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Köszöntő
Kedves magyar Postagalambász sporttársak, kedves ba-

rátaim.
A 33-ik Postagalamb Olimpia rendezőjeként köszöntöm 

a magyar postagalambászokat 2013-as újév alkalmából. 
Mi 2013-ban ünnepeljük Szlovákia megalakulásának 20-
ik évfordulóját, valamint a Szlovák Postagalambsport 
kezdetének, megalakulásának 900-ik évfordulóját.

90 év lehet sok, lehet kevés, de lényegében két generáció 
felnövését jelenti. 90 évvel ezelőtt Lipótszentmártonban 
alakult meg az első Szlovák Postagalamb Klub történel-
münkben. A világháború közbeszólt a fejlődésbe, de az 
1957-es olimpián már aranyérmet szereztek a Szlovák 
postagalambok. Az idők folyamán Szlovák postagalamb-
ászok a világ élvonalába fejlődtek, ezt bizonyítja a sok 
érem, helyezés és elismerés az olimpiákon. 

2013-ban ismét Szlovákiára, pontosabban Nyitrára összpontosul a világ postagalambászainak 
figyelme, itt rendezzük meg a 33-ik postagalamb olimpiát. Nagy siker és elismerés ez nekünk, és 
szeretettel meghívunk minden magyar postagalambász barátunkat, minden postagalambász sport-
társat, aki a galambokhoz közel áll, a Nyitrai Olimpiára.

Helyszín: Nyitra Agrokomplex
Időpont: 2013. január 24-27.
Nyitva tartás: 2013. január 25-27. 8.00 órától - 16.00 óráig

Belépőjegy: 1 napra 10 euró; 2-3 napra 15 euró
Ünnepi megnyitó: 2013. január 25. 9.30 óra
Ünnepi díjkiosztó: 2013. január 25. 20.00 óra (Belépőjegy: 20 euró/fő)
Gálaest, ünnepi díjkiosztó, az olimpiai helyezetteknek: 2013. január 26. 20.00 óra 
          (Belépőjegy 70 euró/fő)

Mindenkit szeretettel várunk a Szlovák Postagalamb Sportszövetség nevében.

Ing. Juraj Kurek 
A Szlovák Szövetség Elnöke
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Készült a MPGS 2012. 12. 11-én, 10 óra-
kor tartott elnökségi üléséről. Helyszín: Bu-
dapest, a Szövetségi székháza. Jelen vannak 
az elnökség tagjai.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila főtitkár
Napirend:
1. Átigazolási kérelmek
2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása
3. Az 57. Országos Kiállítás és az Oimpiai 
    előkészületek
4. Aktuális témák
Bárdos István köszönti a jelenlévőket. 

Megállapítja a határozatképességet, jegyző-
könyvvezetésre javasolja Pethő Attilát. A ta-
gok ezt egyhangúlag elfogadják.

Mesterversenyzői címek
Molnár Mihály először előterjeszti a mes-

terversenyzői címre érkezett pályázatokat.
Mesterversenyzők:

Halász Róbert Vasas József
Erdélyi Gyula Takács Gábor
Adrián Arnold KFP team

HATÁROZAT: Az elnökség a felsorolt 
versenyzők mesterversenyzői pályázatát egy-
hangúlag elfogadja.

1. Átigazolási kérelmek
A41 Tass: a 21 Hírősből a 04 Dél-Dunába.
G17 Klub Törökszentmiklós: a 19. tag-

szövetségbe.
V05 Lőrinci és A16 Nagykökényes: a 07. 

Hatvanból a 23 Karancsba
Z01 Miskolc, Z14 Kistokaj, Z25 

Felsőzsolca: a 18. Miskolcból a 08. Észak II. 
tagszövetségbe

B16 Rákosszentmihály: új egyesület a 
B01 tagszövetségbe.

B19 Pilisvörösvár: a 16. Esztergomból a 
B03 tagszövetségbe.

R29 Kunmadaras, R02 Karcag, R16 
Fegyvernek, R21 Túrkeve, R05 Kisújszál-
lás: a 19. Törökszentmiklósból a 26. Tisza Tó 
tagszövetségbe.

Az Aranyhomok Klub az alapszabály 
szerint tagszövetséggé alakult és a 30-as azo-
nosító számot kapta meg. Megállapodást kell 
velük kötni.

A Dél-Tisza tagszövetség kettévált Békés 
tagszövetség alakult az alapszabálynak megfe-
lelően a 15-ös azonosító számot kapták meg.

P05 Gyomaendrőd: A 19. Törökszentmik-
lósból a 15. Békés tagszövetségbe.

V04 Hatvan: a hatvani egyesület nem kí-
vánja fenntartani tagságát a 07-es tagszövet-
ségnél. Egyesületüket tagszövetséghez nem 
tartozó egyesületként kívánják fenntartani.

Ez elnökség véleménye szerint hivatalos 
versenyeket csak a 07-es tagszövetség fel-
ügyeletével rendezhetnek.

A B02 belül alakult Dél-Budapesti posta-
galamb sportklub a bírósági jóváhagyás so-
rán Villám Klub néven lett bejegyezve.

Konrád János véleménye: a szabályokat be 
kell tartani. A B-19 egyesület gyűlésével, annak 
összehívásával kapcsolatban szabálytalanságok 
voltak. A tagszövetség elengedi, de a szabályok 
betartásával kell működni az átigazolásnak.

HATÁROZAT:
Az elnökség a felsorolt átigazolási kérelmeket 

és felvételi kérelmeket egyhangúlag elfogadta.

2. Kitüntetések előterjesztése, elbírálása
Bárdos István a beérkezett kitüntetési elő-

terjesztéseket felsorolja. 
Érdemérem:

Dr. Horn Péter Nyitrai Ferenc U12
Arany fokozat

Anker Erzsébet Bátor Antal Y08
Doholúczky Tibor A24 Drágán Sándor Y03
Földing Norbert F30 Hajdú János P02
Hegedűs József N14 Horváth Margit
Némedi József A02 Politzer József Y14
Raffer Roland D16 Sági Tamás F18
Szabó Ferenc B12 Szatzker József D03
Székely István D06 Takács Gyula R17
Tóth Ignác C06 Dr. Tóth Lajos Z39
Tóth Sándor A18

Ezüst fokozat
Csák Sándor R14 Demián György A21
Erdősi Tibor E01 Farkas János Y05
Gyalog János R21 Dr. Hardonyi András Z13
Horváth János C01 Iványosi Szabó Zoltán N08
Ízer László Y01 Józsa János A02
Katona Barnabás  Z35 Kovács László Z38
Lür István A25 Misznéder Ferenc C06
Sándor Zoltán S10 Seres Kálmán N09
Szabó Ferenc M09 Takács Géza L08

Bronz fokozat
Barna János R17 Csákó Csaba A63
Csömör Ferenc A58 Cs. Szabó László R06
Dudás Miklós Z06 Galamb János Z13
Gazdag Béla R10 id. Kabai Gábor R02
Kajati József Z37 Kovács László U03
László Kókai Levente S10 Lovas Zoltán L01
Mészáros László A36 Molnár Balázs A14
Molnár László G02 Popp Ferenc L01
Sorosits László L01 Szabó János A23
Szabó János A45 Varga Adrián C17

Posztumusz
Balogh Tamás 19. Kéri Sándor 13.
Kiss Dezső 09. Nagy Gusztáv 11.
Nagy László 09.

HATÁROZAT:
Az elnökség a kitüntetéseket elfogadta. 

Bárdos István ismerteti az élő nemzet ga-
lambászaitól beérkezett új javaslatokat, mely-
nek eredményeképpen az elnökség Kotymán 
Imre felterjesztését fogadta el.

Kotymán Imre: Az U-02 postagalamb 
egyesület tagja aki a postagalambászatot a 
Szentesi egyesületben kezdte 1950-ben 50-es 
sorszámmal. 62 éve postagalambász, az U-02 
postagalamb egyesületben két ciklusban is 
volt az egyesület elnöke 10 éven keresztül. 
Versenyzésének eredményességében a vál-
tozást Ujházy Pétertől és Anker Alfonztól 
vásárolt galambok vétele jelentette. 690 és 
443 Symons galambok gyerekei hosszú időre 
megalapozták Kottymán Imre győzelmét. 

1972. és 1980 között 9x volt kerületi baj-
nok 1973-ban a Dusseldorfi olimpián sport 
kategóriában szerepelt galambja.

Az 1970-es évek végétől egy ciklusban az 
országos versenybizottság tagja volt.

1989- és 92 között a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség Sportügyi Alelnöki tisztét töltötte be.

Ma is aktív tag és élversenyző a Dél-Tisza tag-
szövetségben. Mindig Anker Alfonz gondolatait 
idézve tevékenykedett: „A változásokat, a refor-
mokat úgy kell megalkotni, hogy azok tartósan a 
sport pillérjeivé váljanak. Mindenki több bajnok-
sági lehetőséget találjon. Ez a cél.”

HATÁROZAT: Az elnökség a nemzet 
galambászai közé választja Kotymán Imrét 
Csongrádról.

3. Az 57. Országos kiállítás és az olimpi-
ai előkészületek

Hegedűs István elmondja, hogy a kiállí-
tással kapcsolatban az újságban már 2x meg-
jelent minden információ. Fontos, hogy a 
kiállítási összesítőknek december 20-ig kell 
beérkezni.

A galambok fogadása, regisztrálása 2013. ja-
nuár 11-én pénteken 14-16 óra között történik.

Olimpiára már jeleztük a magyar bírálót 
– Kálazi Lászlót. Az Országos kiállításra a 
rendezők listája összeállt. A kiállítási galam-
bok besorolása december 21-én lesz a Szö-
vetségben.

Nyitrára 2013. január 24-én kerülnek szál-
lításra a galambok. Molnár Mihály, Hegedűs 
István, Kálazi László, Doholóczki Tibor vi-
szik a galambokat.

Bárdos István tájékoztatja az elnöksé-
get, hogy 2015-ben a XXXIV. Postagalamb 
olimpiát Magyarország rendezi. Bemutatja 
az olimpiai plakát, olimpiai logó tervezetét 
kéri ennek elfogadását. Javasolja olimpiai 
szervező bizottságot kell alakítani amelynek 
tagjai tagszövetségi elnökök, az elnökség és 
az iroda dolgozói közül kerüljenek ki. Erről 
az áprilisi elnökségi ülésen egyeztetés lesz.

4. Aktuális témák
A Nemzeti Bajnokság 2013. évi kiírásával 

kapcsolatban Bárdos István elmondja, hogy 
élő probléma az élversenyzők diszkriminálá-
sa. Változtatni kell és lehet ezen a postaga-
lamb sport jövője érdekében.

A kisgalambászok érdekében több változ-
tatás történt, de a küldött létszám csökkent 
és ez minden esetben áremelkedést generált. 
Ezzel párhuzamosan a versenylista is keve-
sebb galambból áll, amely lényegesen befo-
lyásolja a különböző tagszövetségi és nem-
zeti versenyeket.

Fontos, hogy egyesület csak saját tagjai ré-
szére szervezhet hivatalos versenyt valamely 
tagszövetség keretein belül.

HATÁROZAT:
Az elnökség a Nemzeti Bajnokság 2013. 

évi kiírását egyeztetés után a mellékelt for-
mában egyhangúlag elfogadta.

Bárdos István javasolja, hogy egy új elis-
merési forma jelenjen meg 2013-tól arany-
ezüst-bronz galamb medál, a nemzeti ver-
seny eredmények alapján sport kategóriás 
elismerésként a Nemzeti Bajnokság rö-
vid-közép-hosszútáv-fiatal-maraton kate-
góriáiban és az Anker Alfonz bajnokság 
1., 2., 3. helyezettek részére. Az elismerést 
minden évben a szövetség adományozza a 
nemzeti versenyek díjkiosztóin.

Bárdos István ismerteti a parlamenti 130-
ik évforduló emlékünnepségének a menet-
rendjét.

Bárdos István köszöni a munkát, az ülést 
bezárja. Jegyzőkönyv lezárva.

Pethő Attila
főtitkár

Elnökségi jegyzőkönyv 2012. december 11.

Arany             Ezüst             Bronz
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Nemzeti Bajnokság 2013.
A magyar postagalambsport jövője érdeké-

ben változatni kell!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség 

irányítása, fejlesztési elképzelései fejlődési 
lehetőségei elsősorban a tagszövetségek túl-
zott önállósága, a versenyzők közötti  túlzott 
egyéni érdekek és értékek előtérbe helyezése, 
az alapvető tisztelet és a minimális alázat hi-
ánya versenyzők, postagalambászok miatt a 
jelenlegi formában megvalósíthatatlan.

A változások szükségességét a versenyzés 
által kívánjuk elindítani, ahol minden szinten 
egyértelmű lesz a felelősség, a számonkérés 
és a tisztesség, a tenni akarás.

Az Országos Versenyszabályzat 3.§1. 
pontja szerint:

„Hivatalos postagalamb versenyeket a 
Sportszövetség és annak tagjai (Egyesületek, 
Tagszövetségek, Maraton klubok) írhatnak 
ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg az FCI 
előírásai figyelembe vételével.”

Egyesületek, klubok hivatalos vagy hobbi 
versenyt, csak saját tagjai részére szervezhet-
nek, tagszövetségi kereten belül, Tagszövet-
ségi jóváhagyással.

A versenyek kiírását kötelező a versenyen részt 
venni szándékozókkal előre megismertetni, tájé-
koztatást adni a technikai feltételek, gépkocsik, 
kísérők, a felügyelet és ellenőrzés biztosításáról 
a versenyek minden fázisában. A versenyzési jo-
got minden Tagszövetség valamennyi egyesülete 
és tagjai számára biztosítani köteles.

A tagszövetségek és Klubok a Verseny-
szabályzat 3.§2. pontja alapján elkészítik és 
határidőre (március 1.) leadják az adott évi 
hivatalos versenyprogramjukat. Ezen ver-
senyekből hirdethetnek tagszövetségi ered-
ményeket, tagszövetségi Bajnokságokat, és 
készíthetnek éves évkönyvet.

A tagszövetségek által végrehajtott, és az  
SVB által elfogadott versenyekből számolva 
hirdeti a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség a Magyar Nemzeti Bajnokságokat, és az 
Anker Alfonz Bajnokságot (Magyar Kupa).

Magyar Nemzeti Bajnokság
Alapszabályunknak és Versenyszabályza-

tunknak megfelelően hirdetjük meg:
Magyarország Nemzeti Bajnoka címet
- Rövidtávú
- Középtávú
- Hosszú távú
- Maraton
- Fiatalok versenyén.

A Tagszövetségek és Klubok által leadott 
2013. Versenyprogram formanyomtatvá-
nyon kategóriánként külön meg kell jelölni 
a Nemzeti Bajnokságok, valamint az Anker 
Alfonz bajnokság útjait. Az SVB által elfoga-
dott versenyprogramtól a tagszövetségeknek 
eltérni csak indokolt esetben lehet, amelyet 
jelenteni kell a Szövetségbe, amelyet az SVB 

jóváhagyásra felülvizsgál. Amennyiben az év 
folyamán bármi nemű módosítás történik, azt 
a versenynaptárban “VÁLTOZÁS” címszóval 
jelölni kell, és azt a Szövetségnek legkésőbb a 
Tagszövetségi versenyek után két héttel el kell 
juttatni. Az SVB ezen táblázat alapján számol-
ja a Nemzeti verseny kiírások eredményeit.

A Nemzeti Bajnokságok értékelése idős ga-
lamboknál 10/3, míg fiatal galamboknál 20/3 be-
futóval történik. Az összehasonlítás koefficiens 
számítással (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám) történik  zóna, régió, tagszövet-
ségi, vagy röpcsoporti eredményekből számolva.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az 
FCI kategóriáknak megfelelő versenyutakból 
az alábbi Bajnokságokat hirdeti: 

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka
- 100-400 km között távolságokról ren-

dezett versenyeken 10/3 befutó eredménye 
számolható

- 4 kijelölt útból a 3 legjobb eredményt 
számoljuk

- minimum össztáv 600 km
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.
Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka
- 300-600 km közötti távolságokról ren-

dezett versenyeken 10/3 befutó eredménye 
számolható

- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-
molunk

- minimum össztáv 1000 km
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.
Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Nemzeti Hosszú távú Bajnoka
- 500 km feletti távolságokról rendezett ver-

senyeken 10/3 befutó eredménye számolható
- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-

molunk
- minimum össztáv 1600 km
- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 

részvétele szükséges.
Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Maraton Bajnoka
- 700 km feletti távolságokról rendezett ver-

senyeken 5/3 befutó eredménye számolható
- 4 kijelölt útból 3 legjobb eredményt szá-

molunk (a versenyzők által utólag megneve-
zett utakból)

- minimum össztáv 2200 km

- Minimum 50 versenyző és 800 galamb 
részvétele szükséges.

Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Fiatal galambok Bajnoka
- minimum 150 km fölötti távolságról ren-

dezett versenyeken csak azévi gyűrűvel gyű-
rűzött fiatal galambokkal lehet versenyezni 

- 4 útból 3 legjobb verseny eredménye szá-
molható

- minimum össztávja 500 km.
- 20/3 befutó eredménye számolható.
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb 

részvétele szükséges.
Díjazás bruttó:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-

Magyarország Ászgalambja
- Minden Nemzeti bajnokság kategóriájá-

ban és a csapaton kívül helyezett galambok 
eredménye alapján ászgalamb értékelésre 
kerül sor.

- Összesítésben külön-külön 
  1 éves hím-tojó, 
  2 éves és idősebb hím-tojó, 
- Csak a kategóriánkénti 100 %-os galamb 

eredménye vehető figyelembe (R/3, K/3, H/3, 
M/3, F/3).

Díjazás bruttó:
 1. hely  15.000.-
 2. hely  10.000.-
 3. hely    5.000.-

Senior – Junior Kupa
Külön nemzeti értékelés készül a Magyar 

rövid-, közép-, hosszú távú és fiatalok bajnoki 
eredményeiből a 3-3 legeredményesebb 65 év 
feletti, illetve 18 év alatti versenyzők részére.

TOP 100 lista
Magyar Nemzeti bajnokságok eredményei 

alapján 2012-ik évtől minden évben össze-
állítjuk a TOP 100-as tenyésztői, versenyzői 
listát a rövid-, közép-, hosszú-, fiatalok ver-
senyeredményei alapján.

3 év összesítése alapján 2014 év végén Or-
szágos Elit Klub eredményt hirdetünk.

Egyéb feltételek, ajánlások:
A verseny utak és versenyidőpontok ha-

lasztását csak rendkívüli időjárási viszonyok 
esetén engedélyezzük.

A tagszövetségek önálló szállítását 80%-
os kihasználtság fölött és elsősorban R – K 
– Fiatalok versenyeire javasoljuk, a Hosszú  
távú és Maraton  utakra közös egyeztetéssel 
a legjobb feltételek mellett szállítsák a ver-
senygalambokat.

A Nemzeti Bajnokság értékeléséhez va-
lamennyi tagszövetségben csak olyan ered-
ményeket veszünk figyelembe, ahol a gyűj-
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tőhelyeken teljesülnek az alábbi feltételek: 
minimum 7 fő aktív versenyző, és a legke-
vesebb galambot küldő tag is legalább fél 
csapatot (5 db) küld, teljesülnek a résztvevő 
versenyzők és galambok minimum darabszá-
mai, teljesülnek a versenyek kiírt össztávjai 
és teljesülnek a versenyek rendezésével kap-
csolatos általános szabályok. Valamennyi 
tagszövetségben kötelező 3-3 központi gyűj-
tőhelyet kijelölni és működtetni. 

Valamennyi Tagszövetség köteles az 
élgalambászokat ellenőrizni gyűjtés, bontás, ver-
senyzés folyamatában évente 2-3 alkalommal.

Anker Alfonz Bajnokság
Általános szabályok:
A tagszövetségek által rendezett főverse-

nyeken elért eredmények használhatóak fel, 
melyek egységes értékelési módszer segítsé-
gével vannak összehasonlítva. Az összehason-
lítás a galambok által elért helyezések száma, 
azonosság esetén a koefficiens érték alapján 
történik. A lista minimum 50 induló versenyző 
tag, és 800 galamb esetén vehető figyelembe. 

Értékelés a 20%-os díjlistán az 1-es számú 
csapatból 10/5-ös befutóval tagszövetségi, vagy 
röpcsporti eredmények alapján (9x5 helyezés – 3 
rövid, 3 közép, 3 hosszú) történik. Minden ver-
senyzőnek a legjobb útjai kerülnek értékelésre.

A versenyutaknál egy utat két kategóriában 
nem lehet számítani.

Az Anker Alfonz Bajnokság útjai meg-
egyeznek a Nemzeti Bajnokságra nevezett 
utakkal, attól eltérni nem lehet.

Rövidtáv  – 4 jelölt útból a 3 legjobb olyan 
verseny számolható, amely 100-400 km kö-
zötti távú 

Középtáv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 300-600 km távú 

Hosszú táv – 4 jelölt útból 3 legjobb ver-
seny számolható, amely 500 km fölötti távú 

Anker Alfonz bajnokságot a Tagszövetsé-
gek száma alapján (1-28) díjazunk.

Díjazás bruttó:
 1 hely  100.000.-
 2 hely    80.000.-
 3 hely    60.000.-
 4 hely    40.000.-
 5 hely    20.000.-
A többi helyezett (6-28) serleg díjazásban 

részesül.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Versenybizottsága és elnöksége feladatai

- Jóváhagyni a tagszövetségek verseny-
programjait

- Ellenőrizni, hogy a tagszövetségek prog-
ram változtatása indokolt volt-e

- Versenyengedély kiadása, központi ered-
ményszámolás, nemzeti értékelés

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Évkönyvébe, az Országos Kiállításra, Olim-
piákra csak a szabályosan bonyolított ver-
senyek (Nemzeti, Tagszövetségi, Maraton) 
eredményei alapján lehet bekerülni.

Emlékversenyek
Bíró József emlékverseny 
A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-

tal rendezett leghosszabb távú verseny egyé-
ni első helyezettje.

Díjazás: serleg díjazás

Tiszafüred-Kócsújfalu (kitelepítettek 
emlékversenye)

Egyéni verseny, nevezési díj nincs.
Díjazás: egyéni serleg díjazás.

Tagszövetségi emlékversenyek
A mindenkori első Szuperkupa verseny 

eredményéből számolva, ha elmarad a ver-
seny, akkor a szuperkupa második verse-
nyéből számolva értékelünk.

Mikó József Budapest      (01. Tgsz.)
Malina Ferenc Budapest      (01. Tgsz.)
Várszegi Béla Budapest      (02. Tgsz.)
Kottek Károly Budapest      (02. Tgsz.)
Guzmics Tibor Budapest      (03. Tgsz.)
Dr. Elefánti György    Makó   (05. Tgsz.)
Elek Imre Hmv.       (05. Tgsz.)
Kovács Ferenc  Vác               (06. Tgsz.)
Aradi László  Lőrinci         (07. Tgsz.)
Hartmann István    Lőrinci    (07. Tgsz.)
Schaub József Győr             (11. Tgsz.)
Szabó László Szfehérvár   (13. Tgsz.)
Tantó Gusztáv Keszthely     (14. Tgsz.)
Bíró Imre Mezőtúr       (19. Tgsz.)
Godó Lajos Lajosmizse   (21. Tgsz.)
Toronyi András Nyíregyháza (22. Tgsz.)
Szabó Róbert Salgótarján  (23. Tgsz.)
Dr. Bajusz Árpád   Szerencs   (24. Tgsz.)
Pakuts Károly Rajka            (25. Tgsz.)
Nagy Béla Magdeburg országos verseny 

egyéni első helyezettje

A versenyek értékeléséhez a résztvevők-
nek eredményeikkel egyénileg jelentkezni 
kell 2013. október 1-ig.

Díjazás: az egyéni első helyezettek serleg 
díjazásban részesülnek, amely tagszövetség-
ben kettő fő emlékversenyt hirdetünk, ott a 
Szuperkupa két versenyét figyelembe véve 
kell díjazni.

Pálmai Gábor Emlékserleg
Az aktuális Olimpián a legjobb eredményt 

elért magyar postagalamb díja 2 évente az 
Olimpiák után kerül kiosztásra.

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el 
sport vagy standard kategóriában a legjobb 
magyar postagalamb, akkor az elért helye-
zésnek megfelelően több díjat aduk ki.

Komlódy Ferenc emlékverseny
(Szuper Kupa)

- 2 út alapján a tagszövetségek és a szö-
vetség által kijelölt és megrendezett nemzeti 
hosszú távú versenyekből kerül értékelésre.

- Létszám alapján egyéni listákból 5000 
galamb felett nemzeti, 2000-5000 galambig 
zóna díjazással.

- 2000 galamb alatti létszámból nem hir-
detünk Szuper Kupa eredményt.

- A feleresztési helytől a legközelebbi ver-
senyzőnek minimum 600 km feletti dúctáv-
val kell rendelkeznie. Aki nem éri el a 600 
km dúctávot, annak a Szuper Kupa eredmé-
nyét nem tudjuk értékelni.

- Dátum: július 06-07. és július 20-21. 
- Értékelés:
- mindkét útról egyéni
- mindkét  útról csapat (egy csapat 10/5 

befutóval)
- a két út alapján champion (tojó, hím)
- a két út alapján összetett csapat
- Mindenkit az 1-es számú csapata alapján 

értékelünk.
- A sorrendet koefficiens pontozással álla-

pítjuk meg (k=elért helyezés x 1000 / indított 
galamblétszám).

- Díjazás bruttó:
A küldött létszám minden megkezdett 

1000 galambja után, egyéniben és csapatban 
1-1 db serlegdíjazás. Aki országos díjat nyer 
ugyanazért az eredményért a zóna díjat nem 
kapja meg még egyszer.

Összetett csapat:
 1. hely  50.000.-
 2. hely  30.000.-
 3. hely  20.000.-
 4. hely  20.000.-
 5. hely  20.000.-
Összetett champion hím – tojó:
 1. hely  20.000.-
 2. hely  15.000.-
 3. hely  10.000.-

- A tagszövetségek szervezésében bene-
vezési díj nincs, a szövetség által koordinált 
szállítással galambonként külön kell a rész-
vételi költséget fizetni.

Díjátadás: Az országos kiállításon és a 
zóna díjkiosztó rendezvényeken.

A Magyar galambászok hét-
végéje Országos versenyek

A Magyar Postagalamb Sportszövetség jú-
lius utolsó hétvégéjére (2013. július 27. szom-
bat) egynapos Országos hosszú távú versenyt 
hirdet MAGDEBURG, és RADEBURG fel-
eresztéssel Magyarországon három régióban. 
A Derby gyűrűs galambokat külön díjazásban 
részesítjük. Ezen a hétvégén csak országos 
versenyt lehet rendezni.

Magdeburg (koordináták: 52° 10’ 33,3”   
11° 29’ 06,4”)

I. Zóna: 700 km és az alatti dúcok.
II. Zóna 700-800 km közötti dúcok.
Radeburg (koordináták: 51° 13’ 10,0”   

13° 44’ 30,0”)
A Magdeburgból 800 km feletti postaga-

lamb dúcok részére.

A versenyben részt vehet minden olyan 
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postagalambász, aki tagja a nemzeti szövet-
ségnek és versenyengedélyt váltott 2013-ik 
évre. Egyéni és csapat (5 küldött 3 befutó) 
eredményeket hirdetünk, a lista 20%-os. 
Minden versenyző csak az 1. (első) csapattal 
indulhat, de az egyéni listára a csapaton kívül 
több galambot is küldhet.

Nevezési díj: 
- A versenyen csak előre nevezéssel lehet 

részt venni. A részvételi  szándékot az egyesü-
letek által összesítve írásban előre jelezni kell, 
valamint  egyidőben a részvételi díjat is be kell 
fizetni a gyűjtést megelőző 10. napig. Aki ezt 
nem teszi meg, nem küldheti el  galambját.

- Minden versenyengedélyt váltott pos-
tagalambász egy darab galambot ingyen 
küldhet a versenyre.

- A nevezési költség 500 Ft/db,
- A versenyen Tagszövetségi szervezésben is 

részt vehetnek a szövetség tagjai. Tagszövetsé-
gi szállítással 200 Ft/db a részvételi költség.

Díjazás: Egyéni, listák alapján egyéni, 
derby és csapat díjak – az indult létszám 
1%-a pénzdíjazásban részesül a zónákban.

Egyéni díjazás
Derby díjazás
Csapat díjazás
Díjátadás: Az országos kiállításon  és a 

zóna díjkiosztó ünnepségeken.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan 

postagalambász, aki tagja a Magyar Posta-
galamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva 
a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi 
eljárás, érvényes versenyengedélye van saját 
maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által ki-
jelölt központi gyűjtőhelyeken történik, a ver-
senyszabályoknak megfelelően. (100 db feletti 
előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakítani, 
ezt 10 nappal előre kérjük jelezni.) Ahol nincs 
100 db előre nevezett galamb, azt a gyűjtőhe-
lyet a Honlapon megjelentetve töröljük!

Központi gyűjtési helyek, időpontok: A gyűj-
tőhelyeket és az időpontokat később közöljük.

A gyűjtőhelyeken az elektromos rendsze-
rek begyűjtő egységeiről a versenyzők gon-
doskodnak. 

A versenyekről bővebb információt a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetségben kérhet, 

Pethő Attila Főtitkár: 06-1/342-4522; 
70/311-2875

Általános szabályok
a Magyar Postagalamb Sportszövetség-

ben, tagszövetségeiben és tagegyesületeiben
- Magyarországon egyéni- és csapatverse-

nyeket rendezünk. Egy csapat 10 galambból 
áll az idős és 20 galambból a fiatal galambok 
versenyein

- Szövetségi szervezésű versenyeken (Nem-
zeti Bajnokság, Anker Alfonz Bajnokság) a 
csapatbajnokságban minden tenyésztő csak az 
első számú (1.) csapatával vehet részt. Kettős 

tagok a Nemzeti Bajnokság és az Anker Alfonz 
bajnokság versenyein a tag által a versenyeket 
megelőzően előre kiválasztott egyesület 1. csa-
pat eredményével vehetnek részt. A Maraton 
klubok és a Tagszövetségi és egyesületi verse-
nyeken a rendező szervezet döntésétől függően 
egy tenyésztő több csapattal is versenyezhet

- Versenyprogramok leadási határideje és 
nevezés a Nemzeti Bajnokságba, a Anker 
Alfonz Bajnokságba a tagszövetségek ré-
széről: a főversenyekre minden év március 
01., és július 30. a fiatal versenyekre, az ok-
tóberi - novemberi tanácskozáson elfogadott 
hosszú távú versenyek figyelembe vételével. 
Röpcsoportok, zónák, zónaversenyek érté-
kelési megállapodási határideje minden év 
április 01.

- Alapnevezések leadási határideje a tag-
szövetségekben: március 31.

- A lista 20%
- A versenyeken minden tagszövetség 

minden tagja és galambja részt vehet, ameny-
nyiben versenyengedélyt váltott (pártoló tag 
versenyzése).

- A versenyengedélyeket a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség rögzíti, nyilvántartja, 
engedélyezi az eredményszámolást.

- Fiatal galambok versenyengedély inté-
zésének és befizetésének határideje az első 
versenyt megelőző hétvége.

- Aki legalább egy csapattal versenyzett 
a fő versenyeken, annak nem kell a fiatalok 
versenyére új versenyengedélyt váltani. Min-
denki csak saját tulajdonú galambbal ver-
senyezhet. Idegen galamb versenyeztetése 
illetve az ezzel járó visszaélés a versenyző 
az egész éves eredményének törlésével jár-
hat, a fegyelmi vizsgálat utáni indoklással és 
szankcióval.

- Minden eredményszámolás csak a Szö-
vetség hivatalos eredményszámoló program-
jával végezhető. Az ettől való eltérés a ver-
senyeredmények törlését vonja maga után.

- Feleresztési helyszíneknek javasoljuk a 
Kárpát medence, Cseh medence területeit és 
a Duna völgye feleresztési helyeit.

- A versenyzésre alkalmatlan feleresztési 
helyek listáját, minden versenyszezon végén 
a tagszövetségeknek jelezni kell a szövetség 
versenybizottságához.

- A tagszövetségek versenyprogram terve-
zeteit az SVB jóváhagyásával visszaküldi és 
iktatja a Szövetségben.

- Kiállítási km-ek a Szövetség által en-
gedélyezett összes hivatalos versenyekről 
gyűjthetők és használhatók fel (a Szövetségi 
eredményszámoló programmal számolva).

- Közös versenyről, közös listát lehet ké-
szíteni kizárólag a résztvevők közös meg-
egyezésével, de a kiírásnak megfelelően 
önmagában is készülhet a tagszövetségnek 
listája, és a jobbik eredmény számít a nem-
zeti értékelésnél.

- A gyűjtéseken, gyűjtőhelyeken kötelező 
versenyzői létszám minimum 7 fő 14 éven 
felüli versenyző állandó jelenléte a versenyre 

gyűjtéskor, óraindításkor, órabontáskor is kö-
telező (családtagok, versenyző párosok egy 
versenyzőnek számítanak!).

- A szövetségi szervezésű versenyek köz-
ponti gyűjtőhelyeit a területileg illetékes tag-
szövetség versenybizottsága felügyeli, ren-
dezi, bonyolítja le.

- A versenyengedélyek befizetési határideje 
minden év április 15-ig történik. 1 csapat 2000 
Ft., minden 10 db feletti galamb versenyenge-
délye 50 Ft/db. A fiatal galambok versenyen-
gedélye 1000 Ft/versenyző tag, ha nem vett 
részt a főprogramban, a 20-as csapaton felüli 
fiatal galambok versenyengedélye 25 Ft/db.

- Magyarországon külföldi gyűrűs galam-
bok a tulajdon igazolással versenyezhetnek, 
de nemzetközi kiállításokon nem képviselhe-
tik Magyarországot.

- A nemzeti színű gyűrűs galambok részére 
2013-ban újabb kiemelt díjazású versenyeket 
rendezünk. Ezeken kívül valamennyi Ma-
gyarországi hivatalos versenyen a nemzeti 
színű gyűrűk részt vehetnek. 

Élgalamb jelentés:
- Nemzeti és maraton versenyeken csak a 

pénzdíjas versenyek élgalambjait a tagszö-
vetségek versenybizottságai felé 1 órán belül 
jelenteni kell, aki továbbítja a Szövetségnek.

- Tenyésztőnként csak az első galamb je-
lentése kötelező. Ennek elmulasztása az első 
galamb eredményének törlését vonja vagy 
vonhatja maga után. 

- A holtidőben rögzített galambok jelenté-
si kötelezettsége a holtidő vége utáni 1 órán 
belül kötelező.

- A GPS rendszer a leakasztható pótkocsik-
ra és utánfutókra is kötelező (értelemszerűen 
a galambszállító felépítményekre, ha külön 
helyről engednek). Ennek hiányában a tag-
szövetségi versenyeredmény nem hivatalos.

A versenyt követően a GPS kinyomtatott 
adataival (menetlevél) együtt kell két évig 
megőrizni a rendező tagszövetségnél. A GPS 
adatait a szövetség bekérheti verseny közben 
is versenyigazolásként. Ennek hiányában a 
verseny nem lesz hivatalos. Ha a GPS elrom-
lott azt jelezni kell, és a javításáról gondos-
kodni a lehető legrövidebb időn belül.

- Versenykiírásunk rögzíti: a szándékos 
hibát vétő és ezzel jogosulatlan előnyt te-
remtő, élvező, csaláson tetten ért versenyző 
egész éves eredményét meg kell semmisíteni, 
a versenyekről azonnal el kell tiltani a vizs-
gálat lefolytatása idejére. A döntést minden 
esetben határozatba kell foglalni, az érvényes 
szabályoknak megfelelően. Az eljárás lefoly-
tatásáig az érintett versenyző, a galambjai és a 
dúca a versenyzés alól felfüggesztésre kerül! 
Díjait, nyereményeit a versenyt rendezőknek 
köteles visszaadni, illetve visszafizetni.

Fontos tudnivalók, a szállítmány doku-
mentumai

- Galambok oltását igazoló benevezés (másolat)
- Hatósági állatorvosi igazolás
- Úti terv
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- Rakományjegyzék
- Nyilatkozat
- Gépkocsi fertőtlenítés elvégzése, igazolása
- Start igazolás GPS. A versenyt követően a GPS kinyomtatott ada-

taival (menetlevél) együtt kell megőrizni a rendező Tagszövetségnél.
- Magyarországon minden Verseny program rendezésénél ugyan-

ezen dokumentumokat KÖTELEZŐ használni!
- A versenyek hivatalos dokumentumait az illetékes bizottság két 

évig köteles megőrizni.

- Felhívom valamennyi versenyszervező, rendező a versenyre pos-
tagalambokat szállító, kiállítást rendező tagszövetség vezetésének 
figyelmét az 1998-ik évi XXVIII. törvény Az állatok védelméről és 
kíméletéről és az ehhez kapcsolódó kormányrendeletekben, FVM 
rendeletekben foglaltak figyelembe vételére.

- Minden tagszövetségnek javasoljuk a feleresztési helyek csökkentését
- Minden Tagszövetségnek javasoljuk a verseny utak csökkentését, 

javasoljuk a hosszú távú utakra történő szállítás összehangolását.
- Minden Tagszövetségi, Országos és Maraton versenyeken szigo-

rítani kell az ellenőrzéseket, elsősorban az egyesületekben a starthe-
lyeken és a galambok érkezésekor. Ellenőrzési útmutatást kérünk 
elkészíteni az Országos Versenybizottság által.

A szállító járművek telitettsége nem haladhatja meg a szabályzat sze-
rinti létszámot. A szállítójárművekben kötelező biztosítani a szellőző 
rendszereket, ventillátorokat (klíma), az oxigén ellátottságot maximá-
lisan biztosítani kell. Magyarország érintett területein hőségriadóban 
postagalamb versenyeket 350 km feletti távról rendezni nem lehet.

A maraton klub és a pannon maraton klub versenyei javasoljuk, 
hogy legyenek nyílt versenyek a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ség tagjai számára – központi gyűjtőhelyekkel. A környező országok 
számára legyen nyílt nemzetközi verseny, így a Szlovák – Szerb – Ro-
mán – Horvát – Szlovén – Bosnyák postagalambászok is részt vehet-
nek ezeken a versenyeken.

Katowice
A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia történt 2006. 

január 28-án Katowicében a lengyel postagalamb szövetség Nemzeti 
kiállításán.

Ma már tudjuk – 65 ember veszítette életét, közöttük 1 német, 1 bel-
ga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állampolgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével összhang-
ban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja 

a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a verseny-
zéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye 
van saját maga és galambjai részére.

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt gyűjtőhelyeken 
történik.

Tervezett központi gyűjtési helyek, időpontok: 
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak. 
2013. 07.25. csütörtök
Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 6-8 óráig
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 7-9 óráig
Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig
Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óráig
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig
Bp. Népstadion 10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig
Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.

4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, (Az összes küldött ga-
lamb közül egy nevezett és 2 befutó alapján 2 zónában: I. Zóna 300 
km-ig, II. Zóna 300 km felett) a lista 20%-os. Mindenkinek csak egy 
csapata lehet. 

5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!
6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, minimális induló létszám 1000-

1000 db galamb, kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os 
arányban csökken.

Egyéni díjazás 2 zónában:
1. díj  20.000 Ft Üdülési Csekk
2. díj   15 000 Ft Üdülési Csekk
3. díj  10 000 Ft Üdülési Csekk
4-10. díj Serleg díjazás

Csapat díjazás 2 zónában:
1. díj:  30.000.-
2. díj:  20.000.-
3. díj:  10.000.-

Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenysza-
bályzatnak megfelelően.

Díjátadás: Az országos és zóna díjátadó ünnepségeken.

Nemzeti színű gyűrűs versenyek
1. Két – három éves galambok versenye,

2013. július 27. (szombat)  – 3 zónában, együtt engedve az Orszá-
gos versennyel:

Magdeburg  (koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”)
1. zóna: 700 km és az alatti dúcok
2. zóna: 700-800 km közötti dúcok
Radeburg  (koordináták: 51° 13’ 10,0” 13° 44’ 30,0”)
A Magdeburgi 800 km feletti dúcok részére egy zónában.

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

vehet a versenyen, 
– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló értékelésben vesznek 

részt és a közös listán is szerepelnek.
– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 

nappal a gyűjtés előtt a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek meg-
felelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Díjalap 600.000.- Ft A három zónában összesen a nemzeti színű 

gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján
 I. zóna
 II. zóna
 III. zóna
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyezheti, 

csak ő nyerheti a díjakat.
Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó 

ünnepségeken – meghívók alapján.
A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

2. Egy éves galambok versenye, 
2013. július 27. (szombat)  – 3 zónában,
Cinovec  (koordináták: 50° 44’ 04,0” 13° 45’ 27,0”)
1. zóna: 500 km és az alatti dúcok
2. zóna: 500-600 km közötti dúcok
Brno   (koordináták: 49° 08’ 48,0” 16° 40’ 29,0”)
A Cinoveci 600 km feletti dúcok részére egy zónában.

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

vehet a versenyen, 
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– a nemzeti színű gyűrűs galambok önálló 
versenyen vesznek részt.

– Valamennyi Tagszövetség előre jelezze 
a küldési létszámot 10 nappal a gyűjtés előtt 
a Szövetségbe. A gyűjtési útvonalat ennek 
megfelelően fogjuk kialakítani.

Díjazás bruttó:
Díjalap 450.000.- Ft összesen a három 

zónában a nemzeti színű gyűrűs galambok 
zónánkénti indított létszáma alapján

 I. zóna
 II. zóna
 III. zóna
Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs 

galambok 3%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az or-
szágos zóna díjkiosztó ünnepségeken – meg-
hívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

3., Fiatal nemzeti színű gyűrűs  
galambok versenye

- Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel 
gyűrűzött fiatal galambok részére rendezett 
Tagszövetségi verseny

- 2013. szeptember 21-22., vagy szeptem-
ber 28-29. időpontokban rendezett verseny.

- a legrövidebb versenyző dúc  távolsága 
lehetőleg  300 km legyen.

- A versenylista sebesség alapján készül.
- Csak egyéni értékelés van.
- A galambot csak a gyűrűkártya szerinti 

tulajdonosa versenyezheti, csak ő nyerheti a 
díjakat.

-  A nemzeti színű gyűrű ára 2013-ban 
1000 Ft/db.

Díjazás bruttó:
A nemzeti színű gyűrűs galambok részére a 

Tagszövetségek a 2013-ik évi nemzeti gyűrűk 
vásárlása után kapják meg a díjazásra fordítható 
összeget (700 Ft/gyűrű) amelyből minimum az 
első 1-10 helyezett galambokat díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ün-
nepségeken.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

DERBY VERSENYEK
A Magyar Derby versenyeket Magyaror-

szágon szeretnénk a legrangosabb postaga-
lamb versenyek közé emelni.

A fiatalok, egyéves, kettő- és többéves ga-
lambok részére szeretnénk a jövőben Derby 
versenyeket kiírni derbygyűrűs és nemzeti 
színű gyűrűs galambok részére.

A nagyobb pénzdíjak mellett nemzeti elis-
merést, rangot kívánunk biztosítani. 

Újszerű versenyeket kívánunk elindítani 
postagalambászoknak a postagalambsportért.

A Derby versenyek egyéni versenyek, de 
csapat értékelést is hirdetünk versenyenként 
és összesítésben is.

A Derby versenyeknek legyen hagyomá-
nya postagalambjaink gyorsasága, a ver-
senyek különlegessége kiemelt státusza. A 
derby versenyek csak egynapos versenyek 
lehetnek, a legjobb fiatal, a legjobb egyéves, 
a legjobb kétéves vagy több éves versenyga-
lambok részére. A három kiírású derby verse-
nyen évente a legjobb egyéni eredményeket 
elérő postagalamb tenyésztő a „HÁRMAS 
KORONA” díjat nyeri el a koefficiensek 
alapján - bruttó 100.000 .- Ft díjazással.

Fiatal galambok Derby versenye

- Az adott évi Derby lábgyűrűvel gyűrűzött 
fiatal galambok részére rendezett Tagszövet-
ségi verseny

- 2013. szeptember 21-22., vagy szeptem-
ber 28-29. időpontokban rendezett verseny.

- A legrövidebb versenyző dúc távolságá-
nak minimum 300 km-nek kell lennie

- Az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít. 

Összdíjazás bruttó: 1.000.000.- Ft
- Az egyéni értékelés sebesség alapján ké-

szül tagszövetségi díjlistából
- A csapat értékelés koefficiens összeha-

sonlítással történik. (k=elért helyezés x 1000/ 
indított galamblétszám)

- A Derby csapatot a versenyző bármely 
csapatába érkező első két derby-, vagy nem-
zeti színű gyűrűs galambja alkotja, melynek 
értékelése azok koefficiensének összegzésé-
ből történik

- A Tagszövetségek a nyereményeiket a 
díjazásra fordítható bruttó 1.000.000.-Ft 
pénzdíjból a 2013-ik évi Derby gyűrűik vá-
sárlásának arányában kapják meg , amelyből 
minimum az 1-5 helyezett galambokat, illet-
ve a első csapatot díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ün-
nepségeken. A fiatal galambok derby verse-
nyének eredményeit, a listát a tagszövetség 
készíti el és adja közre.

Egyéves Derby verseny

- Csak egyéves Derby -, vagy nemzeti szí-
nű gyűrűs galambok részére rendezett Tag-
szövetségi verseny

- A 2013. június 29-30. rendezett Nemzeti 
Középtávú verseny. 

- Az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít. 

Összdíjazás bruttó: 1.000.000 Ft
- Az egyéni értékelés sebesség alapján ké-

szül tagszövetségi díjlistából
- A csapat értékelés koefficiens összeha-

sonlítással történik. (k=elért helyezés x 1000/ 
indított galamblétszám)

- A Derby csapatot a versenyző összes 
galambja közül az első kettőnek  érkező 
egyéves derby-, vagy nemzeti színű gyűrűs 
galambja alkotja, melynek értékelése azok 
koefficiensének összegzéséből történik

- A Tagszövetségek nyereményeiket a díja-
zásra fordítható bruttó 1.000.000.-Ft pénzdíj-
ból a 2012-ik évi Derby gyűrűik vásárlásának 
arányában kapják meg , amelyből minimum 
az 1-5 helyezett galambokat, illetve a első 
csapatot díjazni kell.

Díjátadás: A tagszövetségi díjkiosztó ün-
nepségeken. Az egyéves galambok derby 
versenyének eredményeit, a listát a tagszö-
vetség készíti el és adja közre.

Kállay Ferenc Derby verseny

- A részvétel feltétele, hogy a galambok 
Derby -, vagy nemzeti színű gyűrűvel rendel-
kezzenek.

- A 2013. július 06-07-én rendezett Nem-
zeti Hosszú távú verseny, amely a Tagszövet-
ségi versenyprogram része. 

- Minimum 50 fő versenyző, és 800 induló 
galamb részvétele szükséges.

- Az induló létszámba valamennyi ver-
senyző galamb beleszámít. 

- Zóna értékelésnél az egyéni lista sebes-
ség alapján készül zóna, vagy tagszövetségi 
díjlistából

- Országos értékelésnél az egyéni valamint 
a csapat értékelés koefficiens összehasonlí-
tással történik (k=elért helyezés x 1000 / in-
dított galamblétszám).

- A Derby csapatot a versenyző egyes csa-
patába érkező  első két derbygyűrűs galambja 
alkotja, melynek nemzeti értékelése azok ko-
efficiensének összegzéséből történik

Díjazás: Egyéni és csapat serleg díjazás – 
minimum 1-2-3 helyezés, de legalább 2000 
darab össz. induló létszámonként 5-5 darab 
serleg. Kevesebb induló létszám esetén a dí-
jazás %-os arányban csökken.

Országos egyéni 
1. hely:  30.000.-
2. hely:  25.000.-
3. hely:  25.000.-
4. hely:  20.000.-
5. hely:  20.000.-
6-20.hely:  10.000.-
Országos csapat
1. hely:  50.000.-
2. hely:  30.000.-
3. hely:  30.000.-
4. hely:  20.000.-
5. hely:  20.000.-
6-20. hely:  10.000.-
Díjátadás: Az országos kiállításon és a 

zóna díjkiosztó ünnepségeken.
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2012. Nyitra fiatal galambok teszttelepi világbajnoksága 

Világbajnok: Dr. Gotthard László – Magyarország

Erdélyben Székelyudvarhelyt született 57 
évvel ezelőtt. Gyerekkorában tartott posta-
galambot, versenyeken is részvett, emléke-
zete szerint nem sikerült akárcsak egyszer is 
helyezni galambjait. „Diszidált” nyugatra, 
tanulmányait már az NSZK-ban fejezte be. 
Elméleti fizikusként egyetemeken tanított, több 
nyelven beszél. Egy ötletgyár céget alapított, 
amelyik sikeresen tőzsdére jutott. Anyanyelvé-
től távol, galambmentesen, a tudomány és ipar 
üvegtornyaiban élte le élete több mint felét.

50 évesen arra az elhatározásra jutott, 
ezentúl csakis olyan tevékenységekbe vág 
bele, amelyiket irodamentesen, a szabad 
természetben lehet folytatni. Hazaköltözött 
Magyarországra, tanyát vásárolt és többek 
között nekifogott galambászni.

Felkereste Németország, Belgium, Hollan-
dia nagy versenyzőit. Egy teljes évet a nemzet-
közi szakirodalom áttanulmányozására szánt. 
Érdekesnek találta milyen sokféle elképzelés 
terjedt el a galambászatban, és meglepte az, 
hogy egymásnak meredeken ellentmondó 
koncepciók is vezetnek sikerhez. Kereste azo-
kat az „állandókat”, amelyek a különböző 
koncepciókban azonosak. Az eredmény egy 
újabb meglepetés: nem galambászati eljárá-
sok (vonal/rokontenyészet, sok/kevés tréning, 
ritka/gyakori takarítás, hím vagy tojó verse-

nyez, pro/kontra antibiotikum, stb.) élték túl 
a szűrést.

Sokféle bajnokkal találkozott, volt közöttük 
rokonszenves, beképzelt, nyílt, zárt, tanult 
meg alacsony műveltségű egyaránt. És ezzel 
együtt csakis a bajnokokban magában talált 
néhány azonosságot: szorgalom, fegyelem, 
gondosság, kitartás, sok munka.

Nem rejti véka alá a nagy nevek személyes 
megkeresése néha meghökkentette, mert nem 
gondolkoztak, hanem rutinszerűen végez-
ték beidegződött munkájukat. Szerinte rész-
ben nyilvánvaló szakmai hibákkal tűzdelve, 
és mégis bajnokok voltak. A legtöbb köztük 
azonban lenyűgözően sokat tudott a galam-
bokról.

Konklúzió: sok munkára lesz szűkség, vi-
szont az eljárásban széles spektrumból lehet 
választani. Azt az eljárást választja ki magá-
nak, amelyiket teljesen megért, szépnek talál, 
amelyikben a legtöbb örömet találja. Öröm 
legyen dolgozni, így a sok munka majd meg-
hozza eredményét.

Három fenomén élvezte a bizalmát.
Raymund Hermes – Gerard Koopman – 

Marcel Sangers. Közös ismérve mindhárom 
versenyzőnek az utóbbi tizenöt évben kivé-
telesen versenyeztek. Tehát ők messze nem 
a hullócsillag kategória. Vásárolt 30-30-30 
galambot tőlük, többségében fiatalokat.

- Megtudható valami a vásárlások kö-
rülményeiről? Kiemelten az érdekel segí-
tőkészek voltak, vagy csak hoci nesze és 
Auf Wiedersehen.

- Mindhárom gondolkodó, kísérletező ga-
lambász, sokat tesznek, keveset beszélnek. 
Tapasztalatuk szerint a galambászok többsége 
szívesen beszél, de nehezére esik odafigyelni. 
Meglátták bennem a tudásszomjú kíváncsisá-
got, és az amúgy zárkózott (na Marcel ő nem 
zárkózott jellem) emberekből csak úgy dőlt 
a tudás. Maradjon nálam, kérték, és ez így is 
marad.

- Semmi nem tudható meg?
- Na jó, Marcel ezt nem fogja szellőzte-

tésnek venni: amikor megjegyeztem, hogy 
bizony szép árat kér a fiataljaiért, Marcel 
Sangers a következőket vezette elő. „Itt van 
ez a 30 galamb, ebből 20 garantáltan rossz!!! 
De hogy melyik az, azt majd Te kell kiderítsd. 
Látod László, ilyen kegyetlen a galambászat. 
Szelektáltál egy évtizeden keresztül, és az új-
szülöttek között bőven van selejt. Ha megállsz 
csak egy kicsit a szelekcióban, ez a selejt egy 

két év alatt elharapódzik az állományodban. 
De lásd pozitívan: Az évtizedes munkáddal 
azt elérted, hogy van közöttük garantáltan 
néhány jó is. Ebben különbözik az én állomá-
nyom a többitől. Ez a tanácsom ingyen van, 
a galamboknak az ára marad! Kell még min-
dig?” Hát kellett.

- Valami a beszerzési árakról, ha 
publikus?

- Aki a PIPA-n követi, ismeri az árakat. 
Hajmeresztőek. De ilyen a sport általában: az 
első helyezett tudásban talán 5-10%-al múl-
ja felül vetélytársait, de többszörösét keresi 
mint a második/harmadik helyezett.

Még egy érdekeset megemlítenék. 
Koopman galambjaiért durván 20-szor any-
nyit fizettem, mint a Hermes galambokért. 
A tenyészetben viszont, legalábbis nálam, 
mindhárom beszerzés egyforma eredmé-
nyeket produkált. Tehát nem szükséges 
asztronómikus árakat fizetni, ha jó helyre 
nyúl az ember.

- Ez volt a beszerzés 2008-ban. Hogyan 
zajlik a galambászat?

- A hazatérést némi háztűznéző előzte meg, 
hiszen Budapesten kívül nem ismertem Ma-
gyarországot. Gödöllő mellett találtam egy 
tanyát, amelyik nagyon tetszett. Galambászat 
szempontjából is megfelel, néhány hektár fák 
nélkül, jól látom az érkező madarakat. Amint 
említettem, sok munkára voltam felkészülve, 
segítség után néztem. Durván egy év letelte 
után kialakult a mai helyzet. A galambászati 
teendőket hárman látjuk el.

Kaiser László a versenygalambok gondo-
zója a szó legszorosabb értelmében. Oly mér-
tékben viseli gondját a versenyzőknek, mint 
szülő gyerekeinek. Semmiben nem szabad 
hiányt szenvedniük, ezért nem sajnál semmi-
lyen erőfeszítést. Viszont teljesítményt vár el 
tőlük. Ha ez elmarad, oda a szeretet.

Nagy Miklós a 150 létszámú tenyészetért 
és a közös célokért tesz meg mindent a te-
rületén. Mindenféle galambász tapasztalat 
nélkül érkezett a csapatba, aminek inkább 
örvendtem, hisz nem volt berögözött szoká-
sokkal „elrontva”. Ez fontos volt számomra. 
Egy saját galambászati metodológiát akartam 
kialakítani, és a „kőbe vésett” szabályok aka-
dályoztak volna engem.

Nagyon jól működik a hármasunk, öröm 
így együttműködni. És amint már mondtam, 
az öröm nálunk vezérmottó.

- Milyen kísérletekre gondoljunk?
- Példaképen felhozom a 2009. tenyész 
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idényt. Az állomány felét tudatosan párosí-
tottam. Keresztezés, vonaltenyésztés, iroda-
lom, nagytudomány, a volt gazdák tanácsa, 
minden benne volt. A másik felét a sorsra bíz-
tam, a SZABAD PÁRVÁLASZTÁST élvez-
hette. Az eltelt 4 év tapasztalata azt mutatja, 
nagyjából ugyanannyi használható és ugyan-
annyi selejtezésre kerülő utód az eredmény. 
A két mindmáig legjobb galambom Edison és 
Heisenberg 2009-ben született. Heisenberg 
egy tudatos Sangers - Koopman keresztezés. 
Edison a másik dúcban született olyan szü-
lőktől, akiket én végkép soha nem tettem vol-
na párba versenygalamb céljából: két nálam 
született fészektestvér Hermes galambokból. 
A párhuzam kitartott a végéig: mindketten 
elvesztek a 2012. katasztrófa Melk útról, dur-
ván 300 kilométerről.

300 fiatalt neveltetek fel évente. Tudom 
ez nem kevés. Úgy döntöttem a fiatalokkal 
nem veszek részt a közös tréningeken-ver-
senyeken. Több külföldi szaklap heti rend-
szerességgel jár és tudom, hogy  FIATALOK 
BETEGSÉGE milyen károkat okoz a hobbi 
és a profi galambászoknak szintén. Évenként 
újabb és újabb gyógyszer reklámmal van tele 
a német szaklap, ami nekem csak azt mutatja, 
hogy az eddigi gyógyszerek nem segítettek. 
Átgondoltam: okoz nekem a fiatalok verse-
nye annyi örömet, hogy az megérje a beteg-
ség okozta látványt? Úgy döntöttem, nem. 
Amitől a fiataljaimat nem tudom megóvni, 
annak nem teszem ki őket.

Vettem egy galambszállító utánfutót és 
magán tréningeket végzünk.

Július elején kezdjük, heti 5-6 alkalommal, 
lehetőleg ellenszélben. Kaiser Laci külön 
kérését megfogadva csillag tréninget, egyen-
kénti feleresztéssel végzünk. Mire vége a 
programnak 30 úton van túl minden fiatal.

- Ez egy kemény szelekciós nyomás. Ma-
rad valami a végére? 

- A célunk 100 fiatal, de általában 130 körül 
marad a végére. Ezekből még néhány szelek-
tálásra kerül. A ragadozó madarak is (errefelé 
sok van) kiveszik a vámot.

- Az éves és idősebb versenygalambok?
- 142 galambbal indul a versenyszezon. 

Aki egészséges repül, minden hétvégén. Ez 
nem azért történik, mert biztos lennék ben-
ne, hogy ez a legjobb eljárás (Hermesnél így 
van, Sangersnél szinte, Koopmannal egyálta-
lán nem). Egyszerűen minél többet szeretnék 
megtudni az állományom minőségéről, és 
szerintem a kosár többet megmutat, mintha 
„tapogatnám” a galambokat. Ez a megterhe-
lés pont azt eredményezi, amit személy sze-
rint szeretek: a szezon végére a szelektálás 
alig néhány galambra korlátozódik.

A 2011-es év jól sikerült, a sprint verse-
nyen nem vettem részt, de ezen kívül a BI. 
minden kiírt bajnoksági formáját megnyerték 
a galambjaim.

- Mesélik van egy a hazai „etetési” gya-
korlattól eltérő mozzanat, erről ha lehet 
valamit?

- Semmi gond, nem titok. Minden ga-
lambásznak egy kihívás, hogyan lehet a jó 
versenykondíciót egész versenyszezon alatt 
megőrizni. Ez többé kevésbé sikerül, és ha 
igen, nos abban az évben a jó eredmény szinte 
garantált. Mi az etetésben nem kísérletezünk, 
a Natural versenykeveréket etetjük végig. De 
adoptáltam a Koopmanék által kikísérletezett 
ráetetést. Feltűnt neki egy nehezebb verseny 
után, hogy a galambjai rávetették magukat a 
földön csúszkáló csupaszcsigákra (ott sokat 
esik az eső, van csiga bőven). Aha, állati zsira-
dék, ugrott be Gerardnak. Földimogyorót, hol-
land sajtot és holland birkafagyút kever össze 
egy turmixban 80-10-10 % adagolásban. Erre 
a galambok akkor is rávetik magukat, ha előtte 
jóllaktak. Mi ezt „magyarosítottuk”, az ősho-
nos racka juh faggyúját és a szomszéd kecske 
sajtját használjuk, na meg persze a mogyorót. 
A feleségem mixeli, a kosarazás előtti három 
napon etetjük. Ez a mix jótékonyan befolyá-
solja a kondíció állandóságát.

- Valami kísérletezés?
- Beszereztem Spanyolországban egy 

olyan galambokra tervezett GPS-t, amely 
nyomkövetésre alkalmas. Mindent feljegyez, 
útvonal, sebesség, magasság, szélerősség. 
Google earth kompatibilis, így azt is látom, 
melyik házat kerülik meg. Tudjuk, hogy a 
fiatalok mennyire és merre repülnek, amikor 
el-el tűnnek hosszabb időre. Tudjuk, hogy a 
tréningezés feleresztési helye milyen befo-
lyással van a galambok útjára az utolsó 50-60 
kilométeren. De ez a tudás nem megbízható: 
Győrből elengedtem egy tapasztalt galambot 
és meglepődve konstatáltam a galamb az 
egyenes röppályán repült hazafelé egészen 
tatabányáig. Ott viszont nekiállt körözni. 
Majd néhány kör után követte az autópályát 
Bicskéig. Onnan újra nyílegyenesen hazare-
pült. Fogalmam sincs, miért így.

Tenerifén a Derby Arona tulajdonosával 
végeztünk egy másik kísérletet: felvittünk 
kocsival 3 galambot a zárt felhők fölé (ott 
általában 1000 m magasságban képződik 
egy felhőburkolat, az autóút felvisz 2400 m 
magasságra, a felhők fölé). A galambok dúca 
gyakorlatilag alattunk volt a mélyben, de vas-
tag, széles felhőréteg takarta a szigetet. A ga-
lambok köröztek néhányat a felhő fölött, de 
nem próbáltak belemerülni. Majd nekivágtak  
egyenesen ki a nyílt tengerre, durván 80 km 

lerepültek a felhők fölött el dúctól, találtak 
egy lyukat a felhőben, ott leereszkedtek a 
felhő alá, köröztek néhányat, majd egyenest 
neki a hazaútnak, most már a felhő alatt, a 
nyílt atlanti óceán fölött. A nyílt tengerre ki-
repültek, de a felhőbe nem repültek bele.

- Érdekes. Még valami?
- Ezt most nem nevezném kísérletezés-

nek, inkább alapvető felfogásom a fejlődés-
ről. Minden szezon végén mindhármunknak 
van egy feladata. A saját hatáskörén belül 
a tapasztalatok alapján három javítást kell 
kigondolnia a következő szezonra, egyet a 
dúcra, egyet a technológiára, egyet a galamb-
állományra. Lehet az egy pici javítás is, de 
egy valamit kell találni. Nem szeretem az 
akciónizmust, de nem hiszem el senkinek, 
hogy minden tökéletes, nincs javítanivaló. 
Ezeket az ötleteket átbeszéljük, átrágjuk, ér-
leljük, tanulunk mi is rajta. És addig vitatjuk, 
amíg kihámozódik egy olyan javítás, amelyet 
mind hasznosnak remélünk. Jól működik a 
triumvirátus.

- Van olyan a galambsportban, hogy 
SZERENCSE?

- Minden sportban van, még a sakkban is 
(szerencse például, ha nyertél mert az erő-
sebb ellenfeledet fogfájás kínozta). És van 
balszerencse is, például a héja elvitte a leg-
jobb galambodat. A (bal)szerencse nem raj-
tam múlik, nem érdemes foglakozni vele. 
Más kérdés, hogyan bánunk el, ha már meg-
látogatott. Tapasztalatom szerint a sikeres 
emberek a szerencséjüket meglovagolják, 
ügyesen ápolgatják és azon vannak, hogy 
esélyt adjanak a szerencse bekövetkezésének. 
Balszerencséjükön általában gyorsan túltesz-
nek, illetve próbálkoznak annak lehetőségeit 
korlátozni.

A sikertelen emberek általában véve en-
nek az ellentétét teszik. Azért általában véve, 
mert vannak a sorsnak olyan csapásai is, ami 
ellen nem tudsz védekezni.

- Önnek segít a szerencse?
- De még mennyire. Egy példa: Legjobb 

galambom, HU 01-09-21092 Edison minden 
championságot megnyert a tagszövetségben 
2011-ben. Azt mondják, ilyen még nem volt 
a BI. történelmében.

- Hol ebben a szerencse? Ez teljesít-
mény.

- Először is, mint már leírtam, a sors pá-
rosításából született, két fészektestvérből. 
Másodszor: Fiatal korában a galambháztól 
20-25 méterre leverte a héja. Kaiser László 
kirohant a galambházból tapsolva, kiabálva a 
fiatal megmentésére. Rajta állt a héja. A Zrí-
nyire emlékeztető jelenet megzavarta a héját, 
a fiatal kiszabadult. Úgy vélem ez szerencse.
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- Essen szó a föcimben jelzett VILÁG-
BAJNOK fakó galambról.

- Ez is beleilleszkedik a szerencse vagy 
teljesítmény kategóriába. Kaiser László un-
szolt, amely a gyakorlatban így fest: „a Vi-
lágbajnokságra küldened kell”.

Van egy olyan éves tenyészpár amelynek 
előző évben mind a hat utóda megmaradt az 
30 magántréning után. Döntöttem, ezekből 
küldök Nyitrára. Az elküldés és a kiválasz-
tás napján nem voltam itthon. Nagy Miklós 
kézbe vette többször a két testvért. Majd ki-
mondta a végszót, ez a fiatal menjen Nyitrára. 
Átadta a galambot Bárdos Istvánnak, aki az 
egész Magyar csapat sorsát intézte. Itt lett 
vége az első felvonásnak.

Egyszer csak az interneten találkoztam a 
kis fakó gyűrűszámával egy tréning alkalmá-
val. Elsőként lépett a beléptető rendszerre. 
Majd a verseny napján nagy-nagy örömöm-
re a HU 12-01-46100 megnyerte a 2012-ben 
Nyitrán megrendezett FIATAL GALAM-
BOK TESZTTELEPI VILÁGBAJNOKSÁG 
ZÁRÓVERSENYÉT Lounyból 388 km-ről. 
Örömöm azért határtalan, mert a Magyar 
himnuszt eljátszották a sok-sok külföldi 
hírességet megelőző magyar galambnak. 
Mindig szerettem volna, ha valamilyen sa-
ját teljesítményemért megszólalna a Magyar 
himnusz. Hogy ezt a galambászattól kapom, 
nem gondoltam volna. Eddig is szerettem a 
galambászatot, most már valahogy elkötele-
zettje vagyok.

Ja, három nagyszülő az első beszerzésből 
származik, a negyedik új beszerzés.

- És hol itt a szerencse/teljesítmény ösz-
szefüggés?

- Ezt eldönteni az olvasóra bízom. Ga-
lambom az van bőven, születik jó is rossz is 
szép számmal. Az biztos, van olyan, amelyik 
képes megnyerni egy ilyen versenyt. Na de 
pont azt kiválasztani? A fakó itthon maradt 
testvére már a tréningen elveszett.

- Azt hallottam, nem ad el galambot?
- Ez igaz. Most mondtam, születik rossz 

galambom is, hogyan kérhetnék pénzt érte. 
Eredmények elérésére az egyesületünkön 
belül azért szoktam galambot felajánlani. 
Például ha valaki nagyon akar galambot tő-
lem, lépjen be az isaszegi egyesületünkbe, 
helyezze magát az első 5 között, és kap tőlem 
ajándékba egy értékes (legalábbis drága) ga-
lambot tenyészetre akár az említett külföldi 
hírességektől is.  Ajándékozni is szoktam, 
kezdőknek, barátoknak, ígéret nélkül. Remé-
lem jó tenyészek lesznek, de nem mind, az 
garantált nálam is!

- Mi a véleménye az itthoni galam-
bászatról?

- Három éve versenyzem, a saját galam-
bászatommal vagyok elfoglalva, igazán sok 
mondanivalóm nincs. Az egyesületben A-22 
Isaszeg jól érzem magam. Erős a verseny-
szellem, nincsenek pengeváltások, szenvedé-
lyesen és jól galambásznak.

- Mi a véleménye a vitatott csapatbaj-
nokságról?

- A csapatbajnokság érdekes, elismerem, 
megértem, hogy sok embert vonz, de én nem 
ezt szeretem elsősorban.

- Miért?
- Erre hosszabban válaszolok. A galamb-

sport talán a legdemokratikusabb sport a 
világon. Űzheti minden korosztály, nő-férfi, 
tanult meg iskolázatlan, szegényebb vagy 
milliárdos, Mike Tyson meg Bandi bácsi a 
falu végéről vagy az angol királynő. Verse-
nyezhetünk egymás ellen korlátozás nélkül 
egy mezőnyben, és mindenkinek, de minden-
kinek meg van az esélye akár a legnagyobb 
verseny megnyerésére. Más ilyen sportot 
nem ismerek.

Ez tette szerintem a postagalambászatot az 
egész földkerekségen népszerűvé. Elveszhet 
egy verseny, semmi baj, a következőre már 
megint új kártyákkal és reményekkel indu-
lunk. És ezt a csodálatos egyenjogúságot le-
szűkíti a csapatbajnokság. A nyerés esélyétől 
már eleve elesett az a galambász, aki nem tud 
(munka, család…) minden hétvégén kosaraz-
ni, vagy nincs pénze 12 versenyre, vagy kevés 
a galambja ilyen hosszú időszakra, vagy csak 
bizonyos távokat szeret, vagy, vagy, vagy... 
Egy-egy versenyt jól felkészülve mindenkinek 
van esélye megnyerni, egy csapatbajnokságot 
csak annak, aki profi szinten galambászik. 
Tagszövetségenként van jobb esetben 3-4 
ilyen galambász, sokszor előre lehet tudni a 
bajnokot. Ez szerintem kiradíroz egy jó adagot 
a galambászat izgalmaiból, szépségéből.

Hangsúlyozom, ez csak személyes vélemé-
nyem. Eddig is és ezentúl is indulni fogok a 
BI. csapatversenyein is. Szeretem a sokféle-
séget a galambászatban, csak van ami jobban 
tetszik. Én a díjaknak vagyok a kedvelője, azt 
értékelem nagyobbra. Ja, és lehetőleg nagy-
nagy induló létszámnál.

Nagypál Laci mondta nekem egyszer, ha a 
galambászat sikerét abban mérnénk, ki meny-
nyi pénzből teremt mennyi díjat, a bajnok 
isaszegi lenne, de nem én. És igaza van.

- Tervek a jövőre?
- A saját galambászatomra végig beszéltük 

már otthon a javításokat, most már kész a 
terv. Általában véve szeretnék tenni valamit 
Magyarországon a galambászat népszerűsí-
téséért.

- Na és miképpen?
- Szétnéztem ott, ahol népszerű a galamb-

sport. Kezdjük Európában, Belgiumban. 
Bocsánat a szóért, de szarkaparó-hibbant 
hírneve volt Belga közvéleményben a galam-
básznak mindaddig, amíg el nem kezdődtek 
a pénzdíjas versenyek. Először egy bicikli, 
majd egy disznó, később kis pénz, majd egy 
autó, majd sok pénzt lehetett hetenként nyer-
ni a versenyeken. És a ...kaparó hibbantok 
idővel rokonszenves galambász sztárokká 
vedlettek, TV-ben léptek fel, újságok írtak 
róluk, igen, még a nők mosolya is bájosabbá 
vált. Pályakezdőknek is elfogadható alterna-
tíva lett a galambászat, most már siker esetén 
meg is lehetett élni ebből. Fiatalok kezdtek el 
nagyszámban galambászni. Egy legújabb fel-
mérés alapján jelenleg külföldön a postaga-
lamb a legismertebb Belga exportcikk, nem a 
csokoládé és nem a brüsszeli csipke.

Ez történt Hollandiában is. Németország-
ban a 2012-es filmfesztivált egy galambász 
film nyerte. Egy pénzgondokba jutott férfi a 
családi és anyagi csődből kíván szabadulni a 
dél-afrikai egymillió dolláros derby megnye-
résével. A vígjáték kasszasiker, a galambá-
szoknak nem kell a közvélemény elől bujkál-
niuk, javult a reputációjuk.

Egyszerű tény, ahol pénzt lehet nyerni, ott 
van érdeklődés, népszerűség, növekszik a be-
fektetett energia, fellendül a sportág. Tetszik, 
nem tetszik.

Szeretem azt, hogy Magyarországon is el-
indult a derbyzés. A Sportszövetség rendez 
derbyt, maraton klubok is, a Royal Derby 
2013-tól folytatódik. Én is szeretnék ehhez 
a képhez egy mozaikot hozzátenni. Ren-
dezek 2013-tól négy egynapos hosszú távú 
(600-800 km) pénzdíjas versenyt a holland 
bevált NPO versenyek mintájára központi 
kosarazással. Nem találok fel spanyolviaszt, 
egyszerűen honosítani szeretném azt, ami 
külföldön lendített a galambászaton.

Megrendeltem egy 2400 galamb számára 
kifejlesztett német Geraldy szállítót. Integrált 
teherautó, rekeszenként külön itatók, hőszi-
getelés meg szellőztetés, elektromos start 
stb. A legmodernebb készítmény jelenleg 
a világon. Igen, ennek örvendek, 2013-tól 
itt Magyarországon. Kiegészíthető azonos 
minőségű utánfutóval 2000 galamb részére. 
Azt remélem, erre hamarosan szükség lesz. 
BUDAPEST DERBY a neve, kiírás és rész-
letek a www.budapestderby.hu honlapon. A 
BUDAPEST DERBY össznyertese például 
a pénzdíjakon kívül a Világbajnok 2013 test-
vérét viheti haza.

Egyelőre dióhéjban csak ennyit. Gratu-
lálok a sikereihez, kitűnő egészséget tervei 
megvalósításához.
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Probléma a fiatal galamboknál
Egy különbséget akarok tenni a fiatalok 

első 5 hete és az azután következő időszak 
között. Ebben a fejezetben az öt hét utáni 
időszak problémájával akarok foglalkozni. 
Az egyik legfontosabb teendő ebben az idő-
szakban, amit el kell végezni, a fiatalokat öt 
hetes korban paramyxo ellen beoltatni. Ez-
zel nem szabad várni, amíg több hónaposak 
lesznek, mert nagy a rizikója annak, hogy a  
galambok ebben az időszakban paramyxoval 
megfertőződnek, ami nagyon sok pocsék 
dolgot húz maga után. Ennek egész széles 
skáláját ismertük már meg. Ehhez tartozik: 
a nagy vízfogyasztás, nagyon híg széklet, 
hirtelen elpusztulás minden szimptóma nél-
kül, és egy későbbi stádiumban idegrendszeri 
zavar (nyaktekerés), ez azonban nem lép föl 
minden esetben. Ha abból indulunk ki, amit 
korábbi írásaimban kifejtettem, hogy a lap-
pangási idő hat hétig is tarthat, különösen 
alap arra, hogy nagyon korán, amint a fé-
szekből kikerülnek, oltani kell. Az is fontos 
hogy a párosítás és a párosítás előtti oltás kö-
zött ne legyen hosszú az idő. A néhány hét a 
megfelelő, legalábbis akkor, ha vizes oldattal 
oltunk. Ha olaj vivőanyagos vakcinával van 
dolgunk, akkor az idő lehet kissé hosszabb, 
mivel ez az oltóanyag hevesebb reakciót vált 
ki, ami által az oltás helyén olykor csomók 
keletkeznek, amitől a galambok utána egy 
hétig gyengélkedhetnek. És még egy dolog. 
Ha a párosításhoz közeli időben oltunk, az 
a véleményem, hogy erősebb immunitást 
(passzív immunitás) ad át a tojáson keresz-
tül és később a begytejjel, mind a két szülő. 
(parentális immunitás).

Mi galamb-állatorvosok szívesebben hasz-
náljuk a PMV (paramyxo vírus) helyett a 
PPMV-t, ami azt jelenti Pigeon Paramyxo 
Vírus (Galamb Paramyxo Vírus), mert ne-
künk az a véleményünk, hogy ez a vírus csak 
speciálisan a galambot támadja meg és sem-
milyen más madarat ill. szárnyas állatot. Az 
Európai Hatóságok viszont másképp gondol-
ják és egy fazékba keverik a madárpestissel 
(Newcastle Disease). Mindkettő Paramyxo 1 
típusú vírus, azonban ezek között találhatók 
a virulenciát (fertőző képesség) illetően na-
gyon különböző törzsek.

Nos tehát oltani kell és már nagyon sok 
tenyésztő odáig megy, hogy fiataljait kétszer 
oltja, a még erősebb immunitás kialakulása 
miatt.

A második nagy probléma az Adeno-Coli 
szindróma (bizonyos betegségekre jellem-
ző tünetcsoport). Ez azonban főképpen egy 
E-Coli probléma és ezt én már legalább 25 
éve hirdetem. Ennek ellenére még mindig 
van számtalan kollégám, akik azt gondol-
ják, hogy ebben más faktorok is szerepet 
játszanak és ezeket meg is nevezik önké-
nyesen pl. Trichomonasnak, Circo-virusnak, 
(ez egy divat-betegség!) Hexamitiásisnak, 

Parathyphusnak stb. azonban ez abszolút 
nem igaz, mert ezek mind önálló betegségek, 
ezek szimptómái a gyakorlott szem számá-
ra nem hasonlítanak az „Adenocolihoz”. És 
ezek a betegségek sokkal ritkábban fordulnak 
elő, mint az „Adenocoli”. Trichomonasokat 
és élősködőket gyakran találunk a torokban 
és a begyben, de azok réges-régen nem okoz-
nak mindig problémát.

Azután a Circovirus! Nos, sok évvel ezelőtt 
emiatt mindenki idegeskedett és minden, 
amit nem tudott világosan megmagyarázni, 
azt hirtelen a Circovirus nyakába varrta. Ma 
már a jelentőségét és a megjelenését diffe-
renciáltabban kezelik. Nekem emiatt soha 
nem voltak álmatlan éjszakáim és soha nem 
is vettem részt a Circo-mániában, egyébként 
ugyanúgy, mint a Streptococcus erről éveken 
keresztül eltántoríthatatlanul locsognak, mint 
a papagájok, egyik a másik után. Én ebben 
nem vettem részt. Én 30 éve tudom, hogy ez 
leginkább a szalag az ín és a vállízület sérü-
léséből adódik. Azonban ez mindig soká tart, 
hogy az állatorvosok és maguk a postaga-
lambászok ezeket elfogadják. Hasonló prob-
lémát éltem meg az angol állatorvosokkal és 
a galambászokkal.

Ha a galambok betegek a 80 % arra gon-
dol, hogy azt egy gomba fertőzés okozza, 
egy fertőzés penész gombával tehát, mivel a 
mikroszkopikus készítményüknél ezt látták. 
Élesztőgomba a begyben és a székletben is. 
Ezt tanulták egykor az egyetemen, azonban 
egy galambot rendesen nem tudnak megfog-
ni, nem beszélve a megvizsgálásról.

Nagyon örülnek, ha valamit találnak, rá-
gódhatnak valamin és a diagnózis így hang-
zik: penészgomba, (vagy élesztőgomba, 
ahogy akarják). Azután ezt is utánozzák és 
csaknem minden problémát így neveznek 
el. A valóságban egy egész kevés gomba 
(penész-,élesztő-) normális, és a beteg-
ség megjelenési formájához semmi köze 
sincs. És ha a felírt gyógyszer, legtöbb-
ször Nystatin, valami előrelépést hoz, az a 
gyógyszer antimikrobiális hatásának tudha-
tó be, mert  az antibiotikum ad egy löketet 
a kondíciónak azzal, hogy néhány káros 
baktériumot elpusztít. Egyébként léteznek 
nagyon komoly gombafertőzések, amelyek 
azonban teljesen másképpen néznek ki.

Hexamiták, az ostoros állatkák egy faj-
tája (protozoák), kissé kisebbek mint a 
Trichomonasok és már a fiatalgalambok be-
leiben megtalálhatóak. Amennyiben jelen 
vannak, úgy egy végbél kenetben jól látha-
tók. Mivel kisebbek a Trichomonasoknál 
gyorsabban is mozognak. Sok évvel ezelőtt 
(több mint 30) Castrop-Rauxelben egy nagy 
fórumon (600 ember), egy prominens német 
galamborvos azt mondta, hogy Németország-
ban a fiatalgalamboknál legnagyobb problé-

ma a Hexamitiasis. Én is ott ültem a fórumon 
és mint nagyon gyakran, nem értettem vele 
egyet. Soha nem tudtam felfogni, hogy Dr. 
E. miért mondta ezt olyan nagy határozott-
sággal. Én mindig néztem és nézem most 
is ezeket az élősködőket, de csak nagyon 
ritkán fordulnak elő. De Németországban, 
Oberhausenben is, ahol Dr. Stam együtt dol-
gozott velem a Pharma de Werd-Eijerkamp 
orvosi rendelőben, csak nagyon ritkán lát-
tunk Hexamitákat.

Minden esetben megkérdezik tőlem, mi a 
véleményem a fiatalok óriási problémájáról. 
Nem sokat kell rajta gondolkodnom. Vála-
szom a következő: A felső légutak (Ornitózis 
– komplex, egy név amit maga Dr Stamm 
kollégám gondolt ki). Abban az időben még 
nem létezett PMV és az Adeno-Coli is még 
gyerekcipőben járt.

A Parathyphus csak ritkán fordul elő a fi-
atalgalamboknál, amelyek már 6 hétnél idő-
sebbek, mert a nyár egyszerűen nem az az 
időszak, amikor a galambok a Parathypust 
könnyen megkapják. Az a meggyőződésem, 
hogy az Adeno-Coli egy Coli probléma és 
semmi más, a következőkön alapul. Már 30 
évvel ezelőtt találkoztunk ezzel a speciális 
kórképpel: Étvágytalanság, hányás, bűzös 
zöldessárga nyálkás széklet és magas mor-
talitás, ami azt jelentette, hogy a galambok 
nagy százaléka a betegséget rövid idő alatt 
megkapta. Régebben előfordult, hogy egyet-
len éjszaka alatt a galambok 50 %-a megbe-
tegedett. Hánytak és bűzös volt a széklet. És 
mert a galambok különösen jól reagáltak a 
különböző antibiotikumokra, a napnál is vi-
lágosabb volt számunkra, hogy ez nem más, 
mint egy bakteriális gyulladás. Ennyi!

Hogy az Adeno 1-virus már abban a régeb-
bi időkben is szerepet játszott, azt egyszer 
már egy nagyra becsült kollégám, barátom, 
Dr. Lemahieu leírta. Nagyon gyakran osztot-
tuk meg tapasztalatainkat egymással. 1983-
ban szerveztünk Dr. Lamahieu-val, aki a 
Holland Szövetség Elnökségégnek tagja volt, 
és jómagam, egy fórumot a Paramyxo prob-
lematikáról.

Az Adenocoli vonatkozásában többször 
felmerült, hogy nem lehetne-e oltani ellene? 
Én ezzel szemben teljesen szkeptikus vagyok, 
mert ha a természetes fertőzés semmi immu-
nitást nem képes felépíteni, akkor milyennek 
kellene lenni az oltóanyagnak? Fiatalgalamb-
jaink sajnos akár háromszor is megkapják az 
Adenocolit, és a megoldás újból és újból egy 
megfelelő antibiotikumos gyógykezelés. 

H. J. M. de Werd
Postagalamb-állatorvos
BREDA

ford.: Varga Antal
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Körlátogatás a 11. Győr-Rába Tagszövetség már évek óta 
legsikeresebb röpcsoportjánál az F16-nál Lébényben 

(1. rész)

A tagszövetség díjlistáját tanulmányozva a rö-
vidtávú utaktól kezdve minden úton szembetűnő, 
hogy az F16 röpcsoport tagjai folyamatosan az 
élen állnak. A tagszövetség több tagjától hallot-
tam már erről a kiemelkedő teljesítményről jót is 
- rosszat is. Néhány röpcsoportnál az a vélemény 
alakult ki, hogy ez csak azért lehetséges, mivel ők 
vannak a berepülés első állomásánál, galambja-
iknak rövidebb távolságot kell megtenniük, ami 
egyébként is pontosan nekik vonalban van. Bezzeg 
a hosszú távok esetén rendre lemaradnak. - Hogy 
a kialakult vélemény valóság alapját lássuk, nem 
elég csupán a statisztikát tanulmányozni, minden-
képpen meg kell hallgatni a másik felet, hátha az 
ő példájuk közvetít számunkra némi tanulságot. 
Minden esetre, hogy felkészült legyek, úgy döntöt-
tem, hogy néhány évre visszamenőleg áttekintem 
a díjlistákat és ezt követően látogatást teszek az 
F16 röpcsoport az utóbbi években néhány kiemel-
kedő eredményt produkáló tagjánál. Az első utam 
talán a legilletékesebbhez vezetett, Takács Gábort, 
a röpcsoport elnökét faggattam saját eredményes-
ségéről a röpcsoport kiváló eredményeinek oká-
ról, a sporttársak egymáshoz való viszonyáról és 
az egyesületi életről.

- Gábor, mivel még nem mutatkoztál be 
a szaklap hasábjain, kérlek egy rövid be-
mutatkozást mondjál el számunkra.

- 1975-ben születtem, nős vagyok, két kis-
fiú édesapja, akik már bontogatják szárnyukat 
a galambászat olykor rázós útján. Szobafestő 
és mázoló vállalkozóként dolgozom és min-
denhol igyekszem ott lenni ahol munka adó-
dik. A galamb szeretetet és a galambászatot 
én is az édesapám példája alapján kezdtem 
el, aki 1977-ig versenyzett. 1988-ban a szü-
lői háznál kezdtem versenyszerűen röptetni, 
majd amikor önálló családot alapítottam a 
házhelyen az első a galambdúc megépíté-
se volt, amit azután ahogy a lehetőségek 

megengedtek kibővítettem egy rendszerré. 
Az első eredmények 1998-ban jelentkeztek. 
Ekkor az alapgalambok Scheily Gábor kerü-
leti elnökünktől behozott Hermes - Williem 
Geerst – Joos Rytje és Criijn Vandenberg 
keresztezésekből kerültek ki. Azóta is igye-
keztem a legeredményesebb állományokból 
behozni, így folyamatosan újítottam Berki 
László Hoofkens, Czank Sándor klubtársam 
Kees Boschua keresztezésű Olympiásából 
és Farkas János Groedeleaers vonalából. Az 
eredmény nem maradt el. Egy minden időben 
eredményesen szálló stabil középtávú állo-
mányt sikerült nem kis selejtezési munkával 
kitenyésztenem. A jó versenyeredményekhez 
véleményem szerint a jó dúcon kívül a jó ga-
lamb és a jó galambász kell. 

- Csak a legkiemelkedőbb eredményei-
det említem:

2009: Tgsz. középtávú bajnok
2010: Tgsz. közép és általános bajnok, 

sport középtáv kategóriában orsz. első 
egy galambod

2011: két galambod szerepel a Poznani 
Olympián

2012: Tgsz. középtávú bajnok, hat ke-
rületi első díjad van, tagszövetségi első 
hat galamb a tiéd, ebből kettő a fiatalok 
versenyén, Tgsz. középtávú Champion 
első egy galambod, a Tgsz.-ben: 4x csa-
pat első, 3x csapat második, 2x csapat 
harmadik, Maraton, Kiel: orsz. csapat 
második, mindkét galamb az első 20-
ban, Aranygyűrűs második.

Hát ez elég szép kis lista, kérlek, a tenyész-
téseddel, versenyzési módszereddel kapcso-
latban avass be minket a részletekbe.

- Többnyire keresztezett galambokkal ver-
senyzek, a szülőpárokat magam állítom pár-
ba elsősorban teljesítmény alapján. Az utó-
dokból több 10 helyezett galamb jön ki már 
akár egy éves korukban. Ma már tenyésztés-
be főleg a nálam versenyzésből kiöregedett 
élgalambokat teszem be és ezekhez esetleg 
hozok be idegen helyről származó nagy telje-
sítményű hímek lánytestvéreit. Az idei évben 
így került hozzám Szlovákiából Král Tibortól 
és Igor Silo-tól idős tenyészgalamb, de kap-
tam tőle 40 db idei fiatalt kipróbálásra főleg 
hosszú távú illetve Maratonos versenyekre. 

Számomra a galambászat hobbi, egy olyan 
időtöltés amiben örömömet lelem. Megnyug-
tat a napi stressz után és az eddigi eredmé-
nyeim alapján úgy érzem, lazításképpen, de 
persze eredményesen, – előhozakodok egy 
régen dédelgetett álmommal az eredményes 
„deres” vonal kitenyésztésével. Két évvel 
ezelőtt megtettem az első lépéseket, Szakács 
Miklóstól hoztam be a „Silver Shadows” 
vonalból, valamint Van de Pool-tól vásá-
roltam egy deres tojót, melyet párba tettem 
Papp László korábbi tagszövetségi bajnok 
klubtársam kiváló hímjével és utóbbi fiuk 20 
helyezést szállt két év alatt. A keresztezések 
mellett egy-egy kiváló galambom rögzíté-
se érdekében alkalmazok rokontenyésztést, 
ezeket is megröptetem. Ebben az évben az 
Olympiás hímem féltestvér párosításából egy 
fiatal szállta az egyik Tgsz. első díjat Nürn-
bergből („Tyuki-emlékverseny” 460 km).

Versenyzési módszerem a klasszikus 
özvegységen alapul, itt-ott saját profilra 
alakítva. A felkészítés már januárban meg-
kezdődik, ekkor az állományt lekezelem kül-
ső-belső élősködők ellen, ezután megkapják 
a kötelező Pharamixo vakcinázást, majd két-
szer kapnak paratífusz vakcinázást, szükség 
esetén Coli elleni kezelést. A kezelések közt 
általában egy hét vitaminos és probiotikumos 
itatást alkalmazok. Ezt követi a Trichomonas 
és a légúti kezelés, amit a versenyidőszak 
alatt a hazaérkezések után három napig há-
rom hetente megismétlek. Csak az egészsé-
ges galambtól várható el, hogy kiválóan tel-
jesítsen, ezért én többségében Röhnfried és 
Dack gyógyszereket alkalmazok. Táplálék 
kiegészítőnek Proback 1000, elektrolitnak 
Belgasol és vitaminnak Gerwit W-t alkalma-
zok, a takarmányukra heti egyszer Oregano 
olajat teszek.

A tagszövetségi tréningek után özvegyítek, 
a hímek egyedül nevelik 15 napos koruk után 
az egy fiatalt a rövidtávú utakon. A tagszö-
vetség első középtávú-általános versenyére 
mennek először özvegyen, úgy, hogy a fiatalt 
kiteszem és haza már csak a tojó várja. Ezt 
követően a versenyek végéig ez így is ma-
rad. Kosarazás előtt 20 percre kapják meg 
a tojóikat, majd a hazaérkezéskor ismét ta-
lálkozhatnak, könnyebb út esetén egy órára, 
nehezebb út után esetleg estig. A versenyek 

Két év - 20 helyezés

Versenydúcok
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vége fele, mikor észreveszem, hogy kevésbé 
motiváltak, heti egy alkalommal egy rövi-
debb tréningről ráröptetem a tojóikra őket és 
egy húsz percet együtt tölthetnek, de ekkor 
gondoskodni kell arról, hogy a tojók jóllakott 
állapotba legyenek, mert akkor nem fogla-
koznak a hímekkel megfelelő intenzitással. 
Nagyon fontos, hogy a hímek a szétválasztás 
után friss vizet igyanak. A hétközbeni etetést 
nagyon gondosan kell kezelni: a verseny után 
két napig gyenge takarmányt kapnak, utána 
két napig Röhnfried Joker + Schows + fe-
kete napraforgó keverék, pénteken kapják a 
Röhnfried Sport 1 borsó nélküli keveréket, a 
rakodás napján csak Super diétást kapnak. A 
versenyidény végeztével felnevelnek egy-egy 
fiatalt, hogy elmélyüljön főleg az egyévesek-
ben a fészekszeretet. Ezután a párok külön 
elhelyezést kapnak, hogy a nagyvedlést nyu-
galmi állapotban éljék át.

- Véleményed szerint, mi a titka annak, 
hogy röpcsoportotok majdnem fele talán 
már tíz éve is, mindig a tagszövetség él-
mezőnyéhez tartozik és uraljátok a rövid-, 
közép- és általános kategóriát?

- Néhány kivétellel örömmel mondhatom, 
hogy a röpcsoport tagjai aránylag jó sport-
társi viszonyt tartanak fönn egymással. Már 
természetes dologgá vált nálunk, hogy ha 
valamelyikünk újabb tapasztalattal gazdago-
dik, megosztjuk egymással az információt és 
segítünk egymásnak ezek alkalmazásában. 
Persze akadnak néha heves viták, sokszor 
félreértésből adódóan, de ezt a rakodáskor el-
fogyasztott „maligán” is befolyásolja. Éppen 
emiatt már összetűzésbe keveredtem egyik 
idősebb egyébként kiválóan versenyző klub-
társammal. Kértem, hogy a most jelentkező 
fiatal galambászok megtartásának érdeké-
ben gyakoroljon önfegyelmet. Inkább álljon 
oda a fiatalok mellé és tanítsa őket, úgy mint 
annak idején minket. De természetesen ez 
nem tart vissza bennünket attól, hogy a leg-
jobb galambjainkból adjunk egymásnak akár 
évente több alakalommal is. Nem úgy, mint 
sok esetben más galambászoknál, nálunk 
nem kell attól félni, hogy nem abból kapsz 
amiből kell. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy a 
röpcsoport galambjai kisebb-nagyobb mérté-
kű rokonságban állnak egymással, gondolom 

ez biztosan oka a többünknél előforduló kö-
zel azonos teljesítménynek. Ahogy nézeget-
tem az eredményeinket öt-hat klubtársam kö-
zül bármelyik lehetne a tagszövetségi bajnok, 
néha csak a szerencse kérdése dönt.

- Téged a tagszövetségben mindenki 
örökmozgó, kezdeményező fiatalember-
nek ismer. Van valami elképzelésed a ga-
lambászat jövőjével kapcsolatban, amit 
közölnél, vagy javasolnál a vezetés és a 
tagok felé? Gondolok itt főleg a taglétszám 
megtartására, esetleg fiatal tagok felvé-
telére a röpcsoportokba. Hogyan látod a 
nehéz helyzetbe került sporttársaink lehe-
tőségeit, akik szeretnének versenyezni, de 
csak a családtól megvonva tudják fizetni 
a költségeket, vagy ebből adódóan le kell 
mondaniuk a versenyzésről. Vannak akik 
úgy gondolják, hogy nem érdemes verse-
nyezni, mert a Cseh-medencében évek óta 
kijelölt eresztési helyek röpcsoportjuk szá-
mára úgyis eredménytelenek maradnak, 
mivel a tagszövetség nem változtat.

- Először is szeretnék üzenni a kétkedők-
nek, akik vitatják az útirány megfelelőségét 
főleg a rövid és középtávon. A tagszövet-
ségünkben üdvözölhettünk néhány évvel 
ezelőtt Pápáról és Csornáról tagszövetségi 
rövidtávú bajnokot, pedig szerintük Csorna 
kiesik a berepülési szögből. Valamint meg 
kell említenem, hogy az első négy tenyésztő 
Győri, illetve Győrszentiváni tenyésztő volt. 
Én személy szerint voltam már a Tgsz-i 27-ik, 
voltam már 9., 5., 4., 2., és voltam általános 
bajnok is, de a Teplice akkor is ugyanott volt, 
mint most és a Lébény, Fő utca 10. is ott volt, 
mint most. Gondolják kicsit át a fentieket.

A tagmegtartással kapcsolatban: a fogyás 
egyik oka az elhalálozásokból adódik, akik 
helyett nem voltak új belépők, a másik ok a 
magas röptetési költségekre vezethető vissza. 
A tagság lényeges része idős emberekből áll, 
akik vagy közel a nyugdíjhoz, vagy éppen 
kis nyugdíjasok és nem tudják finanszírozni 
a versenyutakat, ezért inkább nem versenyez-
nek, vagy csak egy csapatot küldenek. Sajnos a 
rövidtávú verseny befejeztével közel 20 fővel 
kevesebben fizetnek be a főversenyre. Ennek 
érdekében a költségeket le kell csökkenteni, 
hogy ez a húsz fő is tudjon érvényesülni.

Ennek hatására a galamb létszám nem csök-
kenne és az elmaradók is versenyezni tudná-
nak. Minél többen versenyzünk annál maga-
sabb létszámunk van, ezáltal az élhelyezést 
szálló galambok koefficiense is jobb értéket 
mutat. Ezért sajnálom azokat a tagszövetsé-
geket, akik az eredmény hajszolás miatt szét-
válnak és kis létszámokból büszkén lesznek 
tagszövetségi bajnokok. Hisz mindenkinek az 
lenne a jobb, hogy minél nagyobb létszámból 
nevezzük meg bajnokainkat. Véleményem 
szerint inkább minél több tagszövetségnek 
kellene összeállni közös feleresztési helyeket 
kijelölni. Át kellene gondolni, hogy egy autó-
val szállítsuk a galambokat, hogy a költségeket 
így is csökkentsük. (Sokszor fordul elő, hogy 

ugyanazon eresztési helyen két szomszédos 
tagszövetség jelenik meg 1000-1000 galam-
bot eresztve, holott ennyi galamb egy autóval 
is elszállítható.) Ezeket a problémákat az idő 
meg fogja oldani. Sajnos úgy látom, hogy az 
egyre öregedő tagság végett előbb-utóbb ösz-
sze kell fogni a tagszövetségeknek. Ehhez az 
összefogáshoz azonban néhány tagtársunknak 
önös érdekeiről le kell mondania.

- Távlati céljaid?
- Megépítettem telephelyemen az új dúc-

rendszeremet, tehát komolyan készülök min-
den fronton a versenyzésre. Erősítésre hoztam 
be más vérvonalú galambokat hosszú távra és 
Maratonra egyaránt. A családi háznál lévő dúc-
rendszert kizárólag tenyésztési célokra akarom 
használni, míg a versenyállomány a telephelye-
men lévő új dúcrendszerből versenyez. A lé-
nyeges galambokat már átszoktattam, a fiatalok 
már eleve innét mentek a fiatalok versenyére. 
Mindenképpen szeretnék továbbra is az élvo-
nalban maradni, de nem minden áron. Sokszor 
jobban örülök egy-egy első díjnak, mint baj-
noknak lenni. Idővel az ember bölcsebb lesz, 
így meg kell tanulni veszíteni is.

Köszönöm a lehetőséget a szaklapban való 
bemutatkozásra és kívánok minden sporttár-
samnak hasonló eredményeket!

Azt gondolom ebből a beszélgetésből né-
hány tagszövetség és a röpcsoportok több-
sége is átvehetne némi tapasztalatot, hisz az 
F16-nál már évek óta működik a minőségi 
galambászat és lehet tanulmányozni a 11. 
Tagszövetség honlapján (www.gyorgalamb.
fw.hu) eredményeiket amik egy stabil szintet 
képeznek. Az igazi precedensre akkor kerül 
sor, ha Takács Gábor az F16 röpcsoport el-
nöke eléri a 11. Tagszövetségnél terveit. Az 
idő sürget, a gazdasági helyzet egyenlőre nem 
mutat erőteljes javulást és meg kellene előzni 
a „nagydúcok egymás közti versenyét”.

Addig is folytatnám körlátogatásomat az 
F16 tagszövetségnél, hogy kiderítsük való-
ban mi a titka a tagszövetség kimagasló ered-
ményeinek a 11. Tagszövetségben. Következő 
állomásom Csepi Bence, egy kislétszámmal 
és szerény körülmények között galambászó 
fiatalember aki a Tagszövetségben először 
volt rövidtávú bajnok, de évek óta folyama-
tosan az élben van. Majd ezt követően Adri-
án Arnold és fia versenyző párost látogatom 
meg, akik többszörös Tagszövetségi általános 
bajnokok, középtávú és rövidtávú bajnokok. 
Mindemellett még a Maraton Klub versenye-
in is letették névjegyüket főleg az ezévi Arany-
gyűrűs verseny megnyerésével, ahol ugyanez 
a galambjuk országos második helyezést ért 
el Kiel-ből. Végezetül látogatást teszek Czank 
Sándornál, aki már tapasztalt „öreg róka” a 
rövid és középtáv területén. Ide tartozik még 
Szabó László a közelmúlt kétszeres rövidtávú 
bajnoka, valamint Mitring Imre, aki évek óta 
a tagszövetség élvonalában szerepel.

J. Varga Attila

2013 évi Olympiás
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Postagalamb kiállítás és ünnepi rendezvény Gádoroson 
75 éves a P-02 Orosházi Postagalambsport Egyesület

2012. december 08-a a szél a havat hord-
ja az Alföldön, hideg van, de van település, 
ahol a téltábornok támadása ellenére nyüzs-
gés, derűs, jókedvű emberek tevékenysége 
indítja a napot a Békés megyei Gádoroson, 
a Kisboldogasszony Katolikus Általános 
Iskola előcsarnokában. Postagalambászok 
készülődnek az évi versenysorozatot lezá-
ró kiállításra, az eredményeiket ismertető, 
barátságokat erősítő díjkiosztó ünnepségre. 
Szinte pezseg a falu, három helyszínen bo-
nyolódik a galambászok ünnepe egymáshoz 
nem messze. Gádoroson 5 fő aktív verseny-
ző postagalambász van – név szerint Pin-
tér Tibor, Szatmári Sándor, Birkás János, 
Csompora János, utoljára, de nem utolsó sor-
ban Kiss Ferenc –, akik a P-02 Orosházi Pos-
tagalambsport Egyesület tagjai, és arra vál-
lalkoztak, hogy az egyesület segítségével és 
támogatásával a Békés-, és Csongrád Megye 
postagalambászait vendégül lássa, s méltó 
megemlékezés keretében tisztelegjen előde-
ink tevékenysége, és a ma bajnokai előtt. A 
galamb, de azon belül a postagalamb, maga 
a csoda. Sportteljesítménye tiszteletet paran-
csoló, több száz kilométer, sőt mondhatnák 
több ezer kilométer megtételével az ember 
által tenyésztett állatok csúcstartója, az ott-
honához fűződő ragaszkodása, és a hazavá-
gyása példanélküli. Legtalálóbban Anker Al-
fonz tanítómesterünk, a postagalambászatról 
szóló „tankönyvének” címében fogalmazta 
meg, csupa nagybetűvel ” A REPÜLŐ KE-
RESZTREJTVÉNY”, emellett „sporttárs”, 
hazai és nemzetközi közösségek, határokon 
átnyúló emberi, sportbaráti kapcsolatok ko-
vácsa, öröm, bánat, ragaszkodás forrása.

2012. év a postagalambászok számára 
többszörös évfordulót jelent, nemzetközi-, és 
nemzeti közösségek számára. 

Hazánkban elődeink az egyesületet 1882. 
évben alakították Budapesten, Columbia né-
ven, így ma 130 éves évfordulót ünneplik a 
postagalambászok, jubileumi emléküléssel 
2012. december 15-én a Parlament épüle-
tében. A postagalamb versenyek, és ezáltal 
létrejövő szervezetek terjedése Európa or-
szágaiban létrehozta azt az állapotot, hogy 
a nemzeti szövetségek megalapítsák a Nem-
zetközi Postagalamb Szövetséget – nemzet-
közi francia rövidítése FCI, melyre 1937-ben 
Brüsszelben kerül sor. Hazánkat elsők között 
vették fel a nemzetközi szövetségbe. Ma-
gyarországon az első 1882-ben Budapesten 
megalakított egyesületet követően vidéken is 

terjedt a postagalambászat és sorra alakultak 
az egyesületek – a teljesség igénye nélkül 
felsorolásban –, Miskolcon, Szegeden, Deb-
recenben, Szolnokon, Hódmezővásárhelyen, 
Pécsett, stb. és a fejlődés folyományaként, 
1937-ben a – az FCI – megalapításával egy 
időben Orosházán is megalakult a postaga-
lamb egyesület Dr. Bertóthy Géza jegyző 
vezetésével. A P-02 Orosházi Postagalamb-
sport Egyesület alapításának 75. évfordulóját 
ünnepeljük, ennek tiszteletére, a mai napon 
Gádoroson területi kiállítást, és az ez évi 
versenyszezont lezáró díjkiosztó ünnepséget 
szervezünk.

Kiss Ferenc helyszíni rendezvény-szer-
vező, és Mihalik Csaba egyesületi elnök a 
halmozott évfordulók tiszteletére az MTV 
forgatócsoportjával, egy a dél-magyarorszá-
gi galambászat múltját, jelenét bemutató ri-
portot készített, felkért nyilatkozókkal. Első 
helyszín a Kiss-Pipacs Kávézó, ahol Bárdos 
István szövetségünk elnöke, egyben a nem-
zetközi szövetség elnökhelyettese beszélt a 
nemzetközi, és nemzeti szövetség felépíté-
séről, az első magyar postagalamb egyesület 
130 évvel ez előtti megalakulásról, a postaga-
lamb olimpiák történetéről, ott elért magyar 
eredményekről és bejelentette a 2015. évi 
olimpia Magyarországon történő megrende-
zését. 

Silay Ferenc a Dél-Tisza Tagszövetség 
elnökségi tagja beszélt a tagszövetség múlt-
járól, a Mórahalom melletti, fiatal galambok 
FCI feltételei szerint rendezett versenyéről, a 
nemzetközi teszttelep működéséről. 

Cséfán Tivadar, mint a Békés Tagszövet-
ség frissen magválasztott elnöke nyilatkozott 
a Békés megyei egyesületek összefogásáról, 
az elhatározott versenyzési formákról, baj-
noksági kiírásokról. 

Mihalik Csaba a P-02 Orosházi Postaga-
lambsport Egyesület, és egyben a Pannon 
Maraton klub elnöke beszélt az orosházi 
egyesület megalakulásáról, jelenlegi mű-
ködéséről és arról, hogy az egyesületben 
galambászó tenyésztők meghatározó motor-
jaként szervezik, a területünkön versenyző 
hosszú távot kedvelő galambászokkal együtt, 
a Pannon Maraton Klub útjait, versenyeit. 
Kituljak Pál orosházi tenyésztő, aki több 
mint ötven éve galambászik az egyesületben, 
az egyesület múltjából történeteket idézett 
fel. Végül Kiss Ferenc ismertette a nap ese-
ményeinek időrendjét. 

A következő helyszín a kiállítás, ahol be-

tekintést nyerhettünk a Szegeden élő és ga-
lambászó 85. éves, orosházi gyökerekkel 
rendelkező Rucz János bácsi nyilatkozata 
alapján – aki galambjaival olimpikon a régió 
ikonja – a standard postagalambok bírálatá-
ról. Továbbá megszólalt Békés megye 2012. 
évi közép-, hosszú-, és általános távú bajnoka 
Békéscsabáról Szluka János, valamint a rö-
vidtávú versenyek csapatbajnoka, galambjai-
val a legtöbb versenyt nyerő Kassai Péter dr. 
Gyuláról. A kiállításon 118 db postagalamb 
került bemutatásra a különböző kategóriák-
ba.

Este 18 órától, a harmadik helyszínen a 
„Tótasszony” rendezvényházban került meg-
rendezésre a kiállítás, az orosházi egyesület, 
a Csongrád megyei, valamint a Békés megyei 
2012. évi bajnokság díjazottjainak elismeré-
se, a díjak átadása. A rendezvényt Dr. Prozlik 
László polgármester nyitotta meg, aki rövi-
den bemutatta a település múltját és jelenét, 
valamint köszöntötte az Magyar Postaga-
lambsport Szövetség rendezvényre delegált 
képviselőjét Silay Ferencet a szövetségi Eti-
kai Bizottság elnökét. Silay Ferenc szövetségi 
képviselő tisztében az országos szövetség ne-
vében a 75. éves Orosházi Postagalambsport 
egyesületnek, az alapítás elismeréseként 
díszoklevelet és egy kupát adományozott. 

Kint fütyül a szél, hordja a havat, az épü-
letben viszont emelkedik a hangulat. A díjak 
átadása előtt két program volt, mely a meg-
jelentek számára meglepetés volt. Egy rövid 
vers a galambokról, melyet egy nagyon bá-
jos, aranyos kislány Hegedűs Regina mon-
dott el. Találó volt, mert a közönség néma 
csendben figyelte az előadást és nagy tapssal 
jutalmazta kis előadónkat. A következő mű-
sorszám a szentesi Semiramis Táncegyüttes 
bemutatkozása volt. A mezítlábas táncos höl-
gyek előadásuk során elrepítettek bennünket 
a török szerájba, a napsütötte Andaluziába és 
ízelítőt adtak a cigány folklór ritmusából. A 
vendégek felállva nézték és tapsolták az elő-
adást. Ezt követően a díjak átadására került 
sor. Először a kiállítás díjazottjai vehették át 
a serlegeket sportkategóriánként, standard 
hím és tojó kategóriába, valamint a Dél-Tisza 
Tagszövetségben hagyományosan megrende-
zésre kerülő, szépségverseny kategóriában, 
melyet csak egyszerűen „törzs” kategóriának 
nevezünk. Ebben a kategóriában kiállított ga-
lambnak nem kell, hogy sportteljesítménye 
legyen, de viszont a standard 100 pontos bí-
rálati kiírásának a lehető legjobban meg kell 
felelniük. Ez egy kuriózum, mert a galambok 
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úgy néznek ki, mint egy ideális szobor, gyönyörűek, szépek, de nem 
a nagy távolságok minél gyorsabb leküzdésére szelektálódtak, így 
ha tenyésztőjük elküldi őket, a versenyeken rendre alulmaradnak. A 
tótkomlósi Kajos István, Győri Sándor és a szegedi Loksai Sándor, 
Nagy János tenyésztők galambjai között dőlt el a szépségverseny. 
Kár, hogy a szegedi Juhász István nem küldött a „csodaszép” kate-
góriába galambot, mert az általa tenyésztett egyedek leszármazottjai 
kerültek kiállításra, mert Ő az, aki nem csak a versenyzéshez ért, de 
ennek a műfajnak régiónk koronázatlan királya is.

A következő díjátadási fejezet keretében a P-02 Orosházi Egyesület 
2012. évi egyesületi versenyek díjazottjai kerültek kiszólításra. A sok 
oklevél és kupa ellenére ez könnyű feladatnak ígérkezett. A fiatal ga-
lambok versenyét Gulyás Ferenc nyerte. 

Itt kell említést tenni, hogy az egyesületben 1994. év óta a leghosz-
szabb út csapatbajnokát és az utat nyerő első galamb tulajdonosát 
vándorserleggel jutalmazzuk. Kiss Feri bácsi, aki jelenleg is 98 éve-
sen Orosházán él, már nem aktív galambász alapított a hosszú távú 
versenyek méltó elismerése érdekében, vándordíjként Rajki László 
szobrászművész által készített, bronz szobrot készíttetett, mely az em-
beri alkart, nyitott tenyérben álló postagalambbal ábrázolja. Minden 
évben kiélezett küzdelem folyik a szobor egy évre szóló birtoklásáért, 
mert a feltétel az kettős, csak a kerületi programban lebonyolításra 
kerülő 700 km feletti útról lehet elnyerni addig, amíg Feri bácsi él. 
Csak megjegyezni kívánjuk, hogy lám a postagalambok emlékezet-
ben történő megőrzése is „hosszabbítja” az emberi életet, ez úton is 
kívánjuk Feri bácsinak, hogy egészségben éljen tovább, és szívében, 
és emlékezetében őrizze az oly felejthetetlen, sok örömet szerző pos-
tagalambjai emlékét. 2012. évben a szobrot, egyben a csapatversenyt, 
Feri bácsi korábbi nagy és nemes ellenfele a 78 esztendős Kituljak Pál 
– „atya” – nyerte, és az élet legnagyobb igazságosztójaként az egyéni 
díjat, szinte legfiatalabb versenyzőnk a Székkutason lakó Faragó Ist-
ván szerezte meg galambjával.

A következő szakaszban előbb a Csongrád megyei, majd a Békés 
megyei bajnokokat köszöntöttük. Felsorolás szerűen az utak egyéni 
győzteseivel kezdve, majd a röpcsoporti eredmények folytatásával, és 
a megyei bajnokok köszöntésével adtuk át a díjakat.

Dél-Tisza Tagszövetség Csongrád kerület 2012. évi
- rövidtavú bajnoka: Sós Bálint U-01 Egy. Hódmezővásárhely 42 h.
- középtávú bajnoka: Onozó István U-03 Egy. Kistelek 24 h.
- hosszú távú bajnoka: Dora Zoltán U-03 Egy. Kistelek 14 h.
- fiatal galambok bajnoka: Kovács Mihály és András U-01 Egy. Hmv. 

Dél-Tisza Tagszövetség Békés kerületének 2012. évi
- rövidtavú bajnoka: Kassai Péter dr. P-06 Egy. Gyula 45 h.
- középtávú bajnoka: Szluka János P-01 Egy. Békéscsaba 30 h.
- hosszú távú bajnoka: Szluka János P-01 Egy. Békéscsaba 18 h.
- fiatal galambok bajnoka: Felek Árpád P-22 Egy. Újkígyós 25 h.
- általános csapatbajnok: Szluka János P-01 Egy. Békéscsaba 

A Békés kerület a díjátadás végén külön serleg és emléklap átadá-
sával köszöntötte Zahorán Pálné Ágikát, a P-01 Békéscsabai Egyesü-
let tagját, mivel a legnehezebb, Benesovból rendezett versenyünkről 
kerületi 2. díjat repült galambja. A rendezők virágcsokorral ismerték 
el elhivatottságát. A történet „csak annyi” kis színesként, hogy ga-
lambásztársunk korábban nem állt kapcsolatban rokonain keresztül 
a postagalambokkal, hanem, ha úgy tetszik az „utcáról” ment be az 
egyesületbe, kereste meg Csehi Miklós elnököt, hogy postagalambot 
szeretne tartani, versenyeztetni, és ezért be kíván lépni az egyesü-
letbe. 

A díjak átadása után vacsora és élőzene hallgatása melletti beszél-
getés következett. A beszélgetést, a tombola tárgyak sorsolása színe-
sítette. Ez úton szeretnénk megköszönni a rengeteg felajánlást a te-
lepülésen élőknek és vállalkozóknak, valamint a részvevőknek, akik 
tombola tárgyakat ajánlottak fel, hogy ezzel is változatosabbá tették 
az estét. A rendezvényen résztvevők hozzátartozói folyamatosan tájé-
koztatták telefonon a jelenlévőket, és a hírekből kiderült, hogy téltá-
bornok újabb rohamra indult, kint a fagyos éjszakában és a hazafelé 
vezető utakat nehezen járhatóvá tette, emiatt viszonylag hamar „vége 
szakadt a zenének és haza mentek a legények”, idézve költőnk ver-
séből. A rendezvényről távozók megköszönték a szíves vendéglátást 
és sajnálták, hogy ily hamar vége kellett, hogy legyen. Mi szervezők 
viszont azt mondjuk, hogy igazán azok sajnálhatják csak, akik saját 
döntésükből nem voltak, vagy más nem tőlük függő okok miatt, nem 
lehettek részesei e felemelő ünnepi érzésnek, és nem lettek tanúi egy 
fejezet méltó lezárásának.

E sorokat lejegyezték Mihalik Csaba és Kiss Ferenc a P-02 Orosházi 
Postagalambsport Egyesület tagjai, egyben a rendezvény házigazdái.

A leghosszabb út csapatbajnoka: Kituljak Pál
„Kiss Ferenc vándorserleg”
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Egy örök „klasszikus” - 

Paramyxovírus fertőzöttség galambokban
December hónap viszonylag nyugal-

mas időszak a postagalambász életében. 
A galamb specialista állatorvos viszont 
már nem „pihen”. Javában tart a díszga-
lambok kiállítási szezonja, nyakunkon 
az oltási idény. De mindig van idő ta-
pasztalatokat és új ismereteket gyűjteni. 
Ennek kapcsán úgy gondoltam, előve-
szek néhány betegségről szóló cikket, le-
porolom azokat, és ha lehet új informáci-
ókkal bővítem az Önök tudását is.

Így esett a következő választásom a 
Paramyxovírus által okozott betegségre.

Annak apropójából is, mivel ebben az 
évben rendkívül sok paramyxovírusos 
eset fordult elő a praxisomban.

A betegség okozója egy vírus, mely 
az avian Paramyxovirus genuson belül a 
PMV szerotípushoz tartozik. Ez valójá-
ban a baromfipestis vírusának (NDV) ga-
lambokhoz adaptálódott variánsa, de ettől 
antigén-szerkezetileg jelentősen eltér. 

Rendkívül ellenálló, környezetében 
hónapokon keresztül túlél. 8-20 C fokon 
ellenáll a savas- és bázisos fertőtlenítő-
szereknek. A magas hőmérséklet, az al-
dehid típusú fertőtlenítők, vagy a nagyon 
erős fenol teszi csak tönkre.

Mivel egy vírus által okozott megbe-
tegedésről van szó, specifikus kezelést, 
mint pl. az antibiotikumok alkalmazása, 
nem vehetünk igénybe.

A kórkép bárhol és bármikor előfor-
dulhat. A klinikai tünetek általában egy-
egy vásárolt, idegen származású galamb 
beállítását követően, versenyek, kiállítá-
sok után, két-három hét múlva jelentkez-
tek. Különösen érzékenyek az újonnan 
elválasztott fiatalok, melynek ellenálló 
képessége még alacsony. A betegségen 
átesett, gyógyult galambok kb. 6 héten 
keresztül ürítik a kórokozót a saját test-
váladékaikkal. Téves az a felfogás, amit 
jómagam is terjesztettem, hogy a galamb 
élete végéig ürítheti a kórokozót.

A fiatalok a bélsárral szennyezett ivó-
vízzel és takarmánnyal fertőződnek!

A tünetek nem minden esetben kórjel-
ző értékűek.

Kevesebb takarmány fogy, a galambok 
levertek, rosszkedvűek. Akár hányás 

is előfordulhat! Nyelési nehézségek a 
nyelésben résztvevő izmokat beidegző 
idegek bántalma miatt alakulhatnak ki.

A vesekárosodás miatt a trágya ilyen-
kor feltűnően vizes, rendkívül bűzös- 
egérvizelet szagú, és áttetsző színű, ben-
ne a valódi bélsár vékony, zöld pálcika 
alakú. 

Klasszikus tünet a nyaktekergetés.

A betegség diagnosztizálása nem 
egyszerű. A kórbonctani kép elég szegé-
nyes, bár ha sok „paramyxos” galambot 
boncol az ember, a vese makroszkópos 
képe kórjelző lehet.

A szervek kórszövettani vizsgálata 
egyértelművé teszi a diagnózist! A ví-
ruskimutatás szintén vitathatatlan ered-
ményt ad. Bár erre ritkán szokott sor 
kerülni! Miért is?

Azt tudni kell, hogy ez a betegség is 
bejelentési kötelezettség alá tartozó fer-
tőző állatbetegség, ami az jelenti, hogy 
ha víruskimutatással megállapításra ke-
rül, szigorú, jogszabály által előírt, ha-
tósági intézkedéseket von maga után. 
(Karantén, kiirtás...)

Így ennek a betegségnek a megítélése 
elég kényes, nem is nagyon részletezném 
jelen keretek között.

Az élő állatból történő vérvizsgálat 
során, a vírus ellen, a szervezet által ter-
melt ellenanyagokat lehet kimutatni, de 
azt nem lehet elkülöníteni, hogy a ga-
lamb vad vírus által fertőződött - vagy 
vakcinázott volt-e. A magas titerszintek 
friss fertőzésre utalnak.

Gyakran kérdezik, hogyha egy madár 
átvészeli ezt a betegséget, meg lehet 
tartani?

Nem egyértelmű a válasz!

Az ilyen galamboknál, ha kialakultak 
az idegrendszeri tünetek, lassan hónapok 
alatt ezek a szimptómák oldódhatnak.

A vesekárosodás viszont visszafordít-
hatatlan. Ez azt jelenti, hogy élete végé-
ig vizes bélsarat fog üríteni! Egy ilyen 
galambnak jóval nagyobb lesz a víz és 
elektrolit igénye, amely alkalmatlanná 
teszi a versenyzésre.

Tenyészállatnak ellenben használható. 
Nekem az a meglátásom, hogyha nem 
képvisel rendkívüli tenyészértéket, érde-

mes kivenni az állományból, vagy külön 
kell tartani, mert mindig „fosni” fog, és 
rontja a dúc megítélését.

A betegség kezelése egyszerű: az egész 
állományt sürgősen le kell oltani!

Ez a gyógyhatású védőoltás! Gon-
doljunk arra, hogy ez a betegség lassan 
terjed az állományban, így sok madarat 
meg lehet menteni.

Fontos új tudnivaló: min. kétszer 
kell ilyenkor leoltani az állományt, 2-3 
hetes időközzel!

A betegség elleni védekezés alapköve: 
a megelőző vakcinázás!

Ennek néhány aranyszabálya:
 az állományt fel kell készíteni a 

vakcinázásra (parazitamentesítés!!!),
 homológ, galambparamyxovírust 

tartalmazó vakcinával oltsunk, a barom-
fipestis elleni csirke vakcinák nem nyúj-
tanak kellő hatékonyságú védelmet, pl. a 
LaSoTa törzset tartalmazó itatásos vak-
cinát negyedévente kell alkalmazni,
 tartsuk be a használati utasítást: 

pl. a szlovák vakcinát a fiatal galambok 
esetében meg kell ismételni, hogy kellő 
hatékonyságú legyen,
 ne használjunk lejárt oltóanyagot,
 az összes galambot le kell oltani, 

a tenyészeket is,
 a fiatalok akár már 3 hetesen, a 

fészekben is leolthatók.

Legvégül még egy fontos információ: 
mintákat gyűjtök egy kutatásban, mely-
nek az a lényege, hogy adenovírusokat 
keresünk hazai galamb állományokban. 
Ha van olyan bármely betegségre gya-
nús, feláldozható galambjuk, kérem 
valamilyen úton-módon, juttassák el 
hozzám. Előtte keressenek az ismert el-
érhetőségeken!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és 
tapasztalataikat a  megújult www.ga-
lambpatika.hu oldalon várja és eredmé-
nyes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,

galambász
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A tél valóban a nyugalom ideje?
Probléma állandóan a tenyésztők kö-

zött az, hogy a galambokban nagymeny-
nyiségű zsír rakódik le, a tél alkalmával. 
A zsírokat, melyek huzamosabb idő alatt 
rakódnak le, nehéz leépíteni, ezt egyéb-
ként ismerjük az embereknél is. Ezért 
célszerű a hosszú idő alatt a zsír lerakó-
dását megakadályozni.

Ezt a problémát a belgák javarészt 
nem ismerik, mert ők legtöbbször a téli 
tenyésztést végzik. November végén 
pároztatják a galambokat és január 1-én 
a legtöbb fiatal állatot már be is tudják 
gyűrűzni. A pároztatással és a takarmá-
nyozással meg tudják akadályozni a túl-
ságos zsírlerakódást.

Sok tenyésztő mindig idegenkedik at-
tól, hogy ősszel nehéz a takarmányozás, 
míg a vedlés ideje alatt minden lehetsé-
ges pótanyagot megadnak, melyek lehe-
tőleg a szuper-vedlésre hatnak. Én a ved-
lés ideje alatt 70%-os Zoontje-keveréket, 
20%-os kevert takarmányt és 10% magot 
adok. Ezen felül az állatok hetente jog-
hurtot kapnak a takarmányhoz egy pohár 
1 kg takarmányhoz. Majd ezekhez jön-
nek még a kevésbé drága dolgok, mint a 
friss levegő és a tiszta víz. Ha az idő va-
lamennyire is kiereszt, kinyitom a dúcot, 
hogy a galambok kirepülhessenek és a 
szabadban ülhessenek. Ezek a dolgok az 
egészséges madaraknál arra szolgálnak, 
hogy jó legyen a vedlésük. 

Trichimonas ellen télen nem véde-
kezem, éveken keresztül ezzel nekem 
nem volt semmiféle problémám. A túl-
ságos takarmányozás az én véleményem 
szerint károsan hat, mert ettől az egyed 
lustává válik és a felkínált takarmányt 
optimálisan nem használja fel.

A tél az állatok számára a spórolós 
átmenetet képezi a takarmányozás és az 
energiaraktározás között. A természet a 
gyengéket ilyenkor kiszelektálja, a jókat 
pedig keményebbeké teszi. Az állatokat 
rá kell szoktatni arra, hogy kevesebbel is 
jöjjenek ki és hogy az élelmet a legjob-
ban használják fel. Ha az egyedet túltáp-
lálják és minden fellelhető pótanyaggal 
is ellátják, nem történik meg az optimá-
lis felhasználás. Az így táplált galambok 
a nyári kemény repülések alkalmával 
gyorsan kifáradnak és feladják a szol-
gálatot. Ennek oka lehet a téli helytelen 
gondoskodás, ellátás.

Több héten keresztül, mindenekelőtt 
januárban zöldséget és 10%-ban diétás 
takarmányt adok. Krumpli, sárgarépa, 
hagyma, répa, krumpli héj és más zöld-
ségféle hulladékát konyhai gépemmel 
összevágom és ezt összekeverem 10%-
os diétás takarmánnyal. Bizonyos idő 
múlva a galambok bőrszíne rózsaszín 
lesz, az egészséges galambok zsírjuk-
ból veszítenek. Izomzatuk kifejlődik és 
könnyű élelmezés ellenére jól érzik ma-
gukat, az ilyen takarmányozás mellett 
kissé lefogynak. Vannak olyanok, me-
lyek organizmusa nem tud ehhez a takar-
mányozáshoz alkalmazkodni, ezek hosz-
szabb kosárban töltött idővel felmondják 
a szolgálatot.

Sok tenyésztőnek a precízségben való 
hite megingott. Még jó néhány évvel 
ezelőtt néhány tenyésztő az én sikereim-
mel kapcsolatban így vélekedett: „Ne-
ked megvan a kellő eszközöd a galam-
bokhoz, csak nem árulod el.”

Egyik alkalommal nekünk csütörtö-
kön volt gyűjtésünk. A hőmérséklet me-
leg volt, a szél észak-kelet irányú és egy 
nehéz röptetéssel kellett számolnom. 
Szombaton a feleresztő helyen erős zi-
vatar volt, ezért el kellett tolni az indu-
lás idejét vasárnapra. A „tudósok” már 
győzedelmeskedtek: „Most három napig 
nem volt együtt a galambjaival, most 
majd meglátjuk, mi lesz”. A röptetés a 
várt nehézséggel zajlott le, az első ga-
lambok + 35°-os melegben szálltak fel, 
az ellenszél 1.000 m/perc volt. Én 19 ga-
lambot indítottam és ezek közül 18 díjat 
nyert, a díjazás a 2-al kezdődött. Azóta a 
velem kapcsolatos suttogás megszűnt.

A Kassel-i vásár után néhány sportba-
rát arról tudósított, hogy a felismerés és 
a metódus birtokában nekik sikerült a ga-
lambokat télen is egészségesen tartani. Én 
ezeknek a tenyésztőknek mindig ezt taná-
csoltam: „Ürítsd ki a hűtőszekrényt és a 
szemetesvödröt töltsd teli, aztán láthatod, 
hogy a természetben hogyan élik túl a 
telet az állatok. Akkor úgy neked, mint a 
galambjaidnak jobban fog menni.”

Egyszer aztán engem mégis félretettek 
néhány tenyésztő azt a tanácsot kapta 
(természetesen egy speciális prezentáció 
ajánlásával együtt), hogy a galambokat 
ősszel és télen 14 naponként ezzel kezel-
jék a légutak megbetegedése ellen. Ezt 
nagyon sok mestertenyésztő fel is hasz-

nálta, csak nem árulta el. Ehhez a témá-
hoz állatorvosok is véleményt mondtak. 
De én azt mondom, ennél rosszabbat az 
állatok immunrendszere kiépítése ellen 
nem is mondhattunk. Az immunrend-
szer – a természetes védekezés eszkö-
ze a betegségek ellen – ehelyett azzal 
építhető ki, ha a galambokat lehetőleg 
hosszabb időre, nyugton hagyjuk, hogy 
a saját, testi ellenállásuk kifejlődhessék. 
Antibiotikum is felhasználható, mert se-
gít a súlyos betegség megelőzésében, de 
annak gyakori és ellenőrizetlen – állat-
orvos nélküli – felhasználása zavarokra 
adhat alkalmat.

A tél a regeneráció és a természetes 
védekezés kiépítésének az időszaka. 
Ha száraz a galambdúc és jól szellőz-
tethető, akkor a galambok kevesebb 
takarmánnyal jönnek ki. A táplálkozás 
szigorú szabályozása elősegíti a helyes 
szelekciót az állatok között. Ennek a 
rendszernek a megfelelő kiépítése a 
legjobb minőséget hozza ki és a kö-
vetkező évre jól előkészíti a galambo-
kat. Azok az állatok, akiknél a vedlés 
problémát okozott, hiánnyal terheltek. 
Először egy hiányos vitalitást jelent 
náluk, az ilyeneket szelektálni kell. A 
túlméretezett takarmányozás és gyógy-
szerezés az állatokban mindig nyomot 
hagy. A jó tenyész- és postagalambokat 
melyek ezt testileg jelzik, nem szabad 
kiselejtezni. Idősebb tojók is hozhatnak 
világra a tavaszi- és nyári hónapokban 
jó, életképes utódokat. Sokak a tenyész-
tésben a mennyiségre helyeznek súlyt. 
Én büszkén mondom, hogy nálam feles-
legessé évente 50 vagy annál valamivel 
több galamb válik. Én mindig felteszek 
egy kérdést: „Mi számodra a jobb, hogy 
van neked 10 kétéves fiatal galambod és 
ezek közül a legjobbak 7 díjat nyernek, 
a rosszabbak 3-at, vagy neked csak há-
rom van, melyek közül egy 12., egy 11. 
és egy 10. helyezést ér el?”

Gyakran erre a kérdésre ezt a feleletet 
kapom: „Erre még eddig nem is gondol-
tam.” Az én tenyésztési tervem szerint, 
én nem akarok egy csomó, középszerű 
állatot tenyészteni, hanem kevés, de kü-
lönösen jó állatot és nekem elég az, ha 
évente két ilyen galambot tenyésztek ki, 
amelyeket senki sem előz meg.

Werner Grundel
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Tisztelt Magyar Postagalambászok!
Engedjék meg, hogy szak-

lapunkban nyilvánosan fejez-
zem ki köszönetem a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség 
tagjainak, hogy az Önök által 
megválasztott Bárdos István 
elnök úr személyesen tisztelt 
meg, a 91. születésnapom al-
kalmából! 

Bizonyítva ezzel, hogy ren-
geteg munkája – amely a hazai 
és nemzetközi szövetségben 
vállalt kötelezettségeiből fa-
kad – mellett is fontosnak tart-
ja, hogy köszöntse a hozzám 
hasonlóan magas kort megért 
több évtizedes tagsággal ren-
delkező sporttársakat. 

Torokszorító ÖRÖMET okozva ezzel.
Sok sikeres évet kívánok Önöknek! Azt is kívánom mindannyijuk-

nak, hogy hasonló kort éljenek meg s majd annak idején Önöket is egy 
BÁRDOS ISTVÁN-hoz hasonló Szövetségi Elnök köszöntse.

Tanácsolnám Önöknek, a Postagalambászok között eltöltött sok 
évtized alatt szerzett tapasztalatom alapján BECSÜLJÉK MEG AZT 
A NÉHÁNY SPORTTÁRSUKAT akik hajlandóak akár a saját ered-
ményességük rovására is szabadidejüket áldozni a POSTAGALAMB-
SPORTÉRT.

Tisztelettel: 
Barna Jenő 

a C-12-es egyesület tagja

Eladó!

Csiri Attila
20/460-5058
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A 29. tagszövetség Székesfehérvár és környéke 
versenykerülete eladja Mercedes típusú galamb-
szállító autóját.

Az autó adatai:
Műszaki paraméterek:
- gyártás éve: 1970.
- 5 638 cm3 hengerűrtartalom
- diesel üzemű
- 7,5 tonna összsúlyú
- 3,5 tonna pótkocsit vontathat
- műszaki érvényesség: 2013. április 26.
- fogyasztása: 19 – 21 liter között.

Galambszállítással kapcsolatos adatok:
- 2 600 db galamb szállítására alkalmas
- 32 db fix rekesz
- 60 db cserélhető rekesz elhelyezési lehetőség
- 1 db 200 literes szivattyús víztartály
- szlovák utakra szükséges matrica leolvasó rendszer
- Ha egyesület vásárolja, nincs átírási illeték és mentes a 
tachográf használata alól.

Az autó története:
A németországi Passauban helyezték forgalomba és az akkori leg-
korszerűbb körülményt biztosító felépítménnyel látták el (redőnyös, 
tetővilágító és ebbe épített nyitható tetőablakok, levegőbeömlő cső-
rendszer stb.)
2009-ben vásároltuk. Nálunk 30 000 km-t futott, a legcsekélyebb 
gond nélkül.

Műszaki vizsgákon hibátlanul ment át, kifo-
gástalan állapotú.

Eladás oka:
Vásároltunk egy új, 3.5 tonnás autót + pót-
kocsit, így szólóban 1 400, póttal 2 700 db 
galamb szállítására van lehetőségünk.

Irányár: 590 eFt 
(a felépítmény és az autó külön – külön is 

ér ennyit).

Bátor Antal
tel: 30/946-8309

e-mail: batorkft@invitel.hu

Halottaink

Értesítem a Sporttársakat, hogy Bata József 
sporttársunk 2012. szeptemberében elhunyt! 
Személyében a fegyverneki R-16 egyesület sok-
sok éven keresztül tevékenykedő elnökét veszí-
tette el. A római katolikus templomban megtar-
tott hamvasztás utáni gyászmisén a családon és 
rokonságon kívül az R-16 egyesület jelenlegi és 
egykori tagjai, valamint a környező egyesületek 
képviselői búcsúztak tőle!
Nyugodjon békében! Emlékét megőrizzük!

Hubai János

A Z-33 Egerbocsi Postagalamb 
egyesület mély megrendüléssel tu-
datja, hogy Balázs Norbert sport-
társunk 63 éves korában tragikus 
hirtelenséggel elhunyt. Úgyszintén 
búcsúzik sporttársunktól a Z-35 
Pétervásárai postagalamb egyesü-
let is ahol szintén tagságot váltott! 
Személyében egy fáradhatatlan 

mindig tettre kész szakembert, igazi profi galambászt 
és nem utolsó sorban egy humoros vidám embert is-
merhettünk meg! Galambász pályafutását igen korán 
kezdte testvérével Zoltánnal aki sajnos már korábban 
eltávozott a földi galambászok táborából. Több kerü-
letben versenyzett az élmezőnyben! Külföldön is volt 
lehetősége, pár évig galambászni egy teszttelepen!
Nagyon sok ismerőst szerzett országon kívül és a Ma-
gyar galambászok nagy többségét is ismerte!! Ezúton 
búcsúzik tőle az Egerbocsi egyesület, aminek alapító 
tagja és titkára volt!
Temetésén a közeli ismerősök mellett számtalan ga-
lambász vett részt és búcsúzott a kegyelet virágaival 
és galambjai föleresztésével!

Emlékét örökké őrizzük!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Hegyi László 
sárszentmihályi D-02 Egyesület tagja 51 éves ko-
rában elhunyt. Sírjánál a kegyelet virágaival és 
több galambász társaival vettünk tőle végső bú-
csút. Nyugodjon békében emlékét örökre meg-
őrizzük.

D 2 és G 11 tagsága
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Eredeti Német tenyészetemből röpposta sporttársi akci-
ós 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

***
Versenyzést szüneteltetem. Évek óta eredményesen szereplő állomá-
nyomból, galambok eladók. Vérvonal: főleg Jos-Ritye, illetve Jakab 
Sándor galambjai.
Hajdú Tibor 20/419-1101, 3933 Olaszliszka, Kazinczy u. 5.

***
Családi okok miatt első osztályú galambok sürgősen eladók. 
Tel.: 06-20/951-8365 este 8 után

***
Tisztelt Sporttársak!
Elmúlt 3 évben a 16-os Tagszövetségben kiválóan repülő galambjaim 
tavaszi tojásai olcsón elvihetők
Többszörös csapat dobogós, illetve többszörös röpcsoport + tagszö-
vetségi championok 20%-ban 3 év alatt 8-11 ezer dkm-et repültek.
Vérvonal: Desmet Matthyjs, Devrident.
Vajas Laci Magyar Mesterversenyző Tel: 30/217-2914

***
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Köszöntjük  
a január  

hónapban született 
sporttársainkat

B03 Ujházy Péter 80
A07 Káposzta János 79
Z20 Onofer László 79
P02 Kitulják Pál 78
N08 Gyurász Pál 77
L08 Bencze József 76
A43 Szabó József 76
H04 Vargyay István 76
R06 Csizmadia László 75
B03 Volek Győző 75
Z43 Bakos István 74
P05 dr. Bánki Gyula 74
H01 Berkes Lajos 74
G16 Ludván Zsolt 74
Z14 Nyulászi György 74
N14 Seres Gyula 74
Z14 Belányi István 73
R14 Hertelendy Csaba 73
B18 Jakab Károly 73
P08 Juhász Sándor 73

Z42 Kopcsó Ilona 73
K01 Sümegi József 73
A40 Kiss András 72
U04 Lantos József 72
A40 Palotai Gábor 72
C06 Tóth Ignác 72
Y01 Kovács György 71
R08 Jakab József 70
U18 Kucsera József 70
P17 Oláh István 70
B09 Prókai Csaba László 70
Z14 Tóth Zoltán 70
A32 Ács István 65
F18 Denk Ernő 65
E07 Fényszarussy Béla 65
E02 Horváth László 65
A38 Horváth Sándor 65
R01 Kollár József 65
C07 Németh György 65
B25 Ábel László 60

E03 Bacsa László 60
R02 Ferenczi Dénes 60
C12 Hegedűs József 60
C06 Nagy Gábor 60
Z30 Puskás József 60
S04 Vass András 60
R06 Csemány János 55
V19 Érsek Gyula 55
S08 Szabó András 55
E03 Ivanics Tibor 50
R17 Kuczik Imre 50
C25 Liebl Alfréd 50
C12 Nagy György 50
P13 Prcic Tomislav 50
P01 Rozsnyai Endre 50
F32 Shi Jin Jin 50
F09 Vámos Dénes 50
A56 Várbíró Zoltán 50
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