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Kötelesség és Önkéntesség
A világ postagalambászainak álma az OLIMPIA - résztvevőként 

vagy látogatóként.
A legutóbbi és legközelebbi XXXIII. Postagalamb Olimpián – a 

szlovákiai Nyitrán 30 magyar versenyző és kb. 500 magyar postaga-
lambász volt jelen.

1975. után 40 évvel újra Budapesten lesz a Világ legnagyobb posta-
galambász rendezvénye, a XXXIV. Postagalamb Olimpia.

Nem vibrál még a levegő, nem csillognak a szemek, csak a galambja-
ink feszülnek neki a versenyeknek, hiszen a 2013. és a 2014. évi verse-
nyek eredményei alapján kerülhetnek be a magyar csapat tagjai közé.

A magyar postagalambsport dicső történelmi múltja mellett olim-
piai eredményeire is büszke lehet, hiszen a kezdetektől a sikeres nem-
zetek élmezőnyéhez tartozott Magyarország.
1938. Büsszel  6. Magyarország
1939. Köln 2. Magyarország
1959. Liszabon 5. Magyarország
  Horváth János olimpiai 5. hely
1967. Bécs 6. Magyarország
  Horváth János olimpiai 8. hely
1969. Katowice 11. Magyarország
1971. Brüsszel 4. Magyarország
  Horváth Lóránd olimpiai 4. hely
  Ujházy Péter olimpiai bajnok standard
  Szűcs Gyula olimpiai 7. hely
1975. Budapest  Bagyula József olimpiai bajnok standard
  Tóth Kálmán olimpiai 3. hely
1977. Blackpool 4. Magyarország
  Moór József olimpiai 4. hely
  Baricza József olimpiai 5. hely
  Bánsági György olimpiai 5. hely
  Tóth Kálmán olimpiai 6. hely
1979. Amsterdam 4. Magyarország
  Hegyi Lajos olimpiai 4. hely
  Tóth Kálmán olimpiai 6. hely
1983. Prága 3. Magyarország
  Nagy Jenő olimpiai 1-2. hely
  Virág László olimpiai 4-5. hely
  Tóth Kálmán olimpiai 5. hely
  Nagy Jenő olimpiai 6. hely
  Hegyi Lajos olimpiai 8. hely
1985. Portó 2. Magyarország
  Nagy Jenő olimpiai 2. hely
  Tóth Kálmán olimpiai 3. hely
1987. Dortmund 6. Magyarország
  Tóth Kálmán olimpiai 7. hely
1989. Katowice 2. Magyarország
  Nádas Pál olimpiai 3-6 hely
  Balogh Lajos olimpiai 3-6 hely
  Hegyi Lajos olimpiai 5. hely
  Hegyi Lajos olimpiai 7. hely
1995. Utrecht 6. Magyarország
  Ábrahám K. olimpiai hosszútáv 6. hely
  Peller József olimpiai rövidtáv 8. hely
1997. Basel 8. Magyarország
  Peller József ol. sport D. kat. Olimpiai bajnok
  Peller József olimpiai sport A. kat. 4. hely
  Peller József olimpiai sport A. kat. 7. hely
  Pálmai Gábor olimpiai 5. hely
  Juhász István olimpiai 7. hely
1999. Blackpool 10. Magyarország
  Peller József olimpiai sport D. kat. 2. hely
  Peller József olimpiai sport B. kat. 3. hely
2001. Cape Town 7. Magyarország
  Peller József olimpiai sport D. kat. 2. hely
  Vámos István olimpiai sport A. kat. 6. hely
  Sági-Varjú olimpiai 8. hely
  Nádas Pál olimpiai 9. hely
2003. Lievin 4. Magyarország
  Peller József ol. sport D. kat. olimpiai bajnok
  Nádas Pál olimpiai sport A. kat. 6. hely
  Szekrényesi József és fia olimpiai 4. hely

  Sági-Varjú olimpiai 4. hely
  Nádas Pál olimpiai 6. hely
  Sági-Varjú olimpiai 6. hely
2005. Portó 3. Magyarország
  Peller József ol. sport D. kat. olimpiai bajnok
  Nádas Pál olimpiai sport D. kat. 3. hely
  Peller József olimpiai sport A. kat.4. hely
  Király József olimpiai 3. hely
  Kustyán Tamás olimpiai 7. hely
  Juhász Mihály olimpiai 8. hely
2007. Oostende 9. Magyarország
2009. Dortmund 3. Magyarország
  Nádas Pál olimpiai 3. hely
  Nádas Pál olimpiai 5. hely
  Velenczei Béla olimpiai sport A. kat. 8. hely
2011. Poznan 4. Magyarország
  Hajdú István olimpiai 4. hely
  Mauchner Ferenc olimpiai 9. hely
  Tóth Gábor olimpiai sport E. kat. 7. hely
  Árkosi Zoltán olimpiai sport F. kat.7. hely
2013. Nyitra 4. Magyarország
  Szabó Géza olimpiai sport G. kat. 7. hely

Emlékezve a magyar sikerekre példamutatást szeretnénk a mai pos-
tagalambászoknak nyújtani, hiszen rendező ország leszünk és hagyo-
mányainkhoz méltóan szeretnénk szerepelni.

Bizakodom és reménykedem szép magyar eredményekben és ab-
ban is, hogy mindezeket és a világ legjobb postagalambjait – postaga-
lambászait nagyon sok magyar postagalambász határon innen és túl 
fogja látni és tanulhat a látottakból.

Az olimpia rendezvényével nagy az elvárás, akárcsak a sikeres sze-
replésünkkel.

Budapest Európa szíve, a világ egyik legszebb fővárosa. Valameny-
nyi kontinensről várunk kiállítókat és látogatókat. Európa valamennyi 
FCI tagországát vendégül szeretnénk látni az olimpián postagalamb-
jaikkal.

A magyar postagalambászok „nemzeti összefogását” kérem a si-
keres olimpia rendezéséhez, amelynek egyik igen lényeges eleme az 
anyagi fedezet. Amit vállaltunk teljesíteni fogjuk.

Látványos – de nem közismert – sportunk világeseményét szeret-
nénk világszínvonalon megrendezni.

Segítők, támogatók vannak – de soha nem lehetünk elegen, ha Ma-
gyarországról van szó. Az összefogás szándékát tettek kövessék, s a 
közös siker Szövetségünk postagalambászainak, sportegyesületeink-
nek fejlődését is kell hogy segítse, erősítse.

Remélem nyitni tudunk a világra, helyi és országos szinten erősöd-
hetünk, népszerűsíthessük a postagalambsportot.

Rólunk fog beszélni a Világ – beszéljen rólunk – Magyarországról 
és ennek eredményeképpen legyünk még többen ennek a rejtvényes 
sportágnak a művelői.

Sokszor magunk sem elmélkedünk arról a csodáról ami a kezünk-
ben van – a POSTAGALAMB.

Sokszor magunk sem gondoljuk, hogy a postagalamb a világörök-
ség része, az egyetlen olyan élőlény a Földön aki képes több száz, 
akár 1000-2000 km-ről is hazatalálni kedvenc lakóhelyére, dúcába, 
párjához, gazdájához.

Aki postagalambokkal foglalkozik szereti az állatokat. Figyeljünk 
rájuk, hogy még jobban felhívjuk a körülöttünk élők érdeklődését 
ezekre a fantasztikusan intelligens élőlényekre.

Az olimpia rendezése ránk és postagalambjainkra irányítja a figyel-
met, kötelezettségeket is felállítva.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2013. évi Küldöttgyűlése 
határozott olimpiai hozzájárulásról, de élhetünk az önkéntes támoga-
tás lehetőségével is, amely mindig is jellemezte a magyar népet.

Valamennyi önkéntes olimpiai támogatás 1000 Ft-ja után olimpiai 
gyűrűt adunk és 2015. évtől kibővítjük az olimpiai gyűrűs nemzeti 
versenyeket. Így szeretnénk utolérni a nagy múltú és nagy létszámú 
postagalambász Szövetségeket, de nem feledjük és megőrizzük a ma-
gyar Szövetség hagyományait, értékeit.

Társakat és segítőket keresünk a XXXIV. Postagalamb olimpia ren-
dezéséhez és Szövetségünk jövőt építő elképzeléseihez.

Bárdos István
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A galambok védelme, versenyzésük előkészítése és a szállítása
Kedves sportbarátok, 
az immáron  hosszú ideje tartó tél jelen-

tős problémákat vet fel galambjainak 2013 
versenyzésére való előkészítésében; a héják, 
karvalyok és vándorsólymok sok esetben alig 
hagynak némi esélyt alig edzett galambjaink 
számára. 

A galambok versenyeztetésével foglalko-
zó csapat eddig elvégzett legszükségesebb 
egészségügyi ellenőrzései, állapotfelmérései 
sikeresnek bizonyultak. A 2013-as évre néz-
ve azonban ezt az állapotfelmérést a fiatal 
galambok körében még szükséges lesz meg-
ismételni, ugyanis általa már a tréningrepülés 
előtt és alatt felfedezhető, ha egy-egy galamb 
gyengébb immunrendszerrel bír. 

A galambok szállítása
Ahhoz, hogy „sportolóink” az adott idő-

pontban sikeres versenyzésnek nézhessenek 
elébe, szakszerű szállítást és startot igényel-
nek. Mindez pedig a következő év versenyzé-
sének lefolyására nézve is döntő hatású lehet. 
A begyűjtés helyének vezetője, az út koordi-
nátora, a sofőr, kísérők, valamint a galambok 
gondozóinak mindvégig figyelniük kell arra, 
hogy „teljesítménysportolók” szállításáról 
van szó, melyet a verseny valamennyi részt-
vevője az adott távolságra nézve optimálisan, 
s nem utolsó sorban tetemes költséggel ké-
szített elő.

Sajnos túlbuzgóságra, vakbuzgóságra 
mindig van példa. A szállítódobozok telepí-
tését, különösen az előzetes tréningek és az 
első verseny során májusban, a galambok, 
a tulajdonos és a szállítási költségek érde-
kében a további telepítések számától feltét-
lenül el kell különíteni. Az extrém alacsony 
hőmérséklet március harmadik részében 
egészen a mínusz 18 fokot is elérheti és az 
ország (német) sok területén uralkodó zárt 
hótakaró a galambok számára hosszú ideig 
tartó „fogságot” okozhat. Mindezt nehezíti, 
hogy a hatalmas gyorsasággal fejlődő raga-
dozómadár-populációk, a héják, karvalyok 
és vándorsólymok nem faj specifikus régi-
ókon és helyeken való megjelenése. Ilyen 
tekintetben minden nagyrabecsülésünk a 
regionális szervezetek s versenyző egye-
sületeké, melyek igyekeztek minden ezen 
problémára a galambok és a tulajdonosaik 
igényeit legmegfelelőbb mértéken figyelem-
be véve reagálni, s így egy sikeres kezdetet 
tudhatunk magunk mögött a további (sike-
res) versenyek lebonyolítására nézve. 

A menetrend még nem dogma
A fenti érvből kifolyólag a legtöbb légi 

társaság is rendelkezik legalább egy kiegé-
szítő járattal. Még akkor is, ha galambjain-
kat megfelelően előkészítjük és állapotukat 
kiválónak találjuk, akkor sem várhatunk el 
tőlük semmilyen csodát. Sokszor az időjá-
rás helytelen előrejelzése áll a kedvezőtlen 
kimenetelű versenyek hátterében mind az 
idősebb, mind a fiatalabb madarak esetében. 

A körültekintő koordinátorok azonban szük-
ség esetén többször is informálják magukat a 
radarkép alapján. A közeledő, felvonuló eső 
és zivatarok legpontosabb megbecslésére a 
szélsebesség figyelembevételével van lehető-
ség. Sűrű felhőtakaró esetében a koordináto-
rok nem indítják útnak a galambokat. Rövid-
táv esetén a galambok indulását szívesebben 
időzítik az időjárásban bekövetkező változás 
utánra, amikor is a felhőtakaró már fellazult, 
szemben azzal, hogy a galambok számára ri-
zikót vállaljanak.

Tekinthetjük ezt „ökölszabálynak” is: a fel-
eresztő helyen és a repülési irányban a látó-
mezőnek legalább 5 km-esnek kell lennie. Ez 
egy jól ismert régi bölcsesség, melynek során 
főként a fiatal galamboknál a kristálytiszta 
illetve mélykék égbolt esetében az elindítást 
nem szabad megkezdenünk. A tapasztalt star-
terek számára azonban ismertek más jelek is, 
melyek az indításra való megfelelő pillanatot 
jelzik. Ilyen például: Milyen magasan repül-
nek a légtérben más madarak? Mutatnak-e a 
galambok olyan nyugtalan viselkedést, mely 
arra utalna, hogy már fel szeretnének repülni? 

Az időjárási helyzet körültekintő megíté-
lése, mint egyfajta előrejelzés, a tapasztalt, 
jó koordinátorok számára egyértelmű. A 
szakszerű protokollvezetés egy koordinátor 
számára becsületbeli dolognak tekintendő, 
melynek során a személy az időjárási vi-
szontagságokat, beleértve a szélirányt és 
szélsebességet a felszállási helynél, a repü-
lési szakasznál és az otthoni, lakó területen 
regisztrálja.

Az állatok védelme
Az állatvédelmi törvény (német) 2. és 2a 

§-ait érdemes következetesen ismerni. Ennek 
ellenére felmerül a kérdés, hogyan is tartsák 
be a posta- és versenygalamb tenyésztők az 
ott előírtakat. A 2. § 2-ben a következők áll-
nak: „Az a személy, aki valamilyen állatot tart, 
gondoz vagy ellát, nem korlátozhatja az állat 
lehetőségeit az adott állatfajtára jellemző moz-
gásban, mely által az állatnak fájdalmat, elke-
rülhetetlen szenvedést vagy károkat okozna.” 
Sportgalambjaink akarnak és kell is repülniük, 
azonban a ragadózó madarak miatt ez egy fél 
éven át nem lehetséges, vagy ha igen, csak 
életveszélyes körülmények között.

A 2a/1/1 § a következőkről szól: A szövet-
ségi minisztérium hatalmában áll a táplálko-
zás, a mezőgazdaság és a fogyasztóvédelem 
kérdéseiről való döntéshozatal, valamint to-
vábbi kötelezettsége az állatok védelme. Az 
állatok tartására vonatkozó követelményeket 
a 2. § mentén csak bizonyos meghatározott 
előírásokat engedélyeznek az állatok mozgá-
si lehetőségeire és közösségi szükségleteikre 
vonatkozó követelményekben. Egy előírás 
vonatkozhat például arra, hogy az adott év 
során a héják, sólymok és karvalyok védel-
me kerüljön előtérbe, vagyis fokozzák fajtáik 
védelmét vagy a ragadozó madarak madár-

házban való tenyésztésének tilalmát is elren-
delhetik a szabadon, vadon élő fajok és ga-
lambok javára. Utóbbi szabályozás azonban 
még nem létezik, mely lehetővé tenné, hogy 
így más fajok kevesebbet szenvedjenek. Az 
egyes szabályok betartására vonatkozóan a 
galambok és baromfifajták mozgásszabad-
ságának biztosításában első sorban a táplál-
kozási, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi 
minisztériumok, valamint a környezet és 
természetvédelmi, és nukleáris biztonságért 
felelős minisztériumok illetékesek. Minden 
jel arra mutat azonban, hogy a fent említett 
minisztériumok felelősségteljes dolgozói ezt 
nem akarják tudomásul venni. 

Sportgalambjaink sajnos évről évre nem-
csak otthon, hanem a hosszabb távú verse-
nyek során egyre inkább a ragadózó mada-
rak zsákmányaivá válnak. Mivel célunk nem 
csak saját galambjaink védelmezése, hanem 
minket, mint természetbarátokat az egyes 
fajták sokszínűsége is megörvendeztet, így 
elnökségünk a nemzetközi galamb szövet-
ség (FCI) és a baromfi egyesülettel karöltve 
igyekszik nyomást gyakorolni a fent neve-
zett ragadozó madarak elfogadhatatlan sza-
porulatával szemben. A ragadozó madarak 
egyoldalú fajvédelme, valamint a szaporulat 
állami támogatása kényszerszituációkban az 
állat- és természetvédelmi szabályozás elleni 
vétségként értékelhető. 

Németország számos régiójában körül-
belül már 20 éve a szeptembertől márciusig 
tartó időszakban egész egyszerűen nem le-
hetséges a szükséges mozgási lehetőségek 
biztosítása galambjainak számára, máskülön-
ben – ahogyan azt a keserű tapasztalatok mu-
tatják – a madarak 70% a ragadozó madarak 
zsákmányává válna. 

A galambok szállítása, utaztatása
Bár a postagalamb tenyésztők egyre in-

kább a nyilvánosság fókuszában állnak; ám 
sajnos ez nem az egyes tagok pozitív társa-
dalmi aktivitásának köszönhető.

A szövetség versenyzési rendjében 12. § 
alatt a szállításról a következők szólnak: 

1. A szállítás során minden galamb számá-
ra elegendő helyet kell biztosítani

2. Az idősebb galambok esetében a hím és 
tojó állatokat külön kabinokban vagy utazó-
kosarakban kell elhelyezni

3. Amennyiben a transzportálást szolgáló 
jármű az EU-előírásoknak megfelelő kame-
rával (többek között tachográffal) van felsze-
relve, így a hozzá tartozó felvételek, mint a 
repülésdokumentációhoz tartozó iratok ér-
tendők.

A tulajdonosok részére a szállítókocsiról, 
szállítóketrecekről szóló előírások szövetsé-
günk Postagalamb című folyóiratában (Nr. 
11/2013) található. A Szövetségi kormány a 
Szövetségi Tanács jóváhagyásával egy állat-
védelmi-, utaztatási rendeletet hagyott jóvá. 
Ezen utaztatási rendelet legfőképp az utazta-
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tási időt szabályozza a haszon- valamint a le-
vágásra kerülő állatok esetében, ám ugyanígy 
a postagalambok helyszükségletére vonatko-
zóan speciális szállító eszközöket is előírja.

A ketrecek többsége a következő méretek-
kel rendelkezik: hosszúság: 106 cm; széles-
ség: 87 cm = 9,222 cm2 (magasság: 22 cm). 
Ebből adódóan következnek – az állatvédel-
mi szállítási rendelkezés nyomán megadott 
területeknek – a következő telepítési értékek 
(Táblázat):

A megfelelő telepítési sűrűség figyelembe 
vétele (érdemes lehet először az előírtnál több 
helyet rendelkezésre bocsátani) sok előnnyel 
jár, melyek pedig a követezőek: 

A gyűjtőhelyen és a galambok szabadon 
engedése során minden galamb itatásra kell, 
hogy kerüljön. A fiatalabb madaraknak ennek 
ellenére gyakran vannak problémáik a próba-
repülés során, az itatás sikertelenségéből fa-
kadóan. Mindennek hátterében az a tényező 
áll, hogy ez az egyes gyűjtőhelyeken a ko-
rábbi utasítások ellenére egyre többször el-
mulasztják a szükséges hozzászoktatási pro-
cedúrát. A fiatal galambok sikeres repülése, 
valamint összességében a galambok védelme 
érdekében a hozzászoktatási procedúrának 
minden egyes gyűjtés során evidenciaként 
kell jelen lennie. 

A postagalambok szállítása a jövőben ed-
digi tapasztalataink és megszerzett tudásunk 
nyomán még további fejlesztéseket igényel.

A fenti összefüggések tükrében a követ-
kező tényezőket is ajánlatos figyelembe 
venni: 

• Minél magasabb a telepítési sűrűség, an-
nál alacsonyabb a galambok komfortérzete a 
kabinokban.

• A szűkös telepítés során a hőmérséklet 
nagyon gyorsan emelkedik. A levegő moz-

gása által felkavart, csírákat tartalmazó, por 
keletkezik, mely által az egyes baktériumok, 
vírusok és ektoparaziták az egyes ketrecek-
ben elterjedhetnek.

• Az egyes gyűjtő állomásoknál gyakran 
csak a kartonlemezek kerülnek cserére. A fia-
tal és idős galambok tollazata valamint a por 
azonban az egyes kartonlemezek alá kerül az 
és egészen a következő tisztításig, fertőtlení-
tésig ott is marad.

• A fiatal állatok megbetegedéseinek egyes 
formáit (az immunrendszer erősségének 
függvényében) az állatok utazása alatt az 
egyes ketrecekben lévő fertőzések okozhat-
ják. Sok esetben azonban sajnos mielőtt ezt a 
tulajdonos észlelné, addigra már túl késő.

Ne feledkezzünk meg erről sem:
• Minden egyes hosszú távú versenyen 

részt vevő galamb számára kötelező a jobb 
vagy bal lábszáron egy biztos, vízálló jelölés, 
mely célszerűen egy telefonszámot tartalmaz

• A paramyxio-vírus fertőzés elleni oltás 
bizonyítéka nélkül a galambok nem utazhat-
nak. A fiatal galambok számára a himlő elleni 
oltás javallott.

• Az egyes begyűjtésekért felelős személy-
nek minden gyűjtésen vizuális kontroll útján 
kell meggyőződnie a ketrecek tisztaságáról, 

fertőtlenítéséről, valamint a galambok egész-
ségéről. 

• A régi és új ketrecek kialakításánál ügyel-
ni kell arra, hogy a begyűjtés, szállítás, ellátás 
és a kieresztés során az állatok ne szenvedje-

nek, ne sérüljenek meg. (Ne legyenek például 
semmilyen szögletes, éles fedelek, melyek a 
madarak sérülését okozhatják).

• Egy szállítóketreceknek megfelelően kell 
szellőznie és rendszeres technikai szűrésen 
kell átesnie, biztosítva ezáltal a ketrec biz-
tonságát.

• Minden szállítókocsi, ha lehetséges, ke-
zelési útmutatóval kell, hogy rendelkezzen, 
mely a klimatizálásra vonatkozó előírásokat 
(a belső hőmérséklet és a levegő nedvesség-
tartalmának szabályozása) is tartalmazza.

• Az itatók legyenek könnyen tisztíthatóak.
• A vízelvezető rendszernek gyors és higié-

niai szempontból kifogástalan ürítést és tisz-
títás kell lehetővé tennie.

A további kezelési útmutatások: 
• A galambok begyűjtése előtt a tetőnyílást 

nyissuk ki!
• A redőnyöket az utazás alatt résnyire 

nyitva hagyjuk.
• A kieresztés során a redőnyöket, széltől 

és időjárástól függően a lehető leginkább ki 
kell nyitni, biztosítva mindazonáltal a galam-
bok felügyeletét, ellenőrzését.

• Az időjárástól függően az itatási és egyéb 
szünetek esetén legalább négy óránként szük-
séges a keresztszellőztetés.

• Az ápolt, tisztán tartott szállítókocsik je-
lentős reklámozói a galambsportnak. Mind-
ezen okból kifolyólag minden szállítókocsin 
fel kell tüntetni legalább az utazási szervezet 
vagy légi társaság nevét és címét.

Összefoglalás
A galambok szállításának sikerességét 

nemcsak az utaztatási szezon kezdetén meg-
figyelhető magas begyűjtési arány, hanem a 
sikertelen repülések elkerülése is mutatja.

ford: Nagy Nikolett

Állat típusa Terület/galambok száma 
300 cm2-ig

Terület/galambok száma- 
300 cm2 felett

fiatal galamb 280 cm2 300 cm2

a galambok száma dobozonként 33 31
idős galamb 300 cm2 340 cm2

a galambok száma dobozonként 31 27

A túlságosan magas telepítési arány 
a kabinokban számos problémához 

vezethet. Az a következmény, miszerint 
számos galamb nem jut ivóvízhez vagy 

eleséghez, csak egyike a soknak.
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Körlátogatás a 11. Győr-Rába Tagszövetség már évek óta leg-
sikeresebb röpcsoportjánál az F16-nál Lébényben - (3. rész)

Lébényben a falu egyik kis erdőségtől 
szegélyezett szélétől a másik kis erdőséggel 
szegélyezett széle fele tartok. A centrumban 
az egyetlen magasabb ponton a középkorban 
épült, ma is az eredeti formáját megőrző ro-
mán stílusú kéttornyú templom jó támpontot 
ad a látogató számára. A Rábca és holtága 
alkalmasint horgász-paradicsomnak is te-
kinthető. A falut néhol szinte az őstermészet 
érintetlen mocsaras-rekettyés része kis erdős 
ligetekkel tarkított mezőség zöldövezete veszi 
körül. Tavaszvégi esetleg nyár eleji kirándu-
lásnak tökéletesen megfelelő táj számtalan 
gyönyörű vadvirágot, különböző gyógynö-
vényt és fűszernövényt, illetve egyéb védett 
növényfajt rejt magába. 

Nekünk, galambászoknak azonban sze-
münk elsősorban a gazdag madárvilágon 
akad meg, ami a Hanság-csatorna elkészítése 
után ugyan eléggé megcsappant, de úgy tűnik 
azért nem apadt el. Ezek közül is az év némely 
szakában az egyik érdekesség a vadászsó-
lyom, ami azonban állandó fenyegetettséget 
okoz a galambok számára az a galambász 
héja. A karvajok a tapasztalatlan fiatal ga-
lambok számára már csak kisebb sérüléseket 
okoznak és a különböző ölyvek láttán már fel 
sem rebbennek. Tudom, hogy az ország több 
főleg tájvédelmi körzetében hasonló körül-
mények között galambásznak sikeres galam-
bászok. Azonban ebben az idilli környezetben 
galambászik az F-16 Lébény.

Látogatásom célja Czank Sándor, akit 
kiváló eredményeiről, kitűnő galambjairól és 
túláradó agilitásáról a tagszövetségben talán 
mindenki ismer.

- 2006-ban szerepeltél utoljára a szak-
lapban, mint címlapfotó, feleségeddel Lil-
lával együtt. Azóta már eltelt néhány év. 
Kérlek emlékeztetőül mutatkozz be az ol-
vasóknak és ismertesd az azóta eltelt idő-
ben történt változásokat!

- 57 éves vagyok, két lányom, egy fiam és 
három unokám van. A postagalambászatot 

1973-ban Dr. Rum János vezetésével kezd-
tük, aki nyugdíjazásáig a falu orvosa, és még 
ezután évekig az F-16 egyesület elnöke volt. 
A 2012. évi díjkiosztónkkal együtt ünnepel-
tük 40. Jubileumi évfordulónkat. Az utóbbi 
13 év változásait foglalnám össze. Akkori-
ban hoztam be tenyészgalamboknak valót 
Balatonkeneséről Tóth Imrétől, amiből jó 
tenyészgalambok lettek. Ezekhez társult és 
az évek alatt úgy vettem észre, hogy alap-
galambjaimmá váltak a Csernák Józseftől 
Siófokról 2000-ben behozott Kees Bosua 
galambok. Csernák Józseffel való megis-
merkedésem egy érdekes sztori volt: fele-
ségemmel Lillával egy díjkiosztón voltunk. 
Lillának gyönyörű dús kicsit bodros hosz-
szú szőke haja volt, – persze ma is az van 
csak most melír tincsekkel – ez megtetszett 
Csernák Józsefnek és elkérte tőlem egy tánc-
ra. Tréfából, csak megígért galamb ellenében 
adtam rá engedélyt. Ezután beszélgettünk a 
galambászatról és a beszélgetésből barátság 
lett. Másnap a bál után meglátogattam és 
több tenyésznek való is került tőle hozzám. 
Hogy őszinte legyek manapság is elkelne 
ezekből a galambokból néhány darab. 

Mint később kiderült, kiválóan keresztez-
hetőek voltak az én régebbi vonalamból való 
Delbar-okkal. Korábban is voltak kitűnő ga-
lambjaim országos első díjjal – ezt egy Japán 
tenyésztő vásárolta meg. Azonban mégis csak 
azt kell mondanom, hogy általános sikert en-
nek a három vonalnak a keresztezéséből ér-
tem el. Azért, hogy a hosszú távot megerősít-
sem, Szlovákiából Görözdös Lajostól hoztam 
be a REX-vonalából jó tenyészgalambokat. 
Szlovákiában jó kapcsolatot építettem ki, 
ami azóta is tart: Gyurovszki Bélával, Füle 
Lászlóval, Král Tiborral, Kocsis Lajossal és 
Boros Istvánnal. A jövőt megerősítendően új 
tenyészgalambokat hoztam be Ökrös Kál-
mántól Gaby Vandenabeele galambjaiból 
főleg tojókat frissítésre, de hoztam a hosszú 
távú Rigole-Tavernie galambokból is, de ez 
már a tenyésztés része inkább.

- Korábbi eredményeid is kiemelkedőek 
voltak a kerületben, de az utóbbi néhány 
évben viszont tartósan az élben szerepelsz. 
Beszélj, róla kérlek!

- Valóban korábban is voltak jó eredmé-
nyeim, 1992-ben 14.000 galambból országos 
első volt a 12401 K hím galambom, ezenkívül 
Champion első a Kotymán-Symons-aiból 
származó hímem, a nagykerületben 1995-ben 
kerületi hosszú távú bajnok voltam, többször 
középtávú bajnok, de nagy szomorúságom, 
hogy az általános bajnokságot egyszer sem 
sikerült megnyernem. 2000-től a kerület él-
vonalához tartoztam, ekkor kerültek be a 
Bosua galambok mellé tenyésztésre Kovács 
Jenő kerületi bajnoktól Peller galambjainak 
közvetlen gyerekei a 10-es vonalból. Persze 
nekem is voltak gyengébb éveim, amikor 
nem jöttek össze a dolgok, mindig tanultam 

valamit a saját hibámból. Azért közben akkor 
is volt néhány kiugró teljesítmény, Szuper rö-
vidtávú bajnok, Középtávú bajnok. 

Pontosan a címlapfotós évben 2006-ban 
Scsecsin és Magdeburg utak alapján meg-
nyertem a Szuperkupát, amire azóta is na-
gyon büszke vagyok. Utána már zsinórban 
jöttek az eredmények pl.: az „Olympiás” 
22040 Kh kerületi Ász galamb Általános 
Bajnokságban, 2010-2011-2012. évi ered-
mények alapján elit Klub Bajnoka, kétszeres 
Mesterversenyző. 2010-től stabilizálódott a 
helyzetem a tagszövetségi listán, általános 
5. utána általános 3. és általános 2. helyezett 
voltam. Ekkor nagyon jó galambok alkották 
a csapatot, a 46004-es két év 23 helyezés él-
ben, 46053-as két év 23 helyezés, mindkét 
galambnál túlnyomó részt a Csernák-féle 
Bosua vér dominált. Annak külön örülök, 
hogy a 2010-, 2011-, és 2012-es évben két 
„nagyágyút”, Adrián Arnoldot és Takács Gá-
bort magam mögé utasítottam.   

- Kérlek, avass be minket a versenyzési 
módszered részleteibe!

- Klasszikus özvegységi módszerrel 
versenyzek, amit először én alkalmaztam 
Lébényben. Még a néhai Horváth Andris-
tól ismertebb nevén „Suszter”-tól tanultam, 
akiről tudjuk, hogy versenyzési ismereteit és 
jó galambállományát „galambászatyánktól” 
néhai Anker Alfonztól kapta. 

Nyilván csak hímekkel versenyzek, jelen-
leg 54 hímmel készülök a 2013-as verseny-
évadra. Én kimondottan az Allround-típusú 
galambokat szeretem akik minden utat ered-
ményesen szálnak, de az enyémek erőssége 
most inkább a középtáv. A szezon előtti fel-
készítésben csak a kötelező oltást végeztetem 
el. A versenyszezonban Linko-Spektinnel 
szoktam oltani a nagyon meleg időkben, min-
den hétfőn Trichomonas és Coccidiosis ellen 
kezelek. 

A versenyek közbeni felkészítésem egy-
szerű: hazatéréskor teában elektrolittal 
várom őket, hét közepéig diétás eleséget 
kapnak, majd szerdától versenykeveréket. 
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Szerda-csütörtök vitamin itatás a reggeli 
vízzel, estére mindkét nap már tiszta víz van 
az itatókban. Rövid- és középtávnál rakodás 
előtt megkapják a tojóikat, hosszú távnál 
csak berakom őket a szállítóládába. Hazaté-
réskor a tojó várja őket mindkét esetben, az 
út nehézségétől függően egy darabig együtt 
vannak. Általában 34 idős galambot teszek 
a versenyútra, az évesekkel kíméletesebben 
bánok. Fiatalok versenyét nem röptetem, ma-
gán tréningeket alkalmazok, a selejtezésnél 
pedig nézem a származást is, de a „Timi” 
vonalam utódait előnyben részesítem, ebben 
eddig nem csalódtam.

- Beszélgetésünk kezdeti szakaszában 
eléggé belemélyedtünk már a tenyésztés 
témakörében, de a változások miatt része 
volt annak. Azonban részletesebben kifejtve 
mond el a további tenyésztési folyamatokat. 

- Nagyon fontosnak tartom ismét elmon-
dani, hogy én az Allround galambokat sze-
retem. Ezért a tenyésztési hangsúlyt ezeknek 
a díjképes galamboknak a kitenyésztésére 
helyeztem. A díjképesség mellett nagyon 
lényeges, hogy az utak során a lehető leg-
több élhelyezést gyűjtsék össze. Ebből adó-
dóan főleg az elején nagy volt a mozgás a 
tenyészdúcban. Egy idő után azért ez meg-
állapodott. Ma már elmondhatom, hogy 
minimális a kitett galambok száma, inkább 
már az idősebb tenyészgalambok pótlásán 
kell tevékenykedni. 21 pár tenyészem van, 
ezeknek 50%-a Csernák-Bosua, hozzájuk ke-
resztezem a többnyire idegenvérű galambo-
kat. Ha valahol nem megfelelő az eredmény, 
kísérletképpen néhány párcserét végrehajtok, 
de ha az utód csak három-négy helyezést 
ér el, a családot kiteszem a dúcból. Mindig 
próbálok újakat betenyészteni, folyamatosan 
keresem a legjobb keresztező partnert. Most 
leginkább a hosszú távú galambok irányában 
kell keresgélnem, mert az eredményeimből is 
látszik, hogy galambjaim inkább a jó közép-
távú élhelyezéseket hozzák. 

Fontos visszajelzéseket kapok azoktól, 
akikhez az innét elkerült galambok jó eredmé-
nyeket érnek el. Ennek nagyon örülök, mert 
látom, hogy jó úton járok, a tőlem elkerült 
galambok többnyire jól megállják a helyüket. 
Talán a legjobb eredményt elér sporttársakat 

mondanám, Sokorai Csaba korábbi tagszö-
vetségi bajnok, Csepi Bence jelenlegi rövid 
de korábbi középtávú tagszövetségi bajnok, 
Holzhammer Sándor (Doró) Madeburgi első, 
ő hat kupát is nyert, Takács Gábornál is van 
néhány eredményes galamb ezekből, de eb-
ből merített Szabó László (Spéci) korábbi 
kétszeres tagszövetségi rövidtávú bajnok, ők 
mind klubtársaim az F-16-ban, de Brancsek 
Péter, Jakab András Móvári galambász kiváló 
galambjainak alapja is az én tenyészetemből 
való. A Lébényi galambok többsége közeli-
távoli rokonságban áll egymással. Az csak 
segít az eredmények megőrzésében és hoz-
zájárul annak javításához, ha bármelyikünk 
hoz be egy-egy jó eredményeket produkáló 
keresztező partnert. Az eredményes utódok 
testvéreit vagy gyerekeit egymás között cse-
rélgetve, az idegen de eredményes vérből jut 
el a többiekhez is. 

- Mint mindegyik Klubtársadnak, így 
neked is felteszem ezt a kellemetlen kér-
dést, a kerületben több helyen elhangzott, 
hogy a Lébény F-16 azért ilyen sikeres, 
mert a versenyutakhoz képest a legkedve-
zőbb helyen van, és az első állomás. Erős-
ségük ezért a rövid- és középtávokon mu-
tatkozik meg. Mi a véleményed erről?

- Nem értek velük egyet, ezt az időszakot 
megelőzően a tagszövetség túlsó széle és kö-
zepe adta kerületi bajnokokat, az utak akkor 
is ugyaninnen voltak, az F-16 Lébény akko-
riban nem nagyon tündökölt. Első általános 
kerületi bajnokaink Adriánék és Papp László 
voltak és utána jöttek sorozatosan a jó ered-
mények. Biztosan szerencse is kellett hozzá, 
de észre kell venni, hogy időközben megta-
nultunk a megfelelő útra megfelelő galambot 
tenyészteni és küldeni! A tagok kölcsönösen 
segítik egymást a technológiával és a ga-
lambok cseréivel egyaránt. Korábban még 
a nagykerületben távolabbi egyesületek is 
értek el kimagasló eredményeket mint Kapu-
vár, Óvár is, pedig akkor is a Cseh-medence 
útjait röptettük rövid- és középtávon, a Né-
met-alföld feleresztési helyei is csak pár fok 
eltérést jelentettek. 

Én nem féltem az eredményeimet egyik 
egyesülettől sem. Személy szerint annak 
örülnék ha az egész Kisalföld egy tagszö-

vetség lenne. Ez anyagilag is kedvező lenne 
mindannyiunk számára, nem beszélve a fel-
eresztett létszámról! Inkább hirdessünk baj-
nokot 200-300 tenyésztőből, nem úgy mint 
egyes újonnan alakult tagszövetségek 70-80 
tenyésztőből. Én nem értek egyet a mi kerü-
letünkben lévő különböző röpcsoport értéke-
lésekkel sem, mert ez is csak szétdarabolja az 
eredményt. 

Nincs titkunk, azt javaslom a kétkedőknek, 
hogy nyugodtan jöjjenek Lébénybe a „Kis 
Aarendonkba” és tanulmányozzák személye-
sen, hogyan is csináljuk mi.

- Mik a terveid a jövőre nézve?
- A tenyésztésben mindenképpen erősí-

tenem kell a hosszú távot, hisz ez a gyenge 
oldalam. Biztosan látom, hogy csak ennek 
segítségével tudom stabilizálni helyemet az 
általános versenyben és vele tudom elérni 
nagy célomat. A tagszövetségi vezetésben 
vannak már fiatalok és ez jó hatással van az 
egyesületek életére. Az utolsó tagszövetségi 
gyűlés egész konszolidáltan folyt le, az utak 
többségét elfogadták, és örömmel vették a 
javaslatot a röptetési díjak csökkentésére. Ez 
első lépése lehet a tagság megtartásának és 
esetleg növelésének, de bízom benne, hogy 
a röptetett galambok száma növekedni fog. 
Jó volna ha ilyen vagy ehhez hasonló kezde-
ményezések kerülnének előtérbe a jövőben. 
Végülis ezt újításképpen más tagszövetségek 
is alkalmazhatnák.

Ezután a beszélgetés után már kezdem 
magam otthonosan érezni Lébényben, és 
utamat Adrián Arnold és fia galambászata 
fele veszem. Természetesen Lébényben is 
vannak problémák a tenyésztők között, amit 
a közösség okkal-móddal kezel. De most lá-
tom igazán, hogy más egyesületekben a tagok 
mennyire elkülönülnek egymástól, mindenki 
egy különálló személyiség, féltve őrzik meg-
szerzett kis titkaikat, szinte eldugják a többiek 
elől az új tenyésztésre szánt szerzeményeiket, 
rébuszokban beszélnek a jól értesült felké-
szítési információkról. Olyan nagyon nem 
is örülnek az egyesületben egy fiatal tagnak, 
mert az hátha az internetről megtalálja a 
titkot. Gúnyoros örömmel fogadják, ha vala-
melyik kísérletező mégis belebukik a próbál-
kozásba. 

Érdekes, ezt a dolgot Lébényben egészen 
másnak látom.

J. Varga Attila
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Doktor, lehetséges, hogy galambjaim-
nak Streptococcus-a van? Az elmúlt évek-
ben sokszor tették fel a galambászok ezt a 
kérdést, ami nem más, mint „Streptococcus 
Gallolyticus.” A közelmúltban elég sokat ír-
tak erről a betegségről és sok tenyésztőnek 
okozott komoly gondot.

Jogosan? Hogy erre a kérdésre helyes vá-
laszt tudjak adni, először felsorolom azt, amit 
erről a betegséget okozó csiráról tudunk. 
A csira 1988-óta mint baktérium ismert és 
olykor betegséget is okoz. (Toom-Lumeij JT, 
Febr. 2001 Állatgyógyászati folyóirat.)

Ha egy galamb ezzel megfertőződik és a 
baktérium kórokozónak bizonyul, akkor kü-
lönböző szimptómák léphetnek fel.

A következők lehetnek: akut elhalálo-
zás, szárnybénulás, egyensúlyzavarok, és 
zöldes nyálkás széklet.

A galambok patológiai vizsgálata során a 
mellizomban gyakran találtak gócokat. Oly-
kor a vizsgálatok során ín- és ízületgyulladás 
is előfordult. Eddig ez egy jelentős dolognak 
tűnik. A betegséget okozó csira tenyészt-
hető és a galambok kezelhetőek. Sajnos 
azonban ezek a csirák, írd és mondd, a ga-
lambok 40 %-ában megtalálhatók. Ezek az 
állatok magukba hordják a „Streptococcus 
Gallolyticus”-t anélkül, hogy annak legki-
sebb hátrányát éreznék.

Hogyan lehetséges ez? A csira több vari-
ációban fordul elő úgy, mint T1, T2 és T3, 
ahogy nevezik.

Hogy a Streptococcus mennyire rosszindu-
latú azt a baktérium membránban meglévő, 
vagy meg nem lévő, egy bizonyos fehérje ha-
tározza meg. A Streptococcus ezzel a fehérjé-
vel rendkívül rosszindulatú. Míg a T2 és a T3 
alig mutat agresszivitást.

A betegség a gyakorlatban nagyon rit-
kán fordul elő. Ha kezelni akarjuk, akkor 
jó eredményt érhetünk el Ampicillin bázisú, 
Doxyciclin, Amoxicillin és Erythromycin 
kúrával.

Megfelelő higiéniával, elkerülve a túlzsú-
foltságot a probléma gyorsan megoldható.

Valamire figyelnünk kell, a Streptococcus 
Gallolyticust régebben Streptococcus Bovis-
nak nevezték. Egy név, ami a tehénre ural. 
(Bovis = tehén). A fertőző csira a teheneknél 
tőgygyulladást okoz. A friss föcstej adagolá-
sa galamboknak nem rizikómentes.

A Streptococcus név alatt olyan bakté-
riumokat értünk, melyek egy bizonyos sa-
játságos módon fejlődnek és nagy családot 
alkotnak. A Streptococcusok, melyeket a gya-
korlatban például a légutakban találunk, nor-
mál esetben nem tartoznak a Streptococcus 
Gallolyticus csoportba. Sok állatorvos állítja, 
hogy a Streptococcus egy galamb tenyészté-
séből származik. Mindenesetre ezt legtöbb-
ször nehéz bebizonyítani, hogy a talált kór-
okozó csira az okozója egy fertőzésnek.

Bőrelváltozás galambok miatt.
Amikor Olaszországban vagy Franciaor-

szágban vagyok nyaralni, mindig feltűnik, 
hogy mennyire kerülik az állatokat a kör-
nyezetükben. Egy (utcai-) kutyára szinte un-
dorodva tekintenek. Egy városi galamb egy 
szinten van egy patkánnyal. Természetesen 
lehetnek emberek betegek galamboktól, de 
azért azt nem látjuk olyan gyakran. Vagy?

A postagalamb tenyésztőknél gyak-
ran diagnosztizálnak „Galambtenyész-
tő tüdőt.” Ilyen esetekben rendszerint 
chlamydiákat találnak.

Skóciában volt a postagalamb tenyésztők 
körében egy orvosi vizsgálat, ahol a tenyész-
tők jó 80 %-nál Chlamydia antitesteket talál-
tak. Tehát a tenyésztők 80 %-a már találko-
zott ezzel a fertőző csirával.

Mivel mi galambászok egy nagy, termé-
szetes ellenállást építettünk ki ez ellen a 
betegség ellen, a szabályok szerint mi nem 
leszünk betegek.

Azok az emberek, akiknek nagyon gyen-
ge az ellenálló képességük (AIDS-betegek), 
vagy azok az emberek akik sokáig Prednisont 
(anyagcsere gyógyszer) szednek, azok veszé-
lyeztetettebbek.

Dániában egy 73 éves reuma beteg férfi, 
miután kapcsolatba került galambokkal, ka-
pott egy nagyon kellemetlen bőrelváltozást 
olyan volt, mint egy rák (Wunschmann és 
munkatársai, Minnesotai Egyetem, 2011. 
december). A galambász hosszú időn ke-
resztül Prednisont szedett és feltehetőleg 
ellenállása nagyon legyengült. Egy szö-
vetpróba után kiderült, hogy a kórokozó 
Cryptococcus volt.

Milyen egy Cryptococcus-fertőzés?
A Cryptococcust egy penészgpomba fertő-

zésnek tekintik. A kutatók szerint egyre gyak-
rabban fordul elő ez a betegség. Legtöbbször 
a tüdő betegszik meg a spórától, melyet a 
porral együtt lélegzünk be. Ha a kórokozó a 
vérbe is bekerül, akkor az agyat (80 %), a ve-
séket (30 %), a bőrt (10-15 %), a csontokat, 
a prosztatát, a hashártyát, a májat és a szívet 
megtámadhatja. A betegség szövettani vizs-
gálattal állapítható meg.

A dán sporttársnak tehát szerencséje volt, 
hogy nála csak bőrelváltozás keletkezett. 
Ez a forma egészséges embereknél magá-
tól meggyógyul rendszerint 2-8 hónap alatt. 
Azoknál az embereknél, melyek gyengébb 
ellenálló képességűek, egy kúrát tartanak, pl. 
Fluconasollal, Amphotericinnel kezelik.

Ha valamilyen egészségügyi panasszal 
a háziorvosunkhoz megyünk, sose felejt-
sük el elmondani, hogy galambokkal va-
gyunk kapcsolatban. Ezzel fel lehet hívni 
a figyelmet arra, hogy milyen szimptómák 
léphetnek fel a következő fertőzések esetén. 
Chlamydia, Salmonella, Cryptococcus. Sok 
háziorvos nem látja milyen veszély fenye-
get e-mögött.

Paratyphus (oltási reakció)
Egy sporttárs Utrechtből a múlt héten a 

következő kérdést tette fel: „Galambjaimat 
évente beoltom paratyphus ellen. A fiatalok 
is kb. 10 hetes korukban be vannak oltva. Az 
öreg galambjaimnál a kondíció legtöbbször 
erősen visszaesik, a fiataloknál viszont leg-
többször nem veszek észre semmit. Hogyan 
lehetséges ez?”

Ezt a panaszt sokszor hallom a praxisom-
ban. Az elmúlt időszakban jó kapcsolatban 
voltam a Fort Dodge cég egyik alkalmazott-
jával. Ő arra gondolt, hogy ez a galamb szer-
vezetének túlérzékenységi-reakciója.

Az oltóanyagban található egy szubsz-
tancia, melynek a galamb immunrend-
szerét „ébreszteni” kell. Egyszeri alkal-
mazáskor a galamb mérsékelten reagál 
az oltóanyag komponensére. Ha azonban 
gyakran oltunk, a galamb szervezete heve-
sen fog reagálni.

Ha valaki a dúcában ilyen túlhajtott reagá-
lást észlel a megelőző paratyphus oltás után, 
akkor meg lehet hosszabbítani a két oltás kö-
zött eltelt időt. Pl. nem oltunk egy év eltelté-
vel, hanem egy év és két hónap után. (tehát 
14 hónapra). Olykor ez segít.

A szezon közben adott oltás nem rizikó-
mentes. A galamb kondíciója gyakran na-
gyon visszaesik és azon a héten nem is lehet 
küldeni. Legtöbbször csak két héttel az oltás 
után lehet versenyeztetni. Az apám dúcában 
a rövidtávú galamboknál legtöbbször jelen-
tős formajavulást tapasztaltunk két héttel az 
oltás után.

Vaktojások
Az egyik galambász a pacienseim közül 

néhány hete párosított. Ősszel, amikor a 
vedlés kezdődött a tenyész dúcában kitört 
a paratyphus. A galambok kaptak egy meg-
felelő kúrát és a kúra közepén kaptak egy 
oltást.

Közvetlen a párosítás előtt a székletet ösz-
szeszedték a fészekből. Megvizsgálták és 
semmi fertőző csirát nem találtak. A galam-
bok közvetlen a párosítás előtt nagyon jól 
néztek ki, hamar összeálltak és minden tojó 
letojt. Sajnos azonban a 12 tojó közül 4 üre-
set tojt. Mi lehet ennek az oka?

Az üres tojásra a praxisomban már nagyon 
sok okot találtam. Egy paratyphus kitörés 
esetén az anyaméh is károsodhat. De rendsze-
rint károsodnak a belek, az ízületek és olykor 
az agy is károsodást szenved. Egyedi esetben 
megbetegedik a szem (vakság is kialakulhat) 
és az anyaméh is.

Ismertek olyan esetek, hogy azok a tojók 
melyek túlestek a paratyphus-on egyálta-
lán nem tojtak, vagy elkorcsosult (más for-
májú, durva héjú, vagy teljesen héjnélküli) 
tojást raktak.

Ebben az esetben a néhány hónappal ez-
előtti paratyphus-kitörés lehet az okozója a 
rossz tojásoknak.

Az orvostudomány és a gyakorlat
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A múlt héten szintén összeszedték a 
székletet a fészkekből és vért is vettek. 
Bakteorológiai vizsgálatot végeztek egy érin-
tett tojáson. Ismét nem találtak paratyphust. 
Ez azonban még nem jelent semmit.

A kár, amit a betegség okozott, kitartónak 
bizonyult. A fertőzés a galambokból már régen 
eltűnt. A tojók nagyon jól néztek ki, azt azon-
ban meg kell mondani, hogy mind a négy be-
mutatott tojó meglehetősen idős volt. Három, 
a négy tojó közül kilenc éves volt, a negyedik 
pedig nyolc. A tenyész dúcban a fiatal tojók, 
mind normális tojásokat raktak. A tenyésztő el-
mondta, hogy a dúcban kielégítő mennyiségű és 
minőségű grit és vitamineral állt a rendelkezé-
sükre. Ez viszont nem garancia a jó tojáshéjra.

A kalcium ellátásról.
A kielégítő kalcium ellátás alfája és 

omegája állataink számára a kalcium-foszfor 
ajánlott aránya. Ha ez az arány nem stimmel, 
deficit keletkezik. Ezt elkerülhetjük, ha ga-
lambjainkkal „VIRBAC C-Phos”-t itatunk. 
Ez tulajdonképpen egy ásványi-oldat sok kal-
ciummal és foszforral az optimális arányban. 
Nagyon sok galambász használja a tenyész-
időszakban. 

Ezen a helyen szeretném még egy ter-
mékre a ráirányítani a figyelmüket és ez az 
OVOCRACK. A termék vajsavat tartal-
maz, a vajsav viszont gátolja a paratyphus 
és az E-coli fejlődését. Mert a sav először 
a bélben hat és a sav megköti a kalciumot. 

A szárnyasállat tenyésztők már megállapí-
tották, hogy ez a kalcium nagyban javítja a 
tojáshéjat. A tenyésztés alatt tehát tanácsos 
ezt a vajsavat adagolni. Elég a napi egyik ét-
kezéshez adni.

A fent említett galambok kaptak egy injek-
ciót kalcium-foszfor keverékkel, kombinálva 
D vitaminnal, mert a D vitamin gondosko-
dik egy optimális kalcium hasznosításról. A 
tenyészgalambok kapták a C-phos-t az ivó-
vízbe. Ennek a kezelésnek ellenére sem me-
rem mondani, hogy ezek a tojók valamikor 
normális tojást fognak tojni.

Nanne Wolff állatorvos 
ford.:Varga Antal

Az oxidatív stressz, toxinok, mérgező nehézfémek 
kártételei és a megelőzés lehetőségei

Alapvető (és indokolt) cél az exponenciá-
lis lépték szerint szaporodó emberiség ellá-
tása élelmiszerrel. A talaj, a növények és az 
állatok teljesítményébe való emberi beavat-
kozásnak azonban sajnálatos velejárója a 
talajba juttatott nagy mennyiségű műtrágya, 
szerves trágya, szennyvíz és szennyvíziszap, 
növényeknél a biocidek, az állatállomány 
körében a gyógyszerek, hozamfokozók és 
más, maradékanyaggal járó szerek mérték-
telen felhasználása. Következménye a talaj 
és az ivóvízkészletek súlyos szennyeződése, 
nitrit- nitrát-, toxikus fém-, mikrobatartal-
muk növekedése, a növények és az állatok 
anyagcsere-folyamatainak kóros megválto-
zása, az élelmiszerekben a maradékanyagok 
megjelenése.

A mikotoxinok és egyéb mérgező anya-
gok (nehézfémek) az élelmiszer előállítás 
teljes láncolatában (talaj-növény-állat-
ember) kimutathatók. A takarmánnyal, táp-
lálékkal kis mennyiségben, de hosszabb 
időn keresztül az állati és emberi szervezet-
be jutó mikotoxinok, mérgező nehézfémek 
egészségügyi kockázatai a mai napig sincse-
nek kellő mértékben feltárva, de a jelenleg 
rendelkezésre álló adatok szerint is jelentős 
szerepet játszanak a szervezet ellenálló ké-
pességének gyengítésében, a megbetegedé-
sek, elhullások, halálozások arányának meg-
növekedésében.

A mikotoxinok, mérgező anyagok gaz-
dasági kártétele is számottevő. A növény-
termesztésben 10-40 % termés csökkenés, 
csökkent táplálóanyag tartalom (csökkent 
biológiai érték), az állattenyésztésben a 
csökkent termelés (takarmányfelvétel, 
takarmányértékesítés romlása), szaporo-
dásbiológiai zavarok, összetett okú be-
tegségek, a gyógykezelés növekvő költsé-
gei, az élelmiszeriparban az alapanyagok 
csökkent felhasználhatósága több milliárd 
Ft veszteséget okoz Magyarországon is 
évente.

A veszteségek mérséklésére eltérő haté-
konysággal alkalmazható lehetőségek létez-

nek, mint pl. hatékony szelekciós program 
a gombafertőzésekkel szemben rezisztens 
gabonafajták előállítására, az agrotechni-
kai hibák kiküszöbölése. Az agrotechnikai 
eljárások és az alkalmazott fungicid szerek 
hatékonyságának javítása, a már szennyezett 
tételek esetében fizikai, kémiai, biológiai 
módszerekkel a mikotoxin tartalom csök-
kentése, a takarmány hígítása (csak határér-
téket kismértékben meghaladó toxintartalom 
esetén) a takarmányban lévő mikotoxinok 
és mérgező nehézfémek megkötése (szilikát 
alapú ásványi anyagok, zeolitok, bentoni-
tok, élesztőgomba kultúrák, toxinbontók 
stb.) alkalmazásával.

Újabban olyan, komplex összetételű, ter-
mészetes összetevőket tartalmazó kiegészítő 
takarmány, Gold Naturalis® jelent meg az 
állattartásban, mely 1-2 g/tak. kg adagban 
etetve, egyidejűleg képes az állati szerve-
zetbe került mikotoxinok és toxikus nehéz-
fémek jelentős mértékű ártalmatlanítására 
monogasztrikus és kérődző állatfajokban 
egyaránt. 

A készítmény, összetételénél fogva, 
prebiotikus, antioxidáns, immunstimulá-
ló, roboráló hatással bír, aktiválja a szerve-
zet emésztőenzim termelését (összproteáz, 
amiláz, lipáz, tripszin stb.), ezáltal fokozza a 
táplálóanyagok felszívódását, értékesülését, 
meggátolja a nehézfémek, toxinok káros 
metabolitjainak képződését, mérsékli azok 
egészségkárosító hatását az állatban és meg-
jelenésüket a végtermékekben, gyökfogó, 
oxigén átvivő, máj- és vesevédő szerepe is 
jelentős.

Felhasználása kiemelkedően költség ha-
tékony, élelmiszerbiztonsági szempontból 
aggálytalan, alkalmazása során káros mara-
dékanyagok nem képződnek. 

A Gold Naturalis® etetés hatása a ga-
lambok teljesítőképességére:

Egy hazai kutatócsoport (Vet-Nutrition-
Consulting Kft.) nemzetközi szakemberek 
bevonásával vizsgálatokat végzett a Gold 

Naturalis®  immunerősítő, teljesítményfoko-
zó, küllemjavító termékkel annak tükrében, 
hogy a felnevelt állományok a legjobb telje-
sítményt tudják elérni. Fontos szempont volt, 
hogy a befektetett munka és költség megté-
rüljön a tenyésztő számára.

A vizsgálati eredmények rövid összegzése:

A galambok tojástermelésében nem történt 
változás. Az adatok szerint a Gold Naturalis® 
granulált kiegészítő takarmánnyal etetett ga-
lambok esetében növekedett a kikelt és vá-
lasztott fiókák száma páronként 21%-kal! A 
keltethetőség 15%-kal javult az etetett (kísér-
leti) csoportban.

Számos vizsgálat igazolta, hogy a Gold 
Naturalis® granulált kiegészítő takarmány 
etetésének hatására a magasröptű keringő 
galamb állományok repülési időhossza tekin-
tetében átlagosan csaknem fél órával többet 
repültek, mint a kontroll csoport galambjai. 
Bizonyított, hogy a kiegészítő takarmány a 
galambok röpteljesítményét kedvezően be-
folyásolta. 

További megfigyelés volt, hogy a Gold 
Naturalis® granulált kiegészítő takarmány 
hatására:

- a fiókák súlygyarapodása nőtt,
- a kis galambok vitalitása jobb volt, mint a 

kontroll galamboké,
- javult a tojások keltethetősége,
- a galambok betegségekkel szembeni el-

lenálló képessége nőtt,
- az elhullás jelentősen csökkent,
- kedvezően befolyásolta a keringő fajtájú 

galambok röpteljesítményét.

Forrásmunkákat összeállította:

Dr. Jakab László PhD, 
Dr. Kósa Emma PhD

Szent István Egyetem, 
Állatorvos-tudományi Kar, Budapest

Vet-Nutrition-Consulting Kft., Budapest
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Gaby Vandenabeele 
Postagalambtenyésztés a 21. században

Egy esős, hűvös márciusi reggelen indul-
tunk útnak Tomi Ravensteinnel, aki a Gaby 
galambok professzioniális ismerője, a nyu-
gat flandriai Dentergembe. Tomi már 1991-
től jó ismeretségben van Gabyval, akinek 
galambjaiból egy nagy teljesítményre képes 
állományt épített fel, melyek a különböző baj-
nokságokon és egyéni teljesítményekben (1.- 
és 3.- Ász galamb a Német Szövetségben) a 
sport legfelső fokára juttatták.

Thomas Kraus

A tél még nem adta fel az uralmát és ezt az 
elmúlt hét tavaszias napjai sem tudták feled-
tetni. A galambokon nem látszott meg a sze-
szélyes időjárás a hideg, nedves szél Flandria 
tájain és olyan formát mutattak, annak elle-
nére, hogy a 3. költés fiataljai a fészkekben 
megtömött begyekkel feszítettek, hogy akár 
egy hosszú távú versenyre is be lehetett volna 
őket kosarazni. Mi a postagalambsport egyik 
legnagyobbjának voltunk tehát a vendégei, 
aki egyébként egy nyugodt, szerény, barát-
ságos ember, de éles eszű és a galambokat 
olyannyira ismeri, mint senki más.

A tenyésztés, mint a siker alapja!
Tomi Ravenstein kérdésére, hogy milyen 

jelentőséget tulajdonít Gaby a tenyésztésnek a 
postagalambsportban, a következő választ adta: 
„A tenyésztés kétség kívül a postagalambsport 
alapja. Sikeres tenyésztés nélkül nem lehet tar-
tósan eredményt elérni. A tenyésztés nem tisz-
tán a szerencse dolga, sok komponensét meg 
lehet tervezni és ezzel a siker kilátásait jelen-
tősen javítani lehet.” Hogy Gaby ezzel mire 
gondolt, azt az alábbiakban fejtette ki:

Következetes fejlesztés: Egyedi tenyész-
boxok – Csődörmódszer – Mesterséges 
megtermékenyítés

Nekem 30 tenyészpárom van, és ehhez 
még egy elkülönített dúcban 16 terméketlen 

hím (dajka). A tenyészpárok ugyanúgy van-
nak tartva, mint az apám idejében. A legjobb 
versenyzők kerülnek mindig a tenyészbe és 
’sokatigérő’ tojókkal kerülnek párba. Most 
tehát van 22 bizonyítottan eredményes ver-
senygalamb ebben a részlegben és csupán 
nyolc olyan hím, amelyik nem repült. A tojók 
mind a származásuk szerint vannak kiválaszt-
va, mivel azok nálam nem repülnek.

Egész másképpen néz ez ki a 16 terméketlen 
galambnál. Ha régen felismertem egy jó örö-
kítőt, megpróbáltam egyedi boxba helyezni, 
hogy az idegen megtermékenyítést kizárjam. 
Ha azután ez eredményes lett, akkor minden 
tenyésztő csak ebből az „aranypár”-ból, vagy 
„szupergalamb”-ból akar galambot.

Erre az igényre a csődör-módszerrel sok-
kal jobban tudok reagálni, mert a Wittenbuik 
nevet minden ajánlatban elfogadják problé-
ma nélkül. Így nagyszámú fiatalt tudtam te-
nyészteni, különböző tojókkal.

Miután unokája, Bliksem a nyomdokába 
lépett, az ő karaktere nyilvánult meg, mivel 
gyakran megtagadta a párosodást és így nem 
volt okos dolog a csődör módszerben alkal-
mazni. Ezért kb. 10 évvel ezelőtt a mestersé-
ges megtermékenyítés módszerével próbál-
koztam. Egy ismert állatorvos hosszú idő óta 
gyakorolta ezt a módszert, ezért elutaztam a 
legjobb hímjeimmel és a kiválasztott extra, 
tojóképes tojóimmal az említett specialistá-
hoz (több mint 200 km-t kellett utazni), hogy 
az eljárást végigcsináljuk.

Sajnos a tojók nem mindig úgy tojtak (és 
mindenekelőtt nem akkor), mint ahogy kel-
lett volna, ezért a ráfordítás számomra túl 
magas volt.

Emiatt 6 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy 
magam próbálom meg és a saját eredmény 
kvótám sem volt rosszabb. 30 lehető fiatal-
ból pillanatnyilag 27 ül a fészkekben és ezek 
mind egyetlen tenyészhímtől valók!

Erre a tenyésztési módra kifejlesztettem a 
saját technológiámat. Segédanyagok a meg-
termékenyítés javításához saját előállításban 
(pl. a tojó rögzítő fogó). A szükséges steri-
lizációkat a dajkahímeknél, (hogy ne tudják 
megtermékenyíteni a tojókat) és a fiatalok vi-
talitását egy, a postagalambokra specializált 
állatorvos végzi.

Ha a tojó már hajtásban van, optimális eset-
ben két nappal a letojás előtt kell a kívánatos 
hím spermájával megtermékenyíteni. Az első 
letojásnál mindez nagyon egyszerűen megy, 
a tojók csaknem egy napon tojnak le. Ez után 
viszont muszáj a tojókat állandóan kontrollál-
ni, hogy le ne tojjanak, mielőtt megterméke-
nyítenénk őket. Egyszeri sperma-levételellel, 
normális esetben 6 tojót lehet megterméke-
nyíteni. A sperma levételhez a legjobb idő rö-
viddel a hajtás megkezdése előtt, ha a fiatalok 
cca. 6 naposak és a tenyészhímek (a normál 
dúcvezetésnél az öregek a saját fiókáik neve-
lésével vannak elfoglalva) a kotlás és az egé-
szen kicsi fiatalok miatt még nem mutatnak 
szexuális érdeklődést a tojóhoz.

Nálam négy hím van beállítva donorként, 
túlnyomórészt a Blikszem fiai. Maga a meg-
termékenyítés helyben történik egy állatorvos 
közreműködésével. Sajnos a hímek spermáját 
nem tudom lefagyasztani és úgy tárolni, ezért 
nem tudunk tartalékot képezni, tehát mindig 

Kleinen Wittenbuik Bliksem

Gaby  Vandenabeele csúcsörökítői az egész világon ismertek
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nagyon kötve vagyunk az időhöz. Ennek el-
lenére szerencsés helyzetbe vagyok ezzel a 
módszerrel, a bevált tenyészhímeimtől szá-
mos fiatalt tenyészthetek, melyeket fiatal, 
vitális nevelőapákkal nevelhetek fel. A ter-
méketlen hímek, ameddig jól etetnek, ere-
deti cellájukban maradnak mindvégig, így 
nem kell évente fészekharcokat, szomszédos 
fészek foglalásokat elszenvednem. Mindez 
megkönnyíti a munkámat. Ha ezek a hímek 
nem is nevelnek saját fiatalt, hosszú, gondta-
lan életet élhetnek nálam.

A siker alapja:
Nagyteljesítményű galambok, generáci-

ókon keresztül
Kleinen – Wittenbuik – Bliksem

Miután Tomi megkérdezte, ha lenne olyan 
lehetősége, hogy választhat a három galamb 
közül, melyiket választaná: „a Kleinét”, volt 
a rövid válasz. Tomi, ugyan a Wittenbuikot 
favorizálta, mire Gaby a következőket mond-
ta: „A Kleinét 1981-ben tenyésztettem két 
teljesen idegen galambból, melyeket csu-
pán egy költésre kaptam kölcsön. Az apja a 
Zitterke volt, az anyja pedig az Ameyke. A 
De Kleinen az abszolút törzshímem lett, kü-
lönböző tojókkal nagyszámú Ász galambot 
hozott (többek között: Picanol, Wittenbuik, 
Turbo, Wolfgang, De Juan, De Klaren stb.).

Legismertebb fia minden bizonnyal a 
Wittenbuik (Kleinen x Flicka), rendkívüli 
verseny- és kiemelkedő tenyészgalamb volt 
(többek között: Korporaal, Kolonel, General, 
Bieke, Dolores, Bolero, stb.). Az unokája a 
Bliksem, kimagasló utódokat hagyott hátra, 
melyek főképpen az éppen aktuális sikerek-
ről gondoskodtak.

Nagyteljesítményű galambjai ellenére 
Gaby a tenyésztésben elvből a keresztezést 
részesíti előnyben, mert mint mondja, „vi-
tális, jó tollazatú, harmonikus állatokat akar 
tenyészteni. A szoros beltenyésztés sokszor 
olyan problémához vezet, hogy a galamb 
jól néz ki, szépen ’fekszik’ a kézben, azon-
ban gyakran vannak nehézségei a költésben 
és a vitalitással.” A nagymester ezt saját ta-
pasztalatából mondja. „A legnagyobb esélyt 
a sikerhez, az Ász x félunoka párosítástól 
remélhetünk. Amennyiben a párok jó utódo-
kat tenyésztenek, nem lesznek átpárosítva. 
Legalább 10 pár marad minden évben az 
előző évi párosításban,” mondta Gaby saját 
gyakorlatából.

„Hogyan állítod össze tulajdonképpen a 
párokat? Csupán spontán határozol?” Kér-
dezte Tomi. „A párosítást megelőzően na-
gyon sokat gondolkodom ezen, a származá-
sok a fejemben vannak, és megpróbálom az 
alkati adottságokat kiegyenlíteni. Perfekt ga-
lambot akarok a kezembe fogni, kifogástalan 
tollazattal.

A szemszínek és a hát egyáltalán nem ját-
szanak semmi szerepet. A Turbómnak, mint 
a galambászok gyakran mondták ’nem volt’ 
háta, azonban ellenszélben és kemény utakon 

verhetetlen volt! Fantasztikus jó volt a tolla-
zata, vasakarattal rendelkezett, és ezek azok, 
amivel egy championnak rendelkezni kell, 
ezért másféle galamb nekem nem kell!”

Erősítés és visszahozás
„Gaby, milyen galamb érdekel Téged, mi-

lyen galambot hozol be?” Kérdezte Tomi. 
„Legszívesebben közvetlenül bizonyított él-
versenyzőt szerzek be, ami a képességeit nagy 
távolságokról ’nehéz időkben’ bizonyította, 
tehát igazi Ász. Olykor vásárolok a szüleitől, 
vagy a közvetlen utódaiból. Fontos azonban, 
hogy az új galamb szükséges keménységet és 
egészséget is hozzon magával, mert én javí-
tani szeretnék vele, és nem visszalépést meg-
élni. Ezért az új tenyészgalambnak és minden 
utódjának mennie kell, ha engem legkésőbb 
két év alatt nem tud maradéktalanul meg-
győzni. Az ilyen galambot nem adom vissza 
a piacra, teljesen mindegy, hogy mennyibe 
került, ezek a sport számára használhatatla-
nok és ki kell selejtezni.

Röviddel ezelőtt egy nagyon eredményes 
belga sporttárs ászaiból beszereztem 6 fiatalt, 
melyek nagyon tetszettek. Az egyiknek ha-
marosan könnyezni kezdett a szeme, azután 
egy másiknak is, majd végül egy harmadik-
nak is. A saját galambjaimnak ezalatt semmi 
bajuk nem volt. Kénytelen voltam mind a 
hatot eltávolítani, mert csak vitális, nagy tel-
jesítőképességű galambokat akarok és nem 
betegségre fogékonyakat.

Sajnos sokszor van olyan tapasztalatom, 
hogy ha valamelyik sporttárs ajtója elé állok 
az árak egy csapásra emelkednek, amiért vi-
szont a legjobb ajánlatot is megkaphatom.” 
Mondta Gaby.” Ha egy galambot feltétlenül 
akarok, akkor azt meg is kapom. Szívesen ho-
zok vissza saját galambot, így egy visszavá-
sárlás a Wittenbuik és a Bliksem gyerekeiből 
valóságos szerencsés fogásnak bizonyult. Sok 
jövevényt tesztelek versenyen is, ezek hason-
lóan a saját özvegyeimhez, egy szeparált dúc-
ban szabadon választhatják ki a partnereiket.

Az aktív versenygalambjaimmal elvileg 
nem költetek fiatalt, mivel a tenyészdúcomban 
túlnyomórészt egykori kiemelkedő Ászok 
vannak, viszont a gyakran egészen fiatal öz-
vegy-gárda teljesítőképességét nem tudom 
igazán felbecsülni. Nagy a rizikója annak, ha 
a szerencsére bízom a nálam eddig megszo-
kott minőséget.”

Amikor a galambok az özvegydúcba, vagy 
a tenyészvolierbe átköltöznek, megkapják sa-
ját, egyéni nevüket. Nagyon fontos Gabynak a 
kapcsolat azzal a sporttárssal, akinek tőle ga-
lambja van, mert így kap időben visszajelzést 
a sikeres párosításról és tud arra reagálni.

Hiba és még nagyobb hiba
„Természetes, hogy megpróbálom s ga-

lambsportot lehetőség szerint perfekt mű-
velni, azonban én is követek el hibákat.” 
mesélte Gaby Tomi kérdésére, hogy tudna-e 
nekünk valami nagyobb hibáról beszámolni. 

„Egy vevő, Távolkeletről a tenyészdúcból 
megszerzett két tojót, amit viszont csak a 
tenyészszezon után vihetett el. Nagyon hamar 
megbántam ezt az elhatározásomat, mert idő-
közben kiderült, hogy mindkét tojó nagyon 
jó utódokat költött. Azonban a szerződés, 
az szerződés és gondolatban hozzászoktat-
tam magam a fájdalmas búcsúhoz. Egyszer 
azután jött egy meglepő telefonhívás, a vevő 
fiatal galambokra határozta el magát és a ki-
alkudott tojók helyett inkább Bliksem unokát 
akart venni. Természetesen megkapta a kí-
vánt fiatalokat. A két tojó a mai napig biztos 
oszlop a tenyészdúcomban és bizonyosan 
nem fogom őket még egyszer felkínálni.

Felkészülés a tenyészszezonra
(novembertől - augusztusig)
Október végén kapnak egy kúrát 

Trichomonas ellen és megkapják a paramyxo 
védőoltást.

A párba állítás előtt 3 héttel kezdődik egy 
megvilágítás reggel 6.00-tól 22.00-ig és nyá-
rig tart, hogy a galambok formába kerüljenek. 
„A plusz megvilágítás a tenyésztés szem-
pontjából meghatározó jelentőségű, mert ez-
által jön létre a szükséges forma, a galambok 
probléma nélkül elfogadják partnerüket és ez 
megalapozza az új generáció vitalitásának 
alapjait.”

A tenyészszezonban bőségesen ad ásványi 
anyagot, tenyészkeveréket a Bayers cégtől, 
búzacsira olajat, sörélesztőt, Avidress plus-t, 
csíráztatott takarmányt, és mindenekelőtt to-
jásos takarmány-kiegészítőt.

Ha a galambok hallják, hogy jövök, türel-
metlenek lesznek, és alig várják, hogy belép-
jek a dúcba. A tojásos takarmányt farkasét-
vággyal fogadják, a fiatalok ettől pompásan 
fejlődnek. Ezt az eleséget szokták reszelt szá-
raz kenyérre hintett szőlőcukorral is kínálni. 
Ez a galambok kedvence.

Az áttekinthető állománynagyság előnye
„A sportos ambíciómra megtartok egy teljes 

rundó fiatalt, ami maximum 100 db lehet. A 
többi fiatal kivétel nélkül kiadásra kerül, mivel 
nem akarok és nem is tudok sok időt velük el-
tölteni, különböző rundókat beszoktatni, egy-
másután kiengedni meg tréningeztetni. Reggel 
9-kor a galambokkal be kell fejezni. Ekkor 
már a természetbe akarok menni, vagy más 
dolgokat csinálni. Ha több fiatalom lenne, az 
már megterhelne, amit nem akarok. Csupán a 
nyár végén megtartok magamnak néhány to-
jót, melyek legtöbbször a tenyészdúcba ván-
dorolnak.” Ezeket mesélte Gaby az évtizedek 
óta kissé szokatlan, de nyilvánvalóan nagyon 
eredményes módszereiről.

Nem minden, amit a nagymesterek meg-
tehetnek, meggondolandó és értelmes a kis 
tenyésztő számára, de ahogyan egy ismert gö-
rög filozófus mondta már 2500 évvel ezelőtt: 
„Aki nem tud mindent, azért még nem buta, de 
aki nem akar többet tanulni ehhez, az igen!”

ford: Varga Antal
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Magyar galambászok hétvégéje Országos versenyek
A Magyar Postagalamb Sportszövetség július utolsó hétvégéjére 

(2013. július 27. szombat) egynapos Országos hosszú távú versenyt 
hirdet MAGDEBURG feleresztéssel Magyarországon három régió-
ban. A Derby gyűrűs galambokat külön díjazásban részesítjük.

Magdeburg (koordináták: 52° 10’ 33,3”   11° 29’ 06,4”)
  I. Zóna: 700 km és az alatti dúcok.
 II. Zóna 700-800 km közötti dúcok.
III. Zóna: 800 km feletti dúcok részére.

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

Nevezési díj: 
- A versenyen csak előre nevezéssel lehet részt venni. A részvételi  

szándékot az egyesületek által összesítve írásban előre jelezni kell, 
valamint  egy időben a részvételi díjat is be kell fizetni a gyűjtést 
megelőző 10. napig. 

- Minden versenyengedélyt váltott postagalambász egy darab ga-
lambot ingyen küldhet a versenyre.

- A nevezési költség 500 Ft/db,
- A versenyen Tagszövetségi szervezésben is részt vehetnek a szövet-

ség tagjai. Tagszövetségi szállítással 200 Ft/db a részvételi költség.

Díjazás: Egyéni, listák alapján egyéni, derby és csapat díjak - az 
indult létszám 1%-a pénzdíjazásban részesül mind a 3 zónában.

Egyéni díjazás - 1000 galambonként 10 db - 100.000 Ft
Derby díjazás - 1000 galambonként 10 db - 100.000 Ft (csak egyéni)
Csapat díjazás - zónánként 1-5 csapat - 150.000 Ft

Díjátadás: Az országos kiállításon  és a zóna díjkiosztó ünnepségeken.

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

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

2. A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt központi gyűj-
tőhelyeken történik, a versenyszabályoknak megfelelően. (100 db 
feletti előnevezésnél új gyűjtőhelyet lehet kialakítani, ezt 10 nappal 
előre kérjük jelezni.) Ahol nincs 100 db előre nevezett galamb, azt a 
gyűjtőhelyet a Honlapon megjelentetve töröljük!

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

versenyzők gondoskodnak. 
2013. 07. 25. csütörtök
Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig
Nyíregyháza, Honvéd u. 7. 9-11 óráig
Debrecen, Nagy Mihály kert 31. 11-13 óráig
Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig
Karcag, Szivárvány u. 2. 12-15 óráig
Rákóczifalva, Május 1. sporttelep 15-17 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig
Kecskemét- Hetényegyháza, Úrihegy 144. 19 óráig
Orosháza, Fő u. 3. 14-17 óráig
Pécsvárad, Szentháromság tér 2. 14-17 óráig
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig
Bp. Népstadion 10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig
Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig
Jobaháza, Egyesületi gyűjtőhely 18-19 óráig
A versenyekről bővebb információt a Magyar Postagalamb Sport-

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

Katowice
A világ postagalambászait érintő legnagyobb tragédia történt 2006. 

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

Ma már tudjuk - 65 ember veszítette életét, közöttük 1 német, 1 
belga, 1 holland, 1 magyar, 2 szlovák, 3 cseh, és 56 lengyel állam-
polgár.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség az FCI vezetésével össz-
hangban FCI Emlékversenyt szervez Katowice áldozatainak emlékére.

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

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

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

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

versenyzők gondoskodnak. 
2013. 07. 25. csütörtök
Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 6-8 óráig
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 7-9 óráig
Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig
Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óráig
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig
Bp. Népstadion 10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig
Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig

3. Szállítás - a magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.

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

5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!

6. Díjazás: a 20%-os lista alapján, minimális induló létszám 1000-
1000 db galamb, kevesebb induló létszám esetén a díjazás %-os 
arányban csökken.

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

Csapat díjazás 2 zónában:
1. díj:  30.000.-
2. díj:  20.000.-
3. díj:  10.000.-
Minden első galambot telefonon kötelező jelenteni a versenysza-

bályzatnak megfelelően.

Díjátadás: Az országos és zóna díjátadó ünnepségeken.
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Nemzeti színű gyűrűs versenyek
1. Két-három éves galambok versenye

2013. július 27. (szombat)  – 3 zónában, együtt gyűjtve, szállítva, 
engedve az Országos versennyel:

Magdeburg  (koordináták: 52° 10’ 33,3” 11° 29’ 06,4”)
  I. Zóna: 700 km és az alatti dúcok.
 II. Zóna 700-800 km közötti dúcok.
III. Zóna: 800 km feletti dúcok részére.

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

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

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

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

Nevezési díj: 500 Ft / db
Díjazás bruttó: Díjalap 600.000.- Ft A három zónában összesen a 

nemzeti színű gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján
  I. Zóna
 II. Zóna
III. Zóna

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a.
A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztethe-

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

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

2. Egy éves galambok versenye

2013. július 27. (szombat)  – 3 zónában,

Cinovec  (koordináták: 50° 44’ 04,0” 13° 45’ 27,0”)
1. zóna: 500 km és az alatti dúcok
2. zóna: 500-600 km közötti dúcok
3. zóna: 600 km feletti dúcok részére

Résztvevők:
– valamennyi versenyengedéllyel rendelkező postagalambász részt 

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

részt.
– valamennyi Tagszövetség előre jelezze a küldési létszámot 10 

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

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

versenyzők gondoskodnak. 
2013. 07. 25. csütörtök
Miskolc, PE-MO Center: 6-9 óráig
Nyíregyháza, Tiszavasvári 54 6-8 óráig
Debrecen, Nagy Mihály kert 30. F05 7-9 óráig
Tiszafüred, Szöllősi u. 14. 9-10 óráig
Hódmezővásárhely, U-01 gyűjtőhely 8-9 óráig
Kecskemét, Úrihegy 129. A csárdával szemben 9-11 óráig
Hatvan, Rákóczi u. 83 9-11 óráig
Bp. Népstadion 10-13 óráig
Tatabánya, Galambfalu 14-15 óráig
Győrszentiván, Műv. ház Déryné u. 50 16-18 óráig

Nevezési díj: 500 Ft / db
Díjazás bruttó: 
Díjalap 450.000.- Ft összesen a három zónában a nemzeti színű 

gyűrűs galambok zónánkénti indított létszáma alapján
  I. Zóna
 II. Zóna
III. Zóna

Díjazva az indított nemzeti színű gyűrűs galambok 3%-a.

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van!
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa versenyeztetheti, 

csak ő nyerheti a díjakat.

Díjátadás: Az országos kiállításon és az országos zóna díjkiosztó 
ünnepségeken – meghívók alapján.

A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.
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A Sportszövetség Elnöksége 2013. június 4-i ülésén az Elnök tájé-
koztatása alapján megismerte az éves közgyűlésen már említett névte-
len bejelentések alapján lefolytatott NAV- ellenőrzés megállapításait.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal megyei Adóigazgatósága 2013. 
február 15-től 2013. április 17-ig végzett ellenőrzést a Szövetségnél.

A megküldött jegyzőkönyv alapján ellenőrizte az alábbi jogsza-
bályok betartását:

• az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCVII. törvény (Art.)
• a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.)
• a számvitel rendjéről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.)
• a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 

(továbbiakban: Szja tv.)

Az ellenőrzés eredményeképpen a következő megállapításokat rög-
zítette a jegyzőkönyv.

„Adózónál egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló ellen-
őrzést kezdeményeztünk különös tekintettel a könyvvezetési, bizony-
lat-megőrzési, nyilvántartási kötelezettségek valamint, a bizonylatok 
kiállítására vonatkozó előírások betartására.

A revízió a rendelkezésre álló dokumentumok, tagnyilvántartások, 
szerződések, számlák, szigorú számadású nyilvántartás, bérkartonok, 
főkönyvi kivonatok, alapján megállapította, hogy a sportszövetség be-
vételei és kiadásai a vizsgálat alá vont időszakban, az alapszabályban 
meghatározott tevékenység folytatásával kapcsolatosak.

A bevételek a szövetség könyvelésében rögzítésre kerültek, a nyil-
vántartás megfelel a számviteli előírásoknak.

A bevételekről a területi szövetségek gépi úton előállított számlát 
kapnak.

A szövetség kiadásai a következőek voltak:
A sportszövetség költségei a székház fenntartással kapcsolatos köz-

üzemi díjakból, kommunikációs költségekből, kiállítások költségeiből, 
személyi jellegű kiadásokból tevődik össze.

A jelentősebb tételeket a revízió kiemelten vizsgálta, az alábbiak szerint:

Bérek és járulékok, személyi jellegű kiadások:
Az ellenőrzött időszakban a munkaviszonyban foglalkoztatottak át-

lagos statisztikai létszáma 3 fő volt. A részükre kifizetett járandóságok 
után a magánszemélyeket és foglalkoztatót terhelő adók és járulékok 
megállapításra és befizetésre kerültek.

Bárdos István elnök a szövetségtől munkabért, díjazást nem kapott, 
költségtérítést nem vett fel, más gazdasági társaságnál főfoglalkozású 
munkaviszonyban állt.

A pénztárból kifizetésre került 2007. 02. 27-én 500.000,- Ft el-
számolási előleg, amely összegről az elszámolás csak 2008. 08. 29-
én történt meg. Tekintettel arra, hogy a szövetség Gazdálkodási és 
Vagyonkezelési Szabályzatának pénzkezelési szabályzata 15 napos 
határidőt engedélyez az előlegek elszámolására, továbbá mert az 
elszámolásra tárgyév végéig nem került sor, ezen összeget a revízió 
személyi jövedelemadó kötelesnek tekinti.

Adózó 2007. decemberi bevallását módosította, és a fenti összeg 
után 54%-os mértékű kifizetői személyi jövedelem adó vallott be.

Versenydíjak:
A szövetség az általa lebonyolított különböző versenyek győztesei-

nek készpénz díjat adott.
Az átvételi elismervények szerint a díjazottak, a személyi jövede-

lemadó kötelezettséget éves bevallásukban maguk rendezik.

Költségtérítések:
A revízió szúrópróba szerűen ellenőrizte a saját gépjármű haszná-

latra vonatkozó engedélyezési, nyilvántartási, elszámolási bizonyla-
tok, a vizsgált esetekben eltérést nem tapasztalt.

Reprezentáció:
Adózó az alapszabályban meghatározott tevékenységével összefüg-

gő üzleti, szakmai, sportrendezvények kapcsán felmerülő vendéglátás, 
szolgáltatások költségét számolhatja el.

A 2010. január 14-én kelt 330.000,- Ft bruttó összegű, vendéglátás, 
étkezés megnevezésű számla természetbeni juttatás, ezért az szja tv 
69. §-a szerint adóköteles juttatás.

Adózó a 2010. januári bevallását módosította és fenti összeg után 
kifizetői személyi jövedelemadót vallott be.

Szakképzési hozzájárulás:
Adózó 2007, 2008, 2009. évekre az általános szabályok szerint tel-

jesítette, a szakképzési hozzájárulás bevallását. 2010. és 2011. évekre 
nullás bevallás került beadásra.

A revízió megállapította, hogy a Szakképzési hozzájárulásról szóló 
2003. évi LXXXVI. Tv. 2. §-a a társadalmi szervezetek (sportszövetsé-
gek) nem sorolja fel a hozzájárulás fizetésére kötelezettek között.

Adózó tartozatlanul bevallott hozzájárulást önellenőrzés keretében 
2008. és 2009. évre rendezte.

Számviteli rend és bizonylati fegyelem ellenőrzése
Adózó az ellenőrzött időszak bizonylatait a revízió rendelkezésé-

re bocsátotta, iratmegőrzési kötelezettségének eleget tett. A szigorú 
számadású nyomtatványok nyilvántartását vezeti, számlázó program-
ról nyilatkozattal rendelkezik.

Adózó Gazdálkodási és Vagyonkezelési Szabályzatának III. fejezete 
tartalmazza a Pénz és pénztárkezelési szabályokat, mely szerint elszá-
molásra maximum 15 munkanapra adható ki előleg.

A revízió megállapította, hogy az elszámolási határidő több esetben 
nem került betartásra ezért Art. 172 § (1) bekezdés e) pontja alapján 
mulasztási bírság kiszabására tesz javaslatot.”

Ez utóbbi tételnél meg kell jegyezni, hogy az elszámolási késedel-
mek a pénzdíjak elszámolásánál adódnak abból eredően, hogy a szö-
vetség pénztárából felvett, a díjnyertes tenyésztők részére kiborítékolt 
díjak jelentős részét a tenyésztők a díjkiosztókon nem veszik át – mert 
nem jelennek meg – és így azok az adóhatóság részére szükséges nyi-
latkozatok aláírása mellett történő átvétele késedelmesen hetek, sőt 
néha hónapok múlva történik meg. A pénztárból kivett pénzzel pedig 
15 napon belül kellene elszámolni.

Mindezeket figyelembe véve, a nehézségeket és az elszámolás 
egyébként szabályos voltát elismerve az Adóhatóság 2013. május 23-
án kelt határozatában a kiszabható minimális 50.000,- Ft pénzbírság 
megfizetésére kötelezte a szövetséget.

Összegzésképpen az Elnökség az ismertetést és az anyagokat meg-
ismerve, az 5 éves tevékenység részletes szakhatósági ellenőrzése 
alapján a szövetség gazdasági- adminisztrációs tevékenységéért elis-
merését fejezte ki.

Pató József, 
Szirmai József, 
Szalai Károly, 

Dr. Rózsa Ernő

Ellenőrző Bizottság jelentése - 2013. június 12.
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A galambok herpeszvírus fertőzése - újratöltve!
Számos írás jelent már meg a galambok 

herpeszvírus fertőzéséről az elmúlt időszak-
ban, de érdemes újrafrissíteni ismereteinket. 
Ennek kapcsán ástam bele magam ebbe, té-
mába. Találtam néhány, a gyakorlatban is al-
kalmazható, új információt, ezt osztom meg 
most Önökkel!

A galambok herpeszvírus fertőzése világ-
szerte előforduló betegség, amely 2-6 hóna-
pos állatokban okoz, akár elhullással is járó 
megbetegedést. Magyarországon 1972-ben 
állapították meg.

A betegség kórokozója egy burkos vírus. 
Fakultatív kórokozó, ez a kifejezés azt jelen-
ti, hogy csak bizonyos körülmények között 
alakul ki a kórkép. Két típusa ismert a ví-
rusnak: az I-es típus főleg az idősebb mada-
rakat betegíti meg, az Ornithosis komplex 
betegség részeként, míg a II-es típus csak a 
fiatalokban fordul elő.

A vírus ellenálló képessége nem túl nagy, a 
rutin fertőtlenítőszerek hatására perceken be-
lül elpusztul. Viszont beszáradt váladékokban 
hetekig fertőzőképes marad. A herpeszvírus 
faj specifikus, ami azt jelenti, hogy a galamb 
herpeszvírusa csak a galambot betegíti 
meg, emberre nem veszélyes.

A fiatalok a vírushordozó szülőktől fer-
tőződnek meg általában, de egymást is fer-
tőzhetik. A fertőződés tünetmentes. A be-
tegség egyéb kórokozók egyidejű jelenléte 
esetén jelenik meg, pl.: chlamydophilosis, 
szalmonellózis, E. coli fertőzöttség, 
mycoplasmosis, pasteurellosis, galambhimlő. 
Az állatot érő stresszhatások (pl. megeről-

tető repülés, fiókanevelés) hatására aktivi-
zálódik a vírus. A betegséget túlélt állatok 
tartósan vírushordozók maradnak, és tartósan 
ürítik is a vírust. A betegség lassan terjed az 
állományban!

A herpeszvírussal fertőzött állatokban a ví-
rus a véráramba kerül, majd onnan a szervek-
be eljutva, azokban kóros elváltozásokat hoz 
létre. Aki már látott herpeszes fiatalt, sosem 
fogja elfelejteni! A beteg galamb a sarokban 
gubbaszt, visszahúzódik, nehezített légzése 
lehet, szemét becsukja, a fájdalmas fekélyek 
miatt nem eszik, nem iszik, és folyékony, mé-
regzöld trágyát ürít. Ritkán idegrendszeri tü-
netek is lehetnek. A bemeneti kapuban (csőr, 
szem) a tünetek jellegzetesek. A garattájék 
kipirult, sárgás álhártya fedheti, a szemhéjak 
a rászáradt gennytől ragadósak. Úgy néz ki, 
mint a trichomonasos galamb. Sajnos ez az 
állapot, már visszafordíthatatlan, az ilyen be-
teg már nem gyógyítható meg.

A kórbonctani kép is jellegzetes: 
- kötőhártyában savós-fibrines gyulladás,
- hurutos-álhártyás orrgyulladás,
- a száj-garatüregben álhártyás gyulladás,
- a gégében kruppos álhártya,
- a légcsőben heveny hurut vagy álhártyás 

gyulladás,
- elhalások és fekélyek képződése is meg-

figyelhető,
- a kloákában elhalásos gyulladás,
- súlyos fokú bélgyulladás,
- savós májgyulladás és májelfajulás,
- gócos hasnyálmirigy gyulladás,
- mérsékelt agyvelőgyulladás alakul ki.

A kezelés nem egyszerű! A súlyosan be-
teg galambokat nem lehet meggyógyítani. 
A kevésbé beteg madarak vírusellenes ké-
szítményekkel, vagy magas lizin-tartalmú 
szerekkel kezelhetők, Rendkívül fontos, a 
másodlagos fertőzések kézben tartása, an-
tibiotikumokkal, parazitaellenes hatóanyag-
okkal.

A védekezés alapja a vakcinázás, bár 
ennek hatékonyságáról megoszlanak a véle-
mények! A fertőzésen átesett madarakban a 
természetes immunitás jóval erősebb, mint a 
vakcina adta védettség. A vakcinának mégis 
amiatt van létjogosultsága, hogy a vakciná-
zott szülőpárok tojásai magasabb szikimmu-
nitással rendelkeznek, ill. a 4 hetes korban 
alkalmazott kétszer immunizált madarakban 
erősebb védettség alakulhat ki!! A vakciná-
zás lényege, hogy kétszer kell alkalmazni!

A mentesítés a mai viszonyok között szinte 
kivitelezhetetlen! A beteg állatok tenyésztés-
ből való kivonása, a szigorú fertőtlenítés, a 
tenyészpárok és a fiatalok korai vakcinázá-
sa, a másodlagos fertőzések kezelése lehet a 
megoldás! Hosszú évek elteltével megszaba-
dulhatunk ettől a betegségtől, talán!

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

Egy ámokfutás margójára!
A történetet mások okulása érdekében kí-

vánom nyilvánosságra hozni. Igyekszem a 
személyiségi jogokat nem megsérteni, ezért 
az érintett személyek keresztneve nem valós. 

Egy kitűnően működő egyesület egy tagja, 
nevezzük őt Jakabnak, gondolt egyet és né-
hány társával ugyanabban a városban egye-
sületet hozott létre. Néhányan támogatták őt 
annak reményében, hogy olcsóbb és kiszá-
míthatóbb, valamint jobb eredményekben 
bízva követik Jakabot.

A szándékkal nincs is semmi baj, csupán 
a törekvés hibázik. Ugyanis két egyesület és 
egy kerület működését veszélyezteti az újon-
nan létesült egyesület. Jakab, hisz ő volt az 
észosztó, kampányolni indult frissen meg-
alakult egyesület létszámának növelése ér-
dekében. Nem törődve azzal, hogy romokat 
hagyhat maga után. Az anyakerület működé-
sét veszélybe sodorta. Két egyesület kilépése 
katasztrofális egy kerület működésében. 

A kettő egyesületből egyet sikerült jobb 
belátásra bírnom, így nem követték Jakabot 
az ámokfutásában. A hír hallatára a másik 

egyesületben is valaki hasonló álláspontra ju-
tott. Így a kerület a széteséstől megmenekült. 
Mindezektől függetlenül az újonnan létesült 
egyesület rendben működött. A történetnek 
nincs vége, ugyanis az újonnan létesült egye-
sület nem azokat a dallamokat játszotta, amit 
Jakab hallani szeretett volna. Így az elnököt, 
hívjuk őt Péternek, puccsszerűen meg akarta 
buktatni. Jakab egy személyben eldöntötte, 
hogy a puccsot követően ki milyen tisztséget 
töltsön be. Jelöltjeit nevesítette.

Nos, ez a törekvés csak részben sikerült, 
mivel az elnök Péter lemondott. Elege lett 
az aljas támadásból. Természetesen a tagság 
90%-a követte Pétert, és külön gyűjtőhelyen 
készültek a versenyekre. Tekintettel, hogy 
Jakab körül elfogyott a tagság és a levegő, 
így elkezdett fenyegetőzni. Feljelentések-
kel fenyegetett. Hinni lehet Jakabnak, mivel 
a korábbi egyesületét valaki feljelentette. 
Megkeserítette az ott versenyzők életét. Nem 
állítom, hogy Jakab áll a feljelentő mögött. 
Számomra gyanús, hogy amerre megfordul 
vizsgálat-vizsgálatot követ.

Összefoglalva:
Megbont egy jól működő egyesületet. Ve-

szélybe sodorja egy kerület működését. Meg-
bontja az általa összehozott egyesületet. Fel-
jelentéssel fenyegeti több sporttársát. 

Mindezeket teheti büntetlenül?

A történtekből kiindulva úgy ítélem meg, 
hogy eljött az ideje, hogy hasonló ámokfu-
tásokat intézményesen megállítsunk. Az or-
szágos elnökség figyelmébe ajánlom, hogy 
vegyék napirendre és valamennyiünk érdeké-
ben lépjenek fel a hasonló esetek elkerülésé-
nek érdekében. Jogszabály. 

Ha a hasonló teendőket nem előzzük meg, 
úgy annak keserű kenyerét a tisztességes pos-
tagalambászok fogyasszák.

A fenyegetéseknek, feljelentéseknek véget 
kell vetni! A történet szereplői számára ott 
az eredeti egyesület, nem kell abbahagyni a 
versenyzést.

Nickl András
Délnyugati Maraton Röpcsoport
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Eredményeim:
35 x országos 1. díj
34 x kerületi bajnok
Több száz kerületi díj
Országos hosszú távú bajnok
Országos középtávú bajnok
Országos általános bajnok
Országos mesterversenyző
4 x olimpikon
Budapest I. kerület bajnoka
Budapest II. kerület bajnoka
Budapest III. kerület bajnoka
Budapest Kolumbia bajnoka
Budapest bajnok
Közép-Magyarország bajnoka
II. zóna bajnoka
Nyugat-Magyarország bajnoka
Magyarország legjobb dúca 3 x első

Tőlem származó galambokkal, 64 kerületi bajnoki cí-
met nyertek sporttársaim.

Állományom felszámolom!
Tenyész- és versenygalambjaim kiadom.

Horváth Károly, 1188 Budapest, Damjanich 16
Tel: 30/449-7945

- TELJESÍTMÉNYFOKOZÓK,
- 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 ...

Elérhetőségünk: 
NutriPet s.r.o., Zólyomi út 51, 984 01 Losonc Szlovákia, 

Email: mario.botos@nutripet.eu 
Telefon elérhetőség: 

+421/917-117-452 

www.nutripet.eu
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Halottaink

Az az út most is arra visz tovább,
Amit vársz, valahol majd megtaláld,
Álmunk szép és fiatal, amíg új rendet akar,
S ami volt, majdnem mindent eltakar.

Ismét veszteség érte a gyön-
gyösi postagalambászok fo-
gyatkozó társaságát.
2013. május 15-én, életé-
nek 60. évében, hosszan-
tartó betegségben elhunyt 
Bozóki György sporttár-
sunk.
Igazi galambász család kép-

viselője volt. Azon kevesek egyike, aki a pos-
tagalambok szeretetét édesapjától örökölte, és 
amely szeretet tovább tudta adni Péter fiának. 
Személyében egy nyíltszívű, társaságot kedvelő, 
azért tenni is kész embert vesztettünk. 
Eddig is magasban galambászott, egy 10 emele-
tes épület tetején, azonban ahol folytatja, oda már 
lifttel nem lehet feljutni. 
Gyuri nyugodj békében.

Gyöngyös és környéke postagalambászai

ÉRTESÍTÉS
A Magyar Postagalamb Sportszövetség értesíti tagjait, hogy 

A Szövetség székházában

1076 Budapest, Verseny u. 14. fszt. 6.

az alábbi termékek vásárolhatók meg:

Évkönyv 2012. 2500,- Ft / db
Évkönyv 2011., v. régebbi 500,- Ft / db
Oklevél 55,- Ft / db
Származási lap A/5 15,- Ft / db
Származási lap A/4 20,- Ft / db
Szövetségi jelvény fémből 500,- Ft / db
Óraszalag 100,- Ft / tekercs
Versenyjegyzőkönyv 10 soros 500,- Ft / tömb
Versenyjegyzőkönyv 30 soros 600,- Ft / tömb

Postagalamb Sport Szaklap 2013. v. régebbi: 300,- Ft / db

Könyvek:
Anker könyv – sima 3.000,- Ft / db
Anker könyv – számozott 3.500,- Ft / db
Stam könyv 600,- Ft / db
Maraton évkönyv 700,- Ft / db
Olimpiai katalógus 250,- Ft / db
Chevita reptetési terv 100,- Ft / db

A Tagszövetségektől vásárolható meg:

2013 (pótgyűrű) derby gyűrű 150,- Ft / db
2013 kombinált (pótgyűrű) derby gyűrű 150,- Ft / db
Olimpiai gyűrű 1.000,- Ft / db

Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Irodai nyitva tartása:

Hétfő: 8.00 – 16.30
Kedd: 8.00 – 16.30
Szerda: 8.00 – 16.30
Csütörtök: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00

Fájdalomtól megtört szívvel 
tudatjuk, mindazokkal, akik 
ismerték és tisztelték, hogy 
Bányóczki István 79. életév-
ében súlyos betegségének kö-
vetkeztében elhunyt. Pista bá-
csi 1949-től volt a C-10 szőnyi, 
majd jelenleg is a C-08 komá-
romi egyesület tagja.
Sírjánál a kegyelet virágaival 

és kedvencei felröptetésével búcsúztunk tőle. Emlé-
két megőrizzük.
Nyugodjék békében.

A C-08 egyesület tagsága

Megrendüléssel tudatjuk, hogy 
Kiss János sporttársunk 2013. 
június 5-én, 62 éves korában 
súlyos betegségben elhunyt.
Személyében egy nagyszerű 
közösségi embert veszítettünk 
el, aki nagyon sokat dolgozott 
egyesületünkért.
Június 13-i temetésén egyesü-
letünk tagságának zöme és sok 

galambász ismerőse, valamint családja és rokonsága 
búcsúzott el tőle.

U-18 egyesület, Szeged
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Keveset értek a galambokhoz, de a tőlem 
származó galambok másutt már kiválóan re-
pülnek. A galambjaim eladók: 4 belga, 1 hol-
land, 8 versenygalamb.
Major Gyula 8621 Zamárdi, Rákóczy u 17 
Tel: 30/929-0623, 84/349-713

***
Szeretett testvérünk elhunyta alkalmából el-
adó  Symons, Janssen, Desmet és több neves 
amerikai tenyésztőtől származó galambok 
utódai méltányos áron. Kb. 200 db 1500 Ft / 
db, 50 db vásárlása esetén 1000 Ft / db áron, 
és 1 db elektromos versenyóra 2 éves. Érd: 
46/353-624

***

Élrepülők-Championok - Dél-Tisza kerület 
sport kategóriák: H. 1. díj, B. 2. díj, D. 2. díj. 
2012 évi fiataljaim 600 km-ig repültek. Ga-
lambjaim 100-800 km-ig megbízhatóak és el-
adók. 45 év után befejeztem a galambászatot! 
Szepesi Imre Orosháza, Szentesi út 50. 
30/577-4819

***
Kiváló vérvonalú fiatalokat és 
tenyészgalambokat kiadunk (Dick Leeuwerke, 
Andre Lietaer, Peter van de Merwe) Elérhe-
tőség: Ujházy Péter 2030 Érd, Orvos u. 31. 
Tel: 23/365-334, Mobil:  20/494-3375

***

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

Köszöntjük  
a július  

hónapban született 
sporttársainkat

Z38 Kovács Ferencné 94
G01 Huszár Lajos 80
E01 Révay László 79
C07 Hampl Béla 78
B25 id. Kruss Ágoston 78
U04 Laskai István 78
N04 Seres József 78
Z32 Szabó Géza 78
Z42 Szövördi József 78
R01 Zana Flórián 78
B17 Berényi László 76
U02 Kotymán Imre 76
Y01 Lohonyai István 76
Z20 Onofer Sándor 76
J02 Pápai Jenő 76
B07 Salgó Arnold 76
N11 Török Ferenc 76
E03 Zsingor Ferenc 76
B12 Dávid János 75
S01 Elek Péter 75
Z13 Galamb János 75
A03 Kerekes János 75
Z38 Kovács Ferenc 75
P19 Török Zsigmond 75
C01 Auerhammer János 74
R30 id. Domokos Imre 74
V01 Szeghalmi János 74
H07 Szerdahelyi István 74
D13 Csóri Antal 73
U05 Dósa Imre 73
B27 Geizler Pál 73
V10 Hársfalvi József 73
A32 Szilvási József 73

C08 Túri Bálint 73
D17 Domján István 72
H01 Kiss Zoltán 72
V33 Lengyel Erzsébet 72
S01 Pércsi Sándor 72
F02 Szalai Imre 72
B25 Ihász Zoltán 71
A23 Lengyel János 71
A34 Maurer Ignác 71
F06 Somogyi István 71
M02 Szentes Ferenc 71
R16 Csécsei József 70
E03 Cservenák József 70
H03 Czirók Ferenc 70
B09 Fehér Attila 70
R40 Gazdag Tibor 70
A57 Járosi András 70
A08 Kiss Gábor 70
U01 Marton Péter 70
A31 Sivó Imre 70
F19 Víg János 70
B07 Balogh Kálmán 65
R16 Balogh Mihály 65
S09 Bujdosó Antal 65
Z34 Cselényi Zoltán 65
F35 Csordás Károly 65
Z30 Fridél Frigyes 65
C01 Fúder Ferenc 65
Z41 Gyöngyösi Attila 65
Z13 dr. Hardonyi András 65
G16 Horváth Mihály 65
B21 Kosár Kálmán 65
N05 Lajkó Gyula 65

V07 Nagy Ferenc 65
A81 Patkó László 65
G19 Petőházi Gábor 65
U01 Bajusz István 60
N02 Bors Imre 60
M08 Farkas László 60
T01 Gulyás István 60
A09 Hartmann Ferenc 60
G09 Horváth József 60
N18 Kisjuhász Imre 60
V10 Kovács József 60
G05 Matyó Zoltán 60
K03 Oroszi Sándor 60
R17 Pataki Mihály 60
R29 Szendrei Imre 60
C07 Szlamnik Ignác 60
A10 Várszegi László 60
U03 Balázs Piri Béla 55
R14 Bálint János 55
F32 Baranyai Imre 55
A32 Duhaj László 55
F06 Kiss Barnabás 55
U03 Kovács László 55
A32 Kucsera János 55
B03 Ódor József 55
F12 Varga Károly 55
C18 Ördög Imre 55
E07 Fodor Pál 50
B16 Hajdú Viktor 50
C17 Nagy József 50
E01 Szalai Sándor 50
C05 Takács Zsolt 50
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Lakossági Hirdetés

Tisztelt Sporttársak!
1950-nél régebbi igazolókártyákat és 1960-
nál régebbi postagalamb gyűrűket keresek 
megvételre. Tel: 20/240-2150

***
Unja a várost! Csorna környékén költözés 
miatt igényes családi ház eladó. Jó galam-
bászási lehetőség, megértő, egymást segítő 
társakkal. Tel: 30/351-5935

***

ELADÓ
-1 db TIPESZ rendszerű
- MC 2100 (300 galamb) tenyésztői 
készülék, magyar nyelvű szoftver-
rel, táp adapterrel, LCD kijelzővel és 
hordtáskával.
- 2 db MC104 négymezős antenna, be-
ugrókkal, alagutakkal és lengő fékező-
pálcákkal
- 1 db MC 101-es egymezős antenna
-1 db három-hat és tíz méteres USTB 
kábel
-1 db OSTB kábel lezáró.
Ára: a jelenlegi új ár 70 százalékáért. 

Az antennák külön-külön is eladók.
- 1 db 32 férőhelyes özvegy tojók fakk-
rendszere (tölgyfából) hátsó oldalán ta-
karítható, önálló etető és itató rendszer-
rel. H: 305 cm, sz: 62 cm, m: 100 cm. 
Ára: 30.000 Ft 
- 1 db nagyméretű díszmadarak vagy két 
pár tenyész galamb tartására alkalmas 
faház (alján taposórács), középen ket-
téválasztva. Mérete: H: 153 cm, sz: 110 
cm, m: 166 cm. Ára: 25.000 Ft (125 cm 
hossznál két részre bontható.) 

Érdeklődni: Némedi József, 
Tel: 30/931-2519


