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Előzetes értékelés a 2013. évi postagalamb versenyeinkről
A 2013-as versenyévre úgy gondoltam, alaposan felkészültünk, hi-

szen ez a 2015. évi Budapesti Olimpia első éve.

A tagszövetségek változatos versenyprogramja mellett a maraton 
klubok és a Budapest I. tagszövetségen belül szerveződő „Royal 
Derby” és „Budapest Derby” versenyek színesítették az éves kíná-
latokat.

A mennyiséggel kapcsolatban mindig az a kérdés, hogy pozitívan 
befolyásolja-e a minőségi értékeket.

Nem minden közösségben sikerült megoldani a versenyirányok és 
versenytávok optimális összeállítását, hiszen több közösség is 100 km 
fölötti távolságkülönbséggel versenyez egy-egy tagszövetségen belül 
rövid- és középtávról, ugyanúgy, mint hosszútávról. Az esélyegyenlő-
ség elve már a versenyprogram kiírásánál csorbul.

Persze ez is csak addig igaz, amíg versenyeinket a szórakozás, a 
kellemes időtöltés, a családi programokra, baráti összejövetelekre 
fókuszáljuk. Kínlódva, görcsösen, tudás és tapasztalat hiányában a 
postagalambászatot sem szabad csinálni, mert sem a siker, sem az 
eredmény nincs garantálva. Aki így versenyez, garantáltan kudarc-
ként éli meg.

A postagalamb versenyzés a postagalambászat csúcstechnológiai 
folyamata. Fontos az állatszeretet, a tenyésztés, a tartástechnológia, 
az egészségügy, de versenyzéshez nagyon kell érteni, ha eredményt 
akarunk elérni. Erre és még sok másra is vannak „tankönyvek”, a ha-
zai és külföldi szakirodalmak, amelyek közül kiemelném Anker Al-
fonz: Repülő keresztrejtvény c. könyvét és Újházy Péter öt kiadást 
megért „tankönyveit” az özvegységről, a versenyzésről.

Rajtuk kívül ott vannak korunk nagy versenyzői, az élversenyzők, 
tagszövetségi és nemzeti bajnokaink, akikkel bárhol és bármikor lehet 
konzultálni és tanácskozni.

Ilyen bevezető után úgy gondolom minden közösség szépen felké-
szült a 2013-as versenyévre, hiszen összesen 3 843 fő váltott verseny-
engedélyt, ami némileg kevesebb az előző évinél. Sajnos nem csök-
kent a feleresztési helyeink száma, és most már komolyabban kell 
foglalkozni minden közösségnek a szállítással, ami rosszul szervezve 
jelentős költségnövelő tényező lehet a tagságnak.

A Tagszövetségeinktől kapott információk alapján a 2013. évi ver-
senyeket jól szervezetteknek ítélhetjük, a szélsőséges időjárási vál-
tozásokat a galambok érdekeit figyelembe vevően oldották meg a 
szervezők. Versenyeinken jelentős veszteség nem volt. Az elektromos 
rendszerek jól működtek – egész évben 11 meghibásodás történt.

A szállítások a többség elégedettségére történtek, de a jövő válto-
zásokat igényel, hiszen versenyutak előrehaladtával jelentősen csök-
ken a versenyre küldött galambok száma, amely a tagszövetség által 
rendezett hosszútávú utakon akár 50 % csökkenést is mutat az első 
verseny létszámához képest.

Főleg a hosszútávra 30-40 %-os kihasználtsággal szállító teherjár-
művek költségeit fizeti aránytalanul magasan a tagszövetség verseny-
ző tagsága akár saját, akár bérfuvarral szállít.

A versenyeinken nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni az 
élgalambokra, az egyéni listákra, amelyekből csapat értékeléseket is 
lehet számolni.

A tervezés és elemzés mellett foglalkozni kell olyan eseményekkel 
is, amelyek a magyar postagalamb sportban, saját közösségünkben 
történtek és a közvéleményt élénken foglalkoztatták.

Az egyik ilyen kérdés Erdélyi Gyula 2013. évi eredményeivel kap-
csolatos.

Magyar postagalambászok kezdeményezésére, szűkebb és tágabb 
környezetéből bekérve a 9. Tagszövetség eredményeit, 3 olyan posta-
galamb esetében rendelt el ellenőrzést a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség, amelyek kiemelkedő eredményekkel rendelkeztek az idei 
versenyeken.

Gyűrűszám/Dátum HU-10-
O-1902

HU-11-
D-400253

HU-11-D-
400184

05.05. Győr (2739 g.) 1 2 13
05.08. Nagyigmánd (2078 g.) nincs h. nincs h. 7

05.12. Rajka (2556 g.) 1 3 2
05.15. Nagyigmánd (2106 g,) 1 2 136
05.19. Rajka (2746 g.) 40 3 2
05.29. Nagyigmánd (2149 g.) 3 2 1
06.02. Krems (2307 g.) 19 18 23
06.09. Rajka (934 g.) nincs k. 6 17
06.12. Nagyigmánd (1505 g.) 2 4 28
06.16. Schrems (2258 g.) 1 19 6
06.19. Nagyigmánd (1196 g.) nincs 

küldve
nincs 
küldve

17

06.23. Rajka (869 g.) nincs k. 9 5

A tagszövetség és az egyesület az első 8 versenyútból, a jegyzőkönyvek ta-
nulsága alapján 1-1 alkalommal ellenőrizte Erdélyi Gyula versenyeit és ered-
ményeit (05.19. verseny – Bernhardt István, Juhász Gáborné, 05.29. élgalamb 
Lür István, Juhász Gáborné), majd a Magyar Postagalamb Sportszövetség 
részéről 2013. június 25. után valamennyi tagszövetségi verseny egyesületi 
gyűjtését, a verseny startját, az érkező versenygalambokat leellenőriztük. 

Gyűrűszám/Dátum HU-10-
O-1902

HU-11-D-
400253

HU-11-
D-400184

06.26. Nagyigmánd (1065 g.) 162 163 178
06.30. Krems (2286 g.) nincs 

küldve
nincs 
küldve

nincs 
küldve

07.03. Nagyigmánd (1352 g.) 68 9 nincs h.
07.07. Rajka (880 g.) nincs 

küldve
nincs 
küldve

nincs 
küldve

07.07. Aas I.  (1484 g.) nincs 
küldve

nincs 
küldve

nincs 
küldve

07-10. Nagyigmánd (798 g.) nincs 
küldve

nincs 
küldve

nincs 
küldve

07.14. Schrems II. (2113 g.) nincs 
küldve

nincs 
küldve

nincs 
küldve

07-17- Nagyigmánd nincs 
küldve

nincs 
küldve

nincs 
küldve

07.21. Rajka (765 g.) nincs 
küldve

nincs 
küldve

nincs 
küldve

07.21. Aas II. (1450 g.) nincs 
küldve

nincs 
küldve

nincs 
küldve

Ezt követően az alábbi ellenőrzéseket végeztük az A-25 postaga-
lamb Sportegyesületben, és Erdélyi Gyulánál:
06.25. A-25 gyűjtés – Bárdos István, Peller József
06.26. verseny Erdélyi Gyulánál – Molnár Mihály
06.28. A-25 gyűjtés – Katona József, Ifj. Fazekas István
06.30. verseny Erdélyi Gyulánál – Molnár Mihály
07.02. A-25 gyűjtés – Doholuczki Tibor
07.03. verseny Erdélyi Gyulánál – Molnár M., Juhász Gáborné, Horváth Károly
07.06. A-25 gyűjtés – Józsa Ferenc, Hegedűs Ferenc
07.07. verseny Erdélyi Gyulánál – Molnár Mihály
07.09. A-25 gyűjtés – Józsa Ferenc, Hegedűs Ferenc
07.19. A-25 gyűjtés – Bárdos István

A Szövetségi ellenőrzések alkalmával hiányosságokat nem tapasz-
taltunk, de véleményünk szerint saját tagegyesületi ellenőrzés ilyen 
szinten nem elfogadható. Erdélyi Gyulának jogában áll nem verse-
nyezni, de ezáltal kivonja magát az ellenőrzések alól.
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
elnökségének álláspontja és Versenyszabály-
zatunk, valamint az éves Küldöttgyűlésen 
elhangzottak is az élversenyzők rendszeres 
ellenőrzésére hívja fel a figyelmet. Mindez 
a hitelesség bizonyítéka és ezt mindenkinél, 
minden esetben be kell tartani, a vezetőknek, 
szakmai bizottságoknak egyaránt.

Jelen esetben nem az eredményeket von-
juk kétségbe, hiszen hasonlóakkal találkoz-
tunk már a világban, csak a megfelelő szin-
tű ellenőrzéseket hiányoljuk, ezért Erdélyi 
Gyula eredményeit 2014-ben is valamennyi 
versenyúton ellenőrizni fogja a gyűjtést, a 
startot, és az érkezést a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség illetékes szakmai bizottsága. 
A versenyszabályzat 10§ pontjai alapján..

Tagszövetségeink 80 %-a jelezte, hogy 
folyamatosan, rendszeresen a szabályok-
nak megfelelően folytatott ellenőrzéseket 
élgalambok, díjas galambok és élversenyzők 
versenyzésével kapcsolatosan.

Szabályaink ez ügyben egyértelműen ren-
delkeznek, amelyeket vezetőinknek minden 
közösségbe be kell tartani és tartatni. 

A versenyek végeztével a versenydoku-
mentációt szabályainknak megfelelően az 
SVB részéről ellenőrizni fogjuk a Villám Klub 
– a 08. – a 09. – a 23. tagszövetségekben. A 
Magyar Postagalamb Sportszövetség Állat-
egészségügyi Bizottsága Doppingellenőrzést 
tartott Fekete Lajos és fia (H-05, 14-es tagszö-
vetség) és Szabó Attila (F-33, 11-es tagszövet-
ség) versenyzőknél. A vizsgálat eredménye, 
hogy tiltott szerek használatára utaló jeleket 
nem találtak a genti doppinglaborban.

A másik probléma 2012. évre húzódik visz-
sza, ahol a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségbe újonnan beérkezett információk és vi-
deó- illetve hangfelvételek (sofőr) birtokában 
vizsgálatot kell elrendelni a Budapest 2. és a 
Villám Klub 2012. július 1. közös szállítású, 
de külön szervezett amstetteni versenyével 
kapcsolatosan, ahol az A-56 egyesület ver-
senygalambjait a közös szállító járműből 10 
perccel később engedték ki. Mindezt saját 
elnökségi határozattal tették, ami hiba volt 
és a galambokkal, galambászokkal szemben 
sportszerűtlen cselekedet. Az ellenőrzést a 
versenyszabályzat 6§-a alapján rendeltük el.

A 2013. évi versenyeken a Dél-Tisza Tag-
szövetség rövidtávú programjait egy sofőrrel, 
kísérő nélkül bonyolította le, amelyekről több 
alkalommal készítettek postagalambászok 
videó felvételeket. A videó felvételeken több 
szabálytalanság és szabályainktól eltérő ese-
mény látszik, amelyek kivizsgálását kértük 
a Dél-Tisza Tagszövetség vezetésétől és a 
megállapításaikat rendkívüli közgyűlésükön 
a saját és a magyar postagalambsport érdeké-
ben példamutatóan lezárták.

A Közgyűlés határozatai: 1. A Dél-Tisza a 
2013. évi rövid-, közép-, és hosszútávú ver-
senyeit szabálytalan start és kísérő hiánya 
miatt eltörli.

2. A jelenlegi vezetés lemondott, 2013. 
október-november hónapokban új választást 
tartanak, a jelölőbizottság kezdje el a válasz-
tási előkészületeket.

A versenyszabályzat 8§ 3-ik pontja egyér-
telműen rendelkezik a kísérő küldésről.

Folytathatnám a sorokat azzal, hogy a 
Sportszövetség Küldöttgyűlésén a kísérő 
fontosságára is felhívtam a figyelmet és azzal 
is, hogy szabályaink egyértelműen leírják, 
hogyan kell megszervezni és lebonyolítani 
versenyeinket. A szövetség részéről nem vá-

daskodunk és nem vádolunk, de az igazság 
kiderítéséhez minden postagalambászatot 
érintő esetben ragaszkodunk és közre is ad-
juk a Szaklapunkban most is és a jövőben is.

Bejelentésre a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség vizsgálatot rendelt el a Bp.III. tag-
szövetség 2013 évben rendezett amstetteni 
vertsenyeivel kapcsolatosan, hiszen a leadott 
versenyprogramtól eltérően Amstettentől 8 
km-el közelebbről rendezték a versenyeiket 
amelyeket a Nemzeti bajnokságban is jelöl-
tek.

Külön említeném még a B-02 és az A-56 
konfliktusát, amelyből információink szerint 
5 feljelentésre került sor, s amelyek vizsgá-
lata jelenleg is folyik. Erről ezen esetben is 
közreadjuk a vizsgálatok eredményét.

Konfliktus van átigazolási ügyben az 
Anker Klub és a 14. tagszövetség, illetve az 
Y-05 Keszthelyi egyesület között.

Ezzel az üggyel kapcsolatban is megem-
líteném, hogy az átigazolási szabályzat egy-
értelműen rendelkezik és alkalmazhatóak a 
benne foglaltak.

Több tagszövetség több egyesületében for-
dult elő, hogy nem volt meg a 7 fő versenyző 
az egyesületi gyűjtés alkalmával. Ezen egye-
sületeket szabályaink szerint ki kell zárni 
az adott versenyből, ha többször előfordult 
– akkor az egész éves eredményeiket el kell 
törölni.

Most az látszik, mintha Magyarországon le-
hetne szabálytalanul versenyezni, eredménye-
ket elérni, listán szerepelni, büntetés, szank-
ció nélkül. Holott azt kérdezem – miért lehet 
a szabálytalanságokat egyáltalán elkövetni? 
Hol van az egyesületi felelősség? A szabályos 
gyűjtés-bontás-versenyzés, a tagszövetség 
szakmai felelőssége, a fegyelem, szabályaink 
betartása?

Miért nincs az egyesületben – tagszövet-
ségben az a kontroll és fegyelem, amely a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség sza-
bályzataiban egyértelműen rendelkezik? 
Az elmúlt években a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség minden tudomására jutott 
problémát hatáskörében kivizsgált – elbírált 
– határozatokban rögzítette véleményét, sem-
misített meg eredményt, tiltott el versenyzőt.

Tiltottunk el versenyzés alól postagalamb-
ászt és mentettünk fel közösségeket. Pedig 
az a véleményem, hogy egyedül gyűjtésen – 
versenyen – órabontáson senki nem tud csal-
ni, ahhoz társ, társak kellenek.

Meg kell tanulnunk saját magunknak – sa-
ját magunk közösségében tisztázni, elbírálni 
a szabálytalanságokat, a problémákat. Erre is 
van példa, hiszen 2012. évben a 18. tagszövet-
ség példamutatóan zárta le és zárta ki soraiból 
e gyűjtéseken szabálytalankodó versenyzőjét 
Szabó Istvánt a Z-25 egyesület egykori tagját. 
Ha a fokozatokat betartjuk és következetesek 
vagyunk, akkor ezt mindenütt meg lehet csi-
nálni. Valamennyi környező ország Magyar-
ország problémáival foglalkozik. A Dél-Tisza, 
a Bp.II. és a Villám klub videói rekord néző-
számot értek meg és ezzel összefüggésben sú-
lyos magyar problémákat emlegetnek. Én azt 
tudom, hogy ez nem általános a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség tagszövetségeiben. 
Sem a Maraton versenyeken, sem az Országos 
versenyeken tagszövetségeink többségében 
kísérő nélkül nem ment el galambszállító autó, 
nem rendeztünk versenyt.

Remélem, a 30 tagszövetségben tudják ezt 
igazolni, mert ahol ez nem így történt azt az 
első pillanatban jelezni kellett volna a tag-
szövetség vezetésének, a VB-nek, a szállítást 
szervezőknek, s végül de nem utolsó sorban a 

Magyar Postagalamb Sportszövetség elnök-
ségének. 

Mi érdekel bennünket a versenyek során, 
ha nem a versenyző galambjaink biztonsága, 
ellátása, kényelme?

A galambok szakszerű ellátása és a szabá-
lyos versenyzés sem az egyedül érkező sofőr, 
sem a későn a starthelyre érkező szállítmány 
esetében nem biztosított! Csorbul a verseny-
zők esélyegyelősége.

Hogyan érdekel bennünket galambjaink 
ellátása, ha ezeket kollektívan elfogadjuk?

Szlovákiában a Nyitrai Olimpián Standard 
tojó Kategória Olimpiai 1. és 2. helyezett szlo-
vák postagalambászt csaláson érték a 2013. 
évi versenyeken – a Szövetség eltiltotta, s nem 
csináltak belőle világra szóló híradást, nem is 
titkolták el, lefolytatták a vizsgálatot és a bi-
zonyítékok alapján döntöttek. Nem ez az első 
olimpiai bajnoki cím, amitől megfosztották a 
szlovákok saját versenyzőjüket.

Nálunk ilyen még nem fordult elő és fo-
gadjuk el, hogy minden problémával a hatás-
köri szinten kellene foglalkozni – amit nem 
tudnak vagy akarnak megoldani, azt kezelje a 
felsőbb fórum – esetenként a Szövetség meg-
felelő szakmai fóruma.

Az említett problémákból, hibákból okulva 
több jelentős változást kell végrehajtanunk 
2014. évben az egyértelmű értelmezés és ver-
senyzésünk tisztasága érdekében:

Ilyen változás és ezzel kapcsolatos feladat 
lenne 2014-ben:

- a versenyszabályunk pontosítása
- az átigazolás szigorítása
- az évközi versenyzői kettős igazolások 

megszüntetése
- a galambszállítás kísérő kötelezővé tétele 

(eddig is az volt)
- a feleresztés szabályainak leírása
- minden feleresztésről videó készítése, 

amelyet 24 órán belül a tagszövetség honlap-
jára kötelező feltenni és 2 évig megőrizni.

- ellenőrzési útmutatót kell készíteni
- több szövetségi ellenőrzést kell lebonyo-

lítani főleg az élversenyzőknél, a bajnokje-
lölteknél, az olimpiai esélyeseknél (gyűrű-
zés – gumigyűrű – start – verseny nem saját 
egyesületbeli ellenőrökkel), az ellenőrzési 
jegyzőkönyveket 24 órán belül el kell juttatni 
a Magyar Postagalamb Sportszövetségbe.

- olimpiára csak többször ellenőrzött ga-
lamb juthat ki Magyarországról

- valamennyi szállító járművet egységes, 
egyszerre nyíló ajtószerkezettel kell ellátni a 
2014. évi versenyekhez

- a GPS a gépkocsi és felépítmény valameny-
nyi folyamatát folyamatosan rögzítse és jelez-
ze (ketrecek, ajtónyitás, útvonal, megállás…)

- az elektromos órák és szoftverek egysé-
gesítése és frissítése

- de nyitottak vagyunk további javasla-
tokra postagalambászoktól, egyesületek-
től, tagszövetségektől

Úgy gondolom, a Magyar Postagalamb 
Sportszövetség szabályai jók, végrehajtható-
ak, de mindezeket a közösségekben kell nagy 
figyelemmel, szigorúan betartani. Szervezeti 
felépítésünk a jogi közösségek önállóságára, 
döntési felelősségére épül, de az együtt ver-
senyzés, a közös nemzeti eredmények, kiállí-
tások, értékelések szabályaink egységes elfo-
gadását és végrehajtását is követelik.

A szabályokat mindenkinek egységesen el 
kell fogadni, be kell tartani. Csak ezzel erő-
södhetünk és gyarapodhatunk.

Bárdos István
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Maraton klub évadnyitó verseny 2013 Aachen

Az előkészítési fázis már a tavalyi évben 
elkezdődött. Két nagyon fontos döntést ho-
zott az elmúlt évi közgyűlés, amit a vezetés 
következetesen végre szeretett volna hajta-
ni. Mindkét indítvány a tagságtól érkezett, 
amit a többség meg is szavazott. Az egyik az 
„aranygyűrűs” záróverseny Kieli út megvál-
toztatása, visszaállítva a régi Brüsszeli utat. 
A másik a szállítással és ebből adódóan a 
start idejének rugalmasságával kapcsolatos. 
A többség véleménye szerint az elmúlt évek-
ben, bár a szállítás minősége kiváló volt, de a 
startok rugalmasságához alkalmazkodni nem 
tudott saját kerületi programja miatt a szál-
lító autó. Ennek értelmében a vezetés több 
fronton felvette a kapcsolatot a szállítókkal 
és a végső döntés a Pannon Maraton Klub 
szállítója mellett történt, mivel neki nem kell 
kerületi programot teljesítenie.

A váltás félelmeivel indultunk neki első 
rakodásunknak, ami sok Klubtársunk és a 
velünk együtt röptető Szlovák sporttársaink 
elégedetlenségét váltotta ki nem is teljesen ok 
nélkül. A szállítójármű személyzete nem volt 
eléggé tapasztalt ennek az autónak az isme-
reteivel, bár teli voltak segíteni akarással, de 
nem tudtak bennünket megfelelően tájékoz-
tatni a rakodás helyes menetéről. Így azután 
jócskán elhúzódott az idő az „áthajtások” 
miatt, mivel ez a szállító nem csere konténe-
res. Ami már biztos, hogy erre a célra ki kell 
dolgoznunk egy megfelelő módszert, hogy 
galambjaink esetleges sérülésmentesen és a 
lehető legkisebb stressz hatás mellett kerülje-
nek a szállító autóba. Az „áthajtás” igénybe 
veszi a galambokat és az áthajtókat egyaránt, 
akik sajnos a nem mindennapi módszer miatt 
elvesztik néha a türelmüket. Szokták mon-
dani, hogy minden kezdet nehéz, bizony mi 
akik részt vettünk ezen az első rakodáson ezt 
derekasan megtapasztaltuk. Mindenki tanult 
a leckéből és remélhetőleg a következő rako-
dáson tapasztalatait megosztja a többiekkel. 
Figyelembe kell vennünk, hogy galambjaink 
csak teljes fizikai és pszichikai állapotban 
tudják felvenni a hazatérés két napján rájuk 
háruló nehézségeket. 

Remélem nem tűnök túl romantikusnak ha 
idézem főleg állattartásból élő nagyanyám 
mondatát, amit még kisgyermek koromban 
hallottam tőle, miután estefele elégedetten 
végignézett tiszta alomban békésen pihenő 
állatain: 

„Tanuld meg kisfiam, állatnak ember az 
istene, bánj velük eszerint.”

Hát, ilyen előzményekkel indult útjára Aa-
chen fele az első versenyző gárdánk. Pénteken 

a starttal kapcsolatban már korán reggel óta 
folyt az egyeztetés. Az internetes időjárás jel-
zését és külföldi kapcsolataimat igénybe véve 
érdeklődtem én is szinte félóránként, hogy mi 
a jelenlegi álláspont. Az információk alapján 
minden jel arra utalt, hogy a szabályaink sze-
rint lehető leghamarább el kell engedni ga-
lambjainkat, hogy az észak-nyugatról egyre 
jobban felénk nyomuló hideg és viharos erejű 
eső előtt haza érjenek. Tudtuk, hogy Morva-
országba (Cseh Köztársaság területén) egy 
vékonyabb sávban csütörtök éjjelről péntek 
hajnalra a vihar előszele némi jégeső kísé-
retében már beérkezett. A kivárás ebben az 
esetben a biztos katasztrófát jelentette volna, 
hisz még a mai napig is szinte állandóan csa-
padék, hideg és szél váltogatják egymást. Így 
galambjainknak csupán a Morvaországi csa-
tamezőt kellett kikerülniük. Az eredmények 
alapján a többség a biztonságra törekedve 
így tett, voltak akik északról kerülték el a vi-
harzónát, főleg a Szlovák galambok, a Ma-
gyar galambok többsége berepülésük irányát 
tekintve valószínű délről tette meg ezt az utat. 
Azonban mégis voltak galambok, akik a leg-
rövidebb utat választották keresztül a vihar-
zónán, némelyek vesztükre. Vagy oda vesztek, 
vagy súlyos sérüléseket szerezve tértek haza 
jócskán megkésve. De voltak akik némi sze-
rencsével átverekedték magukat a szférák 
harca közt és jutalmul hátszéllel napsütésben 
és meleg időben térhettek haza szinte órákkal 
a többiek előtt. 

Ezek közé a galambok közé tartozott a 11. 
Tagszövetség ifjú Enesei galambásza Szabó 
Attila két galambja szinte egymást követve. 
Mindkettő Maratonos gyűrűvel és az érde-
kesség kedvéért éppen párok. A Maratonos 
dúc ajtajában állva mustráljuk az állományt, 
amit egy kihasználatlan disznóól átalakításá-
val készített. Attilát úgy vélem már nem kell 
bemutatni, hiszen szerepelt a szaklapban mint 
Olympikon és a Maraton Magazinban kiváló 
eredményei alapján több éven keresztül. Bár 
a tagszövetségi rövid- és általános program 
eredménylistáin az élmezőnyhöz zárkózott, 
viszont a Maraton versenyeken az elmúlt két 
évben eltűnt az élvonalból. Azonban a követ-
kezetes és szorgalmas tenyésztés jutalmaként 
ismét mellé állt a „gondviselés”.

- A korábbi évek sikereihez képest az 
elmúlt két év nem hozott sok sikert a szá-
modra. Hogyan értékeled így utólag ezt az 
időszakot?

Az akkori tenyészdúcom sajnos nem volt 
a helyzet magaslatán, aztán egy éjjel a nyest 
selejtezést végzett az engedélyem nélkül. 
Persze mint ez ilyenkor lenni szokott ő is a 
jót szereti, kivégezte az Olympiát is megjárt 
fekete tojómat a tenyészetem alapját család-
jával együtt. A vérengzést pár tenyészgalamb 
élte csak túl. Nem volt más lehetőségem, mint 
teljesen újonnan behozott tenyészállományra 
hagyatkozni. Több élversenyzőtől hoztam 
be tenyészgalambnak valót, de a helyzeti 
klimatizálódást sajnos nem tudták megolda-
ni, így az eredmények egyre elmaradtak. 

Mint a legtöbben, így én is folyamatosan 
keresem a jobbat, ennek eredményeként 
megtaláltam a régi sikeres állományom né-
hány fiatal leszármazottját, kis kutatás után 

többnyire a saját dúcomban. Hogy elkerüljem 
a szoros rokontenyésztést, ezekhez hoztam 
be főleg a tagszövetségen belüli Maratonos 
élversenyzőktől keresztező partnert, amikről 
most már nyugodtan mondhatom, hogy sike-
resen beilleszkedtek. A jelenlegi versenyzőim 
ezek közvetlen gyerekei, akik többsége még 
ezen a versenyen is két fészektollal oldották 
meg sikeresen az Aacheni versenyt.

- Milyen módszerrel versenyzel?
Továbbra is a kímélős természetes mód-

szerrel versenyzek a tagszövetségi program-
ban is és a Maratonon is. Igyekszem a ver-
senyek előtt minél több fiatalt felneveltetni 
velük, hogy aztán a versenyek alatt inkább 
csak fészken üljenek. Kosárba mindig a 
legjobb formát mutató galambokat teszem. 
Egészségesnek, fizikailag és fejben egyaránt 
ott kell lenniük. A selejtezést részben elvégzi 
a kosár, részben a villanyvezeték a házunk 
előtt, de rossz időben vannak rossz helyen 
ha portyázik a vadászsólyom, vagy a galam-
bászhéja. A maradéknál viszont én húzom 
meg a limitvonalat és aki a léc alatt marad 
nem telelhet át a dúcban. 

Ez így van a kerületi programos ga-
lambjaimnál és nagyon ritka esetben a 
Maratonosoknál is. Folyamatosan keresem a 
leggyengébb láncszemet és nem sokat gon-
dolkodom a sorsán. Máskülönben nem sike-
rült volna a tagszövetségi rövidtávú II. helye-
zést elérni, vagy folyamatosan szorongatni az 
általános távú kerületi bajnokokat.

- Hogyan értékeled az Aacheni kiemel-
kedő sikeredet?

Hát először is én lepődtem meg a legjob-
ban, hogy egymás után ilyen hirtelen bejött 
a két galamb. Az örömtől fel sem ocsúdtam, 
már mérlegeltem, hogy miét nem egy csapat-
ba tettem őket, és különben is miért kell neve-
zett galamb, hiszen az csak eltorzítja egy-egy 
állomány genetikai értékét, vagy eltalálom 
vagy nem, vagy jó helyen alszik, vagy nem, 
van elképzelésem, hogy mi lenne a megfelelő 
megoldás, de nagy megnyugvásomra máris 
bejött a nevezettem. Azért óvatosan kezelem 
az eredmény kérdést, hiszen csak a kiértéke-
lés után merek felsóhajtani.

- Végezetül megkérdezem, mi a vélemé-
nyed az új szállítójárműről? 

Maga a felépítmény nagyon korszerű, szel-
lős és mégis védettnek tűnik. Könnyen tisz-
títható-fertőtleníthető az egész szerkezet, az 
itatók és etetők egyaránt. Azonban a 30 db 
galambot soknak tartom egy-egy rekeszben. 
Lehet, hogy egy rövid és középtávnál ez 
nem jelent problémát, de a hosszútávnál és 
a Maratonnál ahol több napot töltenek benne, 
szerintem nem tudnak úgy pihenni a galam-
bok, ahogy azt kellene. 

A galambok áthajtása az autóba a gyűj-
tőketrecekből az valami katasztrofális. Erre 
valami eredményes eszközt és módszert ki 
kell találni, mert megrémíti a galambokat és 
felidegesíti a segítőket, senkinek sem jó. Biz-
tosan a következő alkalomra már okosabbak 
lesznek a galambok és a segítők is és keve-
sebb problémával megoldódik a dolog, de 
ugye Maratonon mindig lesznek újak.

Köszönöm a beszélgetést és kívánunk ha-
sonló komoly eredményeket. 

J. Varga Attila
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Következő nap késő du. óráiban ismét 
kedves meghívásnak tettünk eleget RATH-
MANN KARSTENNÉL, aki Tarácski sport-
társtól cca. 40- 45 km távolságra él családjá-
val és kedvenceivel.

Megérkezésünkkor, mint régi ismerőst 
nagy lelkesedéssel fogadtak. Rövid beszélge-
tést követően utunk a galambdúchoz vezetett, 
(mely kb. 10-12 m hosszú) galamb és dúc 
mustrára. A dúc ajtajának kitárásakor szám-
talan szebbnél szebb trófeába ütköztünk, me-
lyek bizonyítékai annak, hogy ismételten egy 
olyan tenyésztő dúcába csöppentünk, ahol a 
kiválóságok tömkelege látható.

A dúcba lépve ámultunk, bámultunk a - 
patikai tisztaságot látván. Abban a dúcban a 
porterheltség a nullával egyenlő. Egy hatal-
mas ipari porszívó üzemel minden nap, mely 
a madarak higiéniáját biztosítja. KARSTEN 
ÉS FELESÉGE – RAMONA – kérdésünkre 
elmondta, hogy naponta legalább egyszer ta-
karítanak, biztosítva van a madarak részére a 
megfelelő páratartalom is.

Madaraik az előírt vakcinázásokat minden év-
ben megkapják, azon kívül csupán többféle ás-
ványi anyagot kapnak, vitamint szinte semmit.

Takarmányozásuk két féle özvegységi ta-
karmányból áll össze – Lengyel és Német.

Totál özvegységgel versenyeznek.
Rathmann Karsten EREDMÉNYEI:
Kis ízelítő a teljesség igénye nélkül.
pl.: a DV9706-05-0514 galambjuknak a 

teljesítménye:
2005-ben: 4/2=515 km, 
2006-ban: 13/10= 3400 km, 
2007-ben 12/11=3684 km, 
2008-ban 13/12 = 4421 km, 
de folytathatom a DV97-06-0263 Tojóval 
2006-ban, 4/1 263 km, 
2007-ben 12/9 = 3152 km, 
2008-ban 13/13=5026 km, 
2009-ben 13/9 = 3182 km, 
2010-ben 13/7 = 2431 km. 
Vagy tovább folytatva 2012 verseny évben:
2012 Június 3-án - Sangerhausenból meg-

rendezett versenyen: 215 km, 27 versenyző 
részt vételével, 1079 induló galamb létszám-
mal Rathmannak a DV9706-10-309 Tojó ma-
dara ELSŐ, de 2012 Július 22-én Venlóból 
megrendezett versenyen - 584.km, 18 verseny-
zővel, 515 versenygalamb közül Rathmannak 
a DV9706-11-87 Tojó galambja ELSŐ.

Nem hagyhatom figyelmen kívül azonban 

azt a tényt, hogy 2012 versenyévben ugyan-
csak Rathmann Karsten a legjobb Tojók ver-
senyén a második helyet tudhatja magáénak 
a DV97-10-322 - 12/12 helyezés 918,93 
ÁSZ pont = 4273 km. Ebben a versenyévben 
villogtatta kiváló genetikai értékét a Német 
kiváló versenyzők között a Magyar gyűrűvel 
ellátott - HU09-29-26971 Tojó madár, mely 
harmadik helyezést ért el: 12/12 =793,86 
ÁSZ pont = 4273 km. Természetesen kuta-
kodtam, vajon kitől származhat ez a madár.

Nem voltam nehéz helyzetbe. Ezt a madarat 
az tenyésztette, aki kapott már hideget-mele-
get ami rosszat el tudtak róla mondani – rivá-
lis, irigyei – nem más mint JUHÁSZ ERNŐ 
Esztergom –Kertvárosi Tenyésztő. Tényként 
bizonyítható, hogy az általa tenyésztett kiváló 
genetikai értékű gyöngyszemek más környe-
zetben is komoly eredményeket tudnak produ-
kálni, értéküket bizonyítani. Így tehát az öreg 
galambok versenyén a Hímekkel elért ered-
ménye révén EZÜSTÉREM TULAJDONO-
SA lett: Helyezései: 2-ik, 21-ik,33-ik, 119-ik.

Sorolhatnám talán egy egész oldalon még 
Rathmann eredményeit, de az i-re a pontot a 
fiatalok versenyén, annak elért eredményeivel 
tette fel. Az első 25 db fiatal madár a versenyek 
alkalmával szinte Rathmanné, csupán egy db 
madár csúszott be a 6-ik helyre. Így Rathmann 
Karsten lett az RV-Generalmeisteschaft 5 
előre nevezett galambjával 12 út alapján a 
bajnok – öreg, fia-
tal, Hím, Tojó:- 1,33 
Koeff. Ponttal.

Fiatalok versenye 
alkalmával a BRONZ-
ÉREM boldog tulajdo-
nosa lett: Helyezései: 
első, 11-ik,17-ik,21-
ik, 27-ik.

Galamb állományuk 
80 -100 db között van, 
verseny és tenyéssz 
madarakkal együtt. A 
galamb mustra ideje 
alatt Karsten Anyó-
sa szorgoskodott, a 
gyönyörűen rendezett 
telken.

Előkészítették – 
számunkra meglepe-
tésként – a vacsorát, 
mely mi is lehetet vol-
na a Magyar ízlések-
nek megfelelő, mint 
a GULYÁS. Igazán 
kedves gesztus volt. 
A vacsorát követően, 
tábortüzet gyújtottak, 
megtartottuk a bú-
csúestet, folytattuk a 
beszélgetést Tarácski 
Sporttárs tolmácsolá-
sában a galambokról, 
azoknak felkészíté-
séről. Megtisztelte 
társaságunkat Seidel 

Hartmut is, aki négy db fiatal galambbal aján-
dékozta meg az UNGARN Fickók földijeit.

Rathmann Karsten felesége Ramóna:
Ramóna Asszony már megnyert mindent 

ami megnyerhető. Karsten úr abban a szeren-
csés helyzetben van, hogy RAMÓNA egy kis 
túlzással jobban szereti a galambokat, mint 
Karsten úr. Ramóna Asszony oszlopos tagja 
egyesületüknek. Tőlük is kaptunk 4 db kiváló 
fiatalt ajándékkén, önzetlenül.

RAMÓNA Asszony az, aki összeállítja a 
nevezésektől kezdve az eredmény számo-
lások elkészítésig a teljes dokumentációt és 
küldi a RIRÓHOZ.

Állományuk ALL ROUND galambokból 
áll, melyek eredményeikkel kitűnnek, reme-
kelnek.

Következő reggel búcsút vettünk és indul-
tunk tovább, ahol szintén szeretettel fogadtak 
Lipcsében illetve KITZSCHERBEN.

Rathmann házaspár kitüntetése

Rathmannék díjnyerője

Rathmann Karsten dúclátogatás
UNGARN Fickók és barátaik Németországban - 2. rész

Eredményeim:
35 x országos 1. díj
34 x kerületi bajnok
Több száz kerületi díj
Országos hosszútávú 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
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SOMOGYI LÁSZLÓ Németország - 
04567, Kitzscher, Pappelstraße 6.

Somogyi László KITZSCHER: - Laci - már 
várt bennünket, a megbeszélt helyen. Látoga-
tásunk első útja Lipcsébe vezetett a Dieter 
Pfeifferhez. Ott meglátogattuk a galambász-
kuckót, néhány terméket szemügyre vettünk. 
Megtekintettük azt az újítást, melyen Pfeiffer 
úr dolgozik. Ez nem más, mint a galambok 
fürösztési, kényelmét szolgáló szerkezet, zu-
hanyozási formában. Onnan indultunk LACI 
dúcához, mely egy csodálatos környezetben 
van elhelyezve. Maga az egész Német terület 
rendezett Német precizitásra vall minden te-
vékenységük.

Laci hogyan kerültél Németországba?
Én mint, vendégmunkás és itt ragadtam, 

családot alapítottam. Ma már Német állam-
polgár vagyok és nyugdíjas.

Takarmányozási, tenyésztési, versenyzési 
szokásaival most nem kívánok foglalkozni, 
azt ui. már a korábbi években bemutattam.

A kedves fogadtatás, melyben URSULA – 
URSI - is fogadott Laci felesége, az feledhe-
tetlen marad számunkra. Sajnos azonban ezen 
kedves fogadtatás szomorúan végződött.

Laci az UNGARN Fickó aki ugyancsak 
kivívta magának az elismerést galambászati, 
valamint emberi vonatkozásban. Kedvence-
itől egyéb okok miatt megvált, felszámolta. 
Pedig állománya híres Német, Belga, Hol-

land tenyésztőktől származott. Származá-
sukat tekintve Originál „Hermes Piet” ad 
Scherlekkens, Shellens,V andemabeele, 
Hans Eijerkamp, Koopmann galamboktól 
származnak, melyeket Laci szobrászi preci-
zitással negyven éven keresztül gyúrt össze 
sikerrel. Ezen galambok leszármazottjai ge-
netikai értéküket bizonyították Lacinál. Ezt 
követően Laci bemutatta a korábbi években 
elért eredményeinek termését, melyek szám-
talan arany, ezüst és bronz medáliákkal van-
nak kiegészítve.

Somogyi - eredményei a teljesség igénye 
nélkül:

2003-ban a DV09780-02-7 galambja Lip-
cse összevont versenyen (2003.07.05) 1. dí-
jas madár -303 km = 2630 galamb közül.

2004-ben a DV09780-99-160 madár mint 
All Round Lipcsei körzetben 10 helyezéssel 
756,28 ÁSZ ponttal Bajnok.

2005-ben Első díjas madarai: A DV09780-
00-275 Hím Lipcsei összevont kerületben 
-166 km 3320 galamb közül első, a DV09780-
04-779 Hím 202 km, 3811 galamb közül 
első, a DV09780-04-770m Tojó 5010 díjkm, 
3320 galamb közül első, a DV09780-03-82 
Hím 302 km Lipcsei összevont versenyen 
első, 1963 galamb közül. 2005-ben a Lipcse 
összevont versenyeken 2. galambja 12 he-
lyezést repült – előre 
megnevezett galam-
bokkal és 1189,28 
ÁSZ pontot kapott.

2006-ban a DV 
09780-05-136 kék 
Tojó 11/8 helyezést 
ért el.

2007-ben a DV 
09780-05-136 kék 
Tojó 11/10 helyezést 
ért el

2008-ban DV 
09780-05-136 kék 
Tojó 11/11 helyezést 
ért el = 3862 km = 
826,99 ÁSZ pont.

2009-ben DV 
09780-05-136 kék 
Tojó 11/9 helyezést 
ért el.

De a DV09780-03-
81 Hímje is kiválóan 
valamint a DV09780-
03-82-es Hím kiváló-
an remekelt. Később 
Laci ezeket tenyész-
tésbe fogta és állo-
mányának további 
gerincét képezték.

2010-ben a 
DV09780-05-137 

Tojója a Lipcsei összevont körzetben 1. díjas 
– 211 km – részt vett 1048 galamb.

A 2012-es versenyévet kimondottan jó 
eredménnyel zárta és a fiatalok versenyén 
több fiatal madara 5 út alapján 5 élhelyezést 
repült, de több fiatal galambja is.

Laci galambjaitól könnyező szemmel bú-
csúzott, érthetően, hiszen negyven év eredmé-
nyes munkájának gyümölcsét nem láthatja, 
nem élvezheti. Galambjainak teljes létszáma 
Magyarországra került. Abban a reményben 
búcsúzott kedvenceitől „talán még az életben 
galambászni fogok és ebből a törzsből szeret-
nék vissza kapni” Úgy legyen!!

Végszó:
Ilyen közvetlen baráti fogadtatás ritkán 

adódik egy galambász – magamfajta – éle-
tében, ahol teljes nyíltsággal bemutatnak, el-
mondanak mindent. Minden feltett kérdésre 
őszintén válaszolnak, elmondják azt is, ha 
mástól származó – a gondozásukban lévő 
madár kiválóan szerepel. Köszönet a baráti 
fogadtatásért, az ajándék madarakért, melyet 
mint halandó talán soha nem tudok viszonoz-
ni. Kívánom, hogy az elért eredményeiket 
még növeljék, sok sikert a további verseny-
zéseikhez.

Szerkesztette és a fotókat készítette: 
Szabó Ferenc – Picoló dúc.

Somogyi László

Dieter  újítása - galamb zuhanyozó

- 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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A legjobb galambtakarmánnyal kapcsolatos kérdések
Minden évben több száz, ha nem ezer 

galambász esetében merül fel mind Német-
országban, mind világszerte a kérdés: „Me-
lyik postagalamb eleség a legmegfelelőbb 
a galambok számára saját lehetőségeinket 
is figyelembe véve?” A válasz pedig, ahogy 
az többnyire lenni szokott, számos tényező 
függvénye. A galambok számára elsősorban 
a minőség (csírázási kapacitás), valamint az 
eleség tisztasága a meghatározó, vagyis az 
egyes gabonafélék és magok sokoldalúsága 
és az eleség kiegyensúlyozottsága. A tenyész-
tők természetesen ugyanezt a kérdést az ár, 
valamint az előállítás, gyártás vagy szállítás 
függvényében vizsgálják.

Minőség és csírázási kapacitás 
A postagalambok számára eleségként ad-

ható gabonának az optikai vizsgálat során 
domborúnak és egészségesnek kell kinéznie. 
Az úgynevezett csíráztatási próba során to-
vábbi információk derülhetnek ki az eleséget 
illetően. A drágább postagalamb eleségek 
ugyanis nem feltétlenül kell jobb minőségű-
nek is lennie, szemben egy olcsóbb fajtával. 
A csíráztatási próba során pontosan 100 szem 
gabonát számolunk le, ügyelve arra, hogy 
az egy vetésből kerüljön bele. Ezen gabo-
nát aztán egy nedves konyhapapírra tesszük, 
s egészen addig várnunk, míg a csírák meg 
nem mutatkoznak. A folyamat körülbelül két-
három napig is eltarthat, mely idő alatt gon-
dosan kell ügyelnünk a konyhapapír állandó 
nedvesen tartására, megelőzve ezáltal a „pró-
ba kiszáradását”. 

Miért éppen 100 szem gabona?- Minél 
korábban elvégezzük ezt a folyamatot, 
később annál könnyebbé válik a csírázási 
ráta kiértékelése

Ahhoz, hogy a csírázási rátát megbecsül-
jük, egész egyszerűen azon gabonákat kell 
megszámolnunk, melyek nem nyíltak, csí-
ráztak ki. Abban az esetben például, ha ez 
16 darab volt, a csírázási ráta 84 %-ra tehető. 
Ha a vetés kevesebb, mint 60%-nál igaz ez 
a magokra, biztosak lehetünk abban, hogy a 
gabona gyenge minőségű és nem szabad azt 
galambjaink számára kínálni. 

A párosítás előtti időszak
A postagalambok párosítása előtt nagyjából 

három héttel nappali fényt sugárzó lámpák 
segítségével meghosszabbítjuk a galambok 
számára a nappalokat, és egy szénhidrátban 
gazdag eleségkeveréket helyezünk ki nekik. 
Ennek a keveréknek magas arányban kell tar-
talmaznia zabot, árpát, rizst és kukoricát. 

A tapasztalt, gyakorlott tenyésztő az ele-
ség átalakítása során képes megakadályozni 
a galambok gyors elhízását. A magas fehérje 
és zsírtartalmú táplálás egyik következménye 
az úgynevezett „kék mellhús” jelentkezése, 
melynek során a galambdúcban lévő madarak 
rendkívül fáradtnak, erőtlennek és ernyedtek 
mutatkoznak. A szénhidrátban gazdag táplá-
lás biztosítja ugyanis, hogy a galambok ne 
legyenek túl élénkek és agresszívek, s ennek 
következményeképp így közvetlenül a páro-
sítás előtt a tenyésztő egy „rózsaszín mell-

hússal”, fényes, csillogó szemekkel valamint 
kiváló vitalitással rendelkező galambnak 
örvendhet. A felelősségteljes tenyésztőnek 
azonban ismernie kell galambjai viselkedé-
sét, hogy tudja, mikor melyik eleséget kell 
számukra biztosítani.

Táplálás a költési szezon ideje alatt
Amikor a tenyész-, valamint a versenyga-

lambok fészkeiken ülnek, akkor jön el annak 
az ideje, hogy a magas szénhidráttartalmú 
tápanyagot fehérjében gazdaggá alakítsuk át. 
A fehérje minden sejt alapvető építőeleme, s 
éppen ezért a fejlődés, növekedés, a begyben 
lévő tej valamint a test állagának megőrzésé-
ben (izomzat) elengedhetetlen. A test számos 
neurotranszmittere, mint a hormonok, enzi-
mek, az immunrendszer sejtjei és az ásványi 
anyagok, nyomelemek transzportfehérjéi 
szintén fehérjékből épülnek fel. A költési sze-
zon ideje alatt, valamint azt követően a meg-
emelt fehérjebevitel nagyobb vízfelvételre 
kényszeríti a testet, mely azért is különösen 
fontos, mivel a fehérje-bomlástermékek leg-
nagyobb mennyiségben a veséken keresztül 
választódnak ki.

A fiatal galambok táplálása
A fiatal galambokat az elválasztást köve-

tően bőséges szénhidrátban és fehérjében 
gazdag eleséggel etetjük. Annak érdekében, 
hogy a hozzászoktatási fázis után a fiatal ga-
lambok „szárnyra kaphassanak”, a későbbiek 
során táplálékuk fehérje arányát folyamato-
san kell csökkenteni.

Számos tenyésztő számára ismert azon 
probléma, amikor a fiatal galambok nem iga-
zán akarnak otthon repülni. Ennek oka lehet 
egy betegség vagy éppen a túlzottan magas 
fehérjetartalmú eledel. Utóbbi esetben a te-
nyésztőnek célszerű szénhidráttartalmú táp-
lálásra (árpa, kukorica, rizs, zab) átállnia. 

Amikor a galamb tájékozódási képessége 
az otthon, hosszú ideje tartott repülési tré-
ningek során már kellően megerősödött, és 
a fiatal madár 45 percen keresztül, hosszabb 
szárnycsapásokkal is képes repülni, akkor már 
helyénvaló lehet egy megfelelően kiegyensú-
lyozott táplálás elkezdése. Ezen idő során a 
tenyésztőnek arra kell törekednie, hogy meg-
ismerje, mennyi energiát éget el a galamb egy 
héten, s ennek tükrében kell a szénhidrátban, 
fehérjében és zsírokban gazdag táplálékok kö-
zötti arányt megválasztania. 

Szénhidrátban gazdag eleség - 100 
grammnak megfelelően

• rizs 75g
• búza 71g 
• árpa 71g
• kukorica 65g
• köles 64g
• zab 60g
Fehérjében gazdag eleség - 100 gramm-

nak megfelelően
• borsó 81g
• bab 23g
• szója 34g
• lencse 24g

Zsírokban gazdag eleség
A zsírokban gazdag táplálékok közé tartoz-

nak az olajos magvak, kender és földimogyo-
ró, melyek, mint kiegészítő energiaszolgálta-
tóként funkcionálnak. 

Minden tápanyag átalakítható energiává, 
ám energetikai szempontból a leghaszno-
sabb a szénhidrátok és zsírok felhasználása

A fizikai terhelés, igénybevétel kezdete 
során főként a szénhidrátok elégetése zajlik, 
melyek a testben vércukor és glikogén (a test 
tartalék szénhidrátjai) vannak jelen. 

A szénhidrátok az izmok „mozgatói” 
A repülés során nemcsak az izmok, hanem 

mindenekelőtt az agy és az idegek is extrém 
módon igénybe vannak véve: az agy és az iz-
mok együttes, összehangolt működése nélkül 
nem jöhet létre a fizikai teljesítmény.

Az agy és az izmok számára nélkülözhetet-
len energiát főleg a szénhidrátok, mégpedig 
a keményítők (többek között a gabona) szol-
gáltatják. A felvett szénhidrátot a szervezet a 
májban és az izomzatban tartalék szénhidrát-
ként glikogén formájában tárolja, s ennek kö-
vetkezményeképp a hosszabb távú repülések 
során a galamb teljesítményét az izom-gliko-
gén mennyisége határozza meg. Az izom-gli-
kogén tartalma megfelelő szénhidráttartalmú 
táplálással és rendszeres igénybevétellel, tré-
ningezéssel, növelhető. A kimerült glikogén-
raktárak teljes regenerációjához a galambnak 
nagyjából két naponta szénhidrátban gazdag 
táplálásra van szüksége. Éppen ezért nem ta-
nácsos a repülés előtt 24 órával a galambot 
intenzív tréningnek kitenni, máskülönben a 
glikogén-raktárak azt megelőzően nem tud-
nak feltöltődni. A májban lévő glikogén egy 
sajátos, felülszabályozó funkcióval bír.

Az agy és az idegek folyamatos vércukor 
ellátást igényelnek, mivel egyik rendszer sem 
képes sem zsírok, sem fehérjék felhasználá-
sára. A táplálékban lévő szénhidrát biztosítja 
a teljesítményre, koncentrációra és koordiná-
cióra való képességet. A szénhidrátok fontos 
szerepet játszanak a rövid, gyors reakciókban, 
mint például a fordulások, gyorsulás, fölfelé 
emelkedés és a gyors tempó. A teljesítmény-
ben megmutatkozó csúcsokat minden eset-
ben a szénhidrátokból kinyert energia fedezi. 
A glikogén-raktárak teljes kimerülését köve-
tően indul meg a zsírok lebontása. A zsírok-
ból előállított energia azonban lassabban áll 
rendelkezésre, melynek következtében a tel-
jesítmény hirtelen összeomolhat (a sportolók 
körében ezt a jelenséget „éhségcsúcsként” 
említik). A szénhidrátot tartalmazó eleség az 
izmok erősségének, ellenálló-képességének 
fejlesztésében is pozitív hatással bír, általa 
ugyanis az izmok fehérjét raktározhatnak el, 
melyek más körülmények között energiává 
alakulnának át, s így az izomzat gyarapodása 
sem valósulhatna meg. 

A szénhidrátok gazdag forrásai a gabo-
nafélék (búza, árpa, rizs, zab, köles)
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A rendszeres és kitartó edzésnek köszön-
hetően aktiválódik az energiaellátást biztosító 
enzim-rendszer. Ezen keresztül a táplálékban 
lévő szénhidrátok kvázi egy „szippantással” 
raktározódnak el az izomzatban. 

A puszta zsírégetés energetikai szem-
pontból nem kifizetődő

A zsírégetés megvalósulásához 12 %-kal 
több oxigén felhasználásra van szükség, hogy 
ugyanazon energiát, amit a szervezet szén-
hidrátokból állítana elő, megkapjuk. A túlsá-
gosan magas zsírtartalmú takarmány olyan a 
gyomor számára, mint egy „kő”. A zsírok a 
„szénhidrátok tüzében” égnek, mely azt jelen-
ti, hogy szénhidrátok jelenléte nélkül rendkí-
vüli módon kedvezőtlen reakciók játszódnak 
le a szervezetben. Ezen kedvezőtlen reakciók 
hátterében az úgynevezett ketontestek állnak, 
melyek az anyagcserét terhelik és elsavasít-
ják. A ketontestek neutralizációja során ezek 
ásványi anyagokkal kötődnek össze, s így a 
szervezet számára többé nem hozzáférhető-
ek. A szervezet ekkor hosszú ideig görcsök-
kel, vérnyomás csökkenéssel valamint csök-
kenő teljesítőképességgel reagálhat. A zsírok 
fontosabb energiaszolgáltatók a repüléssel 
töltött idő és távolság függvényében, s a zsír-
raktárak mennyisége többszörös mértékben 
meg is haladja a szénhidrátokét. 

Életfontosságú zsírsavak, a test 

neurotranszmitterei minden sejt építőeleme-
iben és a hormonok prekurzoraiban is meg-
találhatóak. Fontos, hogy a szénhidrátok és 
zsírok közötti megfelelő arányra ügyeljünk, 
s ennek megfelelően a galamboknak több 
gabonát, mint olajos magvat kell adjunk. A 
táplálás során a zsírbevitel nem haladhatja 
meg a teljes energia bevitel 30 %-át. Ennek 
megfelelően ajánlott magas minőségű, hide-
gen sajtolt növényi olajat, mint például bú-
zacsíra olaj, kis mennyiségben a galambok-
nak adni. A növényi olajok gazdag forrásai 
az életfontosságú zsírsavaknak, valamint a 
megfelelő izomműködést biztosító E-vita-
minnak. Az olajos magvak túlzott mértékű 
adagolása megterheli az anyagcserét, ám 
mindenek előtt kedvezőtlen a testsúlyra néz-
ve. A zsírtartalmú táplálékok közé tartozik a 
lenmag, napraforgómag, szójabab, repce és a 
földimogyoró. 

A fehérjék jelentősége az repüléssel töl-
tött idő során 

A fehérjék minden sejt építőkövei, s ezért 
a fejlődés és a test alakjának, állagának, 
mint az izomzat, megőrzésében nélkülöz-
hetetlen. Ezen kívül a test számos mikro-
neurotranszmittere, mint a hormonok, en-
zimek, az immunrendszer védekező sejtjei 
és meghatározott transzportfehérjék, mint 
például ásványi anyagok és nyomelemek is 

fehérjéből épülnek fel. A fehérje is átalakít-
ható energiává, ami azonban az izomzat épí-
tőköveinek kárára történik. A táplálás során 
túlzásba vitt, nagymértékű fehérje bevitel 
megnövekedett folyadék fogyasztásra kény-
szeríti szervezetet, ugyanis a fehérje bomlás-
termékek a veséken keresztül választódnak 
ki. A túl kevés folyadék felvétel a szervezetet 
„kényszerválasztás” elé helyezi, s ennek so-
rán a testtől létfontosságú víz vonódik el.

A tápanyag-összetételének fontossága
A táplálás során nemcsak az energiát bizto-

sító tápanyagok, hanem a vitaminok, ásványi 
anyagok és nyomelemek bevitele is nagyon 
fontos. Ezek ugyanis számtalan anyagcsere-
reakciók esetében, mint az energia-felszaba-
dítás és -újrahasznosítás, nélkülözhetetlenek. 
Ahogyan a B-vitaminok, úgy a vas, cink, 
szelén, kalcium, magnézium és kálium is 
úgynevezett „gyújtóparazsat” képeznek az 
energia-felszabadítás folyamatában. Mivel a 
legtöbb tápanyag a szervezetben csak csekély 
mennyiségben tárolódik, ezért az eleséghez 
rendszeresen szükséges többek közt elegendő 
mennyiségű vitamint is hozzáadni. Ajánlottak 
a természetes növényi tápanyag-komplexek, 
mint például a folyékony sörélesztő, amely a 
galamb szükségleteit legnagyobb mértékben 
képes kiszolgálni.

ford: Nagy Nikolett

A 130 éves Magyar Postagalamb Sport és Magyarország egyik legnagyobb társadalmi szervezetének is szól a kitüntetés
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2013 Országos maraton rekord 208 másodperc három ga-
lamb - Aachen 1069 km - Fejős Zsolt

Az utóbbi néhány évben, rendre nem várt 
sikereket élhettek meg a Maraton versenyzés 
szerelmesei. Vajon a galambok, netán a te-
nyésztőik a siker kovácsa? Úgy vélem e ket-
tős szimbiózisban él, nem illenék markánsan 
elkülöníteni. 

A Belga határ közelében Aachenből star-
tolt 2013. június 21-én 222 tenyésztő, 1120 
galambja.

Mint megannyiszor most is a nagy rendező 
az időjárás, nem kimondottan segítette ottho-
naik elérésében a levegő versenyparipáit. Mi 
sem bizonyítja hitelt érdemlően, elég csak 
néhány pillantást vetni az érkező élgalambok 
métersebességére 1194 m/s. Ezen tudás birto-
kában kijelenthető, hogy nehéz verseny volt 
2013-ban Aachen.

Nagykáta határában a Fejős tanyán, no 
de szerte az országban megemelkedik a 
maratonos galambjaikat várók pulzusszáma. 
A sokszor megélt stressz helyzetet az első 
érkező oldja fel. Nem úgy Fejős Zsolt ese-
tében, egy előre lefixált munka otthonától 
és galambjaitól távol szólította, megfosztva 
őt-e jeles eseménytől. Más megoldás nem 
kínálkozott, a fiát kérte meg, hogy legyen 
jelen a galambok érkezésekor. Az elsőnek 
érkező galamb a HU 11-M-126670 SK hím 
12.02.08, a második a HU 12-D-574719 VK 
tojó 12.03.06, míg a harmadiknak érkező HU 
11-M-126669 SK hím 12.05.36 órakor lépet 
a rögzítő rendszerre. Mikor a fia jelezte az ér-

kezéseket a telefonban, nem is értette igazán 
a gyors érkezéseket. A kötelező bejelentéskor 
Belák Ottó röviden arról számolt be, hogy 
vannak már galambok, a valószínűsíthető 
győztes nevét is megjelölte, és gratulált a há-
rom galamb villámgyors érkezéséhez.

Fejős Zsoltról és rövid galambász munkás-
ságáról szót és figyelmet érdemelnek a követ-
kezők. A postagalambokkal 1983-ban sikerült 
eljegyeznie magát. A Nagykátán élő Lótos 
János kitűnő versenyző szomszédja volt. A 
többi magától értetődő. Közös galambász él-
ményük tíz évet ívelt át. Versenyeztek Lótos 
Fejős párosként is. Majd a tanyára költözik 
Zsolt 2005-ben, és innen datálódik az önál-
ló galambászat. Az állomány alap galambjai 
Lótos Jánossal közös tenyésztésűek, továbbá 
Pató József, Márkus István, Kiss Gyula, Pin-
tér és fiai, Tóth-Berkes, valamint Vass József 
(Alvesta - Svéd) neves magyar versenyzőktől 
kerültek a Nagykátai tanyára. Ekkor kezdetét 
veszi egy kőkemény röptetési ciklus, amely 
napjainkban is tetten érhető.

2009. évben a Maraton versenyzőket min-
dig bizonyos kellemes feszültségben tartó 
Aranygyűrűs versenyre Kiel-be küldi ga-
lambjait. A HU 07-07-01993 KKH galambja 
Országos II. díjat repült. Ez volt az esemény, 
a pillanat, amely mélyen a tudatába égette 
elkötelezettségét. Az 1000 km-t meghaladó 
Maraton versenyzéssel.

Annyit jó ha tud az olvasó, hogy nem ki-
zárólag a Maraton versenyen könyvelhet el 
sikert. A Tagszövetség rendezte utakon is, 
megvillantotta oroszlán körmeit. A teljesség 
igénye nélkül, ezen sikerekből némi ízelítőül:

2010 Tagszövetségben 160 versenyző el-
lenében

Általános csapatbajnok
Hosszútáv csapatbajnok
Rövid, Közép, Hosszútáv champion tojó  1.
Általánostáv champion hím  3.
Hosszútáv champion hím  1.
Fiatalok tagszövetségi csapat 3.
Országos „Aas” 326 tenyésztőből 3368 ga-

lambból évesekkel:   22., 27., 28
Magyarország élversenyzője és 
Mesterversenyző

2011 Tagszövetségben
Általánostáv csapat  4.
Általánostáv champion tojó 3.
Általánostáv champion éves tojó 1., 2., 3., 5
Általánostáv champion éves hím 4.
Rövidtáv champion tojó  2., 3., 4., 5
Középtáv champion tojó  2.
Hosszútáv champion tojó 4.
Országos Lipcse 690 km  14., 43., 51., 57.
Szuper Kupa Cheb 664 tenyésztő 8119 ga-

lambból    12., 13

2012 Tagszövetségben
Általános csapat  3.
Rövidtáv csapat  6.
Középtáv csapat  5.
Hosszútáv csapat   9.
Általánostáv champion tojó 1., 2., 3.
Általánostáv champion éves hím 4.
Általánostáv champion éves tojó 2., 5.
Rövidtáv champion tojó  1., 4.
Középtáv champion tojó  1., 2.
Hosszútáv champion tojó 1., 5.

HU 08-09-84452 KCsT 2012-ben 20 he-
lyezést repült fő és hétközi utakon tagszö-
vetségben egyedüli bravúrt mutatott fel ez a 
galamb.

Berlin olimpiai gyűrűs verseny 2. Zóna 
7. a HU 10-Olimp-01632 SKCsH egy héttel 
később szintén Berlinből a lánya HU 11-D-
426734 KKT derby 5., országos 13.

Tagszövetségi fiatalok olimpiai gyűrűs 
verseny Krems 330 km, HU 12-Olimp-12111 
VKH 1. díjat nyer.

Három kiváló galamb viselt dolgairól:

HU 10-M-123872 SKT
Évesen 11 helyezés Tagszövetségi 
   3. champion
Kétévesen 11 helyezés
390 km, 148 tenyésztő, 2993 galambból 3.
110 km, 43 tenyésztő, 862 galambból 4.
1030 km Kiel, 190 tenyésztő, 882 galambból
                        Zóna 4. Országos 93.
1529 km London, 296 tenyésztő, 
 822 galambból  Országos 84.

verseny tenyészfiatalok helye
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HU 09-09-92720 SKT
Évesen 627 km „Aas”, 326 tenyésztő, 3368 

galambból   22.
2012. Tata 110 km 771 galambból 2.
1096 km Liege, 168 tenyésztő, 748 ga-

lambból                       Országos 34., Zóna 2.
Három év 29 helyezés 11.301 djkm.
Kétévesen Szuper Kupa Cheb 664 tenyész-

tő, 8119 galambjából  13.
Lánya a HU 11-D-426727 KKT nemzeti 

bajnokság hosszútáv éves tojó  Nemzeti 5.

HU 07-D-166432 SKH
106 km Tata II.
106 km Tata III.
203 km Rajka I.
330 km Krems I.
330 km Krems II.
382 km Schems I.
534 km Pilsen II.
1069 km Aachen
627 km Cheb I.
1096 km Liege
627 km Cheb II.
1030 km Kiel

Egy évben 12 helyezés 6640 djkm.
Az eredmények magukért beszélnek, rá-

világítanak a versenyzés áll a fókuszban, ezt 
prezentálja a HU 07-D-166432 SKH éves 
penzuma. Erdélyi Gyula, Katona József, Mé-
száros László ellenében érte el. A Tagszövet-
ségi eredményeket ezek tükrében nézzék, ha 
kérhetem.

Maraton összesítő:
2009. Kiel 1030 km Országos 2. díj
2010 Aachen Zóna 3. csapat
A tagszövetség bajnoki cím reménye hátte-

rébe utasította a maratont.

2011 Aachen-Liege-Kiel
Országos csapat 14. Zóna 1.
HU 07-D-166432 SKH 
 Maraton országos 2. champion.

A Lótos állományból magával hozott ga-
lambok nagy előnye a tenyésztésben nem 
kényszerült hosszas kisérkezetésre.

Az arany pár címet kiérdemlő jobb-
nál-jobb utódokat adó HU 03-D-511382 
SKH x HU 05-D-136415 SKT galam-
bok. Anker, Marcell Desmet és Van 
der Weegen géneket hordoz a hím, míg 
a tojó Ujházy Péter Marcell Desmet 
és H. Fulgoni galambjai kitűnő génjeit 
hordozza. A fentebb bemutatott három 
galamb eredményei arra utalnak kiváló 
tulajdonságaikat tovább örökítik az utó-
dokra. Ezen áll vagy bukik egy sikerso-
rozat.

Versenyzés:
60 versenyzője van. Mindkét nem totál 

özvegy módszerrel versenyez, minden héten 
mindenki utazókosárba kerül. Ez megköny-
nyíti a szelekciót, mi több ez maga a szelek-
tálás. Az évad végén csak a legkiválóbbak 
maradnak a versenyzők helyén. A legkisebb 
egyészségi problémát mutatók lecserélésre 
kerülnek.

Élelmezés:
Az elérhető legolcsóbb özvegy keveréket 

eteti, melyet az ismerőse kever. Mindennap, 
minden galamb annyit és azt eszik, amire és 
amennyire szüksége van. Megkísérelhetjük, 
de sosem leszünk okosabbak galambjainknál. 
Nem hisz a méregdrága keverékek egyed-
uralmában. No meg a misztifikált etetési fon-
dorlatokban.

Tréningek:
Csalódni fognak mindazok, akik éjjel-nap-

pali tréningeztetést gondolnak az eredmények 
mögött. Reggel 1 órára kizárja őket, nemen-
ként külön, este ugyanez ismétlődik. Hogy 
melyik mennyit repül azt nem tudja. Közben 
a munkáját végzi, az állatokkal foglalkozik, 
ami nagyon időt rabló tevékenység.

A galambjai hétről-hétre a kosárból megre-
pülik azt amire szükségük lehet, vagy van.

Fiatalok:
A versenyzők fentebb említett két sza-

badidős penzuma között egész napos szabad 
mozgást kényükre-kedvükre használhatják. 
A Tagszövetség tréningjein, versenyein ki-
vétel nélkül mind résztvevő. 2013-ban ez 60 
fiatalra vár.

Tenyésztés:
 Hét darab tenyészgalambja van. Nin-

csenek tudományosan  agyontervezett pá-
rosítások. Hét, azaz hét tenyészgalambja 
van. Ezek is szabadon mozoghatnak. A leg-
jobb versenyzőkkel párosítja őket. Próbál 
rokontenyészteni: a jó versenyzők kivételes 
génjeinek megőrzése a cél. Ez idáig zöld 
útja volt. Az aranypárt szétpárosította, az így 
nyert utódokat pedig egymással. Ezek az utó-
dok pedig vissza az aranypárhoz.

Tervek jövőre?
Kristálytisztán tudom mit akarok kezdeni 

a nagyon kevés szabadidőmmel. Az 1000 km 
feletti Maraton versenyzésre fogom fordítani. 
A tagszövetség útjain beröptetem őket. Csak 
a Maratonon kívánok versenyezni. Van mun-
kám, amely nap, mint nap Budapestre szólít. 
Hazatérvén várnak az állatok, sok-sok idő-
met veszik el. És akkor még ott a családom 
is. Mindezek után jönnek a galambok. Gon-
dolj bele, van itt idő bármire is.

Az egészségről:
Nincs vitaminozás, nincsenek gyógy és 

tápszerek, emésztő az van. A galambok ott 
jártamkor mint a boksz, úgy ragyogtak, a fi-
atalok szintúgy (a szerző). Engedjenek meg 
nekem egy észrevételt. A galambház 16 m, a 
földről 80-90 cm-re felemelve, az eleje végig 
rácsos. Jelesül a galambház teljes hosszában 
az időjárás minden perce, levegőtől, széltől 
átjárt. Ez nem több, nem kevesebb, mint egy 
(Szauvervein József mondását citálva) egy 
„levegő szanatórium.” Óriási találmány ez. 
A galambok nem inhalálják a nap 14-16 órá-
jában a galambházakban nagy töménységben 
szálló port. Nem kell őket nyakra-főre légútra 
kezelni. Fejős Zsolt egyszerű galambászata 
újfent megerősítette bennem. AZ EGYSZE-
RŰ A NAGYSZERŰ.

Sikereid kiérdemelték a publicitást az elkö-
vetkezőkhöz jó egészséget, le ne térj a magad 
választotta útról.

Száraz György
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A siker kulcsa a rendszeresség!
Bajorország, Bayer-München. A Bajnokok 

Ligájának serlegét elhódító Németország 
győzelme azért olyan értékes, mert sok ko-
moly ellenfél közül bizonyult a legjobbnak 
a csapat. A rendszeres edzésen, a kiegyen-
súlyozott táplálkozáson és a minőség iránti 
elkötelezettségen alapuló siker azonban nem 
születik véletlenül. De sikerült, habár el kell 
ismerni, hogy egy jó adag szerencse is kellett 
hozzá.

MINDEN ÍZÉBEN EDZŐ
TSG 1899 Hoffenheim – Senki nem hitte, 

hogy a csapat a hajrában a tabella utolsó he-
lyéről teljesíti a lehetetlent és Európa két leg-
jobb csapatát megelőzve Dortmundban meg-
szerzi a végső győzelmet, ráadásul kiütéses 
diadalt aratva. Az új edzőnek a szezonzárás 
előtt hét fordulóval sikerült új életet lehelnie 
a csapatba, hozott valami „pluszt”, valamit, 
amivel az „örök vesztesek” „győztesekként” 
állhattak a dobogó legfelső fokára. E titkos 
„plusz” miatt a játék minősége a korábbiak-
hoz képest sokat javult. A sikerhez vezető 
úton óriási lépés, ha rádöbbenünk, milyen 
hibákat követtünk el korábban.

Bizonyos tekintetben a galambok edzése 
és a labdarúgás nem is áll olyan távol egy-
mástól. A tenyésztőnek ismernie kell a csapa-
tát, tudnia kell, „kiket” edz, függetlenül attól, 
hogy 15, 40 vagy még több özvegye van-e, 
és tisztában kell lennie a lehetőségeivel. A 
sikerért vagy a kudarcért kizárólag mi, te-
nyésztők vagyunk a felelősek. Mi határozzuk 
meg az etetés módját (bizonyára ki van már 
dolgozva az összes lehetséges kombináció), 
mi döntünk az edzések erősségéről, mi gon-
doskodunk a galambok kedélyállapotáról stb. 
Nekem senki ne mondja, hogy a sikertelen-
ségeinkért külső tényezők a felelősek. A jó 
pilóta sem „vásárolja” meg a repüléshez ked-
vező időjárást, inkább igyekszik kihasználni 
a meglévő időjárási feltételeket, hogy a gépet 
sikeresen földre tegye. Mi döntünk arról, mi 
és hogyan történik a galambdúcban.

KOMMUNIKÁCIÓ
Ha a galambok beszélni tudnának… Ó, 

hányszor hallgathatnánk, mekkora amatőrök 
vagyunk, miután már sokadszorra követ-
jük el ugyanazokat a hibákat. Egy jó tréner 
nyitott szemmel megy át a galambpadláson, 
megfigyeli a versenyzőit, hogy mihamarabb 
reagálni tudjon az esetleges kedvezőtlen vál-
tozásokra. A galambok maguk mutatják meg 
nekünk, hogy melyik magra van a leginkább 
szükségük.

A takarmányozás a siker egyik záloga. 
Ha a galamb mohón ráveti magát a hüvelye-
sekre, az azt jelenti, hogy fehérjeháztartása 
kiegyensúlyozatlan. Ha otthagyja a borsót, 
szénhidrátpótlásra és magas zsírtartalmú 
magvakra van szüksége. A táplálási problé-
mák igen gyakoriak, ezek többnyire a hosszú 
távú röptetések alkalmával derülnek ki. Ha 
nem biztosítjuk megfelelő mennyiségű ener-
giát, ne csodálkozzunk és ne panaszkodjunk, 
ha az utolsó kilométereknél versenyzőink 
repülés helyett már csak vitorláznak. Mivel 

a jó helyezéshez ez a tényező meghatározó, 
javaslom, hogy a hétvége előtt a madarak 
takarmányába keverjünk kendermagot, földi-
mogyorót és aprított napraforgómagot.

AZ „ÜZEMANYAG”
Az izomzat „üzemanyaga” a zsír, ezért 

fontos, hogy a takarmány magas zsírtartalmú 
legyen – a szénhidrátokra gondolok itt első-
sorban. Ha a kukorica különféle fajtáit rizs-
zsel kombináljuk, a kívánt hatást érhetjük el. 
Ehhez keverjünk porított állati fehérjét, pl.: 
oregano-olaj formájában maximum két ete-
téshez. Ígéretesen hangzik, nem igaz? Mind-
össze a madarak étvágyát kell figyelnünk. Az 
utolsó négy etetés legyen azonos mennyiségű 
és fontos, hogy a madarak hamar felcsipeges-
sék. Ha a galambok játszani kezdenek a mag-
vakkal, azonnal vegyük el előlük az élelmet, 
hogy az éhségérzet a következő etetési idő-
pontra térjen vissza. Így nem csak edzőkké, de 
a tollas versenyzők „táplálkozási szaktanács-
adóivá” is válunk. Ne feledjük: a galambok 
nem tudják emberi hangon elmondani, mire 
van szükségük, ezért minden tőlük érkező 
visszautasító jel legyen figyelmeztetés arra, 
hogy valamin változtatnunk kell. Emésztési 
folyamatukat elősegítendő takarmányukhoz 
keverjünk táplálék-kiegészítőket folyadék, 
por vagy változatlan táplálék formájában, 
hiszen segíteni, nem pedig megterhelni akar-
juk a madarakat. Az egyik legnagyobb hiba, 
amit egy tenyésztő elkövethet, a „sok sokat 
segít” elve. A fehérjetöbblet például az elvárt 
hatás ellenkezőjét eredményezi, a galambnál 
apátiát, az emésztés lassulását, nálunk pedig 
a soron következő tétlen hétvégét eredmé-
nyezi. Ez a sport a kevésbé látványos sikerek 
sportja.

EDZÉS… ÉS A KÖR BEZÁRUL
Az edzések heti beosztása is tőlünk függ. 

Figyelem! A túlzott edzés legalább annyira 
káros, mint a mozgás hiánya. A galambokat 
hetente egyszer, kétszer, de akár háromszor is 
reptetni viszik. Ha a távot további 30 kilomé-
terrel emelve úgynevezett fokozott terhelés-
re álluk át, az nem feltétlenül vezet jóra. Ha 
mégis, akkor az edző nagyon jó motivációs 
munkát végzett. Az edzésprogramon kívüli 
edzések nem a galamboknak tesznek jót, in-
kább a saját elégedettség-érzésünket fokoz-
zák, hiszen elmondhatjuk, hogy mi minden 
tőlünk telhetőt megtettünk a sikerért. Több 
bajnok példája is mutatja azonban, hogy a 
túlreptetés nem feltétlenül szükséges a győ-
zelemhez. A napi rendszerességű röptetés 
viszont kötelesség. Legalább napi 60 perces 
intenzív repülés nélkül a galambok hirtelen 
étvágytalanná válnak, és nem tudnak vagy 
nem akarnak energiatartalékokat felhalmozni 
a hétvégi röptetésre. Ehhez társul még az ál-
talános idegfeszültség is.

Ennek azonban nem kell így lennie!
EGÉSZSÉG MINDENEK FELETT!
A beteg galamb gyengén repül, nem akar 

edzeni, majd visszautasítja az eleséget, végül 
az ördögi kör bezárul és a folyamat gyenge-
séggel és a hétvégi versenyekről való lemon-

dással végződik. Sokkal jobban járunk tehát, 
ha a sikertelen röptetések után orvoshoz visz-
szük a madarat, mert ha nem tesszük, akár 12 
hetet is kihagyunk a szezonban. Az idei idő-
járás sajnos már hetek, sőt hónapok óta nem 
kegyes hozzánk. A szezon elején a hosszú tél 
és a napsütéses napok alacsony száma sok te-
nyésztő számára komoly kihívást jelentett. Az 
elhúzódó esőzések miatt a nedves levegő soká-
ig megmaradt, márpedig a madarak egészségé-
nek megtartását talán semmi nem nehezíti meg 
jobban, mint a nedves és hideg galambdúc. 
A hímek a tojóknál sokkal kevéssé ellenálló-
ak ezekre a körülményekre, ezért a nevezési 
listákon gyakran a gyengébb nem dominál. E 
rejtélyes összefüggés kulcsa az időjárás. Ezen-
kívül ne feledjük: az idei születésű egyedeknek 
nehezebb a dolguk! Szerencsés az a tenyésztő, 
aki szabályozni tudja galambdúcban uralkodó 
hőmérsékletet – ez vitathatatlanul óriási előnyt 
jelent a versenyek során. Ha az egyéves madár 
későn – akár éjjel – ér haza, nem kell azonnal a 
legügyetlenebbnek és a legbutábbnak kikiálta-
ni. Két–három hétig pihentessük, majd kedve-
ző szélben tegyük újra próbára, mondjuk egy 
nyugodt 400 km-es röptetési távon. Az egész-
séges galamb egy ekkora távval még egy két-
hetes szünet után is megbirkózik. A 10 C°-os 
környezeti hőmérsékletű, megpróbáltatásokkal 
teli esős időben tartott edzés viszont szerintem 
kontra produktív. Egy ilyen reptetésről csak 
az ellenálló-képesség csökkenését, megfázást, 
izomrendszeri és motivációs problémákat 
várhatunk. Egy következetes edzőnek legye-
nek következetes ambíciói. Ezért tanácsosabb 
inkább a kedvező napot kivárni és akkor há-
romszoros távon edzést tartani, így biztosítva a 
megfelelő mennyiségű edzést.

A MOTIVÁLÁS…
…a minőségi munkavégzés megkoronázá-

sa! A jó edző amellett, hogy törődik a testtel, 
képes hatékonyan kedvet ébreszteni a ma-
darakban. Például új, szabad hellyel, amiért 
érdemes küzdeni. Az üresség és a közöny a 
galambjaidból nem csinál győzteseket! Hét 
közben a tojókat és a hímeket engedd együtt 
edzeni, és meglátod, hogy a csapatba élet 
költözik. A motiváció másik példája, ha egy 
tojót az özvegyek galambdúcában hagysz. 
Meglátod: az egész csapat fel fog bolydulni, 
a tojó párja mindent megtesz azért, hogy ne 
veszítse el a párját. Ne feledd: mindig felelős 
edzőként gondolj magadra, akinek a döntésé-
től függ a verseny sikere!

UTOLSÓ LENDÜLET
Most, az utolsó komoly próbatétel küszö-

bén gondoljátok át még egyszer, min lehetne 
még javítani, hogy a ti esélytelen „labdarúgó-
csapatotok” is megmutassa, mire képes, és 
előbújjon belőle a bajnok csapat! Érdemes el-
gondolkodni arról, hogyan tehetjük hatékony-
nyá az edzéseket és a takarmányozást, illetve 
mivel őrizhetjük meg madaraink egészségét 
és milyen módszerekkel motiválhatjuk őket. 
Gondoskodásunkat a szárnyas versenyzők 
minden esetben meghálálják.

Franz STEFFL 
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Történetek Kaposvárról Felszámolás után - 2. rész
Három évtized Anker galambokkal

1979. november 1-én, Anker Alfonz halálá-
val nem csak a kaposvári egyesület életében, 
hanem Magyarország postagalambsportjának 
történetében is lezárult egy jelentős fejezet. 
Sokszor elgondolkodom azon, vajon hogy 
alakultak volna a dolgok, ha még 20-30 évig 
él... Milyennek látnám, ha módomban állt 
volna nekem is találkozni, beszélgetni vele... 
Igen. Álmodozom.

Az előző részt azzal fejeztem be, hogy 
Anker Alfonz halála után a kaposvári egyesü-
let tagjai Sümegi Józsefet választották elnök-
nek. Megszakítás nélkül - 1979-től 1992-ig 
volt az egyesület vezetője.

„Anker halála után rövid ideig egyfajta 
dermedtség telepedett az egyesületre. Ho-
gyan tovább? – kérdeztük egymástól. Sü-
megi rendkívüli intelligenciáját igazolja, 
ahogyan kezelte ezt a helyzetet. Elnöksége 
alatt jól mentek a dolgok, rend és össze-
fogás volt. Érdekelte a másikat, hogy mi 
van veled! Jóska mindenben segítőkész 
volt, összetartotta a csapatot és úgy tudta 
működtetni az egyesületet, hogy soha nem 
dirigált. Nem csak az egyesületben, az élet 
más területein is jó vezető volt, lásd a mun-
kahelyén a Kapos Volánnál.” (Berkes Lász-
ló, 2010.)

„Sümegi elnöksége alatt jól mentek a dol-
gok. Jó vezető volt és jó eredményei voltak, 
ami miatt a többiek felnéztek rá.” (Tóth. Jó-
zsef, 2010.)

Én 1998-ban találkoztam vele először. Ko-
vács Ottó sporttárssal mentünk hozzá, iga-
zából nem is galamb-ügyben. De ha már ott 
voltunk, benéztünk a dúcba is. Ott is ragad-
tunk, habár akkoriban én más utakon jártam, 
így csak mérsékelten keltették föl az érdeklő-
désemet a látottak. Ma már egészen másként 
gondolom. Csaknem 20 évvel Anker halála 
után is nagy érték volt nála! De ezt mondha-
tom az utolsó évre, 2010-re is.

„1978-ban a Horváth Lajostól kapott 
Symons galambjaimat lecseréltem, mivel 
Alfi akkori állományából kaptam egy teljes 
állományra valót. Desmet-Matthijs, Leus, 
Verstraete, Plastron stb. fiatalokat. Ezek ké-
pezték az alapot aztán egész további galam-
bász pályafutásom során.” (Sümegi József, 
2009.)

A Mester 1979-ben már sokat betegeske-
dett. Érezte, hogy csökkentenie kell az állo-
mány létszámát, mert fizikailag nem bírja a 
sok galambbal járó munkát. Több nagy érté-
kű és nehezen beszerzett galamb volt, amitől 
véglegesen nem akart megválni. Terve szerint 

a Desmet-Matthijs galambok jelentős része 
1980-tól Sümegi sporttárshoz került volna, 
aki akkoriban fogott új dúcának építéséhez. 
Kialakításához Anker is adott tanácsokat, hi-
szen a következő évtől az ő féltett galambjai-
nak egy része is ott lakott volna. 

Egy véletlen folytán – és Sümegi sporttárs-
tól független forrásból - olyan Anker - do-
kumentumok is kezembe kerültek, melyen 
maga a Mester vázolta föl, hogy állomány-
csökkentése miatt, mely galambjait tervezi a 
Sümegi dúcba költöztetni. 

Az eredeti importok közül: Zwarte 
Ceulebroeck (Daniel van Ceulebroeck), 
Szilaj Klare (Roger Desmet-Matthijs), 
Ballonske (Steven van Breemen), 491. Karel 
(Steven van Breemen), valamint a már Anker 
által tenyésztett Klaudius (Szilaj Klare x 
Dikke Zwarte), Klapec (Schone Kleine x 
885 Klare-2), Klapka (Schone Kleine x 885 
Klare-2), Kliens (Schone Kleine x Dikke 
Zwarte), Korona-2 (Groote-3 x Dikke 
Zwarte), Klassz (Klare-63 x Korona-2), 
Klipp (Schone Kleine x Kalikó).

Egyéb vérvonalakból: Mira (Bol x 
Chantal), Mádám (Bol x Lücresse), egy 
Rhode Aarden x Alouette hím és a több 
mint 41.000 (!) díjkilométert repült Lahme 
vöröskovácsolt hím lánya. (Forrás: Anker 
A. jegyzete 1979.) Óriási genetikai érték! 
A sors azonban közbeszólt és a terv örökre 
terv maradt. A Mester 1979. november 1-én 
meghalt.

A felsoroltak közül csak a LAHME hím 
lánya, a DV 04064-77-652 vkt került hoz-
zá. Ez a galamb LAHME tojó néven vált 
ismertté a környéken. Közvetlen utódokhoz 
jutott azonban a Kapoen-75, Kán, Achtje, 
Klipp, Klare-78, Klassz, Félix, Szellőcske, 
Krak-71, Plastron-71, Piros, Jampec, Jel-
mez, Fram, Meteor, Klinga, Klapka, Kabala, 
Chantal, Rhode Aarden, Kék Aarden stb. ga-
lambokból. Hozzá került a Fernandó, a ka-
posvári Berkes-Tóth dúcból a Pudligár és az 
Anyóca-3 nevű híressé vált Anker galambok 
is. Nagy kár, hogy az eredeti galambokról és 
közvetlen utódaikról nem készültek fotók. 
Ma ez nagyon érdekes - talán történeti/törté-
nelmi jelentőségű is - lenne.

Az Anker-féle Leus, Vertstraete, Desmet-
Matthijs és DeBaere (Plastron) törzsek min-
denki számára ismertek, a Lahme kevésbé. 
Anker Alfonz a németországi Burg Warberg 
tanintézetben járt vendégelőadóként. Itt is-
merkedett meg Herman Metzing tenyész-
tővel. Neki volt egy szenzációs galambja, 

a 04084-64-709 vöröskovácsolt, LAHME 
nevű hím. 1976-ban hazájában a „Különleges 
röpteljesítményű galambok” kategóriájában 
első helyezett. 10 versenyév alatt 115 kosár-
ba tétel során 106 helyezést és 41826 díjkm-t 
repült 251-768 km-ig versenyeztetve. 73 x 
10%-ban és 25 x 1%-ban. Küllemi tulajdon-
ságait Anker így jegyezte föl: „Középtest. Pe-
hely!!! Arányosan mély. Kerekformájú, elöl 
kissé Show homer-os fej. Barnás-sárgás-
narancs szem, jól szemcsézett, teljes érték-
gyűrűvel. Hosszú szárny, 8.-9.-10. evező 
egyforma, a 7. közelít. Selymes dús tollazat, 
vastag faroktő. Nyugodt, intelligens, szívós. 
Szédületes konstitúció, tele levegővel! Az 
NSZK egyedülállóan legnagyobb teljesítmé-
nyű galambja. Utódai egyik jobban repül, 
mint a másik. Láttam 13 évesen, olyan cso-
dálatosan elhasználatlan állapotban, mint-
ha 3 éves lett volna!” 

Igaz allround galamb volt. Minden porciká-
ja a repülést szolgálta. Születési évében egyik 
lábujja megsérült, így versenyzett 10 éven át, 
míg végül annyira fájdította, hogy gazdája le-
operáltatta. A LAHME a 41826 díjkilométe-
rével körülrepülhette volna a Földet! Kétszer 
képviselte a német színeket a brüsszeli és a 
düsszeldorfi olimpián. 18 éves koráig termé-
kenyített és 21 évig élt. Versenyteljesítménye 
vetekszik a híres KLARE-val. Egyedülálló és 
fantasztikus teljesítménye a holland és belga 
tenyésztők érdeklődését is felkeltette. Raoul 
Verstraete 2 db-ot, Martha van Geel a híres 
DOLLE-ból, Gust Debaere pedig a fogalom-
má vált PLASTRON-ból cserélt utódokat a 
LAHME utódaiért. 

A 709 LAHME származása homályba vész. 
Annyit lehet biztosan tudni, hogy az apja egy 
55-beli fakó hím, anyja egy vöröskovácsolt 
tojó, mindkettő távoli Backs eredetű (Theodor 
Backs 1910-1935 között Németország leghí-
resebb tenyésztője volt).

Anker ebből a szenzációs LAHME hímből 
két tojót hozott, amikor egy olyan lányával 
volt párban, amit egy Delbar vérű (Witte 
Moolen tenyésztőtől) tojóval keltett. Egyik 
kékovácsolt (gyűrűszáma nem maradt fenn), 
másik a 0464-77-652 vöröskovácsolt volt. Ez 
utóbbit ajándékozta Sümegi Józsefnek.

A Lahme utódokról már az Anker dúcban 
kiderült, hogy rendkívül jól kombinálódnak 
a Desmet-Matthijsokkal. Metzinghez is ke-
rültek Ankertól Desmet-Matthijsok. Ezeket 
a Lahme utódokkal párosítva kapta a 0464-
84-675 számú tojót, mely 1986-ban 9. AS 
galamb lett.
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Sümegi sporttárs az Anker galambokat – 
elsősorban a Desmet-Matthijs és a Lahme vo-
nalat - erős rokontenyésztéssel vitte tovább. 
Tisztavérben és keresztezve is versenyeztette 
őket. Rokontenyésztés során szülőt-utóddal 
ritkán, inkább féltestvéreket vagy távolabbi 
rokonokat tett össze. A keresztezésekből sok 
jó versenyző kelt, a két vonal jól kiegészítet-
te egymást. A tenyész- és versenygalambok 
is kiváló fizikai adottságúak voltak. A két fő 
vonal mellett Verstraete, Leus, Janssen és 
Plastron csoport is volt. 

Híve volt a nagy létszámú állománynak, 
hogy legyen miből válogatni. Csak úgy lehet 
tartós eredmény, ha van biztos háttér. Ez nem 
csak a genetikailag értékes tenyészanyagot 
jelenti, hanem hogy ebből kellő mennyiségű 
utódot is kell hagyni. Évente kb. 100 fiatalt 
gyűrűzött. Barátaitól, ismerőseitől alkalman-
ként hozott be galambokat vérfrissítésre, de 
csak Anker galambok utódait. 

„Már a 80-as években is a legjobb ga-
lambanyaggal rendelkezett és a legcéltuda-
tosabb volt. Keményen röptetet és engem is 
erre bíztatott, amikor az elveszett galambja-
im miatt sajnálkoztam. Azt mondta: Addig 
nem lesz eredményed, amíg nem röptetsz 
erősen!” (Berkes László, 2010.)

A Sümegi galamboknak külföldön is 
híre ment. A 80-as években, sőt a 90-es 
évek elején is sokan keresték föl és ér-
deklődtek vásárlás vagy csere lehetősé-
géről: Lionel Debusschere (Hulste, Bel-
gium), Maurice van Bael (Houtvenne, 
Belgium), Adrian Cornelis (Deinze, Bel-
gium), J. A. Lang (Kulmbach, Németor-
szág) stb. Érdekes látni a leveleiket. Sok 
galamb került tőle Jugoszláviába. Az 
ottani tenyésztők is nagyon elégedettek 
voltak velük. Galambjait szerette és meg-

becsülte. Nem volt olcsó dolog vásárolni 
tőle, de számtalan remek galambot adott 
ajándékba is. Az 5051-87-7102 fekete 
hímmel a kaposvári Horváth József Aa-
chenből (995 km) 1200 galamb ellenében 
országos 3. helyezett lett!

Nekem mindig élmény volt megnézni, 
kézbe venni a madarait. „Három évtizeddel 
Anker halála után, mintha az ő dúcában 
járnánk!” – mondták azok is, akik valóban 
jártak a Mesternél.

A Sümegi állomány, ahogyan én láttam

Ezeket a feljegyzéseket az egyes vonalak-
ról még 2000-ben készítettem. Ekkor kezdett 
komolyabban érdekelni az általa tenyésztett 
állomány. 

Desmet-Matthijs:
A legjelentősebb, legnagyobb létszámú 

anyag. Azonnal felismerhető a jellegzetes 
Desmet-Matthijs típus. Többnyire ková-
csoltak, sok a sötétkovácsolt és a tarka. 
Időnkét kiugrik egy jellegzetes, erősen tar-
ka szín, melynél sűrűn váltakozva követik 
egymást a fehér és színes tollak. A szemek 
tetszetős, sötét árnyalatúak, erős szem-
csézettséggel. Könnyűek, ballonosak, a 
hímek viszonylag nagytestűek. Élénk vér-
mérséklet, főleg a hímeknél. Erős rokon-
tenyésztettség. Jól örökítik a típust. Ősök 
között a Kapoen-75, Achtje, Kromme-78, 
Genaaide-78, Klare-63, Crayonne, Dikke 
Zwarte, Szilaj Klare, Schone Kleine, Bless, 
Groote-3, Mieroogske nevű importok és az 
Anker által tenyésztett, Krétás, Katjusa, 
Klammer, Katja, Kán, Kalikó, Klipp, 
Klinga, Kujtorgó, 4284 Klare-78 stb. ga-
lambok találhatók.

DeBaere (Plastron):
Az ősök: Piros vtah. (Plastron-71 x 

Minoutje), a Jelmez kkcst. (3906 fah/Piros 
fészektestvére x Fijntje) a Jampec ktah (3906 
fah x Krak lánya) Pudligár ktah (Plastron-
71 x Fruzsina) található. Felhívta figyelme-
met arra, amit még Anker mondott neki: „A 
Plastron családban előbukkanó fehérek 
közt sok a jó tenyészgalamb!” Érdekes gon-
dolat, azóta másoktól is hallottam. 

Lahme:
A DV 0464-77-652 számú vöröskovácsolt 

tojó rokontenyésztett utódai. Rendkívül köny-
nyű galambok. A toll feszes, szinte ráolvad a 
testre. Extra ballonosság, nem hízékony (jó 
takarmányértékesítés – kevés takarmányból 
sok energia). Élénk vérmérséklet, „pörgős” 
hímek. A szemek általában világos sárgás-pi-
ros, jól szemcsézett, nem különleges, de na-
gyon jellemző. Jellegzetes „Show Homer”-os 
fejek. Erős rokontenyésztettség. 

Verstraete:
A Bol-76, Chantal-76, Lücresse-73 galam-

bok leszármazottai. Módomban állt tanul-
mányozni a három import galamb - Raoul 
Verstraete által írt – származási lapját, valamint 
a hozzá kapcsolódó levelezést, adatgyűjtést. 
Anker a vásárlás előtt elképesztő részletesség-
gel elemezte a Verstraete állományt. Nem há-
rom galamb kellett neki Verstraete-tól, hanem 
EZ a három! Nagy kár, hogy viszonylag rövid 
ideig szaporítottak Magyarországon. A három 
eredetit Jugoszláviába vásárolták meg, ahol 
nagyon beváltak. „Bol, Chantal, Lücresse, 
Miniszter, Madam, Annus Lászlóhoz került 
Szabadkára, aki 10 évig verhetetlen volt utó-
daikkal”. Varga Kázmér sporttársat idézve: 
„Szabadkán ezek a galambok korszakalkotók 
voltak!” Sümegi József jugoszláviai barátaitól 
sokat hozott vissza ebből a vérből.

Nagy, erőteljes, csontos galambok. Gouden 
Bol is ilyen volt. A hímeken az orrdudor, 
szemgyűrűk igen erőteljesek, rücskösek. Te-
kintetük egy ragadozóé. Keresztezésekben is 
megőrzik jellegzetes küllemi jegyeiket.

Janssen:
Egy nagyon kis létszámú csoport, csak néhány 

egyed. „A Janssen galamb KELL a tenyésztés-
hez!” (Sümegi József) Egyik fele a svájci Tóth 
Károlytól, másik fele Zempléni-Nyitrai-Peller 
Janssenekből. A Tóth Károly-féle Janssenek, 
döntően a holland Van Gorp és a német Arthur 
Feuersenger tenyésztők galambjaiból származtak. 
Előbbi 42 db, utóbbi 280 db (!) eredeti Janssennal 
rendelkezett. Feuersenger-t Anker inkább gyűjtő-
nek tartotta, mint tenyésztőnek, de állománya a 
páratlan mennyiségű eredeti Janssen galamb mi-
att – genetikusként – nagyon érdekelte.A dúc
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A fekete család:
Azért nem Leus-ként említem őket, mert 

zömében a Fernandó (Krak B x TePas) és 
az Anyóca-3 nevű (Krak-71 x Chantal) 
Anker galambok utódai, de közvetlen Krak-
71 utód is volt nála, az 5050-79-6349 fekt. 
(Krak-71 x Szellőcske). A másik két import 
Leus - Bandiet és Loebas - nincs bennük. 
Erőteljes, viszonylag nagytestű galambok. 
A korábban említett, Aachenből országos 3. 
helyezett 7102 fekete hím is ebből a család-
ból származott.

Versenyek, eredmények
Galambász pályafutása során végig erő-

sen röptetett. Sokáig versenyzett természetes 
módszerrel. A fiatalokat alaposan beröptette 
Az egyesületben 1981-ben került először a 
dobogóra, a fiatalok bajnokságában lett 3. he-
lyezett. A következő évektől rendszeresen az 
élben szerepelt. Sokszoros egyesületi bajnok, 
bel- és külföldi versenyeken, valamint a fia-
talok útjain. A 80-as években a kaposvári és 
a dombóvári egyesület közös listát készített. 
Ebben az értékelésben is jól szerepelt, pedig 
így olyan dombóvári ellenfelekkel került ösz-
sze, mint a kerületben is igen eredményes 
Kuti Lajos. Az 1989-es év volt az egyik leg-
sikeresebb. A belföldi-, külföldi- és összetett 
egyesületi bajnokságot is megnyerte. Kilenc 
külföldi úton hét alkalommal nyerte Sümegi 
galamb az egyesületi versenyt. Ebben az év-
ben lett országos 3. helyezett a tőle származó 
7102-es fekete hím az Aachenből, valamint 
július 15-i Teplice országos Derby versenyen 
2. helyezett a csapata. 

A kaposvári tenyésztőknek és a kaposvári 
galamboknak meglehetősen nehéz körülmé-
nyek között kellett helytállni az akkori nagy 
Délkerületben. Az 1971-es csatlakozás után 
Ankernak is - aki messze átlag feletti lehető-
ségekkel bírt -, 7-8 évre volt szüksége ahhoz, 
hogy valami eredményt tudjon fölmutatni. 
1979-re visszakapaszkodott az élmezőnybe, 
de akkor már a nagy Délkerület - a sokaso-
dó problémák és elégedetlenség miatt - két 
csoportra volt osztva. Így lett a „Duna kerü-
let”-nek nevezett felében 2. helyezett. Ez az 
állapot egészen 1992-ig tartott, amikor ismét 
önállóvá vált a Délnyugat kerület, reálisabb 
versenyzési feltételeket teremtve a térség ga-
lambászainak. 

Az egyáltalán nem könnyű 80-as években 
is voltak kerületi sikerei, egyéni- és csapat-
versenyben is. 1985. december 14-15-én Ka-
posvár adott otthont a Dél-Duna kerület kiál-
lításának, ahol az 5051-85-5062 kkt., „Fiatal 
tojó” kategóriában 3. helyezett lett.

A 90-es évek elején néhány évig „takarék-
lángon” galambászott. Galambjaiból sokat 
eladott, elajándékozott, kölcsönadott. Ma 

úgy gondolja, abban az időben lehetett volna 
igazán a csúcson. Remek, kiforrott állomány 
volt a kezében. 

Az évtized második felében a megmaradt, 
kölcsönbe kiadott, valamint Jugoszláviában 
élő barátaitól hozott Desmet-Matthijs (nagy-
részt tőle származók) és Verstraete (Anker) 
vérű galambokkal indult újra. A Verstraete-ék 
között még BOL-76 unoka is volt! 

2000-ben kipróbálta az un. száraz-özvegy 
módszert. Jól sikerült. A galambokat későn, 
áprilisban párosította. Szezon előtt nem volt 
fiatalnevelés. A kosarazás előtt és a verseny-
ről történő érkezéskor is igen rövid időre 
mutatta meg a tojókat. Hét közben a hímek 
több napig fészekre voltak zárva. Két csapat-
tal versenyzett, az éveseket belföldre küldte. 
Galambegészségügy terén Berkes László 
tanácsai és az általa összeállított program 
segítette. Kerületi díjakat szálltak madarai 
egyéni- és csapatversenyben is. 2001-ben az 
Érd-Velence gyakorló utak bajnokságát meg-
nyerte 5-ös és 10-es befutós értékelésben is. 
Három csapatot indított, melyek ker. 1., 3., 4. 
helyezettek lettek.

„Kétségtelenül nagy erénye, hogy meg-
őrizte az Anker galambokat. Mindig nagyon 
jó galambjai voltak. Az, hogy nem lettek or-
szágos hírű eredményei, nem ezen múlott. 
Kaposvár ehhez rossz helyen van.” (Berkes 
László, 2010.)

Sümegi sporttárs sokat tett az egyesüle-
tért, a kaposvári postagalambászokért. Egy 
olyan időszakban lépett színre, amikor egyik 
napról a másikra kellett átvenni a stafétát az 
ország – ha nem a világ – egyik legnagyobb 
tenyésztőjétől. Ebben a kritikus időben meg-
mutatta, hogy alkalmas komoly, nagy felada-
tok elvégzésére. 1979-től 1992-ig volt elnöke 

az egyesületnek, ez volt a K-01 egyik legki-
egyensúlyozottabb időszaka. Határozottsága, 
szervező- és segítőkészsége, mindenkiben 
tiszteletet ébresztett. A 90-es évek elején 
egyik elindítója a Kaposvár Postagalamb-
sportjáért Alapítványnak, mely évekig segít-
ségünkre volt. A közösségért végzett munka 
a legnagyobb igyekezet ellenére sem hálás 
feladat. Rosszindulat mindig akad. Köszönet 
kevesebb. Ez az írás ezért is született. Meg-
köszönni Kaposvár postagalambsportjáért 
végzett eredményes munkáját.

2009-ben arra az elhatározásra jutott, hogy 
befejezi a postagalambsportot. Nehéz döntés 
volt megválni szeretett madaraitól. Egy 150 
db-os állományt felszámolni nem egyszerű 
dolog, mégis minden egyed gazdára talált. 
Az ország távoli vidékeiről is jöttek hoz-
zá galambért. Nem csoda, hiszen 30 évvel 
Anker halála után is, mintha csak Alfi bácsi 
dúcában jártunk volna. A galambok már ré-
gen elfogytak, de még mindig meg-megcsör-
rent a telefonja: „Józsi bácsi! Nincsen még 
néhány azokból a Verstraetékból, Desmet-
Matthijsokból!”

Sajnos rajta kívül a kaposváriak közül nem 
sokan jeleskedtek az ankeri galambanyag 
megőrzésében, továbbvitelében. Ő mindvé-
gig ragaszkodott hozzájuk. A három évtized 
alatt számtalan helyre kerültek tőle galam-
bok, sok pozitív visszajelzést kapott. 

2010 nyarán, amikor az utolsó galamb is 
elkelt, megkértem, menjünk föl még egyszer 
a padlásra. Szótlanul álltunk. Körülöttünk 
üres fészkek és csend. Egy galambász lelké-
nek kevés dolog fáj jobban. „Vége.” – mond-
ta halkan.

Ferenczi Igor
K-01 Kaposvár

dúcbelső
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Itt van az ősz, itt van a himlő újra...
Lerágott csontnak tűnhet erről a megbetege-

désről írni, gondolván azt, hogy ezt a betegsé-
get mindenki jól ismeri. Ez lehet, hogy így van, 
de aktualitása van a himlőnek. Egyrészt itt a 
szezonja, másrészt egy új vakcina jelent meg 
a piacon, ami hiánypótló lehet. A korábban 
forgalomban lévő szlovák vakcina hatékony-
ságáról erősen megoszlanak a vélemények.

Néhány szót a betegségről, csak az ismere-
tek felelevenítése végett!

Előfordulása: széles körben elterjedt, sze-
zonális jelleggel, nyári-őszi időszakban, ami-
kor a szúnyogok elszaporodnak.

A betegséget egy pox vagy más néven 
himlővírus idézi elő, amely fajspecifikus. Ez 
azt jelenti, hogy szinte minden madárfajnak 
megvan a saját himlővírusa!

A fertőzés vivőgazda által (vérszívó rovar, 
szúnyog) vagy anélkül (fürdővíz) történik. 

A himlőnek négy megjelenési formája 
ismert: a bőrkiütéses, a nyálkahártya-elvál-
tozásos, a kevert és a vérfertőzéses forma. A 
klinikai és a kórbonctani kép attól függ, hogy 
milyen idős a madár és milyen az általános 
ellenálló képessége.

A betegség gyógyításakor a gyógyulási 
esélyek javítására és a veszteségek csökken-
tésére kell törekednünk. 

A beteg madarakat el kell különíteni 
egészséges társaiktól!

A himlős elváltozások fájdalmasak. Ha a 
csőr környékén vannak az elváltozások, a be-
teg madarak étvágya jelentősen csökkenhet. 
Az ilyen betegeket mesterségesen kell etetni. 
A himlős csomókat szárítani lehet pl. jódos 
fertőtlenítőkkel, vigyázva, hogy ezek a sze-
rek a szembe ne kerüljenek! Nagyon jók a 
tapasztalataim az orvosi körömvirággal. 
A körömvirág nagyon jó viszketéscsillapító 
hatású, az elváltozások gyorsan gyógyulnak 
használatakor. Fertőtlenítő és gyulladás gát-
ló, valamint sebgyógyulást elősegítő tulaj-
donságai miatt bőr-és szájüregi elváltozások 
kezelésére is ajánlott.

A bakteriális szövődmények kivédése ér-
dekében antibiotikum adása merülhet föl. 

A-vitamin tartalmú készítmények adásával 
erősíthetjük a bőr és a nyálkahártyák ellenál-
ló-képességét.

A megelőzés megelőzésében szerepet játsz-
hat a szúnyogok távol tartása madarainktól, 
de ez a gyakorlatban nem szokott működni.

A betegség kialakulása igazán hatéko-
nyan vakcinázással előzhető meg. Többféle 
hatékony vakcina is rendelkezésünkre áll erre 
a célra, a hatékony védelem évenkénti vakci-
názással érhető el.

A fiatalok akár már 6 hetes kortól, a fel-
nőtt madarak a párba állítás előtt 3-5 hét-
tel olthatók.

A vakcinázás eredményességét a beadást 
követően egy héttel ellenőrizhetjük! Ha nem 
látjuk, hogy az oltás megeredt, 4 hét múlva 
meg kell ismételni a vakcinázást bőr alá oltva.

Fontos, hogy az összes galamb be legyen 
oltva, így nem lesznek vírushordozók az állo-
mányunkban. A vakcinázás előtt három nap-
pal célszerű immunerősítőket pl. Livimunt 
adni és lehetőleg egy héten át tartson az ada-
golás. Vitaminkészítmények, pl. Multi EB12 
por adása is nagyon hasznos ilyenkor. 

Vakcinázás után 3 napig ne reptessük a 
madarakat és a fürdővizet is vegyük el elő-
lük egy hétig. 

Vigyázat, a himlővírus terjed a fürdő-
vízzel!

A vakcina élő vírusosokat tartalmaz, 
ezért nagyon kényes a tárolásra!

Szakszerűtlen (nem hűtőben való) tárolás 
tönkre teszi a vakcinát és eredménytelenné 
teszi a védőoltást. A védőoltások sikertelen-
ségének oka többnyire a szakszerűtlen tárolá-
si körülményekben keresendő.

Kérdéseiket és tapasztalataikat a www.ga-
lambpatika.hu oldalon várja, és eredményes 
versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, galambász
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Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Örkény N-19 Postagalamb 
Sportegyesület alapító tagja Sztancsik Mihály 2013. április 08-
án elhunyt 84 évesen. Felesége 2013. július 19-én elhuny 82 éve-
sen. 
Miska bácsi 1978 óta volt tagja a Postagalamb Sportszövetség-
nek. Először Lajosmizsén az N-18 Egyesület tagjaként kezdett 
versenyezni, majd megalakították az Örkény N-19 Egyesületet, 
melynek élete végéig nagy becsületben tartott tagja volt. Ezennel 
szeretnénk tőle és feleségétől végső búcsút venni nyugodjanak 
békében. 

Emlékét megőrizzük N-19 Tagsága!Megrendülten tudatjuk, hogy Marquetant 
Károly sporttársunk hosszan tartó, türe-
lemmel és méltósággal viselt, súlyos be-
tegség után, életének 68. évében elhunyt.
Személyében a családját végtelenül szere-
tő, évtizedek óta sikeres ő és eredményes, 
mindig az új után kutató, országosan is-
mert és elismert galambász társunkat, ba-
rátunkat veszítettük el.
Emlékét megőrizzük, nyugodj békében 
Barátunk:

az F-04 egyesület tagsága

Az R-17 Postagalambsport Egyesület 
mély fájdalommal búcsúzik legidősebb 
Tagjától. Csortos István 2013. augusztus 
4-én távozott tőlünk 87 évesen.
Az elmúlt évben még versenyeztette ga-
lambjait, aktívan részt vett az egyesület 
életében. A tavasszal még tervezte, hogy 
részt vesz az idei versenyeken is, de már 
erre nem került sor. Temetésén a kegyelet 
virágaival és galambok feleresztésével 
vettünk végső búcsút Tőle. Pista Bácsi! 

Nyugodjon Békében.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Bernula János 
2013. július 20-án 68 éves korában elhunyt. 
Kezdetben az Albertirsai A-18 egyesület-
nek  majd végül a Dánszentmiklósi A-37 
egyesület tagja volt. Emlékére vándor ser-
leget alapítottunk.

Mély megrendüléssel tudatjuk, Bánkuti  Lajos Sporttárs, az L-01 
korábbi elnöke, L-08 tag türelemmel viselt hosszú betegség után 
78 évesen elhunyt.
Temetésén a kegyelet virágai mellett, galambok feleresztésével 
búcsúztunk Tőle.
Emlékét a mindenkori főprogram 5. útja csapatverseny vándor-
serlegével őrizzük.

L-01,  L-08 tagsága

Á R V E R É S
Bóka József sportgalambászunk családja elhunyt férje emlékére árverésre szeretné felajánlani 

A MODERN BELGA POSTAGALAMB TENYÉSZTÉS GYAKORLATI KÖNYVE 
1938 év könyv bőrkötetes magyar fordítását. 

Kikiáltási ár:2500 Ft. 
Egy rendkívül aprólékos tenyésztési, röptetési titkokat mutat be, amely ma mai nap is jó tanáccsal szolgál minden postagalambásznak.
Tartalomjegyzékben megtalálható:
Galambház készítése, párok összeállítása, keltetés, tenyésztés, szökés a fészekről, fiókák nevelése, leválasztása, érdekes megfigyelések 
választás ideje alatt, természetes galambászat, rövid, középtáv legfontosabb tudnivalói, hosszútáv legfontosabb tudnivalói, félözvegység, 
totál özvegység, trükkök tapasztalatok, vedlés, forma titkai, táplálék……… 

Egy rendkívüli régi könyv Joannovics József fordítása 1938-ból.

„Mátyás Király” postagalamb tenyésztők sportegyesület Szeged tulajdona volt.

Lehet rá licitálni, de saját magadra nem lehet nagyobb ajánlatot tenni.

A LICIT 2013. december 31-én véget ér.

Licitet lehet tenni az Aranyhomok postagalamb Klub weboldal alján levő „Szólj hozzá” oldalon névvel kiírva.

http://5mp.eu/web.php?a=kecskemeti 
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Kiváló vérvonalú fiatalokat és 
tenyészgalambokat kiadunk 
(Dick Leeuwerke, Andre Lietaer, 
Peter van de Merwe) Elérhetőség: 
Ujházy Péter 2030 Érd, Orvos 
u. 31. Tel: 23/365-334, Mobil:  
20/494-3375
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Köszöntjük  
a szeptember  

hónapban született 
sporttársainkat

Y01 Kovács József 87
C04 Balázs József 84
A34 Dira Frigyes 81
H03 Csuti István 80
B04 Nagy Gyula 80
V04 Nagy László 80
H03 Süth Tibor 80
U03 Berkó János 79
A02 Tóth János 79
Z06 Dudás Miklós 78
A03 F. Tóth Ferenc 78
D01 Fuják Ferenc 78
U18 Miklós Mihály 77
R40 Nagy Gellért 77
A48 Schmid József 77
Y14 Balassa Zoltán 76
Z42 Danyluk Zoltán 76
Z21 Gyenes István 76
R15 Herbály János 76
B06 K. Nagy Sándor 76
B03 Mauchner József 76
H03 Töreki Lajos 76
U18 Juhász István 75
R17 Kócsik Kálmán 75
P02 Polyák János 75
E05 Dovicsin János 74
A34 Mocsáry Antal 74
V35 Korózs Sándor 73
B19 Mihályfi Miklós 73
B10 Szabó Ferenc 73
V09 Szuhányi József 73
T04 Takács György 73
A44 Baricza István 72
V19 Bártfai János 72

R31 Bognár Pál 72
D01 F. Szabó József 72
A03 Haraszti Győző 72
K03 Major Gyula 72
Z21 Szűcs Lajos 72
M09 Tamás István 72
S02 Tóth Vince 72
P02 Varga Lajos 72
A57 Gönczi Sándor 71
R01 Makai Balázs 71
Z25 Márkus György 71
D19 Pfendert Antal 71
R12 Szabó Elek 71
F22 Varga Vencel 71
Z34 Bellei Dezső 70
F19 Czinger Csaba 70
P06 Fülöp János 70
F19 Hancz Antal 70
E13 Sári Boldizsár 70
V18 Surányi László 70
R19 Tőrös János 70
F12 Varga Géza 70
C11 Balogh Miklós 65
R05 Bencze Sándor 65
A40 Béres Attila 65
R09 Berki Sándor 65
P06 Bíró József 65
N19 Bozori István 65
N11 Fenyvesi Mihály 65
S12 Gere Ernő 65
F03 Gerencsér András 65
S10 Gonda János 65
V02 Gulyás László 65
P18 Hégely Ferenc 65

B08 Jantsek Frigyes 65
N19 Kecskés József 65
A54 Márton Ferenc 65
D02 Rigó István 65
R05 Süveges Vendel 65
B02 Sziklai Tibor 65
D12 Tobak Zoltán 65
A12 Tóth József 65
A24 Bagó Pál 60
D01 Khaut Antal 60
S10 Laboncz István 60
A34 Lecki László 60
Z01 Oláh Károly 60
P19 Parázs Zoltán 60
B19 Peller György 60
A09 Sáfrány Sándor 60
S02 Bökönyi Zoltán 55
F19 Hanich Mihály 55
F12 Kalmár Gábor 55
N16 Katona László 55
C07 Kecskeméti Gyula 55
A60 Márkus István 55
C18 Nagy Sándor 55
Z25 Simárszki István 55
F18 Szabó László 55
F13 Szalay Tibor 55
G19 Vas Attila 55
F02 Zvezdovics Szilvér 55
F17 Balogh F. Csaba 50
M12 Bischof Gábor 50
L08 Csík Zoltán 50
L07 Patócs Tibor 50
D06 Simon Lajos 50
B09 Vámos László 50
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Lakossági 
Hirdetés

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. 1000,- 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 – 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:

Hétfőtől-Csütörtökig: 8.00 – 16.30
Péntek: 8.00 – 14.00








