornában elszaporodjanak, vagy a vér-
áramba betörve vérfertőzést alakítsanak ki.

A hexamitiasis diagnosztizálása roppant mó-
don egyszerű. Csak egy mikroszkóp kell hozzá.

A friss hulla béltartalmából, vagy súlyos 
fertőzés esetén, akár az élő állat kloákatam-
ponjából mutatható ki a kórokozó.

A hígított béltartalmat 200-400 x nagyítás 
mellett kell megvizsgálni. Az ostoros moz-
gást végző véglények jól láthatóak.

A kezelése is egyszerű, a trichomonas ke-
zelésre szánt ronidazol vagy metronidazol jól 
alkalmazható. Csak egy a fontos! És ennek a 
cikknek ez az egy mondat a lényege!

Tovább kell adni, mint trichomonosis 
esetén! Legalább 7 napig, míg a tricho ke-
zelés 3-5 nap szokott lenni.

Ne feledkezzünk meg a kiegészítő antibio-
tikumos és elektrolit pótló kezelésről sem!

Legvégül még egy fontos információ: 
mintákat gyűjtök egy kutatásban, melynek 
az a lényege, hogy adenovírusokat keresünk 
hazai galamb állományokban. Ha van olyan 
bármely betegségre gyanús, feláldozható ga-
lambjuk, kérem valamilyen úton-módon, jut-
tassák el hozzám. Előtte keressenek az ismert 
elérhetőségeken!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és tapasz-
talataikat a megújult www.galambpatika.hu ol-
dalon várja és eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász



2012. október 19

Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy idősebb 
Rép Pál 2012. július 22-én életének 68. 
évében elhunyt.
Fiával ifjabb Rép Pállal 15 éven át egye-
sületünkben versenyeztek.
Szívügye volt a galambászat, több éven keresz-
tül a Bp. I. tagszövetség kísérője volt.
Szeretett galambjai felengedésével bú-
csúztunk Tőle.
Emlékét megőrizzük

B-02 Rákoskerti PGSE tagsága

R-03-as postagalambsport egyesület fájó 
szívvel tudatja hogy 61 éves egyesületünk 
alapító tagja Csáki Balázs sporttárs 78 
éves korában elhunyt.
Temetésén a sporttársak a kegyelet virága-
ival és galambok feleresztésével búcsúz-
tak.
Nyugodjon békében.

Emlékét megőrizzük!

A 19. Tagszövetség R-19 Törökszentmiklós Egyesülete mély fáj-
dalommal tudatja, hogy Máté József 62 éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt.
Munkáját az egyesület minden tagja elismerte. A galambsportban 
legjobb eredményeit szívünkben őrizzük. Temetésén az egyesület 
tagjai galambfeleresztéssel búcsúztak. Emléke szívünkben örök-
ké él.

R-19 Vezetősége

Balogh Tamás
Nemzet galambásza

1937-2012

Balogh Tamás 1937. 02. 23-án született 
a Békés megyei Öcsödön. A galambászat 
iránti érdeklődését szinte a génjeiben hor-
dozta, hiszen mint a legtöbb békési telepü-
lésen úgy Öcsödön is szinte minden háznál 
tartottak galambot.

A postagalambokba már gyerekkorában beleszeretett 13 évesen 
szülői engedéllyel belépett a szövetségbe (1950). Felnőtt fejjel ta-
náremberként (szakiskolai tanfelügyelő volt) hamarosan egyesü-
lete vezetői közé is beválasztották, sporttársaival hamar kapcso-
latot tudott teremteni. Postagalambászként elsősorban a közép- és 
hosszú távú versenyeken szerepelt eredményesen.
Családja, szeretett felesége, valamint Tamás fia és lánya figyelem-
mel kísérte kedves hobbiját.
Hosszú évekig a nagy Kelet kerületben versenyzett, majd a 
kerület feloszlása után 1998. március 14-én megalakították a 
Törökszentmiklós és környéke versenykerületet, melynek 2009-
ig folyamatosan elnöke volt.
Vezetőtársai elismerték kitartó munkáját és azt, hogy mindig csa-
patban gondolkodott.
Kitűnő kapcsolatot ápolt a Szolnok megyei és a Tiszaföldvári ön-
kormányzati vezetőkkel, országgyűlési képviselőkkel. Elnöksége 
idején a kerület az ország legnépesebb szervezetei közé tartozott.
Munkásságát az Országos Szövetség a Postagalambsportért ér-
demérem arany fokozatának adományozásával, ezt követően a 
Nemzet galambásza kitüntetés odaítélésével ismerte el. Tagja volt 
az Országos Szövetség elnökségének és alapítója a Senior Klub-
nak is.
Haláláig az R-08 Tiszaföldvár egyesület elnöke volt.

Kéri Sándor emlékére
(1945-2012)

Szinte el sem hisszük, hogy nincs közöttünk, 
de nagyon-nagyon fáj a valóság.
Szeretett Kéri Sándor sporttársunk örökre itt 
hagyott bennünket. Hiányozni fogsz Sanyi! 
Te képviselted a higgadtságot, segítőkész-
séget és a jó sporttársat. Ez a szép pálya a 
csúcson ért véget, hisz utolsó szezonodban 
sok nagyon szép eredményt értél el. 
Egyet biztosan ígérünk! Soha nem felej-

tünk el, hisz az hal meg, akit elfelejtenek. Emlékedet minden év-
ben egy Kéri Sándor emlékversennyel ápoljuk.
Szeretnénk, ha odafentről mikor lenézel ránk, azt mondanád 
„Fiúk, ezt jól megcsináltátok!”
Emlékedet örökké megőrizzük! Nyugodjál békében!

Y14 Pápa tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett 
sporttársunk, Springenceisz Tibor 2012. 
augusztus 26-án életének 47. esztendejé-
ben távozott közülünk. 
Egy végtelenül segítőkész, a postagalamb-
sport tisztaságáért elszántan küzdő sport-
barátot veszítettünk el, egy életvidám, hu-
moros, jólelkű, egyenes embert ismertünk 
meg benne. 
Utolsó útjára családja, barátai, és sporttár-
sai kísérték, végül galambjai feleresztésé-

vel búcsúztak tőle. Emlékét örökre megőrizzük, nyugodj békében.
Az  A-13 egyesületének tagsága

Megrendülten, mély fájdalommal tudatjuk, 
hogy Kovács Sándor sporttársunk 2012. au-
gusztus 30-án 65 éves korában elhunyt. Az 
egyesület egy jó barátot és sporttársat veszí-
tett el. Temetésén a kegyelet koszorújával és 
galambok feleresztésével búcsúztunk tőle.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon béké-
ben!

Tisztelettel: F17 Rajkai PGSE tagsága

Sajnálattal közöljük, hogy sporttársunk Leopold István, életének 
68. évében, 2012. 09.15-én elhunyt.
Galambok feleresztésével búcsúzunk, nyugodj békében „Leó” !

A B10 egyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hor-
váth Gábor 64 éves korában, hosszú 
súlyos betegségben elhunyt. Sírjánál a 
kegyelet virágaival és galambok feleresz-
tésével vettünk végső búcsút. Emlékét 
örökre megőrizzük. Nyugodjon békében!

U-01 Hódmezővásárhely tagsága
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Szepesi dúc, véglegesen felszámol! Egyszerű 
dúc, kiváló galambok, többszörös bajnoksá-
gok. Garanciális Speedy rögzítő rendszer el-
adó. Szepesi Imre. Orosháza, Szentesi út 50. 
Tel: 30/577-4819

***
Évek óta eredményesen versenyző állomá-
nyom és egy Bricon 1000-es anyaórával, vi-
lágórával és antennákkal együtt eladó! Fiata-
lok gyűrűzését 2013-as évre vállalok.
Érdeklődni: Szabó András, 4100 Berettyó-
újfalu, Tavasz krt. 16. Tel.: 30/638-0648

***
STB versenyóra eladó. Érdeklődni: Fülöp 
János 20/366-2028

***

Eredeti német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de 
Klak, Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. 
Schellens, Borgmans, G. Vandenabeele, 
Tournier, D. Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha, Fonyód Kupavezér u. 27., 
00-36-70/596-6115

***
Nyárvégi fiatalok (9 db) kiadók, 37-40-43 he-
lyezéses szülőktől. Elődök saját olimpiai ga-
lambok, Európa Cupa, Országos-Nemzetközi 
Bajnokságok, élhelyezések. Horemans, Van 
Loon, Vandenabeele, Drapa. 06 20/531-2658

***
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