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Gondolatok a 2012. december 15-i parlamenti 
ünnepségekhez

Mottó: Gondolataim kristálytiszták, me-
lyek vízben nem oldódnak.

Gondolataimat szeretném megosztani az 
általam nagyra becsült galambász társada-
lommal – kapcsolódva a 2012. december 15-i 
parlamenti ünnepi nagygyűlésen elhangzott 
beszédekhez.

Először is elismerésemet és köszönetemet 
fejezem ki a Szövetség azon vezetőinek, akik 
erejük feletti munkájukkal profi módon szer-
vezték meg ezt az ünnepséget.

Megszervezték, idehívták a nemzetközi 
vezetőket, a hazánkat képviselő nemzetközi-
leg elismert galambászokat.

Külön ünnepi hangulatot adott az ünnepi 
ülésnek az, hogy ezt az ünnepséget a ma-
gyarok szent házában rendezték meg, ahol 
először is a magyarok imája – a Nemzeti dal 
hangzott el. Reményeim szerint elismerésü-
ket fejezték ki a nemzetközi prominens sze-
mélyek, de ez csendült ki az általuk elhang-
zott elismerő előadásaikból.

A 130 éves megalakulásunkat, kellő tiszte-
lettel köszöntötte a Nemzetközi Postagalamb 
Szövetség alelnöke, a Szlovák Postagalamb 
Szövetség elnöke a Szerb Postagalamb Szö-
vetség elnöke és a hazai meghívott vezető 
személyiségek is.

Nem hagyhatom ki, hogy Szövetségünk 
vezetése nevében – Bárdos István úr a Szö-
vetségünk elnöke a Nemzetközi Postagalamb 
Szövetség első számú alelnöke, hogy kellő tisz-
telettel köszöntötte a néhai ANKER ALFONZ 
húgát, abból az alkalomból, hogy ANKER 
nagymester nemzetközileg elismert munkát 
hagyott hátra számunkra, melyet, mint a Bibli-
át forgatják – még mai is – a leendő postaga-
lambász titánok. Ugyanakkor nemzetközileg is 
elismert szakirodalomnak számít.

Ezután az elismerő szavak után olyan ok-
levelek és egyéb tárgyak kerültek átadásra, 
melyeket a meghívott prominens személyek 
adtak át.

A meghívott vendégek közül a sportmi-
nisztériumi helyettes államtitkár hosszasan 
ecsetelte a galambok szerepét, és elismerését 
fejezte ki, hogy ez a nemes és szép sport „ösz-
szeköti a jobb és bal oldalt”.

Szinte egybehangzóan elismerésüket fe-
jezték ki sportunk nemes volta iránt a gödöl-
lői alpolgármester, a budapesti VII. kerületi 
alpolgármester, aki utalt a közeli jövőben 
megrendezendő Postagalamb Olimpiára, me-
lyet hazánk fog megrendezni.

Az ünnepség kiemelkedő színfoltjaként 
értékelem Gyulai József előadásait, melyet 
mondhatnám egyes előadóművészeket is 
megszégyenítő formában adott elő.

Befejezésként pedig mi is lehetett volna 
más, mint a Szózat.

A galambászatot kellően nem ismerő em-
berek, de talán eme nemes sportot lekicsinylő 
mondások azt a meggyőződésemet erősítik, 
hogy nincsenek tisztában a galambok kultúr-
történetével.

Nos akkor kezdem egy kis kultúrtörténe-
ti kitekintéssel abban a reményben, hogy a 
tisztelt galambász társadalmat nem untatom 
túlzottan írásommal.

Már az óegyiptomi civilizációban is ko-
moly szerepük volt a galamboknak. Feljegy-
zések / írások megemlítik az izraeli szokáso-
kat, a görögországi történéseket, hogy milyen 
szerepet töltöttek be a galambok a római kul-
túrában, a kereszténységben.

Ezt ünnepi előadásában Gyulai József 
megemlíti, de el is szavalja Assisi Szent Fe-
renccel kapcsolatos csodálatos versét a ga-
lambok közös kapcsolatáról.

Vegyük sorba:
Kultúrtörténeti kitekintésként, először is, 

hogy a galamb háziasítása a közel-keletről 
indult. A sumérok i.e. 3000 táján vették bir-
tokba a Tigris és az Eufrátesz által közrefogott 
termékeny területet, ahol később Babilon vi-
rágzó birodalma jött létre. Ebben az időben 
a Sumér kultúrában a gyorsröptű galamb a 
király dicsőségét is szimbolizálta. Pl. megem-
lítik a galamb fészekre hívó hangját, melyet 
síró hangként említenek, így akad nyelven a 
„summatu” azaz a kesergő elnevezést. Nem 
csak a galambok hívó hangjára figyeltek fel, 
hanem felismerték a szirti galamb jó tájéko-
zódó képességét is. Amikor a hajósok tájé-
kozódni akartak távoli vizeken a szárazföld 
távolságáról/irányáról galambokat engedtek 
fel, melyek nyomban a száraz föld felé vették 
útjukat.

Az egyik meghívott vendég is utalt az 
özönvíz történetére, hiszen már a sumér mi-
tológiából is ismert, de Noé történetében 
megemlíti, aki az esőzések elmúltával hollót, 
majd háromszor galambot engedett ki a bár-
kából. Harmadszorra a galamb volt az, amely 
egy olajággal tért vissza a csőrében.

De tovább folytatva i.e. 5000. körül a 
Tigris és az Eufrátesz vidékéről származó 
agyagleleteken is galamb látható, melyek 
egyértelműen az anyaistennőt a kísérő álla-
tokat jelenítik meg. Tehát a galamb szerepe 
már ekkor felértékelődött és idővel „a magna 
mater” azaz a „nagy anya” szent állataiként 
tisztelték a galambot. A magna mater egyik 
alakja a görög mitológiában tisztelt földanya 
„Gaia istennő”

Ott vannak a galambok az óegyiptomi ci-
vilizációban ie. 3000-ből vagy a gemnikai 
masztajában ie. 2300-ban is szerepük van a 
galamboknak. Szerepük van a vallástörténe-
tekben is, mint pl. az ókori Izraelben galamb 
áldozatokat mutattak be az Úrnak templomá-
ban. De nagyon kedvelte a galambokat maga 
Heródes király is.

A zsidó teremtéstörténetben a galamb az 
Isten szellemének szimbóluma, melyet később 
átvettek a keresztények is. A Szent lelket fe-
hér tollú galambként ábrázolják. A babiló-
niai Talmudban pl. „Isten lelke galambként 
lebegett a vizek felett”. A talmud szerint Isten 
kedvenc madara a galamb volt.

De folytassuk: Görögországban a szirti 
galamb már régóta honos, hiszen Homérosz 
Odüsszeiájában már a galambok szerepéről ír.

A római kultúrában a galamb nemcsak 
isteni szimbólum volt, (a szépség, tisztaság, 
erénység, hűség jelképe) hiszen ekkor már a 
galambot futárszolgálatra is használták, de 
maguk a római katonák is polgári célokra 
egyaránt.

A kereszténység európai kultúrtörténetében 
az antik jelentéstartalmán túl vallási, teológiai 
és művészeti irányzatok témájává vált.

A négy evangélium közül a legrégebbiben 
Márk evangéliumában olvashatjuk, hogy 
Isten szelleme galamb képében szállt le Jé-
zusra, amikor János megkeresztelte a Jordán 
folyó vízében.

A szózat így hallatszott az égből „Te vagy 
az én szeretet Fiam benned telik kedvem” – 
Mk.1.11. de Máté evangéliumában is olvas-
ható Mt.3.16. Az Újszövetségben mi is jelké-
pezné Isten szeretetét – mint a galamb.

Tovább folytatva vallástörténeti szempon-
tokat:

Jézusnak a Szentlélektől való fogantatá-
sát is a galambbal hozták összefüggésbe. A 
középkori ábrázolások szerint Jézus foganta-
tásakor a Szentlélek galamb alakjában száll 
Máriára.

A Szentek legendáiban is többször találko-
zunk olyan eseményekkel, ahol Isten akaratá-
nak megfelelően nem az angyalok, hanem a 
galambok szerepelnek.

Ha tovább folytathatom pl.: Assisi Szent 
Ferencről is számos legenda kering, hiszen 
többek között értett az állatok nyelvén és 
prédikált nekik, de különféle ábrázolásokon 
elsősorban galambok társaságában.

Szent Ágoston a galambokról azt írta „igen 
békeszerető, nem rabol, nem gyilkol, nem tépi 
szét áldozatát”. A kereszténység szimboliká-
jaként az emberi lelket is fehér galambbal 
azonosítják.

Az európai néphitben, majdnem minden 
nemzet hagyományában nyomon követhető a 
csodálat a szinte mágikus tisztelet a galambok 
iránt. A galambok szerepe a gyógyításban így 
Pliniusnál a galambvér, Lambert leírásaiban 
a későbbi középkorban is.

„Galenus” roppant mód ajánlja pl. a ga-
lambhúst a naplopóknak és így tovább de je-
len vannak a Grimm mesékben is.

Térjünk vissza a közeli múltba a katona ga-
lambok jelentőségéhez:

Már 946-ban Olga kijevi hercegnő 
Iszkorosztyent a Drevljan várát ostromolta, 
azonban az ostromlottak makacsul tartották 
magukat. Majd a támadók visszavonulásuk 
előtt az egyik hadvezér javaslatára galamb-
nak a lábára égő zsineget kötöttek, mely 
berepült a védők várába, ott a zsúpszalma 
és nádfedeles faházak valósággal lángba 
borultak. De tovább folytathatnám a hírvivő 
galambok történetével is. Hiszen országunk-
ban kis mértékben I. István király idejében 
felhasználták a galambokat hírszolgálatra. 
De fokozódott a hírvivő galambok szerepe a 
francia-porosz háború után más hadvezetés 
részéről is. A francia példa az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia hadvezetőségét is komolyan 
kezdte foglalkoztatni 1884-ben.

Szerepet játszottak a galambok a második 
világégésben is, de jelentős szerephez jutot-
tak a kriminalisztikában is. A kémszolgálatra 
alkalmas galambokat pl. a németek tenyész-
tették ki.

Szerkesztette: Szabó Ferenc
Forrás: Különböző szakirodalom
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XXXIII. Postagalamb Olimpia Nyitra Szlovákia
Az idő könyörtelen tempója elhozta a napot, amely minden postaga-

lambot szerető tenyésztőnek ünnepi gondolatokba öltözteti a szürkeál-
lományát. Minden postagalambász nemzet túljutván az ORSZÁGOS 
kiállításán kasszát készítve latolgatja ez idáig a vélt vagy valós esélyeit. 
Némi változást plusz-mínuszban a STANDARD galambok rangsoro-
lása eredményezhet, hiszen teljesen más kultúrában élő szakbírálók 
hivatottak pontozni, értékelni, eldönteni. Még akkor is, ha pontok és 
pontozás mikéntje behatárolt. Mely nemzetek galambjai, galambászai 
léphetnek a képzeletbeli dobogóra. A sport kategóriákban merőben más 
a helyzet a galambok kész tényekkel, eredményekkel koefficienssel ér-
keznek, esetükben kizárólag az Olimpiai sorrend felállítása – kihirde-
tésében merülnek ki a teendők. Hogy kinek-kinek mit hoz a konyhára 
2011-2012 versenyeredményeket összevetve rövidesen megtudjuk.

A magyar galambok beérkeztetése a Sportszövetségbe, egy kivétel-
től eltekintve rendben, időben megtörtént.

A január 24-én a galambok 8 órára tervezett indulása szűk órával 
csúszott. Az időjárás valamint az útviszonyok Nyitráig ideálisnak vol-
tak mondhatóak. Megérkezvén Nyitrára Kálazi László az Olimpián 
bíráló sporttársunknak azonnal, az ilyenkor szokásos Bírálói eliga-
zításra kellett mennie. A magyar galambok átadása-átvétele 12 óráig 
rendben megtörtént. 

Az FCI standján elhelyeztük a magyar reklámanyagokat. Rövid 
felfedező útra indultunk Szirmai József úrral. Meglepetve konstatál-
tuk, hogy számos helyen még üres pavilonok várták, hogy belakják 
őket. Ezt követően a szálláshelyeinket felkeresve némi tisztálkodás 
és pihenő után visszatértünk a kiállítás helyszínére, ha lehet, hát első 
kézből értesüljünk a mindeközben zajló bírálatok végeredményéről, 
kiemelten a magyar galambok eredményeire kiéhezve.

Több időt volt módunkban eltölteni a kereskedők pavilonjában az 
eredményekre várva. Sokkal tájékozottabbakká váltunk ezáltal. A 
csarnok zárásakor még nem tudtunk semmit, Hegedűs István annyit 
tudott meg, hogy nemrégen még tartott a bírálat. Majd az összesítések 
és az eredmények számbavétele folyik.

Visszacsúszkáltunk a szállásunkra. Történetesen a három napban a 
hatalmas parkolókban szinte mindent jég, jég és jég borított. Az utcán 
csúszósra fagyott hó. Nagy kár, hogy erre nem terjedt ki a rendezők 
figyelme. Szálláshelyünkön összeverődtünk a földszinten a hatos szo-
bában és kitűnő hazai borok és élelmek fogyasztása mellett sikerült 
jókedvre derülni. Szóba kerültek a hazai versenyformák, kiemelten a 
csapatverseny hovatovább tarthatatlan megléte. 

Konklúzió: mindaddig míg ezen forma uralja a versenyeinket, fe-
lesleges időtöltés a sport kategóriákban díjakra áhítozni az olimpián.

A lengyelek, csehek, szlovákok és németek olimpiai eredménye-
ikkel többször borzolták a kevélyeket. Sebaj, holnap minden minket 
foglalkoztató kérdésre megfelelő választ kapunk a végleges olimpiai 
katalógusból.

Ránk virradt az olimpia első hajnala. Az utunk a hatos szobába ve-
zetett ismét Hegedűs István a bírálói bizottság elnöke tudtunkra adta 
a nemzetek összesített végeredménye standard kategóriában 1. Szlo-
vákia, 2. Németország, 3. Lengyelország, 4. Magyarország. No és a 
sport kategóriában Szabó Géza HU 11-OL-07004 hím 7. helyezése 
jelenti számunkra a legjobb eredményt. A kedélyek megnyugodni lát-
szottak, utunk a galambok kiállítási pavilonjába vettük.

A ketrecekben lévő galamboktól 60 cm-re kifeszített szalag vá-
lasztott el, ezt Budapesten 2011-ben tapasztaltuk. No lássuk az ered-
ményeket: induló létszám, helyezés stb. Képzeljenek el egy 25 x 15-
ös lapot amelyen apró betűvel volt szinte minden feltüntetve. Azon 
nyomban elment a kedvem az erőlködéstől, hogy kihámozzam, hon-
nan, mennyi galambot engedtek, helyezés stb. Ez egy olimpián meg-
engedhetetlen, még akkor is, amikor a világ recesszióban vergődik 
per pillanat. A mi olimpiánkon 2015-ben kizárt, hogy ilyen elfuserált 
ketreckártyák legyenek hadrendbe állítva. Nem tudtam meg ki kezde-
ményezte a ketreckártyák ilyen előállítását.

Kíváncsiságomnak eleget téve többször felkeresetem a kiállítási 
pavilont délelőtt, délben és délután egy-egy ketrecsor előtt 6-8-10 
embert láttam maximum. Volt olyan érdeklődő benyomva a szalagot 
közelebb kívánt kerülni az alig láthatóhoz. A sorok elején ülő őrök 
azonnal jelezték, hogy ezt itt most nem lehet. Legfőbb szempont a 
biztonság, ezt értem, megértem, de a többit nem.

Mivel a kínaiak nem foglaltak pavilont, hiányoltam az extra kivi-
telezésű könyveiket. Láss csodát, a Pipa gondozásában 381 oldalon 
kiváló minőségű galambfotókkal, galambászokkal találhatjuk szembe 
magukat. Mindezt 5 euróért. A De Duif belga Olimpic Special 2013-
as kiadványa és a Herbotsék hasonló tartalmú kiadványa (2 euró) úgy-
szintén elnyerte valamennyiünk tetszését. Fel is tankoltam néhányat 
az itthon maradottaknak vásárfiaként.

Oostendében, Dortmundban nagyságrendekkel nagyobbra volt 
tárva a kapu. Többen nem jöttek el Nyitrára. A földrajzi közelség és 
a valamelyest konszolidált időjárás nem feküdt keresztbe az utazási 
kedvnek. Körülbelül 70 magyar sporttárssal találkoztam a végcél és a 
főszereplő a XXXIII. Olimpia megért ennyit.

Kis túlzással megfordult a kilométerórám az egész napos helyvál-
toztatástól. Mígnem a Szlovák kiállítás galambjait felkeresve a Buda-
pesti III. Közép Európa Kupán látott ketreckártyák köszöntek vissza. 
Semmi nem gátolta a tájékozódásom.

Késő délután visszacsúszkáltunk Konrád Jánossal a szálláshelyre 
kiadós tisztálkodás, némi pihenő után 19.00-kor az ilyenkor beveze-
tett ismerkedési estre indultunk. Az esten több FCI verseny díjainak 
átadására kitűnő alkalom kínálkozott. Bárdos István Sportszövetsé-
günk elnöke, és mint FCI sportügyi alelnök az FCI Világbajnoki és a 
Londoni olimpiai verseny díjait adta át. Míg José Tereso úr társasá-
gában Juraj Kurek úr a Szlovák postagalamb Sportszövetség elnöke 
az egyéb díjakat. 

Khaut Antal asztaltársamat nem lehet vádolni mosolygós szószá-
tyárkodással, mégis midőn a Londoni verseny magyar győztesét hív-
ták a pulpitusra elmorzsolt a jobb szájzug mentén egy mosolyt. Gra-
tulálunk Khaut Antal úr!

Itthon természetesen néhányan fanyalognak. Kik is ők valójában? 
Magától értetődik, akik addig még nem jutottak el egy ilyen egész 
Európát magába ölelő versenyre, akár csak küldeni tudnának. Úgy 
vélem a szőlőnek még mindig az a baja…

Nézzünk utána az eredményeknek az olimpiai sport kategóriában.
Lengyel sporttársaink 12 díjat nyertek a 24 sportkategóriában kiírt 

díjból, a többin a fennmaradó 20 állam galambászai osztoztak. Azaz 
nem egészen. Szlovákia 3, Németország 3, Hollandfia 2, Csehország 
1, Franciaország 1, Itália 1 és Portugália 1 díjat nyert. Egy szóval 
a lengyel sportbarátaink visszatérően uralják Európát, uralják a pos-
tagalambász világ legnagyobb eseményét az olimpiákat is. Csak a 
magyar eredményeket véve alapul mentesen minden szimpátiától egy 
galambot, illetve eredményét.

Szabó Géza: HU-11-OL-07004
dátum helység km eng. g.. hely. Coeff..

2012.04.28. Budaörs 163,97 7673 3 0,60
2012.05.05. Tata 201,09 7181 3 0,60
2012.05.11. Móvár 277.17 6 786 1 0,20
2012.05.26. Brno I. 345,98 4211 2 0,47
2012.06.23. Győr I. 252,75 795 3 3,77

totál km: 1 240,95 coeff:. 5,65

Megtanulható a két összesítésből 7-8-10 ezres induló létszám alatt 
reménytelen az első háromba bekerülni. Okuljunk a saját hülyesé-
günkből. 28 tagszövetség van ebben a tenyérnyi országban addig, 
amíg egy csodálatos kezdeményezés a Budapest Bajnokság kétszeri 
újrakezdéssel is hamvába hullt. Az ok: Budapest három kerülete és a 
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Kolumbia nem tudta betartani egy év múltán 
az általuk létrehozott, kialkudott verseny-
program folytatását. A fő probléma, talán ma-
gyar specialitás: ki, hol lakik? Mikor honnan 
fúj a szél, mikor legyen a start?

Kis toleranciával a Dunakanyar, Eszter-
gom, Kolumbia és a Budapest I, II, III tag-
szövetség együtt versenyzésekor több mint 
15-20 ezer galamb indulhatna utanként dur-
ván 40 km-es átrepüléssel számolva. Na per-
sze szükségeltetik ezen irgalmatlan galamb 
mennyiségben „egy galamb” amelyik évente 
három-négyszer az első tízben képes repülni. 
Ha, és amennyiben ez létrejönne vélhetően 
lenne esélye magyar galambnak az olimpián 
fényes sikerre.

Gombamód szaporodnak a klubok, kerü-
letből egyesületek jobbra-balra vándorolnak, 
nincs stabilitás. Németország 40-50 ezer, 
Lengyelország 50 ezer taggal rendelkezik, mi 

kb. 5200-al, ebből durván 3200-3400 a ver-
senyző. Arányaihoz mérten kétharmad annyi 
tagszövetséggel „járjuk az utat, a macskakö-
ves utat”. Ha már emberben, istenben nem 
hiszünk, van egy mentőöv. Jelesül a számok, 
ezekben ritkán csalatkozik az ember. 

Feladva az értelmetlen rágódást, testben, 
lélekben az olimpia ünnepélyes gálaestjére 
léptünk be 19 órakor. Nagyon kellemes, sze-
met gyönyörködtető látvány fogadott.  

Az est összességében jól sikerült. Viszont 
a díjkiosztó része frenetikus élmény volt. Ha 
visszagondolok, most is kiráz a hideg.

Reményem Budapestre, az olimpiánkra az 
alábbiakat átörökíthetjük. Minden kategória 
első, második, harmadik díjazottját dobogó-
ra invitálták és a nemzeti himnusz protokoll 
taktusait megannyiszor lejátszották az elsők-
nek. A lengyel himnusz taktusait a termet 
feszítő büszkeséggel és emelt hangon énekel-

ték, annyiszor hallottuk, szinte megtanultuk. 
Nem az orruk alatt motyogtak valamit, mint 
a 130-ik éves évfordulónkon a magyarok or-
szágházában. A világ egyik legszebb nemzeti 
imádsága a magyar himnusz dallamvilága. 
Legyünk rá nagyon-nagyon büszkék.

Sokat fogunk polémiázni, hogy eredmé-
nyesek legyünk, remélem, csak arról mi lehet 
a kitörés mikéntje. Ha ezt 2015-re megtalál-
nánk, az maga lenne az Úr eljövetele.

Köszönjük a Szlovák postagalambászok-
nak, élükön Juraj Kurek úrnak, hogy összes-
ségében egy jó olimpiát rendeztek. Minden 
magyar olimpikon olimpiai résztvevő fogad-
ja gratulációmat.

Száraz György

Kelési problémák
Itt a március, kezdődik a tenyész szezon! 
A márciusi cikkben arra keresem a választ, 

hogy miért nem kel ki a megtermékenyített 
tojásból a fióka.

Normál körülmények között is kb. 5 %-os az 
embrionális mortalitással számolhatunk, ami 
elfogadhatónak számít. Ez azt jelenti, hogy 
100 megtermékenyített tojásból 5 „befullad”. 
Ha ennél nagyobb a fiókák elhalási százalé-
ka, mindenképp keresni kell az okokat!

Érdekes tény az, hogy ha nem kel ki a fióka 
a tojásból, galambász berkekben azt tartják, 
hogy ennek a paratífusz az oka, de valójában 
ez csak alig 5 %-át teszi ki az eseteknek.

Ahhoz, hogy megértsük a legfontosabb 
okokat, a keltetés idejét 3 szakaszra kell 
osztanunk: 
 a tojások lerakásának időpontjától szá-

mított 4. nap,
 4-14 nap közötti időszak,
 14 naptól a kikelésig.

Az első fázisban 3 lehetséges oka lehet az 
embriók elhalásának:

1. genetikai rendellenességek,
2. embrionális sérülések,
3. környezeti anomáliák.

Genetikai rendellenességek gyakrabban 
fordulnak elő, ha a tenyészpár tagjai idősek, 
túl közeli rokonságban állnak egymással, ill. 
ha alultápláltak. Ez utóbbihoz tartozik, az 
E-vitamin, az A-vitamin, a B-vitaminok és a 
D3-vitaminhiány, a mangán, cink és a szelén 
hiánya a szervezetben és ebből fakadóan a 
tojásban.

Ebben az időszakban a fejlődő embrió rend-
kívül érzékeny a rezgésekre, a vibrációra.

Ez alakulhat ki, ha:
 az agresszív hímek a fészekben vere-

kednek, zavarják egymást,

 a madár a külső élősködők miatt sokat 
vakaródzik,
 maga a galambász túl gyakran néze-

geti a tojásokat,
 a tojó vagy a hím a láb ízületi beteg-

ségében szenved és a fájdalom miatt sokat 
fészkelődik.

Emiatt fontos, hogyha tojásokat akarunk 
szállítani pl. csere céljából, akkor ne ezt az 
időszakot válasszuk!

A helytelen, nem megfelelő hőmérséklet 
(túl hideg, túl meleg), a rossz szellőzés is a to-
jások károsodásához vezethet! Ha rossz a fé-
szektányér, a benne használt alomanyag nem 
kielégítő, nem szellőzik megfelelően a tojás.

A 2. fázis a leghosszabb szakasz, mégis 
ebben a szakaszban a legkisebb az esélye an-
nak, hogy meghal az embrió.

Okok a következők:
1. rossz tápláltsági állapot,
2. fertőzés.

A tojásrakás ideje alatt, a tojó nem megfe-
lelő tápláltsági állapota csökkenti a tojások 
beltartalmi értékét, amely a fejlődő embrió 
elhalásához vezethet.

A tojás és így a fejlődő embrió kétféle úton 
fertőződhet:

1. A tojó fertőzött, így a petefészken 
vagy a petevezetőn keresztül fertőződik. 
Salmonellosis, ornithosis, E. coli fertőzés, 
Staphylococcusok, circovírus, aspergillosis 
fertőzheti az embriót.

2. A tojáshéjon keresztül történik a fertő-
ződés.

Hajlamosító tényező lehet, ha a tojáshéj 
vékony vagy torz, pl. Ca hiány esetén, vagy 
repedt, mert sérült. A fertőződés lehetőségét 
fokozza, ha a tojáshéj bélsárral szennyezett.

A 3. fázisban a kelés idején lehetnek 
problémák.

A túl magas hőmérséklet és/vagy ala-
csony páratartalom nehezíti a kikelést, 
mivel a tojáshéj, ill. az alatta lévő hártya túl 
kemény és száraz lesz. Ezt nehezen üti át a 
fióka, a kelés elhúzódik, a fióka kimerül és 
kiszárad. Ezek a „ragadós fiókák” általában 
ha kikelnek maguktól vagy akár a galambász 
segítségével az első 24 órában elpusztulnak.

Ideális a 20-25 C° közötti hőmérsékleti tar-
tomány és a 70%-os páratartalom!

Mit tudunk tenni, hogy a megtermékenyí-
tett tojásokból minél több fióka kikeljen?

 Kerüljük, a szoros rokontenyésztést,
 a tenyészállatokat, főleg a tojókat kel-

lőképpen készítsük fel a szezonra, takarmá-
nyozzuk őket megfelelően,
 figyeljünk a fészektányérok higiéniájára,
 biztosítsuk a megfelelő hőmérsékletet 

és páratartalmat, pl. a kelési fázisban gyak-
rabban fürdessük a galambjainkat.
 Ha mindent kiküszöböltünk és nem 

javul a kelési ráta, kérjük állatorvosunk se-
gítségét!

A tojások boncolása, bakteriológiai vizsgá-
lata sok hasznos információt adhat!

Kérdéseiket és tapasztalataikat a megújult 
www.galambpatika.hu oldalon várja és ered-
ményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász
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Egy legenda személyes emlékei 
100 éves Louis Janssen

2012. augusztus 5-én ünnepelte századik 
születésnapját Louis Janssen, az egyik testvér 
a híres Janssenokból aki Arendonkban Bel-
giumban él. Számomra ez ismét jó alkalom 
volt, hogy Arendonkba menjek, mint mindig 
az elmúlt 40 évben, amikor Louis születés-
napját ünnepelte. De ez alkalommal más volt, 
mint az összes korábbi évben. A látogatás 
ebben az évben ugyan Arendonkba, viszont 
nem a világhírű cím Schoolstraat 6. szám alá 
vezetett. Louisnak van egy új otthona. Kór-
házi tartózkodása után Louis most egy gon-
dozó házban él. Az egészsége sajnos romlott 
az elmúlt évben, így most szükség van sajnos 
a 24 órás felügyeletre is.

Idén április 15-én látogattam meg Louist 
az első alkalommal ebben az új környezeté-
ben. Együtt Chris gazdasszonyal, aki 1979 
óta volt a „jó lélek” a házában.

Roberttel aki az elmúlt tizenegy évben 
volt a felelős a galambokért, gyűrűzte őket 
és tisztán tartotta a helyüket. Bementünk a 
házba. Majdnem négy órán keresztül tartott 
a látogatásom. Amikor elváltunk, Louis kiál-
tott egyet gyorsan Chrisnek, és elmondta neki 
egy kívánságát. Chris pedig nevetve továbbí-
totta nekem. „Louis azt mondja, több mint 40 
éve jössz rendszeresen hozzá és testvéreihez, 
de sosem hoztad még el a feleséged. A 100. 
születésnapjára kéri, hogy hozd magaddal a 
feleséged is” - mondta Chris. Természetesen 
azonnal igent mondtam. Szóval augusztus 
elején a feleségemmel mentem, hogy meglá-
togassuk Christ és Robertet. Két óra múlva 
pedig együtt mentünk Louishoz az idősek 
otthonába. A kávé és sütemény után újra be-
szélni kezdtünk a régi szép időkről. 

A régi szép idők nekem 1971. október 
7-én kezdődtek. 

Azon a napon én három másik postagalamb 
tenyésztővel utaztam Belgiumba. Mi egy ga-
lambot akartunk választani egy tenyészetből, 
de nem sikerült. Így egy kicsit csalódottan in-
dultunk haza. De aztán megláttam egy táblát: 
„Arendonk 7 km”

Röviddel azután, úgy döntöttünk, hogy 
mi elmegyünk Arendonkba a Schoolstraatra. 
Egyszer a Janssen testvérek háza előtt áll-
ni: ez volt a vágyunk. Egy kicsit később le-
parkolt az autóm a Schoolstraaton. Ahogy 
a házat néztük a nappaliban megmozdult a 
függönyöket és valaki integetett, hogy sze-
retné, hogy bemenjünk. Mint kiderült, ez volt 
Louis. Az oldalsó ajtón keresztül mentünk be 
a házba az udvaron át. De egy kicsit kellemet-
len érzésünk volt, mert azt mondták, hogy két 
nagy, vad kutya őrzi a házat. A lakásban volt 

a „véreb”. Ez volt Jef Pücky nevű kis keve-
rék kutyája. A nappaliban ültünk le. Sör, kávé 
vagy víz? – kérdezte Louis. A normál sor-
ház, szerényen berendezett volt. Itt találha-
tó néhány karosszék a testvéreknek. Arrébb 
egy kanapé a szoba közepén pedig egy asz-
tal négy székkel. Elkezdődött a beszélgetés 
galambokról – az idő pedig csak repült. Öt 
bátyja és egy nővére lakott a házban, abban 
az időben a Schoolstraaton. Körülbelül két 
óra múlva elbúcsúztunk és hazaindultunk. Az 
út tele volt tapasztalattal.

Ez a váratlan látogatás Arendonkban volt az 
oka számomra annak, hogy egy héttel később, 
hogy meglátogassam a testvéreket. A fogad-
tatás barátságos volt mindenki részéről. Jef, 
69 éves az ő keverék kutyája „Pücky” a kana-
pén feküdt. Jef rögtön azt mondta: „Egészsé-
gesen kell tartani a galambokat. Találja meg a 
megfelelő gyógynövényeket, és a galambok 
ezt megköszönik.” Jef nem volt annyira kö-
zeli kapcsolatban a galambokkal, mint a test-
vérei Adriaan, Karel és Louis. De azért ő is 
részt vett a velük kapcsolatos dolgokban. Vic 
66 éves, ő volt az a testvér, aki ügyelt arra, 
hogy soha ne kerüljön közelebbi kapcsolatba 
a galambokkal. Adrian, 65 éves, a legfon-
tosabb galambtenyésztő a Schoolstraaton. 
Ő csak ült a székében, nagyon csendes volt 
és tartózkodó. De hamar észrevettem, hogy 
Adriaan a feje a testvéreknek, mert a testvé-
rek minden alkalommal, amikor a párosítá-
sok és értékelésekről beszéltek őt említették. 
Irma nővér, 62 éves, mindig gondoskodott 
a testvérek jólétéről. Az első naptól kezdve, 
különleges barátságot éreztem Irma iránt. Ő 
mindig vidám, és gondoskodott, vigyázott a 

100 éves Louis Janssen
(a képen balról jobbra)

Schlagbetreuer Robert, Erich Bartsch, Louis Janssen és Haushälterin Chris
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testvéreire sok szeretettel. A látogatókat min-
dig itallal kínálta és ő volt a jó lélek a házban. 
Louissal jól el tudtam beszélgetni. Ő értette 
meg a legjobban a kevés és keverék német 
tudásomat mindannyiuk közül. Louis is részt 
vesz a galambokkal kapcsolatos munkákban. 
Ő írta a ring kártyákat és az ő feladata volt 
a költségvetés is. A legfiatalabb családtag a 
Schoolstraaton Karel ő, 58 éves. Mindenki 
Charlesnak hívta, és vele együtt volt teljes a 
Janssen testvérek csapata. Vele szintén egy 
kicsit nehezebb volt a kommunikáció. Irma 
kávét és tortát hozott nekünk. Miután egy 
tanulságos délutánt töltöttem náluk hazain-
dultam. De én nem akartam, hogy az egyik 
legyek a több ezer közül.

A padlás
Látogatásról látogatásra a testvérek és 

Irma felé is egyre jobb ismeretség és barát-
ság alakult ki. Néhány látogatás után már úgy 
éreztem magam, mint a család barátja. Szó-
val például később a padláson megláthattam 
a galambokat is – egy élmény volt. A bejárat 
nagyon kicsi, az ajtók nagyon alacsonyak 
és keskenyek. Közvetlenül az ajtó mellett a 
baloldalon ültek a galambok. A közepén egy 
fából készült rács volt és mindkét oldalon 
a felső és az alsó cella egy fa ajtó. Adriaan 
mondta, hogy a galambok helye sötétebb egy 
kicsit, és így nagyon csendes. Minden ga-
lambnak megvan a helye így nincs féltékeny-
ség. Adrian azt mondta: „a galambot kell 
megvásárolni és nem egy papírt ami neveket 
és számokat tartalmaz”. Ezért a Janssen ga-
lamboknak nincs is hosszú nyilvántartásuk, 
Adriaannak nagyon jó memóriája volt. Egyik 
galamb a másik után, és mind tudta. A Stier 
63, a fia az öreg Merckx 67, és az ő fia a fia-
tal Merckx 70, a Witoger 65, Geeloger a 67, 
a Scherpe 68, Oude a világos 69, a Roodger 
stb. Minden galambért egy tenyésztő szíve 
gyorsabban ver. Sok galamb volt világos ko-
vácsolt, kevés sötét kovácsolt, kék és vörös.

1979-ben, jött Chris gondozóasszony a 
Schoolstraatra. Ő látta el az egész családot. 
Ebben az évben Chris 7:30-tól 16:00 óráig 

mindig Louis mellett volt. Ő volt a 33 évig a 
jó lélek a háztartásban.

Ugyanebben az évben 1979-ben Victor el-
hunyt.

Amikor 1980-ban látogatóba mentem 
Louis elém jött az udvaron, és azt mondta, 
hogy Irma nem jól van.

Irma sírt, amikor bementem hozzá a szo-
bájába, és azt mondta: „Ma találkozunk az 
utolsó alkalommal.” Aztán hívta a bátyját, és 
azt mondta: „Azt mondta, Adriaan: hozz két 
fiatal galambot fentről, ez az én elválási aján-
dékom.” Ugyanezen éjjel Irma meghalt és én 
ugyanazon a héten újra Arendonkba mentem, 
ezúttal sajnos temetésre.

Ugrás 1976-ra
1976. november elseje volt és ünnepnap. 

Így elmentem meglátogatni a testvéreket. 
Miután beszélgettünk a nappaliban, átbeszél-
tük a párosításokat a következő évre, felmen-
tünk a padlásra. Amikor beléptem a özvegyek 
közé, észrevettem, hogy a bal felső részen 
van egy fiatal galamb. Mondtam Adriaannak: 
„Ez a régi Merckx.” „Igen” volt a válasz. 
„Te tudnál választani közülük?”, Kérdeztem. 
„Igen” mondta Adriaan. „Merckx már idős 
de itt van Velo is. Döntsd el, hogy Velo vagy 
az öreg Merckx.” Én úgy döntöttem, a fiatal 
Velo. Adriaan is elmondta, hogy jó döntést 
hoztam. Ez a tojó volt párban Shon Oude 
Lichten-el. Az évek alatt, nekem nagyon jó 
utódokat hoztak. Ettől a pártól származik pél-
dául, a Heinz Abbenhaus az „Mütterchen”, 
vagy Manfred Tihen der „Klumpfuβ” 1980-
ból. Bár Adriaan kezei remegtek a galambok 
értékelésében ez sohasem jelentett akadályt.

Adriaan 1981. márciusában meghalt. 
Egész életében mindig ott volt a galambok 
mellett. Most Karel volt hogy továbbra is 
segítette Louist a galambokkal. Karel tudta 
megtiszteltetés számunkra, hogy fenntart-
ják Janssen galambokat. Ő nevelte többek 
között Raket 76, Täubin 019 is, miattuk sok 
galamb hoz kiemelkedő utódokat. A híres ga-
lambok ezután Chantilly, a Schalie-Blue és a 
Kék Winter Jonge. A korai 1990-es években 
a reptetés leállt. De ez nem volt hatással a 
Janssen galambok hírnevére. Éppen ellen-
kezőleg, néha az volt a benyomásom, hogy 
a számos Janssen – Kenner, önjelölt műértő 
van. Erre volt egy példaértékű találkozásom 
is 1984-ben. Egy látogatásom alatt Louis és 
Karel arról számolt be, hogy a kedvenc ma-
daruk Oude Geeloger 74 már nem termékeny. 
Felajánlottam, hogy a madarat megmutatom 
egy olyan tenyésztőnek Németországban, 
aki azt állította, hogy mindent tud a Janssen 
testvérekről és ismernek minden Janssen 
galambot. „Mutasd meg a galambot amit 
hoztál, és megmondom, hogy van-e köze a 

Janssenekhez.” – mondta nekem. Odaadtam 
neki a Oude Geeloger 74 a kezébe, de az ő 
ítélete helytelen volt! A Geelogerrel akkor 
maradt némi idő az állatorvosra is. A diag-
nózis az állatorvosnál is ugyanez volt, sajnál-
tam, hogy nem tud már termékenyíteni. Ami-
kor visszamentem a testvérekhez elmondtam 
a vizsgálat eredményét. Aztán Louis azt fe-
lelte: „Ez egy kedvenc madár, szóval ő meg-
kapja az én kenyeremet, és marad nálunk”. 
Ezután kapott egy saját voliert, ahol két évig 
volt egyedül, sok tojót és hímet hagyott maga 
után. Az 1990-es évek elején halt meg.

Mi a következő lépés?
1996. március 5-én halt meg Karel Janssen. 

Louis egy olyan időszakba került, hogy dön-
tenie kellett, hogy meg tudja-e tartani a ga-
lambokat. A végén, a döntés egyértelmű volt: 
„Amíg tudom etetni galambokat és amíg a 
Schoolstraaton élek, addig továbbra is lesz-
nek galambjaim.” Sok száz látogatást tettem 
minden évben Arendonkba. „Gyere csak, 
amikor akarod, vagy ha galambot akarsz 
venni!” A korai 2000-es években, Louisnak 
már egyre jobban nehezére esett a galambok 
ellátása. Robert segített neki tisztítani a ga-
lambok helyét és megetette őket.

A 99. születésnapján, Louis még min-
dig jó egészségnek örvendett. Egyedül élt a 
Schoolstraaton, Chris és Robert segítségével. 
De sajnos Louis 2012 elején kórházba került, 
és ebben az időben nagyon lefogyott. Az élet 
a nagy lakásban egyedül már nem volt elkép-
zelhető, úgyhogy Louis most már egy idősek 
otthonában él Arendonkban. A fali képek 
és trófeák ugyanúgy ott vannak, ahogyan a 
Schoolstraaton voltak. Itt a híres karosszék is 
és számos közös fotó amelyeken Louis sport-
társsakkal együtt szerepel.

A Janssen galambok élni fognak
2012. május 13-án a Janssen fivérek el-

adták a galambjaikat. Nincs több galamb 
Schoolstraat 6. szám alatt, az ajtó zárva ma-
rad, és nem lesznek látogatók az udvarban, 
csak a csend marad. Már csak az emlékek él-
nek és a sok boldog óra maradt a testvéreknek. 
Én remélem, hogy Louis még sokáig élvezi 
majd a nyugdíjba vonulását. Chris, Robert és 
én megállapodtunk abban, hogy meglátogat-
juk Louist amikor csak lehetséges.

És ahogy a sors akarja… ugyanazon a na-
pon, amikor minden a madarat eladtak aznap 
repült először az én Janssen unokám Janssen 
–Vogel den 1.

Tehát ahogyan a Toni van Ravenstein által 
készített film címe is mondja:

„A Janssen galambok tovább élnek.”
Fordította: Kruzslicz Anita

Die Brieftaube 48

A leghíresebb cím a postagalamb 
sportban:

Arendonk, Iskola utca 6. Belgium
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Kérdések Alfred Bergerhez
Karl Theissen (Krefeld) kérdezi 

Berger urat, hogy a galamboknak ved-
lés idején melyik a legjobb étrend, mi-
lyen friss napi ásványi anyag és a ved-
lési adalékanyag készítmények optimális 
kialakítása érdemes ilyenkor? A vedlés 
most végéhez közeledik. Mi a helyzet a 
további ellátásokkal tavaszig? Milyen 
élelmiszerellátás az, ami most ajánlott?

Alferd Berger:
Ez nagyban függ attól is, hogy a pá-

rosítás lezajlott-e. Aki inkább télen te-
nyészt annál később lesz a vedlés. A 
testreszabott vedlés lefedi a kínálatot, 
hogy mik a fő tápanyagok tenyésztésnél. 
Ezért hívtam fel a figyelmet néhány év-
vel ezelőtt az optimalizált keverékekre 
tenyésztésnél és vedlésnél!

A tenyésztésnél fontos, hogy sok te-
nyésztő adagolja a galamboknak a ki-
egészítéseket ősszel tökéletesen, és a 
még további kiegészítő takarmányokkal 
az anyagcsere rendben lesz és a galam-
bok így első osztályú teljesítményt tud-
nak nyújtani, kiváló állapotban. A jelen-
legi egyesületi bajnok Wolfgang Roeper 
azt mondja még a vedlés enyhítésére 
ajánlható a szerves foszfor is. Ma ez va-
lójában a legfontosabb megállapítás: a 
sikeres teljesítmény titka a sportban is 
az, hogyha a galambok a téli időszakban 
is optimális ellátást kapnak. 

Vedlés alatt a galambok elég nagy ter-
helésnek vannak kitéve – még mindig 
emlékszem egy cikkre, amelyben a szer-
ző rámutatott azonban arra, hogy a ved-
lés nem betegség – az állatoknak viszont 
fontos az optimalizált takarmányozása 
ezalatt és közvetlenül a vedlés után is. 

Ha a galambokat párosítjuk és később 
a fiataloknál, vagy a vedlés idején is, op-
timalizáljuk egyszerűen táplálást. Igen, 
ezt ajánlom, sőt, még csak nem is válta-
ni a klasszikus téli étkekről. Nagyon jól 
bevált az 5 és 10%-ban a hántolatlan zab 
keveréke. A galambok mindig fáradtak 
ilyenkor, de nem szednek magukra feles-
leges súlyt, ami aztán tavasszal gátolná a 
tenyésztést vagy a tréningezést. 

A szintén hántolatlan rizs nagyobb 
méretben akár 25%-os arányban, vagy 
még nagyobban is 
jól bevált. Bár ez 
első ránézésre egy 
kicsit drágább, az 
én tapasztalatom az, 
hogy minden esetben 
sokkal jobb, mint az 
árpa! A takarmány-
fogyasztás optimali-
zálva a keverékekre 
mindig jelentősen 
kisebb a galambok-
nál! Remélem, hogy 
mindenki számára 
világos, hogy az egy-
oldalú táplálás hiá-
nyokhoz vezethet! A 
sokrétű tápanyagokat 
tartalmazó keverékekben megtalálható az 
értékes szójabab, ideértve egy nem túl kis 
részét a vetőmagoknak, valamint a repce 
és kender, nem túl sok részben szénhidrát-
ok – a gabona tételek, mint a búza, árpa, 
kukorica, köles, cirok. Ezek még télen is 
biztosítják azt, hogy a galambok mindig a 
legjobb formájukban legyenek. 

Tehát úgy gondolom, hogy különösen 
télen, sőt azokban az időszakokban amik 
a pihenőidők közé tartoznak, állandóan 
tartani kell a belső vitamin adagot az op-
timális kondíció megtartása végett. A hi-
bákat nagyon nehéz kijavítani tavasszal!

Ez az egyik dolog, és nem is beszélve 
arról, hogy a tömör etetés, amely szán-
dékosan kis mennyiségű ételt jelent, de 
sokszínűen összerakva, biztosítja, hogy 
a galamboknak megfelelő legyen az 
emésztése.

Ez a fajta etetés kisegíti azokat a folya-
matokat amelyekhez a kis adag élelmi-
szer jobban használható. Így lehet tenni 
az év minden időszakában is és így extra 
erőfeszítések nélkül tudunk tenni a ga-
lambokért és így azok hosszan megőrzik 
a jó kondíciójukat. 

Az előző évben a öreg és a fiatal ga-
lambjaimat elkülönítettem amíg a ved-
lés tartott. Utána már hagytam, hogy a 
párok találkozzanak havonta egyszer 
egy hétre. Remélem, hogy ebben az 
évben jobb lesz a vedlés, és tekintettel 
erre 2013-ban nagyobb hajlandóságot 
fognak mutatni a hazatérésre. Mit gon-
dolsz? 

Alferd Berger:
Ez a későbbi elválasztás a „szeretet-pá-

rosítás” formájában alapvetően nagyon 
jó. Én korán még szeptember végén vagy 
október elején teszem ezt, mert a vedlés 
nagyon későn ér véget. Az én tojóim haj-
lamosak arra, hogy összepározzanak, de 
amikor kizárom őket a dúcból már nem 
ez a helyzet. 

A párosítás után a hímek minden má-
sodik héten vagy második hétvégén ket-
tő-négy napra vannak együtt párjaikkal. 
Ennek az az előnye, hogy a hímeknek 
kevesebb takarmányt kell adni. A tojók 
maradnak a tojásokkal hosszabb idő-
szakra.

A párosítások télen és tavasszal gyak-
ran lehetővé teszik a jó pár költést. Ta-
pasztalatom szerint így nyáron gyorsab-
bak. De hogy hogyan tudnak repülni még 
gyorsabban azt el sem tudom képzelni. 

Viszont ez a párosítási mód intenzíven 
biztosítja azt, hogy kevesebb probléma 
lesz a tojók között.

Fordította:
Kruzslicz Anita
Brieftauben 49
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A38 Gödi PGSE 2012. évi eredményei

Sajgó István vagyok, 37 éves, Gödön élek 
feleségemmel, Évával és 8 éves fiúnkkal, 
Ádámmal. A galambokkal 37 éve ismer-
kedtem meg, édesapám révén beleszülettem 
a postagalamb sportba. Édesapám, Sajgó 
István Sárospatakon él, és galambászkodik 
kisebb-nagyobb eredménnyel 1964 óta. 
1993-ban az Észak II. kerületben rövidtávú 
csapatbajnokságot nyert. Ő ültette belém az 
állatok és a galambok iránti szeretetet, édes-
anyám szerint a „hülyeséget”. 

Önállóan galambászkodni 2008-tól kezd-
tem, mikor Gödre, családi házba költöztem 
családommal. Itt ismerkedtem meg a köze-
lemben lakó Határi Jánossal, Jani bácsival, 
atyai jó barátommal, többszörös egyesületi 
és kerületi bajnokkal. Ő volt az aki megis-
mertetett a profi postagalambászattal. Jani 
bácsi Potári Károly tanítványa volt, járt 
többek között a Janssen testvéreknél, R&X 
Verstraete-nél, Norbert Normannál, a Natural 
tenyésztelepen, valamint angliai galambá-
szoknál is. Galambja 1995-ben standard ka-
tegóriában a Hollandiában megrendezésre 
kerülő olimpián a 21. helyezést érte el. Taná-
csokkal, galambokkal, és rengeteg önzetlen 
segítséggel támogat a mai napig is. Ezúton 
köszönöm a sok segítséget és remélem, hogy 
még sokáig fogunk együtt galambászkodni!

Másik nagy patró-
nusom Kancsár Fe-
renc, akit édesapámon 
keresztül egy berepült 
galamb kapcsán is-
mertem meg, és aki az 
évek alatt kiemelkedő 
képességű galambok-
kal ajándékozott meg. 
A képen látható test-
vérpár nagyszülei is 
Kancsár galambok. A 
mai világban amikor 
ember embernek far-
kasa ritkaság az ilyen 
segítőkész és nagy-
vonalú ember. Ő a 
szó szoros értelemben 
sportember és sport-
társ. Megragadom az 
alkalmat és köszönöm 
a támogatást!

Nagyon örülök, 
hogy 2011. után 
2012-ben is sikerült 

a fiatalok bajnokságán kívül megnyerni az 
egyesületi bajnokság valamennyi formáját. 
Tagszövetségben az utolsó utakig a dobogó-
ra jutás lehetősége is előttem állt, de végül 
is a 8. helyen zártam az évet. Középtávon a 
tagszövetségi 3. helyre sikerült felkapasz-
kodnom. 

2012-ben a galamboknak a hazatérés során 
meg kellett küzdeniük hőséggel, szembe- és 
oldalszéllel, alkalmanként zivatarokkal, a 
győzelemhez nem volt elég az észak-nyugati 
szelek hátán hazavitorlázni. 

A galamboknak meg kellett mutatniuk, 
hogy mi rejtőzik a génjeikben, milyen rendít-
hetetlen akaraterővel rendelkeznek és ezért 
is nagyon örülök az elért eredményeknek és 
bízom benne, hogy a 2013-as év sem a sze-
rencsés vitorlásokról fog szólni. 

Végül, de nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni feleségemnek a türelmet és a 
segítséget és remélem, hogy a továbbiakban 
is elnézi őrült hobbimat!

A képen látható két galamb testvérpár, akik 
gyönyörű és rendkívüli eredményekkel ara-
nyozták be galambászatomat. Ahogy mon-
dani szokták az ilyen galambokért érdemes 
postagalambászkodni. 

A 97369 KKH 2 év alatt 24 út 24 helyezést 

ért el. 2011-ben a tagszövetség legjobb egy-
évese, 2012-ben általános távú tagszövetségi 
champion 1. Az 57. Országos Postagalamb 
kiállításon „D” sportkategóriában 5. 

A 97370 KKCSH 2 év alatt 21 helyezést 
ért el. 2012-ben általános távú tagszövetségi 
champion 3. Az 57. Országos Postagalamb 
kiállításon „H” sportkategóriában 9. 
A38 egyesületi rövidtávú csapatbajnokság

1. Sajgó István 20 h. 470,87 p.
2. Határi János 14 h. 263,20 p.
3. Petényi György 12 h. 223,70 p.

A38 egyesületi középtávú csapatbajnokság
1. Sajgó István 20 h. 733,40 p.
2. Petényi György 10 h. 266,70 p.
3. Határi János 10 h. 254,20 p.

A38 egyesületi hosszú távú csapatbajnokság
1. Sajgó István 15 h. 705,66 p.
2. Simó György 9 h. 401,29 p.
3. Határi János 7 h. 264,87 p.

A38 egyesületi általános távú csapatbajnokság
1. Sajgó István 58 h. 1987,93 p.
2. Simó György 30 h. 887,83 p.
3. Határi János 31 h. 782,27 p.

A38 egyesületi sprinttávú csapatbajnokság
1. Sajgó István 44 h. 841,75 p.
2. Határi János 2. cs. 24 h. 376,78 p.
3. Határi János 1. cs. 20 h. 335,24 p.

A38 egyesületi fiatalok általános távú csa-
patbajnoksága

1. Határi János 27 h. 516,07 p.
2. Tóth Sándor 16 h. 272,11 p.
3. Zászlós Christopher 4 h. 213,03 p.

A38 egyesületi általános távú champion 
bajnokság, hímek

1. Sajgó István            HU-10-06-97369 H
 12 h. 429,87 p.
2. Sajgó István            HU-10-06-97370 H
 10 h. 326,37 p.
3. Sajgó István            HU-10-06-97407 H
 8 h. 311,15 p.

A38 egyesületi általános távú champion 
bajnokság, tojók

1. Horváth Sándor           HU-09-26-09274
 4 h. 158,39 p.
2. Határi János             HU-10-06-97539 T
 4 h. 131,82 p.
3. Petényi György            HU-09-D215178
 4 h. 109,34 p.
A 2013-as versenyszezonra minden sport-

társnak erőt és egészséget kívánok!
Sporttársi üdvözlettel!

Sajgó István
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Szlovák Derby és Maraton Klub (MDKS)  
2012. évi bajnoka: Janda Lubomír

Nochta István (Megyercs, Calovec 
SK.) sportbarátom invitálására léptem be 
2010-ben az MDKS (Maraton Derby Klub 
Slovakia) versenyzői táborába. Az első évet 
30., a második évet 6., az idei évet 3.-ként 
zártam. Útról-útra az eredmények tanulmá-
nyozása közben figyeltem fel Janda Lubomír 
galambjainak szédületes teljesítményére. A 
tavalyi évben ezek a galambok némelyik úton 
magasan túlteljesítették versenytársaikat, 
azonban a Kieli versenyen mégis valami köz-
becsúszott és így Bartakovics Zoltán állhatott 
a dobogó tetejére. Az utak többségében pl.: 
hét küldött galambból hatot országos élben 
stoppolt úgy, hogy fél órán belül érkezett a 
hat galamb. A tavalyi Oostendén (1123,375 
km) országos első díjat stoppolt reggel 7óra-
kor majd el kezd esni az eső. 10 óra előtt pár 
perccel eláll és fél órán belül még 4 galamb 
érkezik mind 10%-on belül. Az idei évben ott 
folytatta, ahol tavaly abbahagyta. Egyéni dí-
jak és csapat első helyezések. Most már figyel 
minden út előtt a felkészítésre és szinte ellen-
állás nélkül a bajnoki dobogóra léphet. Ösz-
szesen 40 galamb található a dúcában. Vele 
való beszélgetéskor Nochta Istvántól (MDKS 
és Magyar Maraton Klub összekötő) kértem 
segítséget a tolmácsolás miatt.

- Kérem néhány mondatban mutat-
kozzon be a Magyar Postagalamb Sport 
olvasóinak, mondjon pár mondatot a csa-
ládjáról, polgári foglalkozásáról és hogyan 
került kapcsolatba a postagalambászattal.

- Ľubomír Janda a nevem, 49 éves vagyok, 
postagalamb tenyésztéssel 15 éves koromtól 
foglalkozok. Ez az időszak sajnos többszörös 
megszakításokkal járt (tanulás, katonai szol-
gálat, munkám – 30 éve a Belügyminisztéri-
um alkalmazottja vagyok.) Ezeknek ellenére 
mindig volt akarat bennem, hogy galambokat 
tenyésszek, aminek ékes bizonyítéka az is, 
hogy a mai dúcom, amelyikből 2008 óta ver-
senyzek, már az ötödik. A 2008-as évek előtti 
időszakot nagyon fontosnak tartom a tapasz-
talatok az elméleti tudás és a saját állomá-
nyom kipróbálása miatt, de főleg azért, mert 
kerestem a saját utamat, hogy tuladonképpen 
milyen típusú versenyek a számomra meg-
felelőek. Ami biztos hátteret jelentett szá-
momra, örömmel közlöm, hogy a családom 
teljes támogatásával rendelkezem, ezért nagy 
köszönet jár nekik, galambjaim nagy örömet 
szereznek családom minden tagjának.

- Janda úr, galambjai kiváló teljesítmé-
nye alapján hogyan értékeli az idei baj-
nokságot? 

- Mivel az MDKS bajnokságában sike-
resnek érzem magam, a versenyzéssel meg 
vagyok elégedve. Mikor a „1230“-as tojóm 
a 2009. évi Aacheni versenyről győztesen 
tért haza, az MDKS újságjában nyilatkoztam, 
hogy minden éven legalább egy alkalommal 
szeretnék a „dobogón“ állni – lényegtelen 
hogy milyen kategóriában. Ez a kívánságom 
az utolsó négy év alatt teljesült 21-szer, azért 
mondom bátran, hogy ezekben a versenyek-
ben megtaláltam a helyem. Nemcsak a díjak 
fontosak számomra, hanem a versenyzés 
is magában. Nagyon jónak tartom a 4 ver-
senyt kéthetenként, ezért a dúcomban nincs 
szükség sok galambra, és így a galambászat 
anyagilag is sokkal olcsóbb. Minden egyes 
verseny számomra galambászati ünnepet je-
lent, mivel péntektől-vasárnapig fantasztikus 
relaxban tart, amit a kerületi versenyzésnél 
nem élhetek át.

- A Maratonos utakon már évek óta az él-
vonalban versenyez, szeretnénk a Magyar 
galambászok számára megtudni, hogy ga-
lambjait milyen vérvonalakból tenyésztet-
te és milyen versenyzési formát alkalmaz? 
Mennyire számítanak a rokontenyésztés, 
illetve a keresztezés szempontjai?

- Galambjaimat hagyományos kímélős 
módszerrel versenyeztetem. Erőnlétük, vita-
litásuk, jó pszichikai állapotuk alapján kerül-
nek kosárba hímek-tojók egyaránt, ebben az 
esetben nyilván kis motivációt jelenthet a fé-
szekállapot. A törzsekre sosem fektettem nagy 
hangsúlyt. Számomra az a fontos, hogy a ga-
lamb elődei 800 km fölötti versenyeken kiváló 
eredményeket produkáljanak. Mostanában is 
ezzel rendelkezek, olyan galambokat keresek, 
amik nemzeti versenyeken C, E kategóriában 
csúcsot repülnek. Az én állományom lényegé-
ben 3 tojón alapszik. A „1230“ (1. Ász 2009, 
1. Aachen, 3. Kiel) testvére „1212“ (2. Liege 
2008) és a közös unokatestvérük „1213“ (1. 
teljesítménydíj 2010, 1. Oostende 2011). Ezek-
nek a tojóknak azonosak a nagyszüleik. Az 
utódokat ezekből a tojókból rokontenyésztem, 
majd keresztezem a behozott galambokkal, és 
újra rokontenyésztem a 1212+1213+1230-as 
vonalra. Ezzel a módszerrel neveltem a Liege 
2011 győztes galambomat is, (2 órás előnyel 
nemzetközileg is első!), Kiel 2012-győztes, 
a Kiel 2012: 2. díjas, és a Nordhorn 3. díj és 
3. Ász galamb. A behozott galambokat próbá-
lom keresztezni az említett „vonalon“ kívül 
is, amiből sikerült nevelnem a „1805“-öst, aki 
2012-es szezonban – 2. Ász galamb, Nordhorn 
2. díj, és a „1808“-as Liege 2. díj.

A tenyésztési formát nem tudom megmonda-
ni, hogy melyik a legjobb, de egy biztos, és ez 
meggyőződésem, hogy csak olyan galambokkal 
kell foglalkozni, akiknek az elődei stabilan csú-
csokat repültek, mert csak jóból lehet tartósan 
kiváló eredményt szálló utódokat tenyészteni.

- Kis létszámú galambot tart, mennyi fi-
atalt gyűrűz évente, és milyen szempontok 
alapján selejtez? A Maraton utakra meny-
nyi idős korban küldi a versenyzőket.

- Általában 40 db galambot teleltetek át. 
Betegségekre fogékony galambot már a fé-
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szekből eltávolítom, és ezt a szempontot a 
későbbiek során is figyelembe veszem. A 
párosításokat március 21-e körül kezdem és 
többnyire kb. 20-25 fiatalt gyűrűzök 7-9 olyan 
párosításból, amit egyrészt az eredmények 
alapján végzek, másrészt viszont a ráérzésem 
szerint állítok össze. A szelektálást „segíti“ a 
magasfeszültségi vezeték, ami a dúcom köze-
lében van, ezen kívül a ragadozók, – persze ez 
nem mindig reális, – és néhány saját tréning 
út 10-100 km-ig. Áttelel kb. 15 fiatal, akik 1 
évesen részt vesznek a kerületi programban 
tréningképpen. Ha szükséges és úgy ítélem 
meg, 1-1 db részt vesz a maratoni versenyen 
is. Ennek alapján küldtem egy 1 évest Oosten-
débe (1123 km - 6 napig tartott a verseny) a 
galamb 6%-ba érkezett, tudni kell, hogy előtte 
két héttel sikeresen repülte az Oldenburgi ver-
senyt (825 km 16%). A legeredményesebbnek 
az 1 éveseim közül a „2105“-ös tojót tartom, 
aki 2. díjat szállt Kielből.

- Tudjuk, hogy nagyon fontos a galam-
bok egészségének és a kondíciójának meg-
tartása. Milyen módszereket alkalmaz a 
gyógyszerezés-vitaminozás terén? Az etetés 
nagyon fontos a megfelelő kondíció elérésé-
hez, illetve a forma időzítéséhez. Tudjuk, ha 
a galamb egy szezonon belül elveszti a for-
mát, ezt visszaállítani nem lehet. Márpedig 
a csúcsteljesítmény eléréséhez erre szükség 
van. Ha egy megerőltető versenyen, vagy 
sérülés, esetleg az úton szerzett betegség mi-
att elveszti a galamb a formát, elégségesnek 
tartja az egészség és a kondíció visszanyeré-
sét a jó teljesítmény eléréséhez?

- Először is a külső-belső féregtelenítést, 
majd ezt követően a kötelező paramixo oltást 
elvégzem az évad elején. Versenyidőszakban 

a gyógyszerezést a szabadon kapható és min-
denki által ismert szerekkel végzem lehetőleg 
közvetlenül a hazatérések után. Odafigyelek 
arra, hogy változtassam a gyógyszereket, 
nehogy a betegséget okozó mikrosejtek el-
lenállóak legyenek, vagyis kialakuljon a re-
zisztencia. Nagyon fontosnak tartom az elekt-
rolit, vitamin és ásványokkal való ellátást a 
versenyzés, tenyésztés és vedlés szezonban. 
Nagy hangsúlyt fektetek a takarmány össze-
tételére és minőségére – az egész évben. A 
higiéniát szintén a fontosak közé sorolom, 
dúcom naponta takarítom, versenyszezonban 
2-3-szor is. Tiszta helység pozitívan hat nem 
csak a galambokra, hanem a tenyésztőre is. 

A forma kérdésében nehéz nyilatkozni. A 
Maratonos galambnál biztosan a legnagyobb 
egyensúlyt az egészség biztosítja, a megfe-
lelő motiváltság, tájékozódó képesség, a jó 
fizikai és pszichikai kondíció együttesen, va-
lamint adottság a gyors regenerálódáshoz. Az 
a véleményem, hogy a galamb elsősorban a 
fejével nyer, illetve azzal, ami benne lezajlik. 
Ezért a versenyre való alkalmasság kiválasz-
tásánál ezek a szempontok nálam az első he-
lyen állnak. 

- A versenyeredmény esetében Ön az egyé-
ni, vagy a csapat díjaknak örül inkább?

- Megnyerni egy versenyt két galambbal pld. 
a 4%-ban, ez megható, de nem annyira emlé-
kezetes, mint egy csúcshelyezés egyéniben, 
klubban, nemzeti, vagy nemzetközi értékelés-
ben. Erről nagyon sokáig megemlékeznek és 
beszélnek. No de a bajnokságban legkívánato-
sabb a győztes csapat az első háromban!!

- Mi a véleménye a Magyar Maraton 
Klub és a MDKS közös útjairól?

- MDKS és MMK közös munkáját nagyra 

értékelem és úgy veszem, mint a legmagasabb 
fórumot a közép-európai terepen. A közös 
nemzetközi kiértékelés bebizonyította, hogy 
a maratoni versenyeken a dúcok elhelyezése 
nem sok „vizet zavar“. Respektálom a tradí-
ciót, amin az MMK alapszik, de szerintem 
érdemes volna foglalkozni a verseny prog-
ram kibővítésével 3-ról 4 versenyre, ennek 
értelmében átdolgozni a kiértékelést lebont-
va minden versenyre. Véleményem szerint ez 
a lépés egy új impulzus lenne a nemzetközi 
Maratonos együttműködésnek nemcsak a 
szlovák és magyar tenyésztők között.

- Végezetül egy kellemetlen téma: milyen 
tanácsot tudna adni Ön a MDKS vezetésé-
nek, hogy a Kelet-Szlovákiai Maraton ked-
velők is értelmet lássanak a versenyzésben 
és minél nagyobb létszámban rakodjanak 
az utakra?

- Kelet-Szlovákiában a Maratonos versenyek-
nek erős gyökerei vannak, és biztosan vannak ott 
jó galambok is, de mivel az MDKS nem „zóná-
zik“, a keleti galamboknak nincs esélyük, mert 
a távok náluk 200-300 km-rel hosszabbak. A 
helyzet hasonló, mint Magyarországon a Pannon 
Maraton Klubbal. Így hát alakítottak egy hosszú 
távú klubot reggeli eresztéssel, és itt versenyez-
tetik a galambjaikat.

- Köszönöm a riportot, úgy érzem sok 
hasznos információt és tenyésztési-ver-
senyzési tanácsot kaptam Öntől, köszö-
nöm Nochta István sportbarátomnak a 
tolmácsolást. 

Búcsúzóul kívánok magam és a Magyar 
Maratonos sporttársaim nevében további 
eredményes versenyzést, ehhez szerencsét, 
egészséget, erőt és kitartást!

J. Varga Attila
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Konferencia a postagalambokért

Az elmúlt két-három éve ismét arra tö-
rekedtem, hogy tapasztalatokat szerezzek 
a külföldi és hazai történésekről a postaga-
lambsportban.

A lehetőségeimhez mérten részt vettem 
minden jelentős rendezvényen itthon és kül-
földön.

Próbáltam összehasonlítani nemzeti ered-
ményeinket, értékelési rendszerünket, szer-
vezeti felépítésünket. A saját tapasztalataimat 
egyrészt közreadtam interjúk, nyílt levelek 
formájában. A visszajelzésekből és a számos 
eredményes tenyésztő látogatásakor kapott kép 
alapján úgy gondoltam, hogy talán érdemes 
lenne valami közös gondolkodásra késztetni 
egyre „korosodó” tagjainkat, vezetőinket.

Az ötlet megvalósítása, az időpontok 
egyeztetése után létre jött.

Kiemelt fontosságúnak éreztem, hogy 
1975. után ismét a magyarok rendezhetik 
meg a XXXIV. Postagalamb Olimpiát 2015-
ben Budapesten. Ezért is esett a választásom 
a Bárdos István Szövetségi elnök mellett a 
háromszoros olimpiai bajnok Peller József-
re, és mint korábbi szövetségi szakelőadóra 
Horváth Károlyra, továbbá a korábbi kiemelt 
rendezvényeink tudósítójára Pintér Lászlóra.

A meghívottak között elsősorban a Hajdú 
Tagszövetség vezetőit, élversenyzőit, a Sza-
bolcs Tagszövetség vezetőit, élversenyzőit, 
az Észak-kelet Tagszövetség vezetőit és él-
versenyzőit szólítottam meg.

A konferenciabeszélgetés Debrecenben az 
Új Inkognitó vendéglátó és kulturális hely-
ségben tartottuk.

Úgy gondoltam, és mint utóbb kiderült jó 
gondolat volt az alábbi vitaindító témakör.

A szövetségünk elnökének az alábbi kér-
déseket tettem/tettük fel:

a. milyen feladatok várnak a szövetségre a 
2015. évi XXXIV. Postagalamb Olimpia ren-
dezése okán?

b. milyen tapasztalataid vannak az FCI tag-
országok olimpiai felkészültségében?

c. milyen versenyprogramok szolgálnák 
leginkább a sikeres magyar szereplést???

d. kategória alsó-felső határon álló verse-
nyek?

e. sok vita hallható a Magyarországon ki-
alakított (sokak szerint) idejétmúlt csapatver-
seny értékelési rendszerben, mit tesz a szö-
vetség a változtatásért?

f. taglétszám megtartó intézkedések?

Gondolom ezek a kérdések mindegyike 
foglalkoztatja a szövetségi, a helyi egyesü-
leti vezetőket és természetesen remélhetem, 
hogy az egész tagságot.

Mivel az előzetes megbeszélésen azt kér-
tem, hogy ez alkalommal ne legyen „tabu 
téma”, örömmel számolok be arról a tényről, 
hogy Bárdos elnök tartotta ezt. Nagyon jól 
felépített, közérthetően számolt be mindarról 
az eredményről, gondokról, amelyek jelen 
vannak a sportunkba. Felelős vezetőként ki-
merítően beszélt mindenről.

Nekem nagyon jó volt Tőle hallanom, 
hogy az általam is régen feszegetett bajnok-
ság, annak értékelései ezer sebből véreznek. 
Hallhattuk, a szövetség minden ésszerű fel-
vetésre fogékony.

A Tagszövetségek hatáskörében vannak a 
Tagszövetségi versenyek, amelyeket az Or-
szágos Versenyszabályzatban rögzítettek sze-
rint kell lebonyolítani. 

Érdekes gondolatok kerültek felszínre a 
hatáskörök tekintetében, a Tagszövetségi 
„vagyon”, a területi beosztások változtatásá-
nak lehetőségeiről. Központi gyűjtőhelyek, a 
szabályok betartása, lehetőségeinkről.

Ugyancsak hallhattunk állásfoglalást a baj-
noki rendszer hibáiról, mint. Pl. az általános 
bajnoksági forma hátrányairól, itt érdemes 
figyelni a kényszer miatti lemorzsolódásról, 
a költség tényezőkről stb.

Az Olimpiák mindig felszínre hozták és 
hozzák a hiányosságainkat. Míg a koncent-
ráltan olimpiai beállítottságú nemzetek a 
galambok „alá” szervezik, a versenyprogra-
mokat mi erre szinte semmilyen gondot nem 
fordítunk. Pedig a mi galambjaink legalább 
olyan jók, ha nem jobbak, mint bármelyik 
európai ország galambjai.

Az alapvető gondot ott lehet látni, hogy míg 
„ellenfeleink” szakosodtak, mi nem egyfor-
mán becsüljük galambjaink eredményét. Hogy 
érthető legyen, nálunk nem olyan értéke, meg-
becsülése van egy rövidtávú, egy középtávú, 
vagy hosszú távú bajnok galambnak és tulajdo-
nosának. Kissé a ló túlsó oldalán lovagolunk.

Mi szeretjük évenként váltogatni a fel-
eresztési helyeket, azok távolságát az éppen 
önös érdekek miatt.

Mi is van az FCI kategóriáknál? A hozzáál-
lás a kivitelezés ezer helyen el van gáncsolva.

Nem „lehet” 100-150 km-ről versenyezni, 
mert onnan a galamb „hazalát”. 

Valóban? Mi van az olimpia bajnokok 
esetében. (Külföldi a példám) Aki olimpiai 
bajnok az a csúcs az Ő galambját keresik, ve-
szik, reklámozzák. 

Természetesen ez minden kategóriára ér-
vényes, de megfigyelhető lényeg, olyan ver-
senyprogramban vesznek részt, amelyik a 
galamb állományuknak a legjobb. 

Ezért vannak, klubok, azonos érdekközös-
ségek.

A legfőbb szempont a GYORSASÁG, nem 
a pontverseny.

Most itt van a következő két év, fel lehetne, 
fel kellene készülni a Budapesti Olimpiára.

A taglétszám megtartására, növelése na-
gyon nehéz feladat, a szövetség a most ér-
vényben lévő korkedvezményeken túl nem 
tud további kedvezményeket biztosítani.

A felkért két előadó Peller József, aki há-
romszoros olimpiai bajnok és Horváth Károly 
korábban szakelőadója a szövetségnek na-
gyon őszintén és korrekten adott tájékoztatást 
mind arról a technikai, tenyésztési, felkészí-
tési feladatokról, amelyek mindenki számára 
érthetővé tette mit kell tenni az eredményes-
ségért. Saját példák sorolásával, tapasztala-
tokkal élményszerűvé tették a beszélgetést. 
Valóban nem volt tabu téma, minden kérdés-
re válaszoltak. A szakmai részletekbe most 
azért nem megyek bele, mert szeretném, ha 
nem másoktól kapott értesülésekből kapja-
nak félreérthető válaszokat. Mind a ketten 
hangsúlyozták, örömmel jöttek, jól érezték 
magukat, örülnek, ha segíteni tudnak. Bárho-
vá szívesen elmennek hasonló meghívás és 
rendezés esetén. Én csak bátorítani tudom, a 
galambász közösségeket fogjanak össze, igé-
nyeljék a beszélgetéseket.

Szentül meg vagyok győződve, hogy sür-
gős szemléletváltozásra van szükség.

Végezetül összefoglalva, arról mindenki 
meggyőződhetett, hogy amit itt hallott az a 
galambokért volt. Csak érdekességként és 
hogy mindenki gondolkodjon el, össze lett 
foglalva, ma 17 féle versenyformában, ver-
senyértékelésben biztosítja a szövetség és 
a Tagszövetség egy tenyésztő egy galamb 
eredményességét. Azért én kicsit félve meg-
kérdezem nem sok ez kicsit? Szeretjük mi a 
galambjainkat?

Kívánom, beszélgessenek egymással 
Spottársaim, szóból értjük meg egymást.

Eredményes Olimpiai felkészülést kívánok 
a következő évekre.

Fogarasi József
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80 éves a karcagi R-02 PGSE
A karcagi R-02 Postagalambsport Egyesület 2012-ben ünnepelte 

megalakulásnak 80. éves évfordulóját.
Az ünneplésünk szerény körülmények között zajlott.
Többen meg is jegyezték, hogy öt évvel ezelőtt milyen fényes kül-

sőségek közepette, nagy díjkiosztó ünnepségen ünnepeltük a 75 éves 
évfordulónkat. Akkor vendégeink között köszönthettük szövetségünk 
sportügyi alelnökét, tagszövetségünk titkárát, városunk polgármester-
ét, a környező egyesületek képviselőit. Tagjaink szép számmal meg-
jelent hozzátartozóit, barátokat, ismerősöket.

Akkor, abban a felemelő pillanatban senki sem gondolt arra, hogy a kö-
vetkező kerek évforduló eléréséig milyen rögös út áll egyesületünk előtt. 

Többször megbeszéltük már, hogy az egyesületünk megalakulása 
óta a háborús éveket leszámítva a legnehezebb időszakot éljük át.

Röviden átfutom az elmúlt 80 év történéseit a rendelkezésemre álló 
adatok, illetve az elődöktől hallott is bennem – bennük megmaradt elbe-
szélések alapján. Kicsit bővebben rávilágítva egyesületünk aranykorára.

Egyesületünket 1932-ben 10 fő alapította meg, az alapítók nevét kis 
emléktábla őrzi a gyűjtőhelyünk falán.

†Czinege Lajos, †Dobos József, †Ferenczik István, †Gaál Lajos, 
†Kírják Imre, †Magyar Miklós, †Pető Gergely, †Radics József, †Ró-
zsa János, †Tőkés Sándor.

A kezdeti lépésekről kevés írott anyag maradt ránk. Az tény, hogy 
egyesületünk alakuló közgyűlése †Radics József Villamos utcai házá-
nál volt megtartva. Sajnos az alapítók közül ma már senki sem él. Mi, 
akik még a 60-as években fiatal gyerekekként – fiatal emberekként 
beszélhettünk az elődökkel, tőlük tudjuk, hogy kezdetben a vasútál-
lomástól kb. 1.5 kilométerre levő gyűjtőhelyről, a vasutasoktól – akik 
között több egyesületi tag is volt – kölcsönkapott poggyászkocsival 
lettek a galambok az állomásra kiszállítva, hogy onnan vagonokba 
rakva gördüljenek a központi gyűjtőhely, majd onnan pedig a fel-
eresztési hely felé.

Akkoriban még a városháza előtt elhelyezett konstatőr órába rög-
zítették az érkező galambokat. Ki gyalog – ki kerékpáron igyekezett 
mihamarabb odaérni. Ami az akkori útviszonyokat végiggondolva 
nem is volt kis teljesítmény.

Azután itt is megjelentek az igazi versenyórák, no, nem túl nagy 
számban úgy 2-3 db az egyesületben. E tekintetben a 60-as években 
hozzáférhetővé vált „cseh” versenyórák jelentettek nagy előrelépést.

A 60-as évek közepén – emlékeim szerint 1965-ben – a nagy Ke-
let Kerületből a debreceni †Kovács Józsi bácsi vezetésével kivált, és 
megalakult a Kelet II Kerület. Amely Fegyvernektől – Záhonyig fogta 
össze a postagalambászokat.

Szám szerint 11 egyesületet 295 taggal.
Ekkor kezdődik el tulajdonképpen az R-02 aranykora. 
Itt kell megemlékeznem †Czakó István Sporttársról, akinek az 

R-02 Egyesület aranykora nagyon sokat köszönhet. Nélküle biztosan 
nem lett volna az R-02 Egyesületnek aranykora.

Ő nemcsak, hogy felismerte, hogy a jó alapanyag nélkül nem lesz 
jó eredmény, de volt bátorsága mélyen a zsebébe nyúlni és az ak-
kori legjobb állományokat felkeresni, onnan galambokat vásárolni. 
Így került Karcagra pl. Szolnokról †Csontos Lajos többszörös bajnok 
állományának jelentős része. Budapestről az országosan ismert és el-
ismert †Langmár Antal egész állománya, vagy a szintén országos hírű 
†Borsos Páltól egy tagban 30 db már beröptetetett, továbbtenyész-
tésre kiválóan alkalmas galamb. Ezen galambok Karcagon elterjedve 
évtizedekre rányomták bélyegüket az állományok versenyteljesítmé-
nyére. Az R-02 taglétszáma ez idő tájt 40-50 fő között mozog.

A régi díjlistákat nézegetve – ami ugyebár írott történelem – ki-
tűnik, hogy sok-sok éven keresztül mi küldtük a legtöbb galambot a 
versenyekre. Az idősebb sporttársaim emlékeznek rá, hogy a 60-as 
években mindenki csak 1 csapattal versenyezhetett és 10 db volt a 
maximum küldhető létszám. A végelszámolásnál pedig osztályba so-
rolás szerint voltunk besorolva.

A teljesség mellőzésével, csak néhány évet kiemelve szeretném 
megemlíteni kiemelkedő éveinket.

1966-1967-1968. Kerületi bajnok: Czakó Lajos R-02.
Az első osztályú versenyzők száma 6-8 fő.
1970 Kerületi bajnok: Kabai Gábor R-02 + 7 fő az I. osztályban.
A kerület 20 legjobb galambjából 13 db R-02-es.

Leskovacból 1970. 06. 28-án Országos verseny keretében egyéni-
ben Országos I. díj †Ferenczi János R-02.

1975-ben a Kerület külön rendezi a belföldi és a külföldi utak baj-
nokságát. Belföldi bajnokságban: Kerületi bajnok Főző Imre R-02.

1976. Kerületi bajnok: Id. Kabai Gábor R-02 + 9 fő az I. osztályban
1978. Kerületi bajnok: Czakó Lajos R-02
1979. Kerületi bajnok: Szabó Mihály R-02
1980. Kerületi bajnok: Balogh László R-02
1983. Kerületi bajnok: Ifj. Kabai Gábor R-02
1984-től Kerületünk 2 zónában – ma röpcsoportnak nevezzük – 

versenyzik. 
Ekkor kezdődnek el tulajdonképpen a Zóna és a Régiós versenyek. Majd 

később megkezdődik a specializálódás Rövid – Közép – Hosszú – Maraton 
táv. Az itt elért eredményeinkkel már nem akarom untatni a sporttársaimat. 

Úgymint a több évtized alatt a Spartakiádokra, vagy Olimpiákra 
kijutott galambok felsorolásával sem. Csak szerényen megjegyzem, 
hogy a nemzetközi megmérettetésre kijutott galambjaink biztosan 
nem férnének el egy szabványméretű utazókosárban. 

Időközben taglétszámunk egyre csökkent.
Mára már kis egyesület lettünk, 2012-ben 12 fő a taglétszámunk. A 

legfiatalabb tagunk 14, a legidősebb 90 éves.
A legfrissebb kiemelkedő eredményt Ifj. Lévai Ferenc érte el. 
Ő 2012-ben a Pannon Maraton Klub csapatbajnoka.
A 2013-as év új fejezetet nyit az R-02 életében. A környező egyesü-

letekkel együtt átigazoltunk a 26-os számú Tisza-tó Tagszövetségbe. 
Új lehetőségek nyílnak meg.
Röptetés a Duna völgyéből, kedvezőbb gyűjtési lehetőség.
Remélem – reméljük, hogy a 85 éves évfordulón egy jó hangulatú 

és eredményes időszakról számolhatok be.
Tagnévsorunk a jubileum évében:
Czakó Lajos Farkas Gyula Ferenczi Dénes
Ferenczi Gyula Főző Imre  Id. Kabai Gábor
Ifj. Kabai Gábor Kiss Bence  Kiss Sándor
Ifj. Lévai Ferenc Szabó László Vass József

Ifj. Kabai Gábor R-02
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- KONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- REGENERÁLÓ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- IMMUNRENDSZER-ERŐSÍTŐK,
- ELEKTROLITOK, SÖRÉLESZTŐK, 
- LÉGÚT-TISZTÍTÓ KÉSZÍTMÉNYEK,
- GRITTEK / ÁSVÁNYI ANYAGOK,
- GYÓGYTEÁK, 
- VEDLÉST SEGÍTŐ KÉSZÍTMÉNYEK, 
- FÜRDŐSÓK, FERTŐTLENÍTŐK, 
- TAKARMÁNYOK,
- ETETŐK, ITATÓK, SZÁLLÍTÓKOSARAK, 
- JELZŐGYŰRŰK SZÉLES VÁLASZTÉKA,
- PADLÓ ROSTÁK, FÜRDŐKÁDAK és EGYÉB 

Legnagyobb minőségi árukínálat csakis nálunk kedvező 
árakon ...
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Email: mario.botos@nutripet.eu 
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Emésztőkről galambápolóknak (II.)
Mottó: „…a hiánybetegségekkel senki 

nem foglalkozik kellően, illetve nem biztos, 
hogy érezzük a súlyát.” 

Szappanos István

Az ásványi-anyag kiegészítők szerepe
A táplálék kiegészítők másik, bár egészen 

más okból, de hasonló módon és mértékben 
fontos nagy csoportja, az ásványi anyag ki-
egészítőké. Ezek elsődlegesen különböző 
makro- (nátrium, kálium, kalcium, magnézi-
um...) és mikroelemek (réz, fluorid, jód, vas, 
szelén, cink...) különböző arányú vegyülete-
inek keverékei. 

A mikroelemek, például a réz, a cink, a 
mangán, a vas, a szelén és a króm számos 
sejtműködési folyamat aktív összetevői. A 
sejtekben zajló reakciók katalizátorai, és 
néhány mikroelem, például a szelén, fontos 
szerepet játszik a normális anyagcsere poten-
ciálisan halálos melléktermékeinek semlege-
sítésében.

Justus von Liebig (képen) német mezőgaz-
dasági vegyész 1837-ben ismertette a világgal 
klasszikussá vált „minimum törvényét”. Eb-
ben leszögezte, hogy hiába áll rendelkezésre 
egy adott tápanyag (vagy más erőforrás), ha 
egy másik nélkülözhetetlen tápanyag/erőforrás 
nincs elegendő mennyiségben jelen. Tehát a 
minimumban lévő erőforrások határozzák 
meg a maximális teljesítményt. Elméletét a 
könnyebb megérthetőség érdekében a híres-
sé vált modell, az úgynevezett Liebig-hordó 
(ábrán) szemlélteti. Lényege, hogy csak annyi 
vizet vagyunk képesek a hordóba tölteni, ami-
lyen magas a hordó legalacsonyabb dongája. 
Justus von Liebing elmélete a növények mel-
lett a magasabb rendű szervezetek anyagcsere 
folyamataira is kiterjeszthető. Jó, ha tisztában 
vagyunk azonban azzal is, hogy a magasabb 
rendű szervezet, így a galamb esetében is min-
den feleslegesen, – értsük alatta, túlzott mér-
tékben és/vagy mennyiségben – bevitt min-
dennemű tápanyag, a szervezet szempontjából 
felesleges, ezért jobb esetben átalakítandó, 
rosszabban kiválasztandó, s mint ilyen, mint a 
szervezetet terhelő anyag, bizonyos mértékben 
és értelemben toxikus (mérgező) hatású.

Liebig korszakos „minimum törvényének” 
ismertetése óta (1837) az ásványi anyagok 
hasznosulásának tekintetében is sokat fejlő-
dött a tudomány. Régóta tudjuk, hogy a ta-

karmány makro- és mikroelem tartalma kö-
zel sem teljes mértékben és közel sem azonos 
arányban szívódik fel (hasznosul). 

Sőt, a felvett mikroelem-tartalom nagy ré-
sze egyáltalán nem szívódik fel, ebből követ-
kezően nem is hasznosul. Az ásványi anya-
gok felszívódásának mértéke sok tényező 
által befolyásolt. Ezek közül néhányra hívom 
csupán fel a figyelmüket.

Az abszorpciós (felszívódási, beépülési) 
veszteség egy része az ásványi ionok és a 
takarmányban található összetevők közötti 
kölcsönhatásoknak tulajdonítható. 

A gabonafélékben megtalálható fitinsav, 
néhány cukorjellegű anyag és a természetes 
polifenolok is a fémekkel, például a rézzel, a 
cinkkel és a vassal, olyan emészthetetlen ösz-
szetevőket, komplexeket képeznek, melyek 
eleve nem képesek felszívódni. Az esszen-
ciális ásványi anyagok atom- és elektron-
szerkezete nagyon hasonló egymáshoz. Ezek 
egymással versengenek a bélfalban található, 
korlátozott számú aktív felszívódási helyért. 
Ha valamelyik ásványi anyag túlsúlyban ke-
rül, akkor az alacsonyabb koncentrációban 
jelen levő ásványi anyag felszívódása szintén 
gátolttá válik. 

A mikroelem-kiegészítés optimális meny-
nyiségben való felszívódásának másik je-
lentős kérdése, hogy az esszenciális ásványi 
anyag képes-e az emésztőrendszer teljes 
hosszán keresztül oldatban maradni, majd 
felszívódni. Ebből a szempontból az ásvá-
nyi anyagokat két nagy csoportra oszthatjuk. 
Az elsőbe általánosságban a makroelemek, 
mint a kalcium, a nátrium és a magnézium 
tartoznak, amelyek pH-értékétől függetlenül 
az emésztőrendszer teljes hosszán oldatban 
maradnak. A második csoportba többnyire 
mikroelemek, mint a cink, a réz, a mangán 
és a vas, amelyek a különböző pH-viszonyok 
hatására felszívódásuk mértékére is hatással 
lévő változásokon mennek keresztül. 

A nagyobb, gyorsabb és jobb teljesítmény 
kétségtelenül nemcsak a nyomelem-ellátás 
mennyiségétől függ, hanem attól is, hogy 
az milyen formában áll rendelkezésre. Az 
optimális teljesítmény nem csupán a formá-
tól (kelátkomplex) függ, hanem a kelátban 
a nyomelemhez kapcsolódó fehérje vagy 
aminosav minőségétől is. A kelátkötésben 

levő mikroelem tiszta aminosavval vagy egy 
kisméretű fehérjeszegmenssel kapcsolódik. 
A mikroelem kötődik a fehérjéhez, és ezzel 
elveszti eredeti kémiai aktivitását. 

A szerves kötésű mikroelemek használatá-
nak előnyei:

Jobb felszívódási és a biológiai aktivitásuk-
ból eredően nyolcszor-tízszer kevesebb kell 
belőlük, mint a hagyományos szervetlen (szul-
fát-, oxid) formák alkalmazásakor. (Ennyiszer 
jobb arányban szívódnak fel.) Nem alakul ki 
köztük interakció, ami a felszívódást és a szer-
vezeten belüli aktivitást rontaná. Könnyebben 
átjutnak a bélfalon. Jobb a transzformációjuk a 
vérrel az egyes célszervekhez. 

Előfordulhat, hogy a takarmány elegendő 
mennyiséget tartalmaz ugyan az ásványi anya-
gokból, de vagy hiányzik valamilyen, a felszí-
vódást elősegítő faktor (pl. Ca-D-vitamin), 
vagy egyes antagonista hatású elemek túlsúly-
ba kerülve gátolják a többiek felszívódását 
(másodlagos hiány). Az egyik legfontosabb 
antagonista (ellentétes, „fékező hatású”) hatá-
sú elem a Ca, amely túlsúlyban gátolja a Zn, a 
Cu, a Mg felszívódását. Hasonló gátlás tapasz-
talható a Cu-S, valamint a Se-S viszonylatá-
ban. A Cu-Mo antagonizmus nem a felszívó-
dást, hanem a visszatartást akadályozza.

Talán a fenti néhány példa is elegendő mér-
tékben világít rá: az ásványi anyag kiegészí-
tők összeállítása mély ismereteket igényel. 

Az ásványi anyag kiegészítők legáltalá-
nosabb képviselői a különböző cégek által 
gyártott Vitamineral porok és az elektrolit 
készítmények. 

A regulátor, avagy
A szervezet működésének egyik legfonto-

sabb szabályozói az elektrolitok
A szervezet mintegy felét víz alkotja. Ez a 

folyadékmennyiség a szervezet folyadéktere-
iben bonyolult fiziko-kémiai törvényszerűsé-
gek alapján oszlik meg sejten belüli és sejten 
kívüli víztérre. 

Egyes ásványi anyagok – főképp 
makroelemek, – különböző sók formájában 
elektrolitként is rendkívül fontos szerepet töl-
tenek be. 

Az elektrolit kémiai fogalom, olyan anya-
got nevezünk így, amely vízben oldva elekt-
romos töltést nyer. A kationok vízben oldva 
pozitív töltést nyernek, pl. H+ , Na+ , K+. Az 
anionok – Cl-, HCO3- (bikarbonát) – oldat-
ban negatív töltéssel rendelkeznek.

A különböző elektrolitok élettani szerepe 
igen összetett és igen sokoldalú. Egyebek mel-
lett olyan életfontosságú működések szabá-
lyozásában töltenek be meghatározó szerepet, 
mint a sejtműködés irányítása és a sav-bázis 
egyensúly fenntartása. A szervezet segítségük-
kel szabályozza a folyadékterek (tárolók) tér-
fogatát, biztosítja a víz szervezetben tartását. 
Az elektrolitok oldatok formájában egyaránt 
megtalálhatóak a sejtekben-, a sejteket körül-
vevő folyadékterekben és a vérben.
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A szervezetnek normális működése érdeké-
ben az elektrolitok egyensúlyát nagyon szűk 
határok között kell tartania. Megbomlása 
különböző rendellenességekhez, egyebek 
mellett akár szívritmuszavar kialakulásához, 
kiszáradáshoz is vezethet. 

Elektrolit-egyensúly zavarok alakulhatnak 
ki a magasabb rendű szervezetben kiszára-
dás, szomjazás, éhezés, egyes gyógyszerek 
használata, egyes szív-, vese- vagy májbeteg-
ségek, huzamos ideig fennálló fizikai igény-
bevétel esetén. 

„A kifejlett galamb 55%-a víz. Ha ebből 
10% vizet elveszít, az a vesék és más szer-
vek elégtelen működését eredményezheti. 
20%-os vízveszteség halálhoz vezethet.” 
(Schaerlaeckens: Vidéki fiú a nagyvárosban)

Mivel a szervezet elektrolit egyensúlya 
rendkívül szűk határok között mozog, az 
elektrolit-egyensúly fenntartásának támoga-
tása különös figyelmet érdemel. Galambjaink 
a szervezet rendkívül kényes és szűk határok 
között mozgó ionegyensúlyának megőrzése 
érdekében ösztönösen és szinte folyamatosan 
keresik az elektrolit pótlás, az elektrolit fel-
vétel lehetőségét. Mivel a különböző elemek 
sói közül legegyszerűbben és sok esetben ki-
zárólagosan a konyhasóhoz (NaCl, nátrium-
klorid) jutnak, a tenyésztők közt tartja magát 
a só adagolás szükségességének tézise. Élet-
tani ismereteknek megfelelően összeállított, 
kor követelményeinek megfelelő elektrolitok 
hatása azonban régen túlhaladt az egyoldalú 
só adagolás – nem minden esetben problé-
mamentes, pozitív - hatásán. Egy korszerű 
elektrolitnak a nátrium mellett, kálium, mag-
nézium, cink és mangán sóit is tartalmaznia 
kell. A szervezet káliumsóinak szükséglete a 
nátriuméval hasonló nagyságrendű, a magné-
zium, a cink és a mangán szintén legegysze-
rűbben sók formájában felvehető vegyületei 
ugyan kisebb arányban, de szintén rendkívül 
lényeges élettani szereppel bírnak. 

Az elektrolitok érkezést követő alkalma-
zásának mértéke az utóbbi években ugyan 
pozitív trendet mutat, az elektrolitok pótlása 
azonban számtalan más, tenyésztőtársaink 
számára ismeretlen területen is szükségsze-
rű (lenne). Ezeknek az élethelyzeteknek egy 
részét normál (fiziológiai), más részét kóros 
egészségi állapotban bekövetkező folyama-
tok idézik elő.

Fiziológiai (élettani, értsd normál egész-
ségi) állapotban kiemelt pótlásuk szükséges 
egyebek mellett hosszú ideig fennálló erő-
kifejtés, fiatal nevelés, szélsőségesen magas 
hőmérséklet, és ami kevésbé ismert, magas 
környezeti páratartalom esetén. 

A galambra a száraz hideg kevésbé jelent 
veszélyt.

A fentiek okán az elektrolitok alkalmazása 
a tavaszi, az őszi, és a téli nedves, nyirkos, 
párás napokon egyaránt segítséget jelenthet. 
A nem kellően száraz dúcokban ilyen irányú, 
tehát bizonyos értelemben vett tüneti keze-
lésként történő alkalmazásának jelentősége 
alapvetően felértékelődik, míg a száraz pad-
lásdúcokban és/vagy a hidrosztát vezérelte 
(padló)fűtéssel szárazabban tartott dúcokban 
alkalmazása kisebb jelentőséggel bír.

Mindennemű folyadék-háztartásban be-
következő zavar esetén számolnunk kell a 
szervezet elektrolit egyensúlyának problé-
májával. Így, emésztési problémából adódó, 
illetve hőemelkedéssel, lázzal járó, vagy bár-
mely más okból fakadó fokozott vízfelvétel, 
valamint bármely okból fakadó, fokozott fo-
lyadék leadás, székletproblémával járó kór-
kép előfordulása esetén is. 

Az egyik legtipikusabb példa a pépelés so-
rán bekövetkező folyadékveszteség. A begy-
tej önmagában 13-18 % fehérje, 10-12% zsír 
és 4-5% szénhidrát mellett 65-85 % vizet és 
1-2% ásványi anyagot tartalmaz. Már ebben 
az időszakban, a pép táplálkozásbiológiai ér-
tékének növelése céljából indokolt az ivóvíz 
elektrolitokkal történő kiegészítése. Hatvá-
nyozottan érvényes ez szélsőségesen meleg 
időjárás esetén. A szülők az 5-6. naptól csök-
kenő begytej elválasztás mellett megkezdik a 
fiatal galambok szemes takarmánnyal történő 
etetését. Ilyenkor az állomány kezelésének 
színvonalától, ezen belül is elsődlegesen a 
trichomonas fertőzöttség szintjétől függő 
mértékben a jól kezelt állományok esetében 
is számolnunk kell a széklet nedvességtar-
talmának növekedésével. A másodlagos kór-
élettani problémák egészségkárosításának 
súlya jelentősen csökkenthető elektrolitok 
megfelelő alkalmazásával.

A felsorolt folyadék-háztartási zavarokat 
előidéző kórélettani problémák célzott (anti-
biotikumos és/vagy trichomonas ellenes) ke-
zelése mellett, soha ne mulasszuk el, galamb-
jaink elektrolit-egyensúlyának támogatását! 
Az elektrolit-pótlás mértéke álljon arányban 
a folyadékháztartás zavarának mértékével! 
Tehát a nyári negyven Celsius fokos hőstressz 
esetén, vagy a pépelés időszakában elegendő 
a javallott termékmennyiség fele, míg híg 
széklet esetén nem javasolható az elektroli-
tok csökkentett mértékű alkalmazása.

Kombinált emésztők kialakulása és je-
lentősége

Táplákozásbiológiai és takarmányozás-
technológiai ismereteink egyre nagyobb mér-
vű kiteljesedése magával hozta az emésztők 
és az ásványi anyag keverékek új generáci-
ójának az úgynevezett kombinált emésztők-
nek a kifejlesztését. A kombinált emésztők 
az emésztő és ásványi anyag komponenseken 
túl további, a tápanyagellátást komplettáló 
(teljesebbé tévő) adalékanyag csoportokat, 
egyebek mellett könnyen emészthető, ma-

gas biológiai értékű állati eredetű fehérjéket 
(elsődlegesen tojássárgája port és virágport) 
és különböző növényi részeket, például és 
előszeretettel tengeri algákat is tartalmaznak. 
Az egyre élesebb versenyhelyzetben a minél 
teljesebb kiszolgálás mellett alapvető céllá 
vált a higiéniai viszonyok maximalizálása is. 
Kombinált emésztők alkalmazásával egyebek 
mellett lehetővé vált a takarmányozást köve-
tően a közös etetőből történő felvétel, vagy 
akár az emésztő és ásványi anyag kompo-
nensek fészeketetőben történő biztosítása is. 
Utóbbi megoldással garantálható valamennyi 
galambunk emésztőhöz való hozzáférése. 

Terjedelmi okokból írásom nem terjedhet 
ki a különböző ásványi anyagok hatásainak 
tárgyalására, az utóbbi idők egyik legked-
veltebb, s a prémium kategóriájú kombinált 
emésztők egyre nagyobb hányadában meg-
található növényi adalékkomponensének, a 
tengeri algának néhány bizonyított táplálko-
zásbiológiai hatását azonban úgy vélem, ér-
demes figyelmükbe ajánlanom. 

Az utóbbi néhány évtized egyik legszem-
betűnőbb karrierjét a tengeri alga, más néven 
tengeri hínár futotta be. Ujházy Péter utalá-
sán túl, mások mellett Ad Schaerlaeckens is 
méltatva említi: 

„…A hínár finomság különösen értékes 
lenne, de drága, de ez egy sört megér manap-
ság …” (Ad Schaerlaeckens, „Grit és más”, 
2011/06/09)

Mi is a tengeri alga, s milyen élettani ha-
tásainak köszönheti táplálkozásbiológiai 
karrierjét?

Tengeri alga, más szóhasználattal a tengeri 
hínár rengeteg biológiai kötésű vitamin, ásvá-
nyi anyag, aminosav, antioxidáns, rostanyag 
és klorofil rendkívül gazdag forrása. 

Számtalan élettanilag pozitív hatással bír. 
Egyebek mellett

• tisztítja az emésztőrendszert, támogatja 
a hasznos bélmikroflóra kialakulását, javítja 
a bélműködést, és támogatja a normális pe-
risztaltikát,

• gyulladáscsillapító hatással bír,
• támogatja a szervezet természetes ellen-

álló-képességét,
• elősegíti a méreganyagok, a nehézfémek 

és a kemikáliák eltávolítását,
• pozitív hatással bír a vérképzésre, és tá-

mogatja a fehérvérsejtek tevékenységét,
• támogatja a szövetek regenerálódását, va-

lamint a sejtosztódást és növekedést,
• csökkenti a máj, de a vér koleszterinszint-

jét is,
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• semlegesíti a szabad gyököket, lassítja a 
szervezet öregedésének folyamatát,

• elősegíti a szervezet teljes regenerálódását,
• javítja a nyálkahártyák minőségét és 

egészségi állapotát,
• minden fontos vitamint, ásványi anyagot 

és aminosavat (beleértve az esszenciális, azaz 
nélkülözhetetlen aminosavakat is) tartalmaz.

Felsorolt hatásai révén napjainkra szinte 
minden prémium kategóriájú emésztő szer-
ves részévé vált. Élettani hatásainak köszön-
hetően a galambok kombinált emésztőinek 
gyártásán túl többek közt kutyatápok, lóta-
karmányok és takarmány kiegészítőik mel-
lett humán (emberi) táplálék kiegészítők elő-
állítása során is figyelemre méltó mértékben 
használják.

Egyéb takarmány-kiegészítők és alkal-
mazásuk jelentősége

Vásárhelyi István (Lillafüred) 1960-ban 
Csigákat fogyasztó gerincesek a Bükkben 
címmel (VERTEBRATA HUNGARICA 
2/1-2, MUSEI HISTORICO-NATURAUS 
HUNGARICI 1960) megjelent írásában 
egyebek mellett megállapítja, hogy háziálla-
taink közül a sertés 6, kacsa 9, tyúk, pulyka 
6-6 csigafajt fogyasztott. Ezt követően a ga-
lambászat és a mezőgazdaság gyors ütemben 
történő, egyre intenzívebbé válásának kö-
vetkezményeként, háziállataink természetes 
úton történő állati fehérje felvétele napjainkra 
gyakorlatilag megszűnt. Intenzíven tartott ha-
szonállataink az extenzív állattenyésztés ide-
jében ily módon felvett tápanyagkomponen-
sekhez napjainkban tápjaikba keverve, vagy 
takarmány kiegészítőként juthatnak. Vadon 
élő galambok és galambfélék begytartalmá-
ban magok és egyéb növényi részek mellett 
– táplálkozás biológiai értelemben – ma is je-
lentős mértékben lelhetők fel apróbb csigák, 
giliszták és bogarak maradványai is. Intenzí-
ven tartott versenyző és fiatal, de legfőképp 
zárt tenyészgalambjaink azonban esélyt sem 
kaphatnak étrendjük apró csigákkal, bogarak-
kal, tehát állati fehérjével történő kiegészíté-
sére. Ennek pótlására történő törekvés, bár 
rendkívüli jelentőséggel bír, csak a tenyésztők 
nagyon kis részénél érhető tetten. 

Ujházy Péter könyvében az APF (animal 
protein factor: állati fehérje faktor) kiegészí-
tésre tej és/vagy savópor alkalmazását ajánl-
ja… A 80-as évek végén a magyar szaklapban 
is megjelentek a sörélesztő használatának 
ajánlásai (Gazdálkodás, 1989, Hassenbauer, 
1989). 

A galambok fiziológiai (élettani) igényei-
nek e területen történő mind teljesebb kielégí-
tését az egyéb takarmány-kiegészítők össze-
foglaló név alá sorolt, egyéb komponensektől 

(ivóvíztől és takarmánytól) és technológiai 
elemektől függetlenül adagolható termékek 
teszik teljessé. Ezek elsődlegesen különbö-
ző nagy hatású biológiailag aktív anyagokat, 
nagy élettani hatású állati fehérjék (tojássár-
gája por, virágpor, esetlegesen tej, vagy savó-
por) mellett sok esetben élesztő és különböző 
növényi részeket, alkalmanként mikroelem 
granulátumokat, magvakat tartalmaznak. Mi-
vel az előző csoportokba sorolt kiegészítők-
kel, illetve azok komponenseivel ellentétben, 
az egyéb takarmány-kiegészítőkkel szembe-
ni igény közel sem egyenletesen jelentkezik, 
alkalmazásuk mértékének szükségessége 
különböző időszakokban erősen eltérő. Al-
kalmazásuk igénye – összetételüktől füg-
gően – a szervezet fehérjeépítési szakaszai-
ban, a regenerálódás, a nevelés és fejlődés, 
valamint a vedlés időszakában hatványozott 
(megnövekedett), használatukat azonban et-
től eltérő időszakokban sem célszerű mellőz-
nünk! A termékcsoport bomlékony – főképp 
állati fehérje és zsír – összetevőiből adódóan 
tanúsítsunk kiemelt figyelmet a termék sza-
vatossági idejével szemben!

A „fiziológiai („élettani”) olló”

Galambjaink tápanyag ellátottsága, illetve 
a genotípus – környezet interakcióból adó-
dóan fokozódó igényességének következmé-
nyeként az ellátottság és a szükséglet, egy 
egyre tágabbra nyíló olló száraihoz (nevez-
zük „fiziológiai/élettani ollónak”) hasonlóan, 
egyre távolabb kerül egymástól. A „fizioló-
giai olló” galambászatunk intenzívvé válása, 
azaz évtizedekkel ezelőtt súlyosan nyitott 
állapotba került, melyet a fiziológiai tekin-
tetben is egyre igényesebb galambok átlagos 
hazai körülmények közé kerülése tovább 
fokozott. Egyre nagyobb teljesítményükből 
adódóan, egyre igényesebb galambjaink, 
egyre rosszabbul viselik ellátásuk hiányos-
ságait. 

Részben a postagalambsport, részben a nö-
vénytermesztés intenzívvé válásának okozata-
ként az extenzív galambászat ideje lejárt. Az 
idő kereke nem forog visszafelé. A nagyüzemi 
vegyszerezett, műtrágyázott táblák nem sok 
jót ígérnének kijáró galambjaink számára. 

Az eredményes versenyzés intenzív techno-
lógiát kíván. Galambjaink (megnövekedett) 
táplálkozásbiológiai igényeit nekünk, te-
nyésztőknek kell kielégítenünk. A magasabb 
galambászkultúrával rendelkező országok pi-
acait szemlélve, a grittek, takarmány-kiegé-
szítők szerepe az utolsó néhány évtizedben 
jelentősen felértékelődött, s napjainkban is 
folyamatosan nő. Lemaradásunk galambjaink 
teljesítőképességét döntő mértékben megha-
tározó, alapvető fontosságú táplálkozásbioló-

giai igényeinek kielégítése terén (is) erősen 
kézzel fogható. Míg Nyugat-Európában a 
kombinált emésztők és az önállóan etethető 
egyéb takarmány-kiegészítők piaca az utób-
bi néhány évtizedben dinamikusan fejlődött, 
addig hazai tagtársaink jelentős része grittet 
sem etet. Holott a grit csupán fillérekbe kerül, 
tehát nem elsődlegesen anyagi természetű 
kérdésről beszélünk. 

Galambjaink ellátási színvonala közötti 
különbségének egyik, nagy számok törvé-
nye alapján reprezentatív mércéje a ver-
senyállomány tenyész- és versenydúcban 
kelt tagjainak aránya. Sokak megfigyelése 
szerint, versenyző galambjainkból kelő fi-
atalok teljesítményének átlaga meghaladja 
a tenyészgalambok utódaiét. Ennek, egyik 
nyilvánvaló oka versenygalambjaink kielé-
gítőbb egészségi állapotában keresendő. Ver-
senygalambjaink ugyanis folyamatos, alap-
vetően egészségi állapot centrikus szelekciós 
nyomás alatt állnak. Csak és kizárólag meg-
felelő egészségi állapotban lévő galambnak 
lehet esélye megfelelő szintű versenytelje-
sítményt produkálni, szélsőségesen gyenge 
ellátás esetén hazatérni. Tenyészgalambjaink 
esetében ez a szűrő alapjaiban hiányzik…

A róka fogta csuka esete
Előzőekben tárgyaltak alapján megállapít-

hatjuk, hogy a fehérjék, szénhidrátok és zsí-
rok felszívódásához hasonlóan az emésztők, 
elektrolitok és egyéb takarmány-kiegészí-
tők megfelelő szintű hasznosulása kizárólag 
egészséges szervezetben lehetséges. Viszont 
megfelelő tápanyagellátás (tápanyag haszno-
sulás) – és tágabb értelemben ebbe tartoznak 
az emésztőktől kezdve, az agyagon át, egye-
bek mellett az elektrolitok – nélkül a szervezet 
nem lehet képes megfelelően működni. Tehát 
a nem tökéletes egészség akadálya a tápanyag-
ok hasznosulásának, és viszont, a szükséges 
tápanyagok széles skálájáról bármely hiány-
állapot akadálya az egészség megtartásának. 

Rábukkantunk hát a biológia egyik róka fog-
ta csuka esetére. Az élethez hasonlóan az élet-
tan, s annak részterülete, a táplálkozásbiológia 
sem kínál mindig egyszerű megoldásokat. 
Megértése olyan szintű – rendkívül összetett, 
rendszerben gondolkodó – alapismereteket 
feltételez, melyek hiánya az átlag galambászt a 
téma kilátástalan útvesztőjébe taszítja. 

Szappanos Istvánt idézve:
„…Még mielőtt bárki is feltételezné, nincs 

a kezemben a mindentudás ajtajának a kul-
csa, csak a sarkokat próbálom olajozgatni…” 
(II. Anker Alfonz emléknap és nemzetközi 
galambásztalálkozó, Kaposvár).

Annál is inkább, mert a haszonállat-te-
nyésztéstől eltérően a postagalambok napi 
tápanyagszükségleteire vonatkozóan is alig 
áll rendelkezésre megbízható adat, adatsor. 
Ebből adódóan az alapelvek és alapvető ösz-
szefüggések ismertetésével „csupán” egy 
másfajta gondolkodásmód felvillantására 
lehet esélyünk. Írásommal ennek az útvesz-
tőnek a legalapvetőbb ismereteit és azok 
hátterét kíséreltem meg olvasóimmal megis-
mertetni.

Vétek János
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Halottaink
Értesítjük a Sporttársakat, hogy Pápai 
Mihály egyesületünk tagja 2012.12.27-én 
elhunyt.
Utolsó galambász éveit egyesületünkben – 
„Pátria R01” – töltötte.
Nyugodjék békében! Emlékét megőriz-
zük!

Mi, akik ismerték és tisztelték.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Árvai 
István az A-38 Postagalamb Sportegyesü-
let tagja, hosszú türelemmel viselt súlyos 
betegségben 2012. december 20-án 72 
éves korában elhunyt. Elkísérve utolsó út-
jára, sírjánál galambok feleresztésével és a 
kegyelet virágaival búcsúztunk tőle. 
Rokonok, Családja, Sporttársak.
Emlékét megőrizzük, nyugodjék békében.
A-38 Postagalamb Sportegyesület tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy 
az U-12 Köröstorok Postagalamb Sportegyesület alapító tagja, 
Fekete József sportbarátunk, aki 1927-ben született, 2013. feb-
ruár 2-án csongrádi otthonában elhunyt.
Életében általános tisztelet övezte. Visszafogott, mégis barátságos 
személyisége okán nem csak a galambászok körében tette elis-
mertté és közkedveltté.
Búcsúztatásán megjelent sportbarátok a galambjait végtelenül 
szerető, eredményekben gazdag pályafutást magáénak mondható 
társuktól köszöntek el.
Józsi bácsi, nyugodj békében, emléked megőrizzük.

Az U-12 Köröstorok PGSE tagsága

Compustam 5
-Európa legtökéletesebb törzslapprogramja magyar nyelven is!!!!
-több mint 16.000 galambász használja Európában
-Windows 98, 2000, ME és XP programokra
-könnyen kezelhető
-korlátlan számú galambok
-törzslap 4-7 generációig
-eredmények nyilvántartása
-tenyészpárok nyilvántartása
-feleresztő helyek nyilvántartása
-galambok utódainak nyilvántartása 99 generációig!!!
- kiválasztható és hozzáadható galambfotók 
-galambkódok szerinti nyilvántartás
-bajnokság nyilvántartása stb……

Ismerkedjen meg Ön is a Compustam 5 programmal!!
Ára:120 euró

Forgalmazó: Cumpuclub van Balveren-Hollandia
Megrendelhető: a Magyar Postagalamb Sportszövetségben

info@postagalamb.hu
Tel: 1/3424-522

Már most megrendelheti  a saját névre szóló Compustam 5 prog-
ramot!!! 

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

***
Állomány felszámolás!
Hosszú távú bajnokság: 1-3; Ker. Champion 
Tojók: 2-5; Röpcsoport Champion Tojók: 
1-9. Középtávú bajnokság: 3., Champion: 
7-10. Vérvonalak: Bosch, Peeters, Vereecke, 
Norman. Janiga István, Mezőkovácsháza, 
Alkotmány u. 28. Tel: 30/995-4332

***

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

***
Fiatalok gyűrűzését vállalom 2013-ban. Igazi 
allround vérvonalak 100-750 km-ig. 2500 fo-
rint/db áron. Az alacsony árért kérek valamit 
cserébe, érdeklődj, elmondom. 
Tel: 96/261-748

***
Eladnám keveset használt piros műanyagto-
kos Benzing Kvarc versenyórámat. Szappa-
nos István, 8581 Bakonyjákó, Rákóczi u. 55. 
Tel: 30/294-2800

***

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

MAGYAR TERMÉK, MAGYAR TERMÉK

Meteor mix 
termékcsalád

Az emészthető 
emésztő!

Galamboknak kifejlesztett ásványi anya-
gokban gazdag takarmány kiegészítő 
PÉKAGYAGOS és FASZENES válto-
zatban.
ÚJ! ÚJ !   Kék szőlőmag és szőlő-

héj őrlemény  ÚJ! Új!
A legtöbb BIO antioxidánssal rendelkező 
növény a földön! Sok-sok hasznos vegyü-
letet olajat, sejtvédőt, vitamint, vérkép-
zőt, stb. tartalmaz. Kapható: NATUR és 
mannán-oligoszacharid-al dúsítva, TER-
MÉSZETES védelmet biztosít a Coli és 
a Salmonella fertőzés ellen. A kereskedők 
és viszonteladók jelentkezését várjuk:

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

ENGEDÉLYEZTETETT,
ELLENŐRZÖTT TERMÉK

A 2013. februári Szaklapban A Tisza-
tói 26. Tagszövetség Díjkiosztója című 
cikkben helytelenül megjelent Víg Jó-
zsef V-35, nem más mint VÍG ZOLTÁN 
V-35 Egyesületi Tag. A nem kellően kö-
rültekintően elírt névért, Víg Zoltán V-35 
Sporttársat nyilvánosan megkövetem és 
szíves elnézését kérem.

Szabó Ferenc


