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Bajnokok találkozója 
Gödöllő, 2012. október 27. szombat

Már hagyomány, hogy az év utolsó negyed-
évének egyik nagy postagalambász eseménye 
a „Bajnokok Találkozója” rendezvény. Ez 
évben Gödöllőn a Szent István Egyetem sport-
csarnoka termében került sor e rendezvény 
megtartására, igaz csak egy naposra tervezték 
ezen eseményt, de így is elérte célját.

A Sportszövetség Molnár Mihály Sport-
ügyi Alelnök irányításával időben meg-
kezdte a rendezvény előkészítését. A Tag-
szövetségektől bekérték a 2012. évi tavaszi és 
őszi versenyek győzteseinek adatait, akiknek 
írásban hívták fel a figyelmüket e rendezvény 
helyére és idejére, egyúttal felkérték Őket, 
hogy vegyenek részt a találkozáson, hozzák 
el győztes galambjaikat, továbbá a bajnokok 
ajánljanak fel tombolára galambokat. Nos e 
felhívásnak sokan eleget is tettek, de eddig 
ismeretlen okok miatt több neves postaga-
lambász, bajnok egy-egy nagyobb verseny 
győztese nem vett részt ezen eseményen.

A Bíráló Testület tagjai valamint a gödöllői 
egyesület tagjai már pénteken délután beren-
dezték a csarnokot. Az elárusító pavilonok is 
helyükre kerültek. Szombaton reggel be is fe-
jeződött a galambok behozatala és átvételük.

Az orvosi igazolások is rendben voltak. 
Az orvosi ellenőrzéseket végző hatósági sze-
mélyek rugalmasak és esetenként megértők 
voltak. (új típusú orvosi igazolás került be-
vezetésre az Országos Kiállításra már azok 
kellenek.)

Az időjárás nem volt kedvező, többször el-
eredt az eső és hűvös szél fújt. Ennek ellenére 
azért szép számmal jöttek a látogatok. Volt a 
nézelődésre idő és hely.

A Bajnokok találkozója rendezvényt Mol-
nár Mihály Sportügyi Alelnök nyitotta meg, 
a rendezvényen történő események lebonyolí-
tásában Dr. Jilly Bertalan segédkezett.

A galambok átvételében Hegedűs István 
BT. Elnök, Kálazi László BT. Elnökhelyet-
tes vette ki részét, míg a tombolát Nagy Gá-
bor BT. Tag vezette le.

Végignézve a bemutatót az ott kiállított ga-
lambokat, az alábbi észrevételem, véleményem 
van, melyet tisztelt olvasóimmal megosztok:

- Jó lett volna látni legalább azt a10, de 
szerintem első 50 galambot, akik eredménye-
sen teljesítették a LONDON verseny utat. Itt 
arra is gondolok, hogy e galambokat teljesen 
külön helyen bemutatni és érkezési sorrendben 

ketrecbe rakni, megfelelő dekoráció közepette. 
(eddigi eredményeik feltüntetve stb.)

- Jó benyomást tett rám a 16. Tsz-ben ver-
senyző BEDERNA páros kiállított fiataljai 
és a feltüntetett eredményei.

- Szépek voltak TÓTH PÁL többszörös 
bajnok galambjai és a galambok eredmé-
nyei (2012 évben 25 tagszövetségi verseny-
ből 11 ELSŐ DÍJ!!!!)

- Németh György az 5. Tsz. versenyzője 
igen szép kollekcióval képviselte állomá-
nyát. A versenygalambjainak helyezése 6-9 
helyezések között változó. A Tőle elkerült 
galambok az új dúcokban is  eredményesen 
szerepelnek.

- Nagyon szép galambokat és eredménye-
ket hozott Tóth Imre a Bp. III-ból.

- Szép anyaggal, jó eredményekkel mu-
tatkozott be a látogatóknak Ábrahám Lajos 
Túrkevéről.

A kiállított galambok egészségi állapota 
szerintem az elmúlt évinél jobb volt. Több-
ségük vedlése is befejeződött. Jó küllemű, 
többségében életerős vitalitással rendelkező 
galambok voltak a kiállítási ketrecekben.
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Máté András 93 
éves postagalamb-
ász sporttársunk, mai 
napig tart postaga-
lambokat, igaz már 
nem tud velük verse-
nyezni, de példamu-
tató lehet fiatalabb és 
idősebb sporttársaink 
előtt.

Jó egészséget és hosz-
szú életet kívánunk.

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség

Barna Jenő 91 éves pos-
tagalambász sporttársunk, 
feleségével a Pilismarót-
Basaharc, Esthajnal idős-
korúak otthona lakója. 
Galambjai már nincsenek, 
de díjait és postagalamb-
ász emlékeit az otthonban 
is megőrizte. A Szaklapon 
keresztül figyelemmel kí-
séri a postagalamb sport 
történéseit.
Jó egészséget és hosszú 
életet kívánunk.

Magyar Postagalamb 
Sportszövetség

Veteránok
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Maraton versenyek díjkiosztója 
Lajosmizse 2012. október 20.

Kora őszi idő, de kellemes hőmérsék-
let, gyakorta napsütés. Ez jellemezte az 
október 20-i napot.

A Maraton versenyek szerelmesei kora 
reggeltől gyülekeztek a Lajosmizsei „ÚJ 
TANYACSÁRDA” helyiségeiben, hogy 
megünnepeljék a 2012. évad folyamán 
megtartott versenyeinek egyéni és csa-
pat-győzteseit. Sopron-Ágfalva-Győr 
és környéke, Esztergom és környéke, 
Székesfehérvár és környéke, Budapest, 
Miskolc, Szeged, Hódmezővásárhely, 
Cegléd és környéke és még sorolhatnám, 
Maraton klubos tagjai, versenyzői, ki 
egyedül, ki családjával, ki ismerősével 
érkezett. A résztvevőket a bőségesen 
feltöltött büfé a folyamatosan üzemelő 
Csárda konyhája várta.

A Klub Elnöksége Belák Ottó elnök 
vezényletével az átadásra kerülő díjakat, 
okleveleket készítették elő. A terem kö-
zepén kihelyezésre került a Klub ZÁSZ-
LÓJA amely előtt a díjakat, okleveleket 
később átadták.

Megérkezéskor várt az első meglepe-
tés. A Tanyacsárda személyzete külön 
felirattal köszöntötte a LONDON-ból 
rendezett verseny győztesét valamint a 
Velencei röpcsoport Londoni versenyen 
résztvevő igen eredményesen szereplő 
maratonos tagjait.

13 órakor – a tervnek megfelelően 
– megkezdődött a díjátadó ünnepség. 
Belák Ottó a Maraton Klub Elnöke 
üdvözölte a megjelenteket és röviden ér-
tékelte a 2012. év maratonos versenyeit. 
Annak ellenére, hogy az időjárás verse-
nyeinknek, főleg galambjainknak nem 
kedvezett – nagy forróság, útközbeni 
viharok, esőzések – szoros eredménnyel 
záruló versenyek voltak és összessé-
gében jól sikerültek. Nagy „ harc” volt 
az összesített csapat első helyezésének 
megszerzéséért, és voltak meglepő ered-
ményeket elérő versenyzők is. Vissza-
tért a Maraton versenyek folytatásához 
Engelbrecht András, aki korábban szá-
mos verseny győztese volt és Ő volt az 
első autót nyerő versenyző is.

Az egyéni 1-2-3 helyezést elért ver-
senyzők aranymedált és oklevelet kap-
tak, míg a többi győztes oklevelet és ser-
leget vehetett át.

Az utak sorrendjének megfelelően 
került sor a díjak átadására. Először az 
AACHEN-i verseny egyéni országos és 
zóna győztesei, majd a csapat győztesek 
vették át a díjakat.

A LIEGE-i verseny győztese a ver-
senyzéshez visszatérő Engelbrecht 
András és unokája volt, aki a verseny 
megnyeréséért járó serlegen kívül 
még átvehette a Velencei röpcsoport 
különdíját Gulyás Józseftől, aki a 
MARATON KLUB hivatalosan be-
jegyzett Nr.1. tagja.

Ekkor kerültek átadásra a LIEGE-i 
versenyen „Maraton-gyűrűs” ga-
lambjai által nyert pénzdíjak is. (A 
versenyen eredményt elért 1,2,3… 
10. Maraton-gyűrűs galamb tulajdo-
nosa.)

A KIEL-ből rendezett verseny díjai-
nak átadásakor kapta meg az 1.000.000,- 
Ft fődíjat az „ARANYGYŰRŰS” VER-
SENY BOLDOG NYERTESE., Adrián 
Arnold és fia.

Az utankénti egyéni és csapatdíjak át-
adását követően került sor az összesített 
bajnokság győzteseinek köszöntésére és 
a díjaik átadására.

A 2012. évi MARATON KLUB ösz-
szesített bajnoka a VASS GYÖRGY és 
TRIMMEL CSABA versenyzőpáros, 
akik Ágfalván élnek, versenyeznek. 

Második helyezést ért el PÁVA ZOL-
TÁN Győrszentiváni lakos. Kiélezett, 
szoros verseny alakult ki az első és má-
sodik helyezést elért versenyzők között.

A Maraton Klub 2012. év csapat-
bajnokságának harmadik helyezettje 
PÁLMÁNY BOLDIZSÁR sporttárs 
lett.

Ezt követően a CHAMPION Bajnok-
ságban elért eredmények elismerésére 
került sor.

A neveket most nem sorolom fel, 
mert a MARATON KLUB 2012. ÉV-
KÖNYVE minden résztvevő és győz-
tes nevét, fényképét tartalmazza, mely 
ÉVKÖNYV-et e díjkiosztó ünnepségen 
vehették át.

A díjak átadásakor a díjazottakat nagy 
taps is fogadta. Itt kell megjegyeznem, 
hogy e díjkiosztón nem kellett szégyen-
kezni az ünneplés hiánya miatt.

Külön kell megemlíteni a LONDONI 
győztes KHAUT ANTAL köszöntését. 
Gulyás József a Velencei csoport vezető-
je humorral jól ötvözte beszédét, mely-
ben a galamb elindításának körülményeit 
a megérkezés és ezt követő eseményeket 
mondta el a jelenlévőknek.

Végül A MARATON KLUB nevé-
ben köszönetet mondott a Magyar 
Postagalambsport Szövetség Elnö-
kének BÁRDOS ISTVÁN Sporttárs-
nak a LONDONI verseny megszer-
vezéséért és egy emlékkupát adott át 
részére.

A nem hivatalos LONDONI verseny 
csapatversenyét a GULYÁS testvérek 
csapata nyerte. A csapateredményt egy 
emlékkupával jutalmazta Szövetségünk 
Elnöke.

A díjak átadása után a díjazottak köl-
csönös gratulációja és a jelenlévők gra-
tulációjuk befejezését követően külön 
asztaltársaságoknál vagy épen a büfé 
előtt állva egymással beszélgettek, majd 
szép lassan a társaság elindult otthona 
felé. Jó magam 17 óra után indultam, de 
még nagyon sokan maradtak a Tanya-
csárda helyiségeiben.

A díjkiosztó alkalmával valameny-
nyi díjazottat fotóztam, de számtalan 
más felvétel is készült, melyet a KLUB 
HONLAPJÁN rövidesen megtekinthet-
nek, de a Szaklap számára is készítettem 
egy montázst.

-r –ó.
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A júliusi újságban megjelent Drs. H.J.M. 
de Werd egy cikksorozatának első része a 
Paratyphusról. Megígérte a folytatást, azt 
most olvashatják. További írások lesznek a 
Tribün versenyekről (One Loft Races) és is-
mét két rész, a már az egész galambász vilá-
got sújtó Fiatalok Betegségéről. H. Werd az 
egyik legjobb postagalamb-specialista állat-
orvos. Saját klinikáján előállított termékei, 
takarmány kiegészítők, gyógyszerkészítmé-
nyek szinte világszerte ismertek és kereset-
tek. Tanulmányait a 40 éves állatorvosi ta-
pasztalataival egészíti ki, melyeket többnyire 
apjával, Piet de Werddel való együttműködés 
során szerezte, de sokat tanult a korabeli ga-
lambászóriásoktól, mint pl. Piet Mevissen, 
vagy Thei Hartogs és sokan mások.

Galambjainknál a Paratyphus-beteg-
ségnek sok arca van (megjelenési forma).

A legismertebbek: lesoványodás, sán-
títás, ferde repülés. A két utóbbi ízület-
gyulladás következménye. A probléma a 
megbetegedett galambnál csaknem min-
dig az egyik ízületre korlátozódik. 40 éves 
praxisom alatt csak nagyon ritkán fordult 
elő, hogy minkét ízület egy időben begyul-
ladt. (Páros ízületekről van szó. Jobb és 
bal szárny, vagy jobb és bal láb azonos 
ízülete.) Egy további megjelenési forma a 
zöldes, nyálkás széklet. Csaknem minden 
tankönyv Diarrhö-ről (hasmenés) beszél.

De mint sok mással, ezzel sem tudok 
egyetérteni. Azoknak a galamboknak, me-
lyek nem, vagy csak keveset ettek, szintén 
zöld a széklete, mint azt mindnyájan tud-
juk és sokszor látjuk. Én azt nem nevezem 
Darrihö-nek. További szimptómák lehet-
nek: vakság (sárgásfehér szem), vértoll 
(legtöbbször a 8. és a 9. vezértoll a vedlés 
végén.) Előfordul nyaktekergetés is és na-
gyon ritkán egy hirtelen halál.

Ezek a leggyakoribb megjelenési formák, 
melyek legtöbbször ősszel kezdődnek.

Azután van egy paratyphus-hullám a te-
nyészidőszak alatt. Azokról a tojókról van 
szó, melyek a párosodás után lesoványod-
nak és egyáltalán nem, vagy csak egy tojást 
raknak, tojásaik terméketlenek, az embrió 
elpusztul, vagy feltöri, de nem képes kikelni.
(Ennek az utóbbinak más okai is lehetnek.)

Rendszeresen találunk paratyphust a fé-
szekben fejlődő fiatalokon 12 napos kor 
körül, amikor a tollak növekedni kezdenek. 
A kisgalambok lesoványodnak és el is pusz-
tulnak. A szülőknél is előfordul probléma, de 
nem mindig.

Az elválasztás után is találunk fiatalt, de 
rendszerint csak egyet, melynek az ízületé-
ben duzzanat van.

Létezik tehát úgy három paratyphus-
hullám, melyek szinte összeérnek egymás-
sal. Nyáron csak egészen ritkán találkozunk 
Paratyphussal. Legtöbbször azt állapítottam 

meg, hogy ősszel és télen akár száz eset-
tel is találkozhatunk, míg nyáron legfeljebb 
egyel. Nagyon fontosnak tartom, hogy úgy 
a tenyésztők, mint az állatorvosok tudjanak 
erről, viszont a tankönyvekben erről soha, 
sehol nem olvastam. Itt gondolok az ilyen 
irányú tankönyvekre és szakmai írásokra 
is, melyek egyre-másra egymást utánozzák, 
szajkózzák. Ez az értelmetlen dolgok kriti-
kátlan kopírozása.

Egyébként létezik még sok egyéb téma a 
galambsportban és speciálisan az állatgyógy-
ászat területén, mint pl.: hogy az „antibioti-
kum nem jó, mert tönkreteszi a bélflórát”.

Ugyanakkor mit látunk pl. legtöbbször egy 
kezelés után? A széklet megjavul és sokkal 
több pehelytoll hullik. Hogyan károsodott 
akkor a bélflóra? Sőt, egyáltalán nem. Ez 
egyébként az alapja annak, hogy sok ered-
ményes tenyésztő ősszel a paratyphus ellen 
tart egy un. vak kúrát, mert rájött, hogy utána 
a széklet megjavul és több pehelytoll hullik. 
Ez egy nagyon fontos fokmérője az egész-
ségnek, amit viszont - véleményem szerint 
- sokan alábecsülnek.

Hogy az antibiotikumos-kezelés a galam-
boknál penész-és élesztőgombásodást okoz, 
szintén egy mese. Ez ugyan előfordulhat az 
intenzív állattartásban a szarvasmarhánál, 
szárnyasoknál, sőt embernél is, azonban a 
galambok szervezetében csak nagyon rit-
ka esetben találtunk ilyen gombákat, mely 
legtöbbször a begyből származott , mert a 
galambok penészes takarmányt (régi takar-
mányt) kaptak. Még kevesebb gombát talál-
tunk a légzsákokban és a tüdőben, melyek a 
gomba spórák belégzésével kerültek oda. Az 
angol állatorvosok, ha néhány spórát találnak 
a begyben vagy a székletben, megállapítják, 
hogy a galambnak penész-vagy élesztőgom-
bája van, ami gyakran előfordul. Azonban 
ez egyáltalán nem ok arra, hogy a galambok 
rosszul repüljenek.

Csaknem minden esetben, ha angol te-
nyésztőktől kapok galambot kontrollvizsgá-
latra, a diagnózisom „száraz nátha”, (ami az 
ornithosis egy formája) de a néhány gomba 
spórának a problémában nincs szerepe. Ez az 
egyik problémája az angol állatorvos képzés-
nek, hogy ha valaki kimond valamit, azt min-
denki ismételgeti. A spórák ugyanis minden 
kezelés, vagy beavatkozás nélkül néhány nap 
múlva eltűnnek.

Egyébként az kiderült, hogy a „jó öreg 
szer”, az altabactine gombaölő hatású. Ez 
egy nagyon érdekes „féltudományos” szék-
letvizsgálaton derült ki, ami engem is, meg a 
vizsgálatot végzőket is nagyon meglepte.

És amiket még érdemes tudni
A Paratyphus a galambokban bújik meg, 

nem a dúcban. Régen az állatorvosok a ma-
kacs paratyphusok esetében azt tanácsolták: 
galambokat eltávolítani, dúcot lebontani. Ez 
természetesen értelmetlen! A paratyphusos 

galambokat legtöbbször nagyon jól lehet 
gyógyítani, gyakran képesek rendesen re-
pülni és tenyészteni. Az elmúlt negyven év 
alatt számtalan ilyen esetet éltem meg. Ter-
mészetesen van probléma a hordozókkal (ba-
cilus-gazda) és az ürítőkkel, ennek ellenére 
neveltem már makkegészséges galambokat 
két paratyphusos galambtól. A szülők a pad-
lón ültek, mert egy métert sem tudtak repül-
ni. Előfeltétel persze, hogy a szülők újból „jó 
húsban” legyenek és dobják a pehelytollat.

Jó galambokat soha ne távolítsanak el a 
dúcból, mert paratyphusosak lettek még ak-
kor sem, ha azok soványak maradtak és nem 
hullajtanak pehelytollat.

Ha problémája van a paratyphussal, 
arra vannak aranyszabályok:

1.) Beteg, vagy gyanús galambot azonnal 
elkülöníteni és kezelni.

2.) Minden olyan galambot, amit nélkülöz-
ni lehet, eltávolítani.

3.) A dúcot fertőtleníteni, hogy a fertőző 
nyomás csökkenjen, pl.: kiégetés (pörzsölő)

4.) Minden olyan galambot, melyek abban 
a dúcban voltak, ahol a beteg galambok tar-
tózkodtak, legalább 14 napig kezelni kell.

5.) Fogékonysági teszt a székletből (ha 
abból baktériumot tenyésztenének, ami saj-
nos nem mindig történik meg) hasznos lehet, 
azonban az erre vonatkozó tapasztalataim és a 
vizsgálatok eredményeim nagyon változóak.

6.) Jó galambokat türelemmel kell kezelni, 
sok esetben csak antibiotikum injekció segít.

A galambok gyakran meggyógyulnak, 
olykor azonban hónapokig is eltarthat és ha 
a pehelytollak hirtelen hullani kezdenek az 
már jó jele a gyógyulásnak. Ezek a galambok 
azután nagyon jól használhatók a tenyésztés-
ben és a versenyzésben még akkor is ,ha a 
szárnyízületek károsodtak.

Sok tenyésztő, akik télen paratyphussal 
küzdöttek, nyáron gyakran egy nagyon jó 
versenyszezonnak örülhettek. Ezt jó 35 év-
vel ezelőtt hallottam Piet Mevissentől és 
Theo Hartogstól, két abszolút éltenyésztő 
Dél-Limburgból, akik az ottani postagalamb-
sportban évekig domináltak és tőlük nagyon 
sokat tanultam.

Különösen Piet Mevissen volt olyan nagy 
szakember, hogy hétfőnként akár 60 galam-
bász is összegyűlt a portáján, hogy beszél-
hessenek vele és tanácsokat kapjanak. Egész 
Limburgban és annak környékén ő volt a leg-
nagyobb fenomén, aki hetenként mindenkit 
lesöpört az asztalról az özvegy tojóival, úgy 
5 -6000 galambbal szemben.

Ő volt apám, Piet mellett legnagyobb ta-
nítómesterem, ami egy másik tudomány az 
mellett amit az egyetemen tanultunk. Gya-
korlati tapasztalat. Minden ezen fordul meg.

Drs.H.J.M.de Weerd, állatorvos
Breda, 2012 febr.7

ford.: Varga Antal

A Paratyphus II. rész
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57. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
SYMA CSARNOK, 1146 Budapest Dózsa Gy. u. 1. - 2013. január 12.  

A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében
- Országos kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2011-2012. évi eredmények alapján.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Kiállítási sport kategóriák szerint 2-2 galamb tagszövetségenként vehet részt (A, B, C, D, E, F, G, H). Standard kategóriában tagszövet-

ségenként 3 hím + 3 tojó vehet részt, + 1 db életteljesítményes galambot nevezhet a Tagszövetség. A fenti létszámok mellett 2 db sport vagy 
standard galambot szabadon nevezhet bármely kategóriában a Tagszövetség, tehát összesen 25 db galamb vehet részt tagszövetségenként az 
országos kiállításon.

- Az új típusú Állatorvosi bizonyítványt belföldi élőállat szállításhoz és a galambok oltási naplóját mellékelni kell.
- Számolási képlet:             elért helyezés x 1000

   k=------------------------------------------
        indított galamblétszám (max 5000)

Kivéve az E kategória ott az 5000 galambos korlát nélkül lesz az értékelés.

Sportkategória 2011-2012. évi eredmények alapján
Kategória Távolság (km) Versenyek 

száma
Indított ga-

lambok száma
Indult ver-

senyző tagok
Összes 
díjkm.

Díjlista %

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

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

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

A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.
A nevezéseket 2012. december 20-án 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással vagy postán levélben az alábbi címre:

Magyar Postagalamb Sportszövetség 1076. Budapest, Verseny u 14. 
Tel: 06-1-3424-522; Fax: 06-1-3424-364

E-mail: info@postagalamb.hu

Standard kategória
Galambok leg-
kisebb száma

A résztvevő 
galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

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

2011              2012 2011              2012
150 20 100 km 20 % 2500 KM 2000 KM

Életteljesítmény: 15,000 km felett 2012-ben legalább egy helyezés

Nevezés 1 év értékeléséhez

Kategória Távolság 
(km)

Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult 
versenyző 

tagok

Összes díj 
km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800
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STANDARD KRITÉRIUMOK
Pontozás:
1. Általános benyomás
    fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)

8 8,25 8,50 8,75 9

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

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

5. Szárnyak formája, a tollazat
    minősége

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

90 95

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

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

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

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
- Standard 3 HÍM és 3 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk 
  a Tagszövetségek sorrendjét.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével

- BÍRÁK: 5 bíró a HÍMEKNÉL
  5 bíró a TOJÓKNÁL

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
2013. január 11. péntek
14.00-16.00 Magyar galambok átvétele

18.00 Magyar galambok nemzeti bírálata

12.00-21.00 Standok bepakolása

2013. január 12. szombat
08.00 Kiállítás nyitása

10.00 Ünnepélyes megnyitó

13.00 Kiállítás díjainak átadása

14.00 Tombola

19.00 Kiállítás zárása, galambok kiadása igény szerint

20.00 Díjkiosztó ünnepség, vacsora (Syma Csarnokban)

2013. január 13. vasárnap
08.00-10.00 Galambok kiadása igény szerint

08.00-12.00 Kiállítás lebontása, elpakolás

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi meg-
hatalmazással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 
2 napnál nem régebbi új típusú állatorvosi igazolással lehetséges.

Aki a nevezett galambot nem állítja ki és nem tudja iga-
zolni a távolmaradást - az 2 évig nem állíthat ki galambot 

Országos Kiállításon.

A parkolóban és az utcán galambok árusítása TILOS!
A SYMA csarnokon kívül mind a parkolóban mind annak 

környékén, mind a Népstadion területén, mind az utcán galamb 
eladás, és galamb gyógyászati készítmények árusítása hatósági-

lag TILOS.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a SYMA csarnokban 

lévő rendezvényért vállal felelőséget.

Árak:
Kiállítási ketrec   1.000,- Ft/férőhely
Árusítóhely (minimum 2 m2):  10.000.- Ft/m2 (pavilon)
Belépőjegy szombatra:  2.000.- Ft
(62 - 70 év közöttiek 50% kedvezmény,
hölgyeknek,14 éven aluli fiataloknak és 70 év felettieknek ingyen!)
Évkönyv:    2.500,- Ft
Tombolajegy:    200.- Ft ill.
Gerardi galambszállító utánfutó fődíjas tombola 1.000.- Ft
Vacsorajegy a Szövetségben, csak előrendeléssel igényelhető a 
korlátozott férőhely miatt:   5.000,- Ft

Kiállítási árusítóhelyek és árusító ketrecek bérlése 
2013. január 02-ig a következő címen lehetséges:

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

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

133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet az üzletek működési rendjé-
ről, valamit az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevé-

kenység végzésének feltételéről szóló törvényrendelet
210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet a kereskedelmi tevékenység 

végzésének feltételéről

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 25.000,- Ft
Befizetési határidő: 2012. december 30.

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

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

Díjkiosztó vacsora 2013. január 12. (szombat) 20.00 SYMA csarnok

Olimpiai versenyek díjainak átadása, 
Magyar Nemzeti Bajnokság és 

Nemzeti Versenyek Berlin, London, Katowice 
díjainak átadása (1-3)

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 2012. december 16-ig 
rendezzék meg !

Hegedűs István Bíráló testület elnöke, Molnár Mihály alelnök



6 2012. november

Barcelona 2012 
Német Nemzeti bajnokság 1. díj - Uwe Hermes Hamm/Sieg

Barcelona mindig hatalmas mozgató rúgója az európai postaga-
lambsportnak, a hosszú távú versenyek kedvelőinek. Az már nem csak 
verseny, hanem a galambászok Nagy Ünnepe. 25.348 jól felkészített 
hosszú távú versenygalamb várt a startra.

A felengedés 2012 júl. 6-án történt jó időjárási körülmények között, 
erős délkeleti szélben. R. Hermes hű maradt a hagyományaihoz úgy a 
szakmájában a húsiparban, mint a postagalambsportban. Természe-
tesen nagy öröm volt a család számára a Barcelonai Nemzeti 1. díj.

A tervezett korai felengedésre az időjárás miatt nem volt lehetőség, 
ezért a szervezők későbbi időpontra tették a startot, amit az is indo-
kolt, hogy a korai eresztés esetén a közelebb lakó versenyzőkhöz még 
aznap este befutottak volna az első galambok.

A számításokkal ellentétben ez első galambok így is olyan ered-
ményeket értek el, amit egyébként csak a röpcsoport programok-
ban fordulnak elő: Nemzetközi első Philippe Deu Franciaországból, 
1.861,62 m/min. A galambot rögzítették a következő nap reggel 5.50-
kor./1043 km!) A második helyezett, F. und D. Descheemaker (6.00 
óra, 1057 km. 1.795,49 m/min). 3. hely Fredy De Ketelaere (6.33, 
óra, 1067 km. 1.716,53 m/min.) Az első holland galambot rögzítette 
A. Schults, 8.19 óra, 1.149 km. ami a 35. helyet jelentette. A követ-
kező két galamb Rutz und Söhne dúc, valamint K. und M. Friedrich 
dúcközösségé volt.

Németország 1.849 galambot küldött (221 versenyző), a lengyel 
galambászok pedig

1.876 galambbal képvi-
seltették magukat.

A Nemzeti és a Nem-
zetközi Díjlisták júl. 8-án, 
az esti órákban zárultak. 
Pontos időt majd a később 
megjelenő érvényes díjlis-
ták fognak adni.

01063-09-838 
Uwe Hermes, Hamm/Sieg
1. díj Nemzeti Bajnokság

1. díj 2-es Zóna

Az előző évben éppen 
csak mellette, most viszont Nemzeti Győztes! Ez a Barcelona mér-
lege a 01063-09-838-as Tojónak. Csaknem 20 órát volt a levegőben, 
amíg 9.29 órakor rögzítették. Fáradságot alig lehetett rajta észreven-
ni, mondta Raymund Hermes, viszont amikor a gumigyűrű az órába 
került, kezdődött az idegölő várakozás, a többi konkurens érkezésére.

Egyébként várható volt a jó teljesítmény a „838”-astól, már csak 
a nagyszámú, kiváló teljesítményű ősök miatt is, ami a családjában 
található. A családfa visszakövethető egészen a 031-77-363-ig, ami 

Erich Heinemann galambja volt, ezután következik a Nemzetközi 1. 
Pauból (1983), Nemzetközi 1. Tojó Marseilleből (1982), Nemzetközi 
1. Barcelona (1986), Nemzetközi 1. Marseilleből (1990), Nemzetkö-
zi 3. Barcelona (1989). Nagyszülők az apai oldalról 01739-04-1241, 
Peterstől (Kuypers x Frenken utód) és az NL-02-1620714 „Lady 
Perpignan” C. Beijertől. Nagyszülők az anyai oldalról egyszer egy 
utód az NL-88-2213661-ből, (Dollenweerd) x „3034” (9/9 Nemzet-
közi díj, valamint Nemzeti 9. Perpignanból és Nemzeti 17. Barcelo-
nából) és egy utód egy Nemzetközi 1. Marseilleből, (1990). Ismét egy 
bizonyíték a Hermes dúc következetes tenyésztési módszere, türelem-
mel kombinálva, hogy egy hosszú távú versenyző egyszer eredmé-
nyes legyen. Ha most ehhez még a Westerwald fekvését figyelembe 
vesszük, ahová a galamboknak az út végén a hegy magasságát is le 
kell küzdeni, akkor le a kalappal a teljesítő képességük előtt.

Német Nemzeti Bajnokság – MARATON, BARCELONA
                  név km érk. m/per
  1. Hermes Uwe, Hamm 1.122 09.29 1.406,263
  2. Rutz und Söhne SGM 950 07.30 1.399,747
  3. Fridrich K. u.M.  Metzig 957 07.36 1.398,025
  4. Hermes Heiko  Althornbach 955 07.57 1.354,064
  5. Freialdanoven u.Söhne  Aldenhoven 1.103 09.49 1.348,513
  6. Kipp u, Söhne, Althornbach 955 08.18 1.314,691
  7. Paulet Inge u.Ernst, Köln  1.118 11.06 1.249,596
  8. Bayer Jürgen u.Mucke SG, Spiesen 960 09.06 1.239,254
  9. Machwirt Josef Schweppenhausen 1.041 10.23 1.222,649
10. Herems Heiko  Altjornbach 955 09.17 1.216,246

1 Zóna,1045 km-ig
  1. Rutz und Söhne SGM Blieskastel 950 07.30 1.399,747
  2. Friedrich K. u, M. Metzig 957 07.36 1.398.125
  3. Hermes Heiko, Althornbach 955 07.57 1.354,064
  4. Kipp u. Söhne, Althornbach 955 08.18 1.314, 691
  5. Bayer Jürgen u, Mucke SG, Spiesen 960 09.06 1.239,254 
  6. Machwirt Josef, Schweppenhausen 1.041 10.23 1.222,649
  7. Hermes Heiko, Althornbach 955 09.17 1.216,240
  8. Kipp u. Söhne Althornbach 955 09.23 1.208,319
  9. Lauer u. Söhne Althornbach 956 09.42 1.178,940
10. Leßmeister Lothar, Hütschenhausen 981 10.09 1.171,655
11. Lauer u. Söhne Althornbach 955 10.46 1.093,737
12. Koers Karl-Heinz, Mendelbachtal 945 11.13 1.048,397
13. Hammes Horst, Merzig 958 11.26 1.047,693
14. Grün Rudolf, Wincheringen 968 11.38 1.045,187 
15. Rutz u, Söhne 950 11.42 1.020,868

2 Zóna, 1045 km-től, 1145 km-ig
  1. Hermes Uwe Hamm 1.122 09.22 1.406.263
  2. Freialdenhofen u. Söhne 1.103 09.49 1.348,513
  3. Pauler Inge u. Ernst Köln 1.118 11.06 1.249,696
  4. Fleischmann Edwin, Zuelpich 1.000 11.10 1.213,191
  5. Nitsch Peter, Boppard  1.065 10.58 1.201,318
  6. Hermes Uwe, Hamm 1,122 12.35 1.140,445
  7. Hermes Uwe, Hamm 1.122 12.51 1.122,198
  8. Königs Karl 1.086 12.37 1.102,401
  9. Freialdenhofen u. Söhne 1.103 13.04 1.088,928
10. Kreuer Bermd, Bornheim Hersel 1.105 13.07 1.088,160
11. Terporter SG, Brüggen Bracht 1.140 13.45 1.081,910
12. Lorenz Fr, u. Sohn 1.099 13.19 1.070,034
13. Schubert Klaus Leverkusen 1.134 13.57 1.063,826
14. Kaldeich Ingo, Bergneustedt 1.148 14.48 1.027,051
15. Morsnovski Bernd, Krefeld-Oppum 1.152 14.58 1.023,051

Gratulálunk a győzteseknek.
Ford.: Varga Antal
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A szerencse fia

Székesfehérváron, Viniczai Attila dúcában látta meg a napvilágot 
a 08-13-02274 kh. A tervek szerint Velencére került volna ajándék-
ként, a Gulyás testvérek marathonos vonalának gyorsítására. Azon-
ban, ahogy nődögélt a kisgalamb, egyre jobban tetszett Attilának, 
aki végül úgy döntött, mégse ajándékozza el: „A Gulyásék úgyis 
csak elröptetnék a Marathonon!” – felkiáltással (ebben nagy igaz-
sága volt).

A kisgalamb így szerencsésen megúszta a Marathont, és hálából 
jobbnál-jobb helyezésekkel örvendeztette meg tenyésztőjét. Az 
első két évben természetes módszerrel, majd a még jobb eredmé-
nyek eléréséhez özvegységi módszerrel utaztatva. Íme csodálatos 
listája:

 év feleresztés km induló helyezés 
 2009 Rajka 131 2560 114.
  Malacky 170 2514 205.
  Brno 263 854 141.
  Prága 431 2640 18.
  Radeburg 567 512 43.

 2010 Rajka 131 3586 119.
  Velka-M. 305 2436 2.
  Humpolec 349 2434 5.
  Prága 431 2099 2.
  Horice 363 1764 21.
  Horice 363 1423 248.
  Horice 363 1178 16.

 2011 Rajka 131 2553 18.
  Holic 206 3600 208.
  Velka-B. 290 2471 40.
  Prága 431 2597 92.
  Rican 415 1710 8.
  Prága 431 1466 9.

 2012 Rajka 131 4030 2.
  Holic 206 2479 2.
  Velka-B. 290 2346 45.
  Humpolec 349 2164 5.
  Prága 431 2313 31.
  Radeburg 567 1523 14.
  Benesov 406 1071 18.
  Luckau 624 836 7.
  Prága 431 1189 1.
  Velka-B.  290 712 11.
  Vysoke-M. 356 1708 7.

2012-ben az utolsó magdeburgi út előtt 11 út 11 helyezéssel vezet-
te az egyéni bajnokságot. Többen is azt javasolták Attilának, hogy 
Magdeburgba már ne küldje, amihez kivételesen jómagam is csatla-
koztam, mivel, nem tudni miért, de a szezon utolsó útján már sok 
champion-jelölt maradt el. 

A galamb ragyogó formát mutatott és a siker reményében mégiscsak 
kosárba került! A magdeburgi verseny sima lefolyású volt, délután 16 
órára már zárult a lista, de a csodagalambunk még nem jelentkezett.

Attila teljesen összetörve mondogatta az érdeklődőknek: ilyen jó 
galambja többet az életben nem lesz! Este aztán vigasztalásként meg-
jegyeztem, ne adja fel a reményt, ha Velencére kerül, úgyis lett vol-
na alkalma másnapozásra... mint kezdő marathonos megjöhet még! 
Másnap délelőtt aztán Attila boldogan újságolta, teljesen kiszállva, de 
épségben megérkezett a „Marathonos”. A szerencse újra rámosolygott 
fiára!

Attila azután meg is fogadta, hogy többet nem teszi kosárba, megy 
a tenyészetbe, mert már fiai is jól mozognak. Sőt, hogy jövőre egy 
fia biztosan Velencére kerül (hacsak nem néz majd ki olyan jól, mint 
anno az apja).

A 02274-es számtalan kategóriában nyert, ilyen-olyan champion 
címeket, melyeket felsorolni is hosszadalmas lenne (Egyesület, Ve-
lence-Duna röpcsoport, Déli versenykerület, 13-as tagszövetség).

Származását tekintve: A sárbogárdi Kocsis József jól versenyző 
Werstrate x Symons ill. Csóri Antal Klakk vérű galambjainak keresz-
tezéséből kelt. Attila elmondása szerint még három testvére repül, 
70%-os helyezési arányt produkálva.

A 130 éves Magyar Postagalambsport ünnepi fényéhez a fehérvá-
riak ezzel a kiváló teljesítményű galambbal is hozzájárultak, karöltve 
Khaut Antal londoni győztesével.

A 130 év kapcsán még megjegyezném: az idei versenyszezonban 
tapasztalhattuk, hogy a zömében ellenszeles utakon sokkal lassabban, 
nehezebben értek haza galambjaink, mint az ezt megelőző években, 
pedig a távolságok ugyanazok voltak. Így van ez sportunk egyéb vo-
natkozásaiban is; ha a tagság „ellenszelet fúj” az általa megválasztott 
vezetőséggel szemben, legyen az egyesületi, tagszövetségi vagy akár 
szövetségi, akkor sokkal lassabban, nehezebben tesszük meg mi is a 
célhoz vezető utat.

Jó széllel, előre a következő 130 évünkre!
Gulyás József

Velence
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Fetter István - Sankt Pöltenből 2656 galambból első
Pilisvörösvár, Lőcsei utca 25

Tel.: 0620/410-5218

- Ötszörös kerületi általános bajnok
- Hatszoros kerületi hosszú távú bajnok
- Háromszoros tagszövetségi JUBILE-

UM KUPA győztes
2008-ban kiérdemeltem a Magyar 

Mesterversenyzői címet.

1997-től tagja vagyok a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek és a B-19-es 
számú pilisvörösvári egyesületnek a 16-
os tagszövetségben.

A tavaly májusi postagalamb újságban 
való bemutatkozásom alkalmával állo-
mányom eredetét már bemutattam. 

A galambjaim teljesítményeivel idén 
is meg voltam elégedve, több élhelyezést 
is repültek.

Sankt Pöltenből 2656 galambból tag-
szövetség első- második- harmadik 
díj is az enyém volt. Aurachból pilis 
röpcsoport első díjat fogtam.

Galambjaim képesek minden távon 
élhelyezéseket repülni. Én az Allround 
galamboknak a híve vagyok.

Két éve tojókkal is versenyzem, 
egész jó eredményeket érek el velük. 
Idén az egyik egyéves tojóm 10 helye-
zéssel Junior Champion első lett a tag-
szövetségben.

Tenyész dúcomban a kiöregedett nagy 
teljesítményű versenygalamb-
jaim és annak rokontenyésztett 
gyerekei foglalnak helyet leg-
nagyobb részt. Bennük bízom a 
legjobban mert amik a versenye-
ken kimagasló eredményeket 
érnek el általában a gyerekeik is 
jól teljesítenek.

Pl.: a 01-16-40576-os K hím 
mely ötszörös hosszú távú 
champion volt, Sczecinből orsz. 
első díjat repült, orsz. negyedik 
champion volt, annak a gyereke 
idén a Tagszövetség első hosszú 
távú championja lett és így so-
rolhatnám tovább.

Vérvonalukat tekintve M. Desmeth, 
Hermes, Veestrate ill. Turnier.

A galambjaim egészség megelőzése 
érdekében Belgica De Weerd termékeket 
használok.

Mindem sporttársnak jó versenyzést 
kívánok.

Tisztelettel       Fetter István!

Szabó Zsolt vagyok, 40 éves. Nagy-
kovácsiban lakom, két gyermekem van, 
egy fiú és egy lány. 

Jelenleg a 16-os Tagszövetségben, 
azon belül is a B-19 P.G.S.E-ben ver-
senyeztetem galambjaimat. Gyermek-
korom óta vannak galambjaim, de 16 
éves korom óta csak postagalambokkal 
foglalkozom. 

Jelenlegi állományom Bakonyi Pál, 
Balogh Imre, Karkus Mihály, Farkas 
József, Simon János, Berényi László ga-
lambjaira épülnek. Galambjaimat a Totál 
özvegységi módszerben versenyezte-
tem. 

Takarmányt jómagam keverem 9 féle 

magból, melyet a Solymári Dankóéktól 
vásárolok. Mogyorót és kendermagot 
kiegészítésként adok, az időjárás és a tá-
volság függvényében.

Versenyállományom nagysága 60 
db. Szeretném megköszönni jómagam 
és sporttársaim nevében a lehetőséget, 
amellyel eredményeink és munkáink 
kapnak egy kis odafigyelést! Végezetül 
minden sporttársamnak jó egészséget, 
sok örömöt kívánok.

Sporttársi üdvözlettel: 

Szabó Zsolt
e-mail: zsolt2171@citromail.hu 

Szabó Zsolt - Passauból 2332 galambból első

2012.05. 27. Passau 2332 db galambból
1 helyezés 

10-16-15729 T
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Patyi Béla 50 éve postagalambász

Még kimondani is sok. Mi minden tör-
tént velem, még magam is csak csodál-
kozom mindezen.

1942-ben születtem Kiskunmajsán. 
1957-58-as években alakul Majsán egy 
új egyesület, amely csak 7 évig műkö-
dött, mert az egyesület elnöke elsípolta 
a pénzt, és meg is szűnt. Ezek után ke-
rültem 1962-ben Kiskunfélegyházára, 
és beléptem az N-04 egyesületbe, és 
én attól kezdve tagja vagyok a posta-
galamb tenyésztők, és versenyzők tá-
borának. 1960-as években Dél-Kerület 
néven nagyon nagy területet fogott ösz-
sze a versenyzés. Később a Dél-Duna 
néven 1971-től Pécstől, Kaposváron át 
Dunaföldvár, Kecskemét, Sarkad, egé-
szen Gyuláig tartott ez a Kerület. 1981 
újból szétválás lett, Dél-Tisza, és Dél-
Duna Kerületre oszlottunk szét. Majd 
1994-ben a Dél Dunából kivált több 
egyesület, és megalakult a Hírös Tagszö-
vetség, ami a mai napokban szintén fel-
oszlik, és a nagyobb részéből megalakult 
az Aranyhomok Postagalamb Klub, ahol 
jelenleg galambászom.

Eddig az ötven évben mondhatom azt, 
hogy 10 évente átalakul minden. Egye-
sületek, kerületek, és a versenyzési mód-

szerek is. Ezt is azért tudni kell követni.
Munkahelyi elfoglaltságom miatt, 

csak 1982-től van elfogadható értékes 
eredményem.

1986. kerületi 13. Nemzeti Bajnokság 
Tepliceből II. hely

1987. kerületi 11.
1988. kerületi 17.
1989. kerületi 24. 
1990. kerületi 120.
1991. kerületi 16.
1992. kerületi 9. 
1993. kerületi 103.
1994. kerületi 4. és hosszú táv bajnok
1995. kerületi 3. rövidtáv, hosszú táv, 

és Zóna bajnok
1997. kerületi 3.
1998. kerületi 33. Costancai Nemzeti 

verseny 1.
1999. kerületi 14. hosszú táv 6, Elit 

dúc legjobb címe
2000. kerületi 7.
2001. kerületi 9.
Visszatekintve a kezdeti nehézségek 

után sok barátság, beszélgetés, ismeret-
ség lehetőséget adott, hogy a jó ered-
mény is elérhető kellő odafigyeléssel. 
Amit a munkám mellett azért nehéz volt 
mert a dúcomtól több éven keresztül 40-

50 km távolságra dolgoztam, és hetente 
csak 2-3 napot tudtam a galambokkal 
tölteni. Ilyen táv-galambászatban, csak a 
jó galambokkal tudtam az eredményes-
séget elérni. Akkor a kezdetekben nem 
volt semmilyen adalékok etetése. A mai 
gyors verseny ezeknek a kiegészítőknek 
köszönhető. Szinte kikerülhetetlen, aki 
eredményes akar lenni, annak követni 
kell az idők szavát. Én most kezdtem 
el az özvegységi rendszert alkalmazni. 
„Nem könnyű.” Az első tapasztalatok, 
hogy más típusú galambot, és tartás 
technológiát kíván. A galambegészség 
mellett a jó takarmányozást tartom a leg-
fontosabbnak az eredmények eléréséhez. 
A takarmány egy részét magam keve-
rem, de vásárolok özvegy takarmányt a 
versenyek alatt. 2,5-3 dkg/galamb takar-
mányt etetek a versenyek alatt.

Hazaérkezéskor elektrolit+aminosav, 
itatás pedig esetenként gyógyszeres víz, 
majd utána vitaminozom őket.

Hogy özvegy, vagy természetes, azért 
én a régi klasszikus módszert tartom a 
legszebbnek.

A tenyész állományom alapjait 1981-
ben Anker és Desmeth Matthijs vérű ga-
lambok alkották. Került hozzám Sinkó 
Mihálytól, tombolán nyert George Wag-
ner Devrient x Hector Desmet szárma-
zású hosszú távú törzsből galamb. Mint 
minden galambásznak, nekem is volt egy 
Szuper tojóm, amelyik a kedvencem is 
lett a 23079 kcst. Többszörös champion 
is lett ez a galamb. A 5202-92-2078 kh 
1997 Év Galambja II. helyezés, vagy a 
8993-93-5624 rövid, közép, hosszú táv 
champion 1995-ben. A Costancai Orszá-
gos I. Díj 5202-95-6070 kh.

Mi az, amit szeretnék?
Most, hogy nyugdíjas lettem, még 

több időt eltölteni a galambjaim között, 
és mindnél több jó versenyen részt ven-
ni. Az éves programjaink jók, ha az idő-
járás is kedvez, akkor lehetőséget látok 
jó eredmény elérésében. Ja, és legyen 
elég kitartásom az özvegység színvona-
las versenyzéséhez.

Bagaméri László
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Huszár József a dobogós
Mottó: Gondolataim kristálytiszták, melyek vízben nem ol-

dódnak.

Huszár József, Gyöngyösoroszi, Virág u. 9. alatt szerény kö-
rülmények között galambászik, akit bármikor bárki megláto-
gathat. Mindig mindenki előtt nyitva áll a kapu. Aki Józsefet 
meglátogatja, MARIKA – Jóska élettársa - is szertettel fogad, 
aki kedves halk beszédével és galambszeretetével kápráztatja 
el a látogatót. Marika nélkül ezen kiváló eredmények nem szü-
lettek volna meg, melyet Jóska büszkén magáénak mondhat.

Nos, hol is található ez a település:
A Mátra D-i részén, de úgy is mondható a Dél–Mátrában 

gyönyörű környezetben, ahol a levegő szinte vág, olyan tiszta, 
a ragadozók paradicsomában. Több esetben előfordult, hogy 
a nyitott dúcba a galambok után berepült a ragadozó, mégis 
kitartóan él szép szenvedélyének társával.

Szokásomhoz híven a települést egy kis bemutatással kezdem.
A bronzkorból származó szórványleletek szerint az egykori 

avar uralom emlékei a gátnyomok, melyek Gyöngyösoroszi 
területén, a védelmi vonal mentén kialakított lakott település 
védelmét szolgálták.

A honfoglalás után hamar benépesedett, 1209-ben szerepel a 
neve HURUZI néven. 1235-ben HURUZ, majd 1275-ben író-
dott oklevél alapján URUS, OROS néven szerepel.

Ekkor az ABA nemzetség birtokolta. A pápai tizedjegyzék-
ben 1232-ben már OROZI néven említik.

A török pusztítás idején a helység jelentősége igen csekély, 
1556-ban néptelen faluként tüntetik fel.

1799-ben árvíz volt, mely a falu nagy részét is elpusztította. 
1828-ban 754, míg 1900-ban 965 lakos élt a településen. Érc-
bányászata középkori eredetű, mely a török hódoltság ideje alatt 
megszűnt. Itt galambászkodik JÓSKA társával Marikával.

Jóskát előzetes időpont egyeztetés után látogattam meg.
Mielőtt a galamb mustra következett volna, kérdéseket tet-

tem fel, melyekre mindenre kielégítő és korrekt válaszokat 
kaptam.

Mióta vannak galambjaid?
Jóska elmondta, hogy emlékei szerint 10-éves korában jutott 

galambokhoz, kezdetben mindenféle fajta madár boldog tulaj-
donosának mondhatta magát, hiszen elképzelésének megfele-
lően már egy-két gyűrűtlen postagalamb is került hozzá.

Mióta vagy tagja a Postagalamb Szövetségnek?
Az 1980-as években kerültem kapcsolatban rokonaim révén 

a postagalambászokkal és így 1985-től már aktív tagként üd-
vözöltek a V-03 egyesületben, ahol azóta is tag vagyok.

Hol kezdődött galambász pályafutásod?
Amint azt már említettem a V-03 egyesületben Gyöngyösön, 

majd költözés miatt Gyöngyöstarjánba, kerültem. Ott egy tel-
ket vásároltam és a telek rendezés után elsődlegesen is galamb-
dúcot építettem. Itt már intenzíven kezdtem galambjaimmal 
foglalkozni, amit az akkori eredmények visszaigazoltak. Majd 
Gyöngyösorosziba költöztem, tehát háromszor kellett újra kez-
denem, az átköltözések miatt.

Hol, kitől szerezted be galambjaidat?
Nagybátyám Grizner Sándor „Symons” eredetű madarakkal 

látott el, melyeket Ő Kovács Lajos soltvadkerti tenyésztőtől 
szerzett be. Később vásároltam ezekhez a madarakhoz 1985-
ben Tóth Lászlótól Delbar eredetű madarakat és ezek utódaival 
kezdtem el versenyezni.

Mindig azon madarakat kerestem, melyek a hosszú távon 
értek el eredményeket. Később meglátogattam Aradi Lászlót 
aki, különféle gyöngyszemeket mutogatott, de én kitartóan azt 
kértem, nekem a másnapon érkező madarakat mutassa meg. 
Válasza az volt, „azok nem érnek semmit”. Én mint kemény 
makacs ember, „a buldog” már akkor azt vallottam, hogy a 
MARATONOS igazi madarak azokból lesznek, melyek egy 
vagy kétnapos késéssel érkeznek haza. Ugyanis azt vallom és 
nem igen tévedtem, hogy amelyek kint alszanak idegen tetőn 
és nem térnek be sehová, azok kiváló állóképességgel, konok-
sággal rendelkeznek. Talán igazam lett, az élet engem igazolt.

Hogyan készíted fel madaraidat, hogyan tréningezed?
Egyénileg, hiszen más lehetőségem nincs. Madaraimat több 

irányból kezdem tréningezni.
Először is Délre, Jászberénybe viszem őket, mely a dúcom-

hoz kb. 40 km-re van.
Majd a második tréning ÉNy-ra már másnap, Szécsény vagy 

Salgótarján, amely 40-45 km-re van a dúcomtól. Így a mada-
raknak már a második tréninget hegyek fölött kell átrepülni. 
Majd folyamatosan tréningezek hétvégeken a versenyek előtt 
a budapesti kerületi tréningig, ahol már a közös tréningbe kap-
csolódok be.

A Főversenyek alkalmával hetente hányszor viszed ga-
lambjaidat egyéni tréningre?

Egyszer vagy kétszer É, illetve ÉNY-i irányból, hiszen anya-
gi lehetőségem nemigen teszi lehetővé a többszöri egyéni tré-
ningeket. Hangsúlyozom azonban, hogy madaraimnak minden 
alkalommal a hegyeket kell átrepülni, így Galyatető irányából 
térnek dúcukba.

Valakitől azt hallottam, hogy hetente több alkalommal is 
viszed egyéni tréningre madaraidat.

Igen van benne alapigazság, a MARATONI utakra már úgy 
készítem fel a madarakat, hogy heti öt alkalommal viszem Sal-
gótarjánba, délutáni feleresztéssel oldom meg 18 – 19 óra között.

Hogyan versenyzel, özvegységgel, vagy hagyományos 
módszerrel?

Hagyományos módszerrel versenyzek, a versenyek ideje 
alatt galambjaim egy fiatalt is folyamatosan nevelnek.

Látom az eredményeket, csak a tojókkal versenyzel?
Nem, a versenyekben egyaránt a Hímek is részt vesznek, de 

úgy ítélem meg, hogy a Tojók kiszámíthatóbbak, ezért elősze-
retettel vonom őket versenybe.

Hogyan takarmányozol?
Versenykeveréket szoktam esetenként vásárolni, azt a verse-

nyekhez igazítom, dúsítom, igény szerint, olajos és apró mag-
vakkal, kukoricával, borsóval. A különösebb hókusz-pókuszt 
nem ismerem.
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Tenyészt-, vagy csupán csak párosít?
Tenyésztési módszerét hallgatva Jós-

kának a Bruce Lowe módszer jutott 
eszembe, aki matematika professzor de 
elismert a Lótenyésztési körökben is.

Az ausztráliai lótenyésztő felállított 
egy tételt a lótenyésztéshez, ami világ-
szerte ismert, a galambtenyésztés vonat-
kozásában is.

Ez nem más a tétel szerint a hímnek 
anyai oldalról rokonvérűnek kell lenni 
a hozzá párosítandó tojóval és fordítva 
nevezetesen a tojónak apai oldalról ro-
konvérűnek kell lenni a hozzá párosítan-
dó hímmel.

Jóska tulajdonképpen ezt alkalmazza, 
hogy tudatosan – vagy sem, melyet úgy 
gondolom, hogy nem ismer - de attól 
még tény. Jóska ezen tenyésztési mód-
szerével az örökléstan egyik óriásának 
módszere alapján végzi munkáját. Ha 
továbbra is ezt a kitartó elméletet követi, 
hosszú távra megalapozza állományában 
a genetikai értékeket.

Hiszen a Hu 08-50-51348 kcs Tojó 
anyja is kiváló versenyző volt, másrész-
ről apai vonalon a hosszú táv dominált, 
de rokoni kapcsolatban – anyai vonal is 
közel álltak egymáshoz.

Mint ismeretes a tojó az Y kromo-
szómát örökíti, míg a hím pedig az X 
kromoszómát. Így a hímnek a nemek 
meghatározásában van döntő szerepe. A 
tojó minden tojásban az Y kromoszómát 
örökíti változatlanul a tojó utódaiban, 
vagyis nemhez kötött. Jóska úgy döntött, 
hogy az 51348 kcs tojó már csupán a te-
nyésztésben bizonyíthat. Jól teszi, hiszen 
az öröklődési procedúrában számunkra 
tenyész galambjaink közül a tojó a legér-
dekesebb a tudomány mai állása szerint.

Jóska röviden utalt rá, hogy v. Wanroij 
galamb is került korábbi években állomá-
nyába. Ha tovább vizsgálgatjuk állomá-
nyát egyes madaraknál fellelhető a bron-
zos szín. Ez visszavezethető álláspontom 
szerint a Fábry–Bronzé vonalra ui. v. 

Wanroij Fábrytól hozott be madarakat. 
Ezek a galambok is hosszú távú hajla-
múak úgy, mint a Jos Thoné, a Hermann 
Brinkmann galambok. Ezek ugyanis 
távoli rokonságban állnak egymással 
hiszen a két törzs alapítói közös ősökre 
vezethetőek vissza (nagyszülő, ükszülő) 
hiszen Jos Thoné apósa Thomass Peeters 
szoros rokontenyésztést folytatott a ki-
váló egyedeire, így külön TÖRZSET 
tudtak kialakítani, melyeknek kombina-
tív készsége bizonyíthatóan jó.

Visszautalhatok esetleg még Rob 
Hoekstra, Walikerplein 2 - Hollandia. Ez 
a tenyésztő ugyancsak szuper hosszú távú 
egyedeket szerzett be pl. a B 82-5248481, 
mely lényegében megalapozta Rob 
Hoekstra szuper hosszú távú állományát. 
Ezen madarak leszármazottjait Jóska be-
keresztezte a kiváló genetikai értékű ál-
lományába, bár véleményem szerint nem 
ismerte a származási összefüggéseket.

Ezen eredmények láttán, természete-
sen felvetődött bennem sok minden, a 
kis ördög tovább motoszkált, hogyan is 
tenyészt ez az egyszerű ember, milyen 
módszerrel. Elmondta kérdésemre, hogy 
korábban azt a módszert próbálta alkal-
mazni, hogy jót a jóval. Ez nem vezetett 
eredményre, sőt visszaesés volt észlelhe-
tő, melyet azonnal korrigált. Környeze-
tében azt tanácsolták/tanácsolják a nagy-
hangúak, ne hozzon be Belga és Német 
madarakat „minden galamb Belga” (Igaz 
ezt Jóska nem is engedhetné meg magá-
nak, hiszen igen szerény körülmények 
között él(nek). Több esetben maguktól 
vonják meg a mindennapit, azért, hogy 
kedvenceiket el tudják látni.) Ez talán 
igaz is lehetne. Jóska szállító eszköze 
egy Trabant. Véleményem szerint hiába 
töltené fel KEROZINNAL, az akkor sem 
lesz AUDI vagy Mercedes. Tehát vala-
milyen formában gyorsításra lesz előbb 
utóbb szüksége. Ezután az anya vonalat 
próbálta előtérbe helyezni. Visszautalva 
– Bruce Lowe módszer – érvényesül.

Madarai mind kiváló elasztikus izom-
zattal rendelkeznek, szinte soványaknak 
mondhatóak, igaz ez jellemző a Symons 
utódokra.

A szemek vizsgálatánál mind a 
tenyészérték és a versenyzői érték fellel-
hető, domináns, kiválónak mondhatóak.

Állományába bekerült néhány egyed 
tenyésztés céljából a piccoló dúcból 
is, melyek kiváló ősökhöz vezethetőek 
vissza. Bekerült egy orig. Koopman és 
Willeket tenyész hím, melyek kipróbá-
lás, tesztelés alá kerülnek. Jóska mód-
szere, a következő – radikális – ha nem 
mutatják a keresztezett utódok legalább 
azt az eredményt, melyek korábban vol-
tak, akkor a behozott madarak és utódaik 
likvidálásra kerülnek.

Jóska elmondta még azt is, hogy az 
egészségi állapotot tartja a legfontosabb-
nak, ami igaz is lehetne, de meglátásom 
szerint madarait meglehetősen puritán 
körülmények között tartja.

Jóska kérdésemre válaszolva elmond-
ta, hogy galambokat még eddig nem 
adott el, – bár eredményei kiválóak – 
igaz nem is keresték. Inkább ajándékba 
ad olyan fiatal kezdő galambászoknak, 
akik igénylik.

Környezetében sokszor azt mondják, 
mondogatják eredményei elismeréseként 
„vaktyúk is talál szemet” ez a közmon-
dás igaz, de a nagyhangúaknál eddig a 
vaktyúk egyetlen szemet sem talált, míg 
Jóskánál egy egész kosárra valót szede-
getett össze.

Végszóként:
Lehet, hogy egyesek megköveznek, de 

határozott álláspontom, hogy Jóska a V-03 
egyesületben hosszú távon koronázatlan 
király, mely eredmény MARIKA az élet-
társ nélkül nem valósulhatott volna meg.

Köszönöm az interjút, a jövőben is sok 
sikert.

Szerkesztette: Szabó Ferenc
Fotókat készítette: Szabó Ferenc
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A galamb mindenütt otthon van! A déli 
és az északi sark kivételével (ahol a sark-
körön csak az elvadult házigalamb és a 
balkáni gerle utaznak át) minden föld-
részen megtalálható. Egyaránt jól érzi 
magát az agrárterületeken és a nagyvá-
rosokban, de az észak-amerikai Istenek 
kertjének szikláit is belakja. (1. kép)

Szembe jön velünk a velencei Szent 
Márk téren, Prágában vagy a moszkvai 
Vörös téren éppúgy, mint Isztambulban, 
New York vagy India nevezetes épüle-
tei között. A járókelők etetik, csodálják, 
bár néha félnek is tőlük. Az első lépéseit 
megtevő emberpalánta gyakran a városi 
parkokban találkozik először állattal, és 
mindjárt evvel a szemtelen élőlénnyel, 
mely az ember közelségét csak addig 
tolerálja, hogy az „a farkára sót ne hint-
hessen”! 

A szirti galamb háziasodásának folya-
mata a történetkutatók és írók egyik ked-
venc témája. A régészek megannyi lelete 
tartalmaz galambot, sőt az állat korai 
előfordulását a föld ember által is lakott 
részein csontok és egyéb maradványok 
megtalálása bizonyítja. A galamb még-
is más, mint csak ahogy Alfréd Brehm 
német természettudós nevezi „világpol-
gár”, vagy mint látványos szép madár. 
Megjelenésében gyakoribb szimbó-
lumhordozó, mint a világ bármely más 
élőlénye. A madarak osztályába tartozó 
galambfélék (Columbidae) galambala-
kúak (Columbformes) rendjébe tartozó 

család. A családba 42 nem és 313 faj 
tartozik. A galambformák (Columbinae) 
alcsaládjába 29 nem és 186 faj tartozik. 
Közöttük az egyik legismertebb nem a 
Columba, melyhez 36 faj tartozik. Ezek 
között leggyakoribb faj a szirti galamb 
(Columba livia), ennek leszármazottja a 
házigalamb (Columba livia domestica), 
mint alfaj. A megtalált kultúremlékek 
alapján jelenleg már egyesek 5000 évet 
is jelölnek együttélésük hajnalaként. Az 
időszámításunk kezdetén már megjelen-
tek a szirti galamb egyes mutációi, amik 
a „szakírók véleménye alapján” mára 
világszerte nyolcszázmillió házigalamb-
tartó szórakozásához adnak alapot. A 
modern nép szórakozás egyik eszköze, a 
sport-, dísz-, és haszonállatként tartott és 
tenyésztett galamb jövője éppúgy bizto-
sítottnak látszik, mint a városi változaté. 

Az állatok etetése velünk született tu-
lajdonságunk.

Galambokat etetni bizonyára minden-
ki megpróbál és erről a mozdulatról, te-
gye azt gyermek, lány vagy háziasszony, 
olyan sok kedves kép született már a 
világon, csakúgy mint az idős emberek 
galambszeretetét (csodálatát) megörökí-
tő gyakran művészi alkotásokról. (2. kép 
festmény képaukcióról internet)

Az „etetés kép” mindig nyugalmat 
és szeretetet sugároz. Ennek az általá-
ban játékos ábrázolásnak széleskörű 
elterjedettségéből arra következtethe-
tünk, hogy az állatok és ezen belül a 
galambok etetése velünk született öröm-
forrás (D. H. Wackernagel). Egyes meg-
figyelések a gyermekek tíz hónapos ko-
rára teszik azt az időpontot, amikor saját 
maguk kívánnak élelmet juttatni a kör-
nyezetükben élő állatoknak és ezzel elő-
állítják az első barátságos kapcsolatot. 
Már a kisgyermeknek nagy örömöt okoz 
tehát az élelem után igyekvő galambok 
látványa, játékos mozgása, amint a táp-
lálékot megszerzik, majd elfogyasztják. 

Az „utcakövek harcosai” hasonlóak a 
clochardokhoz. 

Az ember közelsége életfeltételeket 
ugyan biztosít számukra, de megbecsü-

Colorado USA Istenek kertje

A galamb a városban • Életük és haláluk

Tarr Ilona festménye (aukciós kép)

A híd alatt biztonságban, mint a 
clochardok Genf, Svájc

A város emblematikus figurája a ga-
lambetető idős hölgy, akit már milliós 

nagyságrendű pénzbírságra ítélnek



2012. november 13

lést nem. Számos városából a világnak az 
ember igyekszik kirekeszteni őket, eteté-
süket megtiltani, a róluk gondoskodókat 
pedig pénzbüntetéssel sújtani. Gyakran 
terméketlenséget okozó takarmánnyal 
etetik a „városvédő” szervezetek, pedig 
látniuk és tudniuk kellene, hogy az em-
bert a galamb el nem hagyja! Az állat az 
emberhez csatlakozott több kutató sze-
rint önként, mert ez a kapcsolat örök és 
a „galambtalanító akciók” pedig minden 
esetben kudarcot vallottak. Ha a galam-
bokon múlik, akik köztudomású, hogy 
határozataikat nem a városi jegyzővel 
hozatják, akkor ők közelünkben marad-
nak. Fontos tudni, hogy a galamb alapo-
san felkészült minden megpróbáltatásra 
és olyan szaporodó képességűvé szelek-
tálódott, hogy fészekhagyott utódai min-
den keservet vagy járványt leküzdenek. 
Az ember rosszindulatú vizsgálódásai 
és a gyakran eltúlzott zoonózis hatással 
való fenyegetőzése nem több, mint a 
negatív hírre ugrásra kész média pánik-
keltési akciója. Ha az amerikaiak célzott 
vizsgálatainak eredményeit vagy a ma-
gyar állatorvos-tudományok iskolájának 
e tárgyban íródott dolgozatait olvassuk, 
nekünk „jó ismerősi kapcsolataink” miatt 
sem a galamb, sem a mi jövőnkért nincs 
aggódnivalónk. Jó tréfa lehet az olaszor-
szági Toscana tartományának városaiban 
galamb etetést illetve terület szennyezé-
sért kiszabható 500 euró vagy a Buda-
pesten 310.000 forintig sújtható bírság, 
de mivel a magyar jogalkotók mindenre 
gondolnak, ha a galambok kicsit is éhe-
sek maradnak a tiltott etetés végeztével, 
akkor a bűnjelek, vagyis a kenyérmorzsa 
és a magvak elrepülnek. A média (Bors 
Online 2009. 06. 07.) viszont rárepül. 
Az etetési vágy a felnőtt emberekben is 
megmarad és az élet különböző terüle-
tein az adakozás és gondoskodás formá-
jában jelenik meg. A biológusok szerint 
az élelemadás belső kényszere: az anyai 
táplálás továbbélése, amely az állatvilág 
csúcsán a csimpánzok és az előember 

esetében már jól megfigyelhető, hiszen 
ezek a zsákmány ügyes elosztásán ke-
resztül dominanciájukat gyakorolják/ták. 
A tudomány mai állásfoglalása szerint az 
ember azért ad, hogy ezen keresztül va-
lakivel elfogadtassa magát vagy keresi 
annak barátságát. Ezáltal magához köt 
egy embercsoportot, amivel egy pozíciót 
biztosít magának. Német tudósok megfi-
gyelése szerint a nőstény csimpánz azzal 
a hímmel él nemi életet, mely rendszere-
sen húst oszt neki. Az élelem megosztása 
- további jelentésben - az önkifejezés és 
az imponálás körébe tartozik. Tudni kell, 
hogy az adakozás az agresszió fékezé-
sére is alkalmas. Az ember és a galamb 
közötti első kapcsolat létrejötte után 
(etetés) különböző magatartásformák 
alakulhatnak ki. A galambokat rendsze-
resen etetők között sokan egyedenként 
ismerik az állatokat, nem ritkán neveket 
adnak nekik, ami eredendően szintén 
az anya-gyermek kapcsolatra vezethe-
tő vissza. Ennek megfelelő leképzését 
fedezhetjük fel abban a történelmi em-
lékben, mely szerint az antik időkben a 
galamb a gyermek pótlását jelentette és 
ezért a galambápolás női feladat volt. Az 
emberek többsége szép és vonzó állatnak 
tartja a galambokat. A galamboknak kü-
lönböző megjelenési és viselkedési for-
mái vannak, amelyek az ember számára 
érdekessé teszi őket. Mivel a galamb az 
emberrel ellentétben teljesen ártalmat-
lan, ezért tudatunkban úgy jelenik meg, 
mint békés és védtelen lény. Ebből ere-
deztethető a szimbólumkénti megjelené-
se. A galambetetés biológiai és kulturális 
gyökereit tekintve elsődlegesen karitatív, 
szociális, de mindenekelőtt barátságos 
tevékenység.

A galambok közösségben élő (kolóni-
ák) madarak és igen szociális teremtmé-
nyek. A szociális struktúrájuk sajátos hi-
erarchiában működik, bár nem tarthatók 
magányosan, mégis kiváló háziállatok. A 
társas viselkedés evolúciója alapján cso-
portosulásuk agregációs forrás tekinte-

tében a külső tényezők miatt (itató hely, 
etetés) nem sorolhatók a valódi csoportok 
közé. Életüket a városban, vagy falun, az 
elhagyott padlások, épületorom hibák 
vagy a templomtornyok magassága biz-
tosította relatív védelem alatt kezdik, bár 
ezt a csókák, szarkák, görények, nyestek 
ezeken a helyeken gyakran meg is sza-
kítják. Jó látni azonban, ahogy egy-egy 
sikeres pár az utódok bemutatásával kér-
kedik a sétatéren és még annak ellenére 
is megeteti előttünk a már fészekhagyott 
(felnőtt) fiókat, hogy a következő gene-
ráció valamely sötét épületzugban már a 
pépet, vagyis a begytejet emészti.

iro
(folytatjuk)

Magyarázat: 

Zoonózis
Állatról emberre, esetleg fordítva is 

terjedő betegségek. Három, fertőző be-
tegség előfordulása köthető galambokhoz 
is, ezek az ornithózis, a szalmónellózis 
és a tuberkolózis. Közös jellemzőjük, 
hogy a kórokozók a fertőzött madarak-
kal való közvetlen érintkezéssel, illetve a 
baktériumokkal fertőzött bélsár porának 
belélegzésével juthatnak az ember szer-
vezetébe.

Érdeklődés, etetés, barátság
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Gümőkór galambokban
Cikksorozatom novemberi részében foly-

tatnám azt a sorozatot, amit az előzőekben el-
kezdtem. Úgy gondoltam, előveszek néhány 
betegségről szóló cikket, leporolom azokat, 
és ha lehet új információkkal bővítem az 
Önök ismereteit is. A következő választásom 
a madarak gümőkórjára esett, egy különös 
eset kapcsán.

Néhány szót a betegségről.
A betegség leggyakrabban egzotikus 

víziszárnyas- és fácánállományokban, va-
lamint állatkerti madarakban fordul elő, de 
galambállományokban is leírták már ezt a 
kórképet.

A kórokozó egy sav- és alkoholálló bakté-
rium a Mycobacterium avium, de egy másik 
fajt is leírtak már egzotikus madarakból.

Rendkívül ellenálló, több hónapon keresz-
tül is túlélhet a külső környezetben.

A galambok szájon keresztül fertőződnek 
meg, majd a baktérium a bélcsatornában telep-
szik meg. Ha a madarak ellenálló-képessége 
lecsökken, a bélfalon keresztül a véráram se-
gítségével szétszóródik a különböző szervek-
ben és gümőkóros gócok alakulnak ki. Akár 
már ekkor elpusztulhat a szervezet. Ha életben 
marad, a folyamat megnyugodhat és egész-
séges állat benyomását is keltheti a madár. 
Újabb gyengítő körülmény hatására, (pl. ver-
senyek, tojásrakás, kotlás,) ismét eláraszhatja 
a szervezetet és ekkor, vagy egy kicsit később 
a letörési szakban hullik el a galamb.

A kórokozó már az első fázisban ürülhet a 
bélsárral, mikor még egészséges állat benyo-
mását kelti. Ez óriási veszély jelenthet, mivel 
így tudunk a mentes állományunkba baktéri-
um ürítő madarat bevinni.

A klinikai kép nem jellegzetes, ez alapján 
nem tudjuk a betegséget megállapítani.

Lesoványodás, bágyadtság, enyhe hasme-
nés lehet a tünet. Ha az agyvelőben alakulnak 

a gümők, idegrendszeri tünetek, kényszer-
mozgások lehetnek, ízületekben megteleped-
ve sántaság alakul ki, de pl. vesékben, has-
üregben kialakuló gócok, nyomva a lábakat 
beidegző idegeket, szintén sántaságot okoz-
hatnak.

A betegséget nehéz megállapítani. A kór-
bonctan, illetve a kórszövettani vizsgálat vi-
szont már egyértelmű eredmény adhat. Élő 
állatból, annak bélsarából és véréből lehet 
kimutatni a baktériumot ill. az ellene termelt 
ellenanyagot.

A gümőkőr megállapítása komoly problé-
ma. Mivel a beteg madár üríti a kórokozót, 
ezeket az állatokat nem lehet kezelni. Ezeket 
az állatokat el kell altatni!

Galamboknál, ha felüti fejét ez a betegség, 
az egész állományt fertőzöttnek kell tekinteni 
és ki kell irtani.

Nagyértékű állatkerti állományokban, ma-
gángyűjteményekben, állandó vizsgálatok 
mellett a beteg és betegségre gyanús madarak 
kiemelésével hosszú idő alatt mentességet le-
het elérni.

Ha van egy mentes állományunk, mit tu-
dunk tenni?

Szigorú karanténozás, a verebek és a vadon 
élő madarak távol tartása, valamint a gyakori 
fertőtlenítés lehet a hatékony megoldás!

Fontos tudni, hogy a kórokozó emberre is 
veszélyes lehet, ha az immunhiányos állapot-
ban van!

Egy hobbi postagalambász azzal a prob-
lémával keresett meg, hogy jó pár galambon 
lassan növekvő, szemhéjszéli daganat jelent 
meg, ami a konzervatív terápiára nem javult. 
Javaslatom az volt, hogy távolítsuk el a szö-
vetszaporulatot és készüljön belőle kórszö-
vettani vizsgálat.

Nagy megdöbbenésemre a vizsgálat ma-
dárgümőkórra jellemző képet mutatott.

Nem gondoltam volna rá, de később a 
helyszíni állományvizsgálat feltárta a lehet-
séges okokat.

Kiderült, hogy az állományba folyamato-
san kerülnek be új egyedek, mivel ez a ga-
lambász régóta gyűjtötte a fehér postagalam-
bokat. Legalább 10-15 helyről származtak a 
galambjai.

Látszott, hogy a bélsár sem volt rendben, 
és átnézve az egész állomány jó pár galamb 
kórosan sovány volt.

A szemtünetek a műtétet követően újra 
kiújultak. A beteg állatokat felboncolva a 
gümőkórra jellemző kép tárult elém, a kór-
szövettan pedig alátámasztotta a diagnózist. 
A galambásszal egyeztetve az állomány fo-
kozatosan elaltatásra került, és megállapod-
tunk abban, hogy azon a helyen minimum 3 
évig nem tarthat galambot.

Szomorú esetek is vannak egy orvos éle-
tében.

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász

Etikai bizottság
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Etikai 

Bizottsága 2012. 07. 10. napján a Magyar Sport 
Házában tartott ülésén meghozta az alábbi 

határozatot.

A Pintér és Fiai dúc valamint Peller József 
egyetértése alapján a Pintér és Fiai dúc köteles 
származási lapjain az 1280-91-6096 galamb 
apjánál és anyjánál a „Tenyésztette: Peller Jó-
zsef” szöveget feltüntetni. A galamb apjánál 
Pintér és Fiai nem szerepeltethetik a Janssen 
vérvonal és a B81-6116693 gyűrűszám meg-
jelölést, mert az nem a galamb apja. Ezen ha-
tározat egy alkalommal a Postagalambsport 
következő számában meg kell jelenjen.

A határozat ellen fellebbezésnek helye 
nincs, de ellene a kézbesítéstől számított 30 
napon belül felülvizsgálatot lehet kérni az 

Etikai Kódex 7.7.5. pontja alapján, amelyet a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség Orszá-
gos Irodájánál kell előterjeszteni.

INDOKOLÁS

Peller József panaszos kérte az 1280-91-6096. 
számú, „Dollárpapa” nevű galamb és utódai 
eredetmegjelölésének, illetve a nevezett galamb 
gyűrűszámának pontos tisztázását. A galamb 
Pintér Ferenc panaszlottnál költött utódokat.

Az eljárás során meghallgatásra került Pa-
naszos és Panaszlott.

A meghallgatások eredményeként Panasz-
lott nem vitatta, hogy az 1280-91-6096. sz. 
galambot Panaszos tenyésztette. Panaszlott 
kijelentette, hogy erről rendelkező határozat 
esetén hajlandó a galamb szüleinél Panaszos 
tenyésztői minőségét feltüntetni.

A meghallgatás során Panaszlott elfogadta, 
hogy a B81-6116693 sz. galamb nem a „Dol-
lárpapa” apja. A meghallgatás során Pana-
szos hozzájárult ahhoz, hogy a Postagalamb-
sport c. kiadványban ez a tény megjelenjen.

Tekintettel arra, hogy a tényállást a Felek 
együttműködésével sikerült kielégítően tisztázni, 
illetve arra, hogy Panaszlott hozzájárult ahhoz, 
hogy a további félreértések elkerülése végett a 
határozatban szereplő szöveg a Postagalambsport 
c. lapban megjelenjen, az Etikai Bizottság etikai 
szankció kiszabását nem tartja szükségesnek.

A bírósági felülvizsgálat lehetősége az Eti-
kai Kódex 7.7.5. pontján alapul.

Silay Ferenc
az Etikai Bizottság elnöke
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Halottaink
Kiss Dezső emlékére

Mindenki által szeretett és tisztelt galambász távozott a ceglédi A-02 PGE életéből, aki 68 évesen rövid ideig 
tartó, türelemmel és méltósággal viselt súlyos betegségben 2012. augusztus 2-án távozott a földi létből.
50 éve lépett be egyesületünkbe, ahol lelkiismeretes munkájának, örökös derűjének és tagságunk tiszteletének 
köszönhetően szinte minden funkciót betöltött. 1980. és 1986. között elnökként vezette egyesületünket. Sokrétű 
tevékenységét ismerte el a Magyar Postagalamb Sportszövetség galambsportért érdemérem bronz fokozatával.
Gáz- és vízvezeték-szerelőként a mesterségbeli tudás, a jó iparosnak kijáró tisztelet és megbecsülés övezte. Évtizedek 
fáradtságos munkája után vonult nyugdíjba. Hosszú, tartalmas, békés és élhető öregkorban reménykedett, ahol szerető 
családja és kedvenc galambjai társaságában töltheti idős éveit. Csillogó szemmel, fáradhatatlanul játszott unokáival, és 
boldog volt, ahogy látta fejlődésüket. Sajnos a hirtelen és értelmetlen halál ebből csak néhány évet engedélyezett.
Egyesületünknek nagyon fog hiányozni, higgadt, bölcs tanácsai, segítő észrevételei, mindig vidám történetei. 
Végső nyughelye fölött versenygalambjai tiszteletkörökkel rótták le kegyeletüket, egyesületünk pedig koszorú-
val vett végső búcsút tőle.
Emlékét megőrizzük, melyet egy róla elnevezett örökös vándorserleg alapításával is maradandóvá tettünk.

Emléked megőrzi a ceglédi A-02 PGE tagsága.
Nyugodj békében.

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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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

***
Versenyzést szüneteltetem. Évek óta eredmé-
nyesen szereplő állományomból, galambok el-
adók. Vérvonal: főleg Jos-Ritye, illetve Jakab 
Sándor galambjai. Hajdú Tibor 20/419-1101, 
3933 Olaszliszka, Kazinczy u. 5.

***
05-15-73860 vörös hím gyerekei eladók! 
Eredmények: 22500 díjkilométer, 46 helye-
zés (20 hosszú táv) 7 évesen maraton I. Ász. 
2012. maraton: 5.,6.,28. hely. Érd.: Németh 
István, Babót (F32) Tel.:06-30-574-77-99

***

Állomány felszámolás! Hosszú távú baj-
nokság: 1-3; Ker. Champion Tojók: 2-5; 
Röpcsoport Champion Tojók: 1-9. Középtá-
vú bajnokság: 3., Champion: 7-10. Vérvo-
nalak: Bosch, Peeters, Vereecke, Norman. 
Janiga István, Mezőkovácsháza, Alkotmány 
u. 28. T:30/995-4332

***
Eladó egy Benzing Atis elektromos rögzí-
tő Plb 170-es antennával, kizárólag együtt. 
Érd:+36-30-388-5110

***
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

***

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, Fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu
Honlap: http://www.postagalamb.hu. A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
Főszerkesztő: Kakas Tímea. Tel.:  06-70/321-6431, E-mail: szaklap@postagalamb.hu 
Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. E-mail: runnermedia@t-online.hu
Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987 

Köszöntjük  
a november  

hónapban született 
sporttársainkat

U02 Kálmán István 86
C01 Horváth Mihály 85
N13 Herczeg Imre 84
B19 Pekó József 84
P22 Zdolik András 80
Z31 Kóródi László 79
N02 Kovács István 79
B27 Bene István 78
Y10 Kámán József 77
U03 dr. Kürtösi István 77
Z03 Elek Péter 76
D16 Házi Imre 76
S16 dr. Papp László 76
Z13 Dudás András 75
B02 Márkus II. József 75
C12 Németh Gyula 75
A14 Simon Lóránt 75
Z01 Takács Aladár 75
V02 Bocsi Imre 74
V02 Juhász László 74
Z27 Péter József 74
B27 Fehér György 73
A42 Kollár István 73
F06 Miskolczi Ernő 73
C08 Tóth János 73
S02 Veres Zoltán 73
N06 Kuncz András 72

D05 Meiszter János 72
C11 Szajkó Miklós 72
B09 Alcsics László 71
R19 Antal István 71
H04 Elek László 71
F10 Hengszter József 71
F03 Martin Rezső 71
G09 Szilveszter Márton 71
C02 Jankovics József 70
R09 Krikuska József 70
N08 Patyi Béla 70
Z25 id. Tóth Barna 70
A08 Veres Tibor 70
U05 Ács József 65
D13 Bereczki Jenő 65
M02 Gász Antal 65
D16 Gulyás József 65
A44 Horkai Tibor 65
K04 Kovács István 65
Z36 Kovács István 65
D01 Lencsés József 65
G10 Mick Sándor 65
L01 Popp Ferenc 65
H07 Preisz János 65
B25 Sali László 65
A08 Trávnyik István 65
F22 Vági Imre 65

F03 Vass György 65
S07 Arnódi Béla 60
Z01 Mecséri József 60
U01 Nagy Pál Imre 60
N05 Németh Imre 60
A50 Pálinkás Sándor 60
P13 Szabó Imre 60
A16 Szénási Géza 60
A35 Bacskai Sándor 55
Z33 Bogádi György 55
A33 Búr Attila 55
V07 Farkas András 55
A27 Faul Henrik 55
A63 Gál József 55
A09 Kauremszky Ferenc 55
A23 Kosztolányi András 55
C18 Sebestyén István 55
Z27 Tilger László 55
F12 Varga Vendel 55
A25 Zsákai Imre 55
T01 Aradványi Sándor 50
F25 Csőbör Árpád 50
N05 Fejesné Tegzes Zsófia 50
A23 Kármán Gábor 50
Z37 Palkovics István 50
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Szövetségben kapható!

Aktuális szabályzatok a 
weblapunkról letölthetők!!!


