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Az óvodától a galambszenvedélyig
Grażyna Starosta, a 43. számú „Hałabala 

törpe” nevét viselő óvoda III., „Borzok” cso-
portjának óvónője Poznańban megosztotta 
a „Hodowcy” (Tenyésztők lapja) olvasóival 
projektjének tapasztalatait. Az óvodás gyere-
kek részvételével zajló program idén június-
ban ért véget. Mindennek a kezdete: Franek 
és nagyapja Andrzej.

Nagyapa az unokával
Andrzej Poprawa Poznańban jól tudja, 

hogy a legszebb tenyészetben sem lehet szív-
vel-lélekkel dolgozni, ha egy tenyésztőnek a 
galambok nem a szíve csücskét jelentik. Ő 
maga is kisgyermekként tapasztalta meg elő-
ször ezt az érzést. 12 éves korában szüleivel 
Śliwben lakott és ott, házuk padlásán hozta 
létre első tenyészetét. Sok év múltán, már 
nős emberként felépítette házát Poznańban 
és 1984-ben valósította meg a galambdúcot, 
majd egy év múltán belépett a Lengyel Pos-
tagalamb Tenyésztők Szövetségébe. Teltek 
az évek és 2008-ban megszületett Andrzej 
unokája Franciszek Strzech. A kisfiú egy 
éves volt, amikor Andrzej nagypapa átépí-
tette a galambházat. Ettől kezdve a nagyapa 
és unokája számára ez volt a legnagyobb 
örömök forrása. A fiú ma is nagy odaadással 
segíti nagyapját a galambok körül előforduló 
munkálatokban. – Franek már egyéves korá-
ban nagy lelkesedéssel szórta ki a magokat a 
madaraknak és látszott rajta, mennyire érdek-
lik őt – emlékezett vissza a kisfiú nagyany-
ja, Halina Poprawa. Amikor a kis segítőből 
nagyfiú lett, nagyapját már a röptetésekre is 
elkísérte, ahol elsősorban a galambok beér-
kezése és az állatok gondozásának részletei 
érdekelték. Nagyapjával elválaszthatatlan pá-
rost alkotnak, már most látszik, hogy a jövő 
új galambásza lesz ő.

A szenvedély ragályos
2011 szeptembere óta Franek a poznani 43. 

számú óvodába jár – galambtenyésztő nagy-
apja egyfajta képviselőjeként. Talán a sors 
akarta így, hogy ebben az óvodában a neve-
lők különböző projektek keretében foglal-
koznak a gyerekekkel, állítva, hogy ez igen 
jó módszer a kisgyerekek aktív, elkötelezett 
és céltudatos tanulásához. Franek új környe-
zetében érdeklődésével annyira felcsigázta a 
gyerekeket, hogy mára eljutottunk oda, hogy 
a „Borzok” csoport megvalósította a „Galam-
bok” projektet.

– A projekt lényege, hogy kérdéseikre a 
gyerekek maguk keresték a választ és pró-
bálták kitalálni a vizsgált téma feltevéseit. A 
gyerekek a galambdúcokhoz tett látogatások 
során megfigyelik a madarakat, beszélgetnek 
a galambtenyésztő szakértővel, azaz Franek 
nagypapájával. A három tereptúra során a kis 
tudósok jócskán gazdagították a galambokról 

szerzett ismereteiket. Megfigyelték, ahogy a 
galambok a keltetőkben ülnek a tojásokon, 
megnézték a kétnapos, kéthetes és idősebb 
fiókákat. Nem kisebb érdeklődéssel figyelték 
a gyerekek a galambdúcból kiengedett mada-
rak röptét. A négy és ötéves gyerekek pedig 
már meg is etethették a galambokat azokkal 
a magvakkal, amelyeket maguk vásároltak 
az állateledel-boltban. Az óvodások a kuko-
ricaszemeket és a búzamagokat a külön erre 
a célra kialakított etetőbe szórták, és elbűvöl-
ten figyelték a madarak lakmározását. Min-
den kisgyerek megsimogathatott egy madarat 
a galambdúcban. Aki pedig kedvet érzett rá, 
kipirult arccal kézbe is vehette a madarat, 
röptére engedhette, majd elbűvölten figyelte, 
ahogyan távolodik. Az apró tudósok-kutatók 
számára ez a projekt hatalmas érzelmi több-
letet hozott – mondja Grażyna Starosta.

A galambdúc meglátogatásával a projekt 
még nem zárult le. A gyerekek új ismereteiket 

különféle foglalkozásokon, készségfejlesztő 
játékok során hasznosították; erre a kiscso-
portos foglalkozások és az egész csoportnak 
szervezett programok nyújtottak alkalmat. A 
fiúk nagy élvezettel építettek galambdúcokat 
építőkockákból, majd a galamb szerepét vál-
lalva megszervezték játékukat. A projektben 
különösen elkötelezett Franek „fürdőt” épített 
a kockákból, azaz a galamboknak szükséges 
pancsolási lehetőséget is megteremtette.

– A gyerekek utánozták a madarakat, 
fröcsköltek és kezecskéikkel – szárnyaikkal 
– csapkodták a vizet. Sok örömet szerzett a 
gyerekeknek a galambok papírból hajtoga-
tott, ragasztóval készített utánzata. Négyze-
teket vágtak ki, majd az útmutatásnak megfe-
lelően hajtogatva nagyszerű, térben is látható 
madárfigurákat alkottak, ezután az általuk 
előkészített fészekre – műanyag tányérokra 
– hívták őket. A papírgalambokat ezt követő-
en „megetették” és az óvodások „autóikkal” 
sétálni vitték gondozottaikat. Az óvodások – 
projektünk társalkotói – tele voltak kezdemé-
nyezőkészséggel, a nagyok kíváncsiságával, 
élénken és figyelemmel szemlélték az esemé-
nyeket – fejezte be beszámolóját a gondozó 
óvónő.

A játék minden résztvevő szerint kiválóan 
sikerült. A poznańi óvoda gyermekei számá-
ra a galamb közeli barát lett – hasonlóan a 
szerzett macihoz. Azt pedig jól tudjuk, hogy 
az elvetett mag egyszer szárba szökken... 
Mert az ember vagy szívébe zárja a galam-
bot kisgyerek korában, vagy soha... És így 
születhetnek nemes szenvedélyek. Miért ne 
lehetne, hogy ezek a szenvedélyek éppen egy 
óvodában szülessenek?

A poznańi galambtenyésztő, Andrzej Poprawa mesél szenvedélyéről az óvodásoknak

Minden óvodás meg akarta simogatni a 
galambot. A kis Zsuzsi elégedetten tartja kis 

kezeiben a galambot.
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Aki nem halad az idővel, azt az idő előzi meg!
Sportágunk süllyedő félben van. Ma már 

egy jól karbantartott galambdúcot is lehetet-
len nagyobb veszteség nélkül értékesíteni. 
Közép és Kelet Európában – a visszautasít-
hatatlan ajánlatok ellenére – szintén zárva 
maradnak a pénztárcák. Gyakran fontosabb 
dolgokra kell költeni, így mindenhol visz-
szaesés tapasztalható. „Nincs mit tenni, ez a 
vonat elment” – mondta sok egyesületi tag. 
Ha továbbra is ez a hozzáállás uralkodik, fel 
kell tennünk a kérdést: érdemes-e egyáltalán 
jövőre elvégezni a madarak gyűrűzését, vagy 
jobban járunk, ha feladjuk ezt az egyenlőtlen 
küzdelmet. Nos, néhányan már fel is adták. 
Befejezik a tenyésztést. A versenyeken mind-
addig indulnak, míg a meglévő állomány 
bírja, és még örömük telik benne. Már csak 
reménykedni tudunk abban, hogy érzelmi 
okokból megváltoztatják álláspontjukat és 
engedik fiókáik világra jöttét. Aki azonban 
felszámolja 30-40-...-70 galambból álló állo-
mányát, később nem tud majd 80 madarat te-
lepíteni! Ez olyan szabály, amely alól sajnos 
ritka a kivétel.

A helyzet nem meglepő, az események már 
évek óta ebbe az irányba mutatnak. Egyesek 
egyszerűen beletörődnek a folyamatba, má-
sok pedig úgy tesznek, mintha nem vennének 
róla tudomást. Elég, ha csak az összejöve-
teleket megvizsgáljuk. Megbeszéljük a ver-
senyeket, beszámolókat tartunk, és közben 
észre sem vesszük, hogy minden évben ro-
hamosan csökken tagjaink létszáma. Soha 
nem teszünk fel kérdést: vajon miért hagynak 
el bennünket? Ez nem mehet így tovább. A 
helyzet részben – és érthető módon – az idő-
sek miatt alakult így, de mi lesz velük, azzal a 
sok emberrel, akinek szüksége van arra, hogy 
szabad idejét ily módon töltse el és még jó 
néhány évig folytatni tudja és folytatni akarja 
tevékenységét?

Amikor megkérdezem a kilépő tagokat, 
hogy miért akarnak elhagyni minket, leg-
gyakrabban azt hallom: ez a sport sok időt, 
pénzt igényel, családi vitákat és a szomszé-
dokkal sok konfliktust gerjeszt, mindezek 
tetejébe pedig túl nagyok a veszteségek. 
Nem vonom kétségbe, ezek komoly indo-
kok, de vajon elégségesek ahhoz, hogy a 
postagalambász tagok mindent otthagyja-
nak amit eddig szerettek?

Egyre drágább!
Valóban? Ha igen, akkor miért? Talán 

azért, mert megnőttek a takarmánykeveré-
kek, felszerelések, állatorvosok költségei? 
Úgy gondolom, ez nagy butaság!

Majdnem 50 éve foglalkozom tenyésztés-
sel és jól tudom, hogy egy átlagos tenyésztő 
korábban a bevétele nagyobb hányadát köl-
tötte takarmányra, mint manapság. Csupán 
annyi a különbség, hogy akkoriban lényege-
sen kisebb állományokat tenyésztettek. Én 
minden hónapban egy zsák takarmányt vet-
tem, amelyet biciklivel szállítottam. Ma pe-
dig ugyanennyi időre még annyi takarmány 
sem elég, amennyi egy autó csomagtartójá-
ban belefér!

Ugyanez vonatkozik a takarmány kiegé-
szítőkre, gyógyszerekre vagy a vizsgálatokra 
is. Valaha elég volt belőlük egy zacskó – ma 
kell egy egész zsák. Valaha 2 liter vízbe való 
adalékot vásároltunk, ma egy egész itatónyi-
ra van szükség.

És mi a helyzet az új galambállomány vá-
sárlásával? Jól emlékszem a németországi 
Desmet Matthijs aukcióra, amely még a 70-
es években volt. A licitáláskor bankjegyek 
repkedtek a teremben. Némely fiatal madár 
kikiáltási ára elérte akár az 1000 márkát is, 
mégis kezek erdeje emelkedett a levegőbe, 
és az ajánlattevők nem tűntek meglepettnek. 
Láthatóan hozzá voltak szokva ezekhez az 
összegekhez. Akkoriban egy új Mercedes 
200-as alsó ára 12 000 márka volt. Azóta már 
Németországban sem lehet ilyen arányokat 
elérni (egy Mercedes 1/10 részéért egy fiatal 
galamb). A galambok túlnyomó többségét 
mindig is viszonylag olcsón meg lehetett 
kapni. Ma ezek az arányok hasonlítanak a 
korábbiakhoz.

Ha a tenyésztés költségei a jövedelemhez 
képest túl gyorsan nőnek, a probléma gyöke-
re a galambdúc galamblétszámának nagyará-
nyú növekedésében keresendő. Míg a 70-es 
években a teleltetési norma 50 galamb alatt 
volt, addig ma csak tenyészállatból többet 
tartanak, a 150 darabos állomány pedig nem 
számít nagynak. Persze egy ekkora állomány 
fenntartása végtelenül sok időt és költséget 
emészt fel. Ne is csodálkozzunk tehát, ha a te-
nyésztő családtagjai elégedetlenkednek. Ho-
gyan lehet megértést elvárni azoktól, akiknek 
mindig csak alkalmazkodniuk kell és mindig 
csak a második helyet foglalhatják el?

– Nem a galamb tenyésztése drágítja 
meg a galambászatot, hanem a túl nagy 
állomány tartása!

Miért növekednek túlságosan nagyra az 
állományok?

Ezt nem tudom megérteni, ugyanis tudom: 
a kisebb tenyészet több örömöt okoz. Keve-
sebb időt igényel, és sokkal több alkalmat 
kínál arra, hogy élvezzük azt, amit csinálunk. 
A nagy farmokon a galambászok csak akkor 
töltenek időt az állatokkal, amikor a kötelező 
feladatokat végzik. Lehet így örömöt lelni a 
galambtartásban?

Azt mondják, hogy a veszteségeket a ra-
gadozók okozzák, és a versenyzések túl 
drasztikusak. Szerencsére ezeket a dolgokat 
csak elbeszélésekből ismerem, ennélfogva 
nem tudok vitába szállni e kijelentésekkel. 
Ugyanakkor erősen kétlem, hogy az egyre 
több fiatal példány tartásának módszere arra 
vezet, hogy többen túlélik a reptetést. Minél 
több állat van az etetőben, annál több forgo-
lódik körülötte.

A versenyek veszteségeit illetően már van-
nak tapasztalataim. A ragadozó madarakon 
kívül sok más egyéb veszély is leselkedik a 
galambokra: magasfeszültségű vezetékek, 
tolvajok, szélkerekek, szennyezett pocso-
lyák stb. Előfordulhat, hogy a csapat ásza 
nem érkezik vissza, és ebbe bele kell törődni. 
Panaszkodunk, hogy betegség támadta meg 

a galambjainkat, miközben a kollégánk ma-
darai egészségesen tértek haza. Talán néha 
nem vesszük figyelembe, hogy a társaink téli 
állománya már vagy 20 alkalommal kosárban 
végezte? Hasonló a helyzet az év elején is: 
csak kétszer eresztjük ki őket és ezek után 
máris beledobjuk őket a mélyvízbe. Az idei 
évben körülbelül 2 500 000 fiatal példányt 
gyűrűztek meg, rágondolni sem merek, hány 
fog az óvatlan gondozás áldozatául esni.

Az igaz állatbarát szíve majd megszakad 
az elhagyott dúcok látványától. Gyakran a 
kudarcoktól elkedvetlenedve hozzák meg 
a végső döntést.

Ez hatással van ránk
Az igazi tenyésztő sokkal többet tud, mint 

egy állatvédő szervezet aktivistája, így az ő 
érvelésük engem nem győz meg. Bennünket 
a madarak elvesztése jóval mélyebben érint, 
míg ők természetes szelekciónak tekintik azt. 
Számomra egyáltalán nem állatbarátok!

Hobbink árnyoldalainak bemutatása mit 
sem ér annak tudatosítása nélkül, hogy 
mindezek olyan gyakorlati tanulságok és 
kulcsfontosságú információk, amelyek el-
engedhetetlenek a siker eléréséhez. Van rá 
esély ugyanis, hogy az ilyen kevéssé kelle-
mes kérdések megvilágítása új gondolatokat 
ébreszt.

1964-ben a német tartományokban a szö-
vetségünk taglétszáma meghaladta a 100 000 
főt. Ma ugyanezen a területen körülbelül 
30 000-en vagyunk. A tendencia pedig válto-
zatlanul csökkenést mutat. Nyilvánvaló, hogy 
a hobbink valamilyen okból már nem vonzó.

Nem haladunk a korral! Évek óta ugyan-
azokat a köröket futjuk, módosítgatjuk a 
versenyszabályokat, eredménytelenül, köz-
ben pedig csodálkozunk, hogy a „reformok” 
nem hoznak változást. Semmi jobb nem jut 
eszünkbe, így az általunk megválasztott kép-
viselőink lassacskán feladják.

Szégyenletes lenne, ha kiderülne, hogy 
már senki nem hajlandó harcolni e nemes 
sport jövőjéért! Ha meg akarjuk menteni 
sportágunkat, első lépésként azt kell meg-
kérdeznünk saját magunktól: „Mit vál-
toztathatunk meg annak érdekében, hogy 
növekedjen a vonzerőnk?” Erre egyetlen 
válasz létezik: „Fedezzük fel ismét önma-
gunkat!”

A „kistestvéreink”
Jól ismerjük a galambállomány gondozásá-

nak szépségeit, a megfigyelés és a madarak-
kal való kapcsolattartás által okozott örömöt, 
valamint a sikereket és kudarcélményeket 
mint a befektetett erőfeszítés és a szaktudás 
mérőeszközeit. A mai felgyorsult világban 
nagyon sokan vannak, akik a galambtenyész-
tésben találnak kikapcsolódást és megelége-
dettséget. A befektetett energia már az első 
néhány hónapban, a fiatal madarak első röp-
tetése után megtérül. Próbálja meg mindenki 
összevetni ezt a rendszert bármely más állat 
tenyésztésével.
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A galambok világában minden bizonnyal 
jobban el lehet mélyülni, hiszen egyre többen 
érzik úgy, hogy beleszerettek „kistestvére-
ink” társaságába. Érdekes, hogy a kisállat-
tenyésztői piac egyre szélesedik – jóformán 
minden áruházlánc foglalkozik már ezzel a 
fogyasztói körrel. Ez is azt bizonyítja, hogy 
a kereslet nem lanyhul. A fiatalok inkább 
vásárolnak kutyákat annak ellenére, hogy 
mozgékonyabbak és fenntartási költségeik 
meglehetősen magasak. Ebből látható, hogy 
nem az idő és a pénz a legnagyobb akadály, 
az emberek nem ezért mondanak le az állat-
tartásról. Mindezek ellenére mindig is voltak 
és vannak olyanok, akik alkalmatlanok az 
állatok gondozására, és ez nem jelenti azt, 
hogy őket kellene az elkerülhetetlen kivétel-
ként kezelni.

A galambtenyésztés csak a megfelelő 
változtatások foganatosítása esetén ma-
radhat fenn. Véleményem szerint egy kis 
állomány nem lehet több 30 darab téli pél-
dánynál.

Frissítsünk fel néhány bevált elvet:
• Családtagjaink érdeklődési köre rend-

szerint szerteágazó, nem feltétlenül fo-
gadják be a család fejének hobbiját, így 
idejük és türelmük véges.

• Az emberek megöregednek. Foglalatos-
ságunkat óhatatlanul igazítani kell az 
ezzel összefüggő fizikai és pénzügyi fo-
lyamatokhoz.

• A telkek mérete csökken. Az új zárt 
építkezési trendek nem teszik lehetővé 
galambdúc kiépítését. Az újabb lakó-
közösségek toleranciaszintje a nagy ál-
lományok esetében visszaesik – néhány 
példány azonban nyilván nem jelent 
majd problémát.

• Kisebb állomány esetén maga a tenyésztő 
sincs annyira lekötve: előbb-utóbb talál 
valakit, aki szabadsága esetén gondozza 
az állatokat.

Versenyprogram
Tudom, hogy teóriám nem új, mégis keve-

sen tartják be. Hol vannak mára a galambok, 
amelyek képesek 200–700 km-es távokat 
12–15 alkalommal teljesíteni?

Tény, hogy mára lassan teljesíthetetlen, 
hogy a csapatban 8 vagy 10 özvegy legyen. 
Ennek oka egyrészt a versenyek szervezé-
sében, másrészt a mi személyes versenyzési 
terveinkben rejlik! A felfokozott kilométerre 
jutó sebesség, majd az a néhány 400 km fölöt-
ti, két darab 500 km és egyetlen 600 kilomé-
teres röptetés ezt eredményezi! Ilyen feszített 
röptetési tervek mellett ne csodálkozzunk, ha 
a madarak megkésve érkeznek vissza, vagy 
egyáltalán nem jönnek meg.

Egy kis állomány versenyzési tervében 
szerepeljen egy májusi 200–250 km-es ver-
seny a formába hozatal érdekében, majd 
júniusban–júliusban (jobb, ha egy hónap 
leforgása alatt) egy kb. 300 km-es röptetés 
ugyanarról a helyszínről. Ésszerű tervezéssel 
a veszteségek lényegesen csökkenthetők. Az 
ilyen röptetésekkor a galambokat érdemes pl. 
péntek este 19 óra körül elindítani, így vasár-
nap a délutáni órákban már vissza is érkez-

nek. Ezzel a módszerrel a szombat és a vasár-
nap a családé lehet. Így elmondhatjuk, hogy 
családbarát sportág a miénk, hiszen minden-
ki egyetért abban, hogy az ilyen időbeosztás 
nem borítja fel a családi élet harmóniáját.

Az állandó helyről történő indítás túlsá-
gosan berögzülhet, de előnyei is vannak.

Néhány éve a mi területünkről startolt a 
leghosszabb röptetési útvonal: Belgium–Né-
metország. A galambok minden héten 330 
km-t tettek meg. Ennek eredményeképpen az 
állataink korábban nem látott kiváló teljesít-
ményt nyújtottak ebben az időszakban. Eze-
ken a távokon minimalizálható a hibaarány 
– ellentétben a programozott röptetésekkel. 
A nehéz röptetés és az az utáni gondozás 
hiánya miatt állataink – akár az egész fal-
ka – nehezebben teljesíthetik a rákövetkező 
versenyeket. A szövetségek hosszabb távokat 
javasolnak, de ezeket én inkább a komolyabb 
ambíciókkal rendelkező versenyzőknek aján-
lanám.

Az állandó pontról indítás másik előnye, 
hogy egy-egy versenyt minden további kö-
vetkezmény nélkül ki lehet hagyni. A ver-
senyprogramok a különböző távolságok miatt 
mind-mind különbözőek. Nemcsak a galam-
bok, hanem ugyanakkor – és mindenekelőtt 
– a család javára is válik, ha egy-egy versenyt 
kihagyunk. Ily módon feje tetejére állíthatjuk 
a régi, idillikusnak tekintett tenyésztési teó-
riákat.

Mindenkinek megvannak a maga céljai 
és álmai

Ezen a területen nem lehet általánosítani. 
Mindenki úgy röptet, ahogy abban örömét 
leli. Ha a galambok képesek az elvárások tel-
jesítésére, úgy a cél teljesítettnek tekinthető.

Miért van az, hogy az aranykorban a belga 
versenyzők 80%-a csak Quievrainból indított 
galambokat (lakóhelytől függően 40–110 
km-es távolságokra), és valószínűleg még 
csak nem is gondoltak hosszabb távokra? 
A Janssen testvérek, Louis Van Loon, Jos 
Veken, Gummar Leysen és más ismert baj-
nokok tudásukat egyértelműen rövid távú 
versenyeken fejlesztették ki. Az ő fényko-
rukban 250 km már hosszú távnak minősült, 
így a pénznyereményeknek nem volt akkora 
súlya, az érdeklődők pedig özönlöttek a ver-
senyekre. Ma már szinte nincsenek is ilyen 
versenyek. A legtöbben túl messze lakunk 
egymástól. Gondoljuk csak végig, egy ilyen 
szűk játéktéren mennyi mindent meg kell 
tenni a nagy nyereményért! Minden röptetés, 
minden mulatság újabb esélyt kínál egy ap-
róbb-nagyobb díjra. Ez már nem bajnokság, 
amely folyamatos jelenlétet igényel.

A galambozás nem lenne galambtenyész-
tés, ha nem kínálna esélyeket az ambiciózu-
sabbaknak. Kedvenc távom az 550–750 km. 
Mindig felháborodok azon, ha a versenyzési 
tervbe csak hatszázas távokat veszünk be. 
Persze, ez egyfajta kompromisszum. Ha rövi-
debb távokról beszélünk, akkor az 500 vagy 
600 km egyszerű félreértés. Semmi értelme 
nincs kínlódni, mert ahol véget ér az öröm, 
ott kezdődnek a nemkívánatos erőfeszíté-
sek. Ha valaki egész napos távot választ, ak-
kor a másik a kedvenc a 300 km-es távolság.

A hosszabb útvonalak nyilván nem csak 
a címszerzésről szólnak. Nézzünk egy kicsit 
nyugatabbra, például Hollandiára. Ott egyna-
pos NPO-röptetéseket rendeznek, amelyek 
során minden résztvevő Teletext jelölésben 
reménykedhet, ugyanis a verseny befejezé-
sét követően az első 10 helyezett versenyző 
kap ilyen címet. A hollandok számára tehát 
az a lényeges, hogy részt vegyenek az adott 
versenyen.

A fiatal példányokat természetesen a te-
nyésztő személyes helyzetéhez is hozzá kell 
szoktatni

A kemény edzésprogram sikerre vezet-
het, de ez nem általános szabály. Először is 
szükségünk van néhány 100 kilométeres röp-
tetésre. Ezeken a távokon a galambok eleget 
tanulnak ahhoz, hogy később sikerrel teljesít-
sék a háromszázas távot is.

Aki pedig ennél többet akar, az játsza-
dozhat a sötétítés–megvilágítás eszközével. 
A leginkább elkötelezett tagoknak pedig ki-
járnak a területi szervezetek részéről meg-
fogalmazott ambiciózus javaslatok. Miért is 
nem szervezünk a fiataloknak több hosszú 
távú röptetést? A jó felkészítés még soha sen-
kinek nem ártott meg.

A nagyon kis létszámú állományok tulajdo-
nosai kevés eséllyel tudják ezeket a verseny-
programokat teljesíteni. Ehhez igazi szakem-
berre van szükség. Ennélfogva két utat kell 
biztosítanunk, nemcsak a felnőtt, de a fiatal 
versenyzőknek egyaránt. Több rövid távot 
kell rendezni az egyszerű halandóknak 
és extra távokat a felsőbb osztályok tag-
jainak. Mint sehol máshol, ezen a területen 
sem kapunk semmit ingyen. A szélesebb körű 
tevékenységekhez mindig nagyobb pénzbeni 
befektetésre van szükség. Ahogy már írtam: 
a jó tenyésztő úgy tudja minimalizálni 
költségeit, ha lecsökkenti állományának 
létszámát. Érdemes a terheket egymás kö-
zött megosztani, ugyanis a szállítási árak év-
ről évre növekednek.

Vége a kupák időszakának
Olyan publicitásra van szükségünk, mint a 

szponzorált sportágaknak. A győzelem külön 
meghívó nélkül is felkelti a sajtó érdeklő-
dését, ez pedig kíváló alkalmat kínál a rek-
lámra. A pénzdíjak valószínűleg más fajták 
és állatfajok tenyésztőit is érdeklik. Nekünk 
is mint állatbarátoknak szükségünk van egy 
komoly ébresztőre.

Nem szabad megengedni, hogy aktív 
versenyzőink a pillanatnyi kétely hatására 
feladják a küzdelmet. Ők az első számú rek-
lámarcaink! Ha saját köreinkben jól érezzük 
magunkat, mások is meglátják azt, milyen 
csodás dolgot művelünk.

Ne csináljunk magunknak antireklámot! 
Aki frusztráltan hagyja el a sportágat, is-
merősei körében akaratlanul is befolyásol-
ja a galambtenyésztésről kialakított képet, 
és ez az érdeklődőket is elbátortalaníthat-
ja. Akkor van csak jövőnk, ha sikerélmé-
nyeket tudunk biztosítani!

Rainer PUTTMANN
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Már most gondoljunk a következő szezonra!
Az idei röptetési szezon nem tartozott a 

könnyű szezonok közé, sőt gyakran hallani 
olyan véleményeket is, hogy be kell fejezni a 
tenyésztést, mert ez a sport túl sok idegeske-
déssel jár és drága. Ezeket a panaszokat azok 
a gyakori és jelentős veszteségek mondatják a 
tenyésztőkkel, amelyeket rendszerint a sike-
res röptetést gátló rossz időjárási viszonyok 
miatt szenvednek el, bár a panaszok mögött 
gyakran emberi hibák húzódnak meg. Ezek 
abból a téves meggyőződésből fakadnak, 
hogy postagalambokat tenyésztünk, amelyek 
minden időjárási viszonyok közepette haza-
találnak, vagy hogy a versenyt minden áron 
el kell indítani, mert sietnünk kell haza, pl. 
családi eseményre. További gyakori hiba, 
amikor a verseny előkészítésekor a tenyész-
tők hosszabb távra és nehéz időjárási viszo-
nyok közepette engedik ki a galambokat.

A légúti megbetegedések megelőzésére 
szolgáló oltóanyagok semmit sem érnek, 
ha a galamb nem kapott a versenyút meg-
tételéhez elegendő megfelelő mennyiségű 
takarmányt és energiaszükségletét nem 
fedezzük.

Remélem, hogy azokra a hibákra – amelye-
ket önmagunknak is nehéz bevallani – még 
sokáig emlékezni fogunk, hogy a jövőben el-
kerülhetők legyenek. A tenyésztőnek, miután 
útjára bocsátotta a galambot, optimális felté-
teleket kell teremtenie számára ahhoz, hogy 
a versenyből gyorsan visszatérjen. Alaposan 
át kell gondolnia, hogy érdemes-e elküldeni 
az adott versenyre, és ha igen, akkor mennyit 
kell ennie az elégséges energiabevitelhez.

A nehéz szezon elmúltával a panaszok is 
elcsitulnak, hiszen el kell kezdeni a követke-
ző szezonra való felkészülést. Ezt jobb minél 
korábban elkezdeni, hiszen az idő gyorsan 
múlik és az új szezon elkésett megkezdésével 
a jó eredményekhez fűződő reményeink is el-
szállhatnak. Akik a korai szezonkezdés hívei, 
azoknak több idejük lesz a nyugodt felkészí-
tésre és minden fontos teendőre elegendő idő 
áll rendelkezésre.

Hogyan és mikor érdemes elkezdeni?
Legjobban akkor jár a tenyésztő, ha a fel-

nőtt galambok versenyzését egészségi álla-
potuk felmérését követően azonnal megkez-
di. Ez a parazitológiai vizsgálatok elvégzését 
jelenti, azaz meg kell vizsgálni a galambok 
„tisztaságát”, tehát azt, hogy az állat szerve-
zetében ne legyen élősködő. Alkalomadtán 
ellenőrizzük azt is, hogy nincsenek-e külső 
élősködők a testén, ehhez a dúcot is át kell 
vizsgálni. Az ilyen vizsgálatok során gyakran 
találni az ürülékben élettelen madártetű-ak-
tákat (Dermanyssus gallinae), tehát valószí-
nűsíthetően a galambdúcban is vannak. A 
galambdúc vizsgálatát érdemesebb az esti 
órákban végezni, ugyanis ezek az élősködők 
éjszakai életet élnek, könnyebben észrevehe-
tők a fiókákon, a fészekben vagy a keltetők 
környékén. Ha nem sikerülne megtalálni 

őket, akkor sincs baj, a nagytakarítást ekkor 
érdemes egy alapos fertőtlenítéssel és rovar-
irtással összekötni. Tekintve, hogy a fertőtle-
nítőszerek külsőleg hatnak az élősködőkre, a 
kiegészítő permetezéssel vagy füstöléssel és 
megfelelő hatóanyaggal elvégzett takarításra 
is szükség lehet. A takarítás idejére a galam-
bokat más helyen kell elhelyezni, és csak a 
megfelelő szellőztetést követően térhetnek 
vissza helyükre. A takarítással egyidejűleg 
lehet használni rovar- és gombaölő szere-
ket, amelyeket a tollazatra, a fészekbe (AR, 
Naturala spray, Insectin por) vagy a bőrre (pl. 
invermectin-tartalmú cseppek) kell felvinni.

A fertőtlenítést és a rovarirtást az állatok 
vizsgálata és a megfelelő baktériummente-
sítő és élősködőinvázió elleni kezelés után 
érdemes elvégezni. Akkor ugyanis a „tisz-
ta” galambok a tiszta galambdúcokba térnek 
vissza, és a vedlés-tollasodás időszakában 
várhatóan nem lesz szükség vegyszer alkal-
mazására.

Régóta igyekszem meggyőzni a tenyész-
tőket arról, hogy az egyes szezonok (tollaso-
dás, párzás, versenyzés) előtt a galambokon 
érdemes elvégezniük az alapvető vizsgála-
tokat és azok eredményeire alapozva csak a 
szükséges kezeléseket alkalmazzák. A vaktá-
ban beadott, az „összes betegségre” jó keze-
lések hosszadalmasak, költségesek és minde-
nekelőtt ártanak a galambállománynak. Ha a 
galamb alapvizsgálata negatív eredménnyel 
zárul, azaz nem találni benne élősködőt, a 
klinikai vizsgálat pedig nem utal betegségre, 
akkor a galambot semmilyen további kezelés 
alá nem kell vetni. Nincs szükség semmifé-
le gyógyszerre sem. Ettől függetlenül azért 
egész évben óvjuk a madár egészségét és 
adagoljuk az alábbi szereket:

• a béltartalom pH-értékét csökkentő ké-
szítmény (savasító),

• a bélfalakat megfelelő mikroflórával ellá-
tó készítmény (probiotikum),

• készítmény az állandó vitamin- és állati-
fehérje-utánpótlás biztosítására (pl. sör-
élesztő + csukamájolaj),

• különféle ásványi anyagok (grit, föcstej, 
darabos és laza ásványi keverékek, pl. 
multivitamin-tartalmú kiegészítők, csőr-
rel csipegethető darabok),

• immunostimulációs készítmény havonta 
1 alkalommal.

Zárójelben teszem hozzá, hogy ha a te-
nyésztők mindezek mellett saját egészségü-
ket is óvnák, eséllyel pályázhatnának a világ 
legegészségesebb hobbicsoportjának címére. 
Természetesen ehhez változtatniuk kellene a 
táplálkozásukon, drasztikusan kellene csök-
kenteniük a cukorbevitelt annak bármely 
formájában, így gyümölcsként és italban is, 
csökkenteni kellene a liszttartalmú termékek 
fogyasztását (a liszt is cukor, csak összetett 
formában!), és az eredmények sem váratná-
nak sokáig magukra.

Az állomány oltása
Visszatérve a galambokhoz: a tenyész-

tők egyik legbosszantóbb, vissza-visszaté-
rő kérdése a következő: „Mit adjak nekik 
szalmonella ellen, már mindent kipróbáltam 
(sárgagomb-betegség, kokcidiózis, férgek, 
staphylococcus), adjon valami tanácsot!”

A szalmonellával szemben egyetlen ta-
nácsom van: az állomány összes egyedét 
évente be kell oltani. Ennél jobb módszer 
nem létezik.

Ha a szalmonellózis mégis felüti a fejét, ma-
rad az antibiogram-terápia, mivel a szalmonella 
érzékeny az összes antibiotikumra. Sajnos ez 
azonban nem jelenti azt, hogy az állatok köny-
nyen gyógyíthatók. Egyes szakemberek állítása 
szerint a gyógyítás egyenesen lehetetlen, mert a 
szalmonella-baktériumok a makrográfokba, az 
immunrendszer sejtjeibe felszívódva képesek 
„elrejtőzni” az antibiotikumok elől. Az állo-
mány szintjén ez olyan helyzetet teremt, hogy 
a hosszadalmas antibiotikumos kezelés hatá-
sát probiotikummal kell jóvátenni, amelynek 
laboreredményekkel alátámasztott hatékony-
sága miatt nagy a valószínűsége annak, hogy 
az állatok várhatóan továbbra is tünetmentes 
hordozók maradnak. A hordozó egyedek pedig 
ürülékükkel szétszórják a baktériumokat, tehát 
tovább fertőzik az állományt és egy bizonyos 
idő elteltével a betegség rendszerint ismét fel-
üti fejét az állományban. Így tehát ahhoz, hogy 
ne kelljen folyamatosan küzdeni a galambdúc-
ban megmaradó szalmonella-fertőzéssel, nincs 
más megoldás, mint meghozni a döntést az 
egész állomány beoltásáról.

A mi klimatikus viszonyaink között cél-
szerű átállni az augusztusi oltásokra.

A röptetés után mihamarabb el kell végez-
ni a vizsgálatokat, ha pedig minden rendben, 
akkor kezdődhet az oltási időszak. Az időjá-
rás megfelelő, a vedlés még messze van, te-
hát optimális az idő az oltásokra. Itt szeretnék 
emlékeztetni arra, hogy a galambok oltását 
célszerű a párzási időszak elé tenni, miu-
tán a tojók a tojássárgájában nagyobb anti-
testmennyiséget továbbítanak. Ugyanakkor 
ekkortájt kezdődnek a nagy fagyok, amelyek 
igencsak megnehezítik az oltás műveletének 
elvégzését. Ezért a februárral szemben az au-
gusztus jó alternatíva lehet az oltási időszak-
hoz, ez az időszak ugyanis oltási szempont-
ból sokkal kedvezőbb, a téli időszaknál.

Tudomásom szerint egyes tenyésztők egy-
általán nem gondolkoznak az oltás szüksé-
gességén, állításuk szerint a felnőtt példányok 
esetében ez csak időpocsékolás és kidobott 
pénz. A galambok ragályos betegségeinek 
megfigyelőjeként annyit mondhatok, hogy 
évről évre egyre gyakoribb a paramyxsovírus 
okozta megbetegedés. Az e betegséggel 
szembeni védőoltás kihagyása legalábbis fe-
lelőtlenség, akárcsak a szalmonellózis eseté-
ben. A veszélyeztetettség nagy és a galambok 
valamennyi nemzedékét érinti.
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A vakcina kiválasztása szintén nagyon fon-
tos kérdés. Meggyőződésem, hogy a kombi-
nált vakcinák jobbak, egyrészt időt és fáradt-
ságot spórolunk vele, másrészt érzékelhetően 
jobb ellenálló képességet nyújtanak, mint az 
egyedi oltószerek. Soha ne vásároljunk bi-
zonytalan eredetű és lejárt szavatosságú 
vakcinát, és olyat sem, amelynek szállítása 
és tárolása nem megbízható. Ne vásárol-
junk regisztráció nélküli készítményt (van-
nak olyan oltóanyagok, amelyek még a gyár-
tó országban sem lettek regisztrálva!). Olyan 
oltóanyagot sem tanácsos venni, amelynek a 
nevében szerepel az „adeno” kifejezés. Az 
„adeno” vírusok ugyanis a galamboknál na-
gyon ritkán fordulnak elő, ezért nincs értelme 
az állatot egy olyan vírussal szemben beolta-
ni, amely a gyakorlatban nem is létezik. Eb-
ben az esetben elsősorban a fiatal galambok-
ról van szó. Többször írtam már, hogy a fiatal 
galambok betegségeit egyes circovírusok és 
bakteriális fertőzések – elsősorban az E. coli 
baktériumok – okozhatják, bár a részletesebb 
vizsgálatok további egyéb patogéneket és 
stresszogéneket is emlegetnek. Ezek olyan 
megbetegedések, amelyek elsősorban a fi-
atal példányokat támadják meg, az utóbbi 
időben egyre gyakrabban az egy- és kétéves 
állatokat terítik le. Miután a circovírus a fiatal 
példányok immunrendszerét támadja meg, a 
legyengített immunrendszer ezután már nem 
tudja eredményesen felvenni a harcot a többi 
kórokozóval szemben sem, így a circovírussal 
fertőzött egyedet elvileg bármilyen kóroko-
zó könnyen megbetegítheti, sőt, egyébként 
ártalmatlan mikrobák is megtámadhatják. 
Ezt leggyakrabban a paramyxovírus hasz-
nálja ki. Szinte minden esetben, amikor a 
betegség megtámadja a fiatal egyedeket, a 
paramyxsovírus-fertőzés klasszikus tünetei is 
megjelennek. E betegség egyéb megjelenési 
formái (polyuria) rendszerint észrevétlenek 
maradnak a tenyésztő előtt, de gyakoribb, 
mint a nyak kitekeredése. Ez is a galambok 
beoltása mellett szól tehát. Minden korosz-
tályt be kell oltani, hiszen ez lényegesen ol-
csóbb megoldás, mint az állomány kivezetése 
egy betegség örvényéből.

Az oltások után vagy – az alkalmazott ké-
szítménytől függően – akár néhány nappal 
előtte érdemes az ellenálló képességet javító 
kúrát végezni az állományon. Ezt egyébként 
havonta ajánlatos elvégezni, de oltás után 
különösen fontos, ugyanis az állatok szerve-
zetét az antitestek fokozott előállítására és az 
antigénekkel szembeni ellenállásra ösztönzi, 
azaz erősíti az immunrendszerüket. Az ered-
mény pedig mindig jobb, mint csak a vakcina 
önmagában való adagolása.

Méregtelenítő kúra
A fő vedlést megelőzően érdemes méreg-

telenítő kúrát végezni, hogy a madár szerve-
zete kiürítse a készítmény-maradványokat, 
a röptetési időszakban vagy a röptetés után 
beadott gyógyszereket. A korábbiakban már 
leírtam egy ilyen hasznos és olcsó kúra pon-

tos receptjét, melynek lényege, hogy a ta-
karmány mellé 2–3 napig adagoljunk orvosi 
szenet, majd 5–7 napon keresztül etessünk a 
madarakkal máj- és veseműködést javító ké-
szítményeket.

Az orvosi szén kiváló toxin- és vegyszer-
lekötő tulajdonságokkal rendelkezik, ezeket 
eltávolítja a táplálékcsatornákból. Szárazta-
karmánnyal adagoljuk, ugyanis a különféle 
keverékekkel nedvesített takarmány komoly 
zavarokat okozhat a táplálékcsatornák műkö-
désében, olykor hányást és véres hasmenést 
okozva. Száraztakarmánnyal adagolva azon-
ban nem okoz ilyen gondokat és jelentősen 
növeli az ürülék- és vizeletürítést. Az orvosi 
szén adagolásakor semmiféle vitamint, táp-
lálék-kiegészítőt ne adjunk az állatnak, mert 
az orvosi szén azokat is leköti és eltávolítja 
a szervezetből. Az orvosiszén-kúra után (a 
galambok számára készített készítmény a 
Carbotox) megkezdhetjük a máj- és vese-
működés javítását célzó kezeléseket. Olcsó 
és hatásos szerek pl. a Silivet és a Nefrovet. 
Ezek együttes használata az itatással kiváló-
an javítja a máj és a vese működését, ezzel 
hozzájárulva a szervezet méregtelenítéséhez. 
Ugyancsak jó megoldás lehet a készítmények 
sorrendjének megcserélése úgy, hogy a máj 
és a vese tisztításával kezdünk, és ezután 
következik a tápcsatornák méregtelenítése 
orvosi szénnel. Ez a kúra megtisztítja és re-
generálja a májat, ami igen fontos a vedlés 
előtt, ugyanis a máj felel az új tollazat elő-
készítésében fontos szerepet betöltő anyagok 
előállításáért.

A máj munkájának támogatásához nem 
elég a vedlést elősegítő, kéntartalmú ami-
nosavakat (ciszteint, metionint) tartalmazó 
táplálék-kiegészítőkkel való etetés, mellettük 
javasolt a korábban említett májregeneráló 
hatású készítmények rendszeres alkalmazá-
sa. Ebben az időszakban ajánlatos az állati 
fehérjék (sörélesztők, savópor, savó) etetése 
annak érdekében, hogy egyetlen aminosav 
se fogyjon ki az állat szervezetéből, ugyan-
is ezek hiánya akadályozza a tollképzéshez 
szükséges építkezést. A szervezet szükségle-
tei a vedléskor nem korlátozódnak a nagyobb 
mérvű fehérje előállítására, további energiára 
van szükség ahhoz, hogy ezek a folyamatok 
egészségesen folytatódjanak. Kimondottan 
ajánlatos az olajos magvak és a csukamáj-
olaj (hetente 1 alkalommal a takarmányhoz 
keverve) alkalmazása. A csukamájolaj az új 
tollazatot fényessé, rugalmassá teszi, a ben-
ne levő D3 vitamin pedig a megfelelő mész-
foszfor háztartást szabályozza és növeli a 
szervezet ellenálló képességét.

A vedlési időszak
Ebben az időszakban igen fontos a válto-

zatos táplálék, a táplálást az állat jóllakottsá-
gáig kell folytatni. Nem kell félni attól, hogy 
a galambok ebben az időszakban egy kis 
„hájat” növesztenek, ebben az időszakban 
ugyanis nem kell gyorsan repülniük és előt-
tük a hosszú tél.

Vedléskor a madarak elhagyhatják a ga-
lambdúcot, de nem szabad hosszabb repülés-
re késztetni őket, mert repülési képességük 
ilyenkor korlátozott. Jó, ha ilyenkor van a 
galambdúc előtt korlát, ahol kedvükre na-
pozhatnak és a heti rendszerességű fürdés is 
célszerű. A fürdővíz legyen langyos és ada-
goljunk hozzá fürdősót. Van olyan tenyésztő, 
aki a fürdővízbe almaecetet vagy csalánkivo-
natot is tesz a tollazat minőségének javítása 
érdekében. Amennyiben külső élősködők je-
lennek meg, adjunk a fürdővízhez ivermectint 
(5 I vízhez 1 ml).

Gombák
A galambokra leselkedő veszélyek között 

érdemes említést tenni a különféle betegsé-
geket előidéző gombákról, köztük is elsősor-
ban a Candida típusúakról. Mivel ezek egész 
évben veszélyt jelentenek, a gombamegelőző 
kezelések elvégzése mindig aktuális. A gom-
bák kifejlődését gátló készítményeket álta-
lában 3–5 napos kúrákban lehet alkalmazni. 
A vedlési időszakban arra is jut idő, hogy 
az ilyen készítményekkel folytatott kezelést 
kéthetes intervallumokban többször megis-
mételjük. A készítményekhez olyan növényi 
alapú szereket érdemes adagolni, amelyek 
fő alkotóelemként káliumsót tartalmaznak 
a gombák fejlődésének korlátozásra. Ezek 
típusai: Asper-gitral, Defungal, Fungi stop, 
Fungosol. E készítmények további előnye, 
hogy a vedlési időszakban a galamb szerve-
zetébe természetes úton juttatnak jódot. Ez a 
mikroelem szükséges a tollképzés folyama-
tának motorjának számító pajzsmirigy meg-
felelő működéséhez.

Mi a baj?
A vedlési időszak, amikor a galambok rend-

szeresen megkapják a fent részletezett anya-
gokat, rendszerint stresszmentes, nyugalmas 
időszak, szemben a röptetési szezonnal, ami 
a legtöbb tenyésztő számára egyet jelent a 
stresszel. Probléma ilyenkor a levedlett toll 
rendszeres takarítása, de komoly problémák 
jelentkezhetnek a fiatal egyedeknél is, ame-
lyek teljes vedlést élnek át vagy fejeznek be. 
A gondok azonban soha nem itt kezdődnek, 
hanem általában a kései fiatalokkal. Őszre 
ezek az egyedek ugyanis elérik azt a kort, 
amikor már komoly betegségek támadhatják 
meg őket, róluk pedig átterjedhetnek a fiatal 
versenyzőkre, az egy és kétéves galambokra. 
Mindezek miatt ezeket a galambcsoportokat 
elkülönítve tanácsos tartani. Külön a kései 
fiatal egyedeket, külön a fiatal versenyzőket 
és külön az egy-, kétéves és idősebb galam-
bokat. Ilyenkor a galambok nemek szerinti 
elválasztása és a fiatalok összeeresztése az 
idősebb nemzedékekkel a lehető legrosszabb 
megoldás. Ha nincs helyünk, vagy a galamb-
dúc szerkezete nem teszi lehetővé az elkülö-
nítést, akkor a fiatalokat az idősebbekkel csak 
újév után engedjük össze, ekkorra már a fiatal 
egyedek megbetegedései nem jellemzőek.

Andrzej KORALEWSKI



6 2013. október

Az ünnepelt

Ki is lehetne más mint Horváth János Ta-
tabánya, Jókai u. 144. a C-01 PGS. Egyesület 
elnöke.

Ismét összejött a galambászok egy része,  
prominens személyek, akik ünnepelni jöt-
tek. Köszöntötték ismételten születésnapja 
alkalmából a nagyhírű, nemes lelkű galam-
bászt, aki minden tudását megosztja az azt 
igénylő galambászokkal. Az ünnepséget be-
aranyozta az a kicsi leány – János unokája 
– aki születésnapja alkalmával köszöntötte 
a nagypapát, Szilvia. A szervezést Ötvö-
si László kerületi vezető vállalta magára, 
melyet problémamentesen, eredményesen 
leszervezett.

A hagyományoktól eltérően, most írásomat 
nem a helység és környékének bemutatásával 
kezdem, hiszen azt már korábbi időszakban 
megtettem. Jelenleg is festői környezetben a 
Gerecse hegység környékén Horváth János 
gyönyörűen rendezett portáján ünnepeltünk, 
ahol János él családjával és tartja csodála-
tos, nemzetközi hírű tenyész, ill. verseny 
állományát. Töretlen lelkesedéssel, tenyészt 
és versenyzik, bár egészségi állapota egyre 
rosszabb. Sajnos gyakran kórházi kezelésre 
szorul. Egy nemzetközileg elismert, a ge-
netikában jártas személy, galambász egy al-
kalommal úgy nyilatkozott Jánosról: „Talán 
János volna az ország egyik legjobban felké-
szült galambásza, ha egészségi állapotában 
nem következett volna be romlás.” (Meg-
jegyzés: Lehet, hogy igaza van.)

Amikor Jánost köszöntjük, kifejezzük 
elismerésünket, eredményeit látván. János 
alázatos szerénységgel, csupán annyit mond: 
„Lehetett volna jobb is”.

Horváth János galambjai nem csupán a 
dúcában bizonyítanak, de így van ez több 
Magyarországi versenyzőnél, vagy Német-
országban, akár Romániában. A távolba ke-
rült madarai kiemelkedő eredményeikkel 

dicsőítik a tenyésztőt. Kimagasló tenyésztői 
munkásságáról adnak tanúbizonyságot a té-
nyek, melyet híres nemzetközi tenyésztők 
is elismernek. Igen gyakran meglátogatják 
a Horváth János által kezelt verseny, ill. 
tenyész dúcot külföldi tenyésztők, mint pl.: 
Jos Thoné, és Thomas Röder.

A születésnapi ünnepségek gyakori ven-
dégei még olyan prominens személyek, – a 
teljesség igénye nélkül – mint Montean 
Vasile – a PÓPA -, Moldovan Florin és ba-
rátja Bukarestből. Gyakori vendégek Dr. 
Wilchem Staub, a Magyar PGS vezetői – 
Bárdos István, Hegedűs István.

A bukaresti nyugdíjas „PILÓTA” kiváló 
galambász. Rendkívülien komolyan űzi a 
sportot, melyet eredményei visszaigazolnak. 
Ebben az évben pl. a fiatalok versenyén 1-36-
ig a „PILÓTA” galambjai remekeltek, amikor 
is 12-14.000 galamb vett részt a versenyeken. 
Nem hallgathatom el, hogy az születésnapi 
ünnepség alkalmával az ünnepeltet egy olyan 
galambbal ajándékozta meg a „PILÓTA”, 
mely 10.424 galamb közül az első volt.

Az ilyen eredményhez nem kell 
komment!

Eljöttek az ország különböző térségéből 
ünnepelni, a kellő tiszteletet megadni az ün-
nepeltnek a sportbarátnak.

Szombathelyről:  Bödey László
  Domonkos Miklós
  Horváth Károly
Budafokról:  Kerschner Ferenc
  Mauchner József
De még sokan mások, is hiszen cca. 55 – 

60 fő volt jelen. Azonban nem csak galam-
bászok, de azok feleségeik, és kedveseik is 
jelen voltak. 

Egy kis kitérő:
A vendég: akiről még nem írtam:
Ki is Ő? Ez a személy nem más, mint Do-

monkos Miklós, a 14-es Tagszövetség, azon 
belül a G-09 PGSE tagja. Ez az ízig-vérig ga-
lambász, egy szerény, nem hangoskodó sze-
mély, a hosszú távú versenyeken – maraton 
– eseteként kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
galambok boldog tulajdonosa. Galambjainak 
nagy részét szintén Horváth Jánostól szerezte 
be, kapta. Ezen galambok egy része azon-
ban származásilag visszavezethetőek az érdi 
Ujházy Péterhez, melyek Marcel Desmeth 
ivadékok. Tudomásom szerint Domonkos 
sportbarátunk már több mint 30 éve tenyész-
ti tiszta vérben ezeket a gyöngyszemeket, 
Horváth János tanácsai alapján. Igaz, hogy 
nincs egyedül, a Marcel Desmeth madarak 
tenyésztését illetően, hiszen Tóth Pál R-14 
– Rákóczifalvai tenyésztő, többszörös kerü-
leti bajnok – is több mint 40 éve tisztavérben 
tenyészti és versenyezteti eredményesen a 
Marcel Desmeth madarakat.

Miklós, tudom, hogy Te fanatikusan ra-

gaszkodsz a Marcel Desmeth madarakhoz. 
A közel 40 éves szoros rokontenyésztés 
előbb-utóbb visszaüt, megbosszulja magát. 
Tanácsolom, vedd fel a kapcsolatot, Tóth 
Pál többszörös kerületi bajnokkal. Miklós 
diszkréten mosolygott, megjegyezte, „már a 
kapcsolat felvételen túl vagyunk”. Hát így 
már nyitott kapukat döngettem, ilyen is van. 
Ezek után nem maradt más számomra, mint a 
további interjú alanyok kiválasztása,az inter-
júk folytatása.

Interjúk:
Az interjú alanyok kiválasztása nehéz fel-

adat volt, hiszen sok kiválóság volt jelen, 
akikkel érdemes lett volna hosszabb interjút 
készíteni, de az idő rövidsége ezt nem tette 
lehetővé. Az első interjú alanyom – aki ép-
pen szabad volt – nem más, mint Moldovan 
Florin. A vele készített interjút kiemelem 
mely önmagáért beszél. Ma már egy törté-
nelemnek nevezhető távlatból.

Miért is kívánom ezt az interjút kiemelni?
Moldovan Florin a Román Postagalamb-

ászok kiemelkedő személyiségének is nevez-
hető galambászati tudását illetően. Az interjú 
kapcsán Moldovan Florin kérdésemre el-
mondta, hogy Magyarországon hogyan ke-
rült kapcsolatba több magyar galambásszal, 
pl.: Horváth Jánossal. „Jánossal akkor kerül-
tem kapcsolatba, amikor a Magyarországról 
röptetett Román galambok feleresztésénél 
segédkezett, igazolta a startot. Azóta szoros 
baráti kapcsolatot ápolunk.”

Moldovan Florin az interjú kapcsán ki-
hangsúlyozta, hogy nagyra értékeli, becsüli a 
magyar galambászokat, de Magyarországon 
összesen három igaz, nagyra becsült barátja 
van.

Nevezetesen:
1,/ Horváth János Tatabánya és nem utolsó 
sorban
2,/ Nyitrai Ferenc
3,/ Bárdos István a MPGS Elnöke

Kérdésemre: Bárdos István Szövetségi 
Elnökünkkel miért annyira szoros a baráti 
kapcsolat és hogyan alakult ki?

Válasz: Ez a kapcsolat már igen réginek 
mondható, hiszen én mint a Román Postaga-
lambász egyik vezetője, természeténél fog-
va, szinte állandó kapcsolatba voltunk. Úgy, 
mint az egyik FCI vezető is. De közel negyed 
százada már, hogy történt egy szomorú, tra-
gikus esemény Romániában. Ez a Romániai 
Forradalom ideje volt 1989 decemberében. A 
zűrös időszakban Bárdos István egy kora reg-
geli órákban telefonon jelentkezett nálam.

Őszintén teljesen meglepődtem, kérdeztem 
Istvánt honnan hívsz? Hát innen, itt vagyunk 
nálatok a közelben.

Ezután teljesen meghatódva, szinte fátyo-
los szemmel mesélte el Florin a történteket, 
több mint negyed század távlatából.
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Az történt, hogy Bárdos István barátjával meglátogatott a nehéz, 
szorult helyzetünkben, teljes meglepetésünkre több bőrönd élelmi-
szert hozott részünkre, miután megtudták, hogy Romániában véres 
események zajlanak. Már élelmiszerhiánnyal küszködött a lakosság. 
Ez felejthetetlen számomra és családom számára. István és barátja 
testi épségét, életét kockáztatta akkor, amikor eljött hozzánk, abban 
zűrös, fegyverropogásos időszakban. Ezt felejteni nem lehet!!!

Szerkesztői megjegyzés: Bajban találod meg az igaz barátot.
Felvetés: Ilyen ténybeli előzmények után ki is érdemelné meg a 

FAIR PLAY díjat? Hát döntsék el Önök Tisztelt Sporttársak. Még több 
hasonló esetet tudnék felsorolni, melyek tudomásomra jutottak, de azt 
későbbi cikkeimben fogom tényszerűen felsorolni, ha és amennyibe a 
PGS újságban ezt részemre lehetővé teszik.

Interjúm második alakja: Bárdos István
Kérdésem: Tudom, hogy ebben az időszakban Önnek egy kerületi 

problémás összejövetelen kellene lennie. Hogyan történt meg, hogy 
ide is el tudott jönni, fáradságot nem kímélve, hiszen jelenlegi látoga-
tása ellentétes irányban van, mint ahol lennie kellene.

Válasz: Igen, hiszen itt ahol az ünnepelt van Tatabányán, sok igaz 
galambász van jelen. Ezen személyeket meg kell tisztelni jelenlétem-
mel, ennélfogva a fáradság számomra ismeretlen fogalom.

Megjegyzés: Igen ez így van, ezt már korábbi időszakban is meg-
tapasztaltam. Így van ez jelen esetben, ez így helyes. Sajnos azon-
ban voltak korábbi szövetségi vezetők, akik bizony nem a posta-
galambászokkal foglakoztak, azok problémáival.

Következő interjú alanyom természetesen maga az ünnepelt 
Horváth János.

Kérdés: János barátunkat nehezen tudtam mikrofon végre csábí-
tani, hiszen hol az egyik, hol a másik galambász foglalta le különbö-
ző megoldandó problémáival. János! Látom, hogy ismételten sokan 
megtiszteltek, veled együtt ünnepelnek, ünnepelünk. (de így legyen 
ez még sokáig.) Hiányolok azonban több olyan személyt az ünneplők 
közül, akik a korábbi években jelen voltak, megtiszteltek, de most 
nincsenek.

Nem kaptak meghívást?
Sajnos vannak olyanok, akik már elmentek, talán az örök mezőkről 

tekintenek ránk és ünnepelnek velünk. Ilyenek. Molnár József Tátról 
és Borók József Szolnokról.

Vannak talán olyan személyek is akik lemorzsolódtak?
Mi annak az oka, ha vannak ilyenek?
Válasz: Igen vannak eltűnt személyek, de főleg olyanok, akik ér-

dekből keresték a barátságot, látogattak meg a korábbi időszakban. De 
hát ezek nem barátok, ezek érdek emberek, akik nem hiányoznak.

Kérdés: Kérlek, néhány szót mondjál a galambjaidról is.
Válasz: Az állomány nagy részét, gerincét a Desmeth Matthijs 

madarak, a Delbar madarak és a Romein Janssen madarak képezik, 
melyek az eredmények láttán igényemet kielégítik.

Tudom, hogy vannak új beszerzések is, melyek azok?
Igen vannak pl. a Meulemans madarak: a Belg 06-6295908 – Poty-

kás – és az NL 05-1076474 – Potykás tarka – de vannak ezen kívül 
még más kiválóságok is pl. Van Loon madarak ezek talán a jövő re-
ménységei is lehetnek.

Kérdés: Hogy lehet megtartani azt a szinte patikai tisztaságot, me-
lyet a dúcaidban lehet tapasztalni?

Válasz: Patikai tisztaság nincs, az túlzás, de naponta legalább egy-
szer takarítunk, melyet családom segítségével tudok megoldani. Hoz-
zá tartozik viszont az igazsághoz, esetenként a barátok is besegítenek 
a takarításba, a rendtartásba.

Az interjú készítést sürgősen be kellett fejeznem, hiszen megkezdő-
dött a finomságok feltálalása.

Menü:
Pörkölt nokedlivel, melyből mindenki bőséggel szedhetett, ehetett. 

Majd kávé ki-ki igénye szerint, és apró sütemények, rágcsálni valók.
A menüt az unoka szolgálta fel, aki nagyon udvarias formában 

többször is rákérdezett, van e valakinek még egyéb kívánsága.
A rekkenő hőséget az előre hűtött italokkal lehetett enyhíteni, hi-

szen ebben az időszakban a 36 C° sem volt ritka vendég. Az erős 
napsugárzástól megpróbálták óvni a vendégeket a felállított sátrakkal. 
A hőség azonban senkit nem zavart, hiszen barátok jöttek össze, akik 
évente egyszer vagy kétszer találkoznak a távolságok miatt.

Az ünnepi ebédet, a közös beszélgetések követték, majd a galamb 
mustra. János a vendéggalambászok egy részét kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó galambbal ajándékozta meg, melyek már a versenyzés-
ből kiöregedtek.

Horváth János C-01 Eredményei a teljesség igénye nélkül:

Egy. ált. táv. csapat Csapat megne-
vezés

Helyezések 
száma

Pontok 
száma

Első helyezett 1-es csapat 54. helyezés 1596,28
Negyedik helyezett 2-es csapat 28. helyezés 702,13

Hosszú táv. Egyesü-
leti champion hímek

RO 09-123643 2. helyezés 74,61

Ált. táv. egys. hímek 
championbajnokság

Hu 07-12-78938 10. helyezés 285,40

Hu 07-12-78954 9. helyezés 260,94
RO 09-123643 8. helyezés 239,15
RO 09-123666 7. helyezés 186,67
Hu 11-12-18958 6. helyezés 164,77
RO 09-123601 6. helyezés 164,75
RO 09-123613 6. helyezés 156,65
Hu 10-12-08069 6. helyezés 156,65
RO 09-123622 5. helyezés 140,78

Egys. középtáv 
csapat

1-es csapat 24. helyezés 701,50

2-es csapat 13. helyezés 343,31
Egys. ált. csapat 1-es csapat 52. helyezés 1524,87

Középtáv egys. 
champ. hímek

8. helyezett = 
31. helyezés

Vándorserleg: 2012 9. helyezés 238,91

Végszó:
Tudom, hogy ezen írásom megjelenése után kapok hideget, mele-

get, de nem bánom. Ez így van jól, hiszen írásom tényeken alapszik.
Márait idézve: Az író (minden kedves olvasótól elnézését kérek, 

hogy ide sorolom magamat, de ezt én írtam) a legkiszolgáltatottabb 
ember a világon, mert megmutatja gondolatait és egész lényét az ol-
vasónak. És mégis teszi.

Megtettem.
Szerkesztette, fotókat készítette:

Szabó Ferenc – Picollodúc
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Im memoriam – Katowice 
Tóth László 2013. évi Katowicei Emlékverseny I. zóna csapatbajnoka

Van egy régi keletű mondás: 
 „az hal meg akit elfelednek”!
A lengyelországi Katowice sportcsarnok 

tetőzete rászakadt egy postagalamb kiállítás 
több száz látogatójára 2006. január 28-án. A 
katasztrófában 65 ember halt meg és 170-en 
sérültek meg. Postagalambászok, rokonok, 
szimpatizánsok lelték halálukat. A súlyos sé-
rültek között többen egy életre testi- és lelki 
sérültté váltak – nyilván emberi mulasztások 
vezettek a tragédiához.

Bárdos István Úr, Sportszövetségünk elnö-
ke – úgyis, mint az FCI sportügyi alelnöke 
– átlátván a tragédia következményeit, az éle-
tüket vesztett sporttársak családjainak meg-
segítésére árveréseket szervezett. Megszer-
vezte, kihirdette a Katowice Emlékversenyt 
és a tragédiát követő években folyamatosan 
meg is rendezte. 

2013-ban is országos szinten 138 tenyész-
tő 698 galambja startolt 2013. július 27-én 
05:45 a Halálvölgyéből.

Az Emlékverseny 1. zóna csa-
patbajnoka a Göncruszkán élő 
Tóth László sporttárs, a 48,5075 
koeff, és egyéniben 3., 4., 7. dí-
jat nyert. A csapat 2. díjazottja 
Simárszki István Z-25 354,4776 
koeff. Több értékelhető csapat 
nem volt.

A 65 éves Tóth László sport-
társunk 13 évesen Felsőzsolcán 
fogott először postagalambot a 
kezében. Ezek piacos galambok 
voltak, de kerültek hozzá Orbán 
Györgytől is. Ez a korszak 1964-
1985-ig tart. A szedett-vedett ga-
lambok közül egy champion utód 
is kikerült. A munkája otthonától 
távolra szólította, a Mátra vidéki 
erőműben rövidebb időt tölt. Ez 

időben személyesen ismerkedett meg a Ma-
gyar Postagalambsport emblematikus ver-
senyző óriásaival.

Aradi László, Hartmann István, Lekli De-
zső triumvirátus korszakot alkotott, melyet ne-
vükhöz kötve emlegetünk az idők végeztéig.

1985-ben az Abaújszántó Z-15 egyesület 
tagja mai léptekkel mérve egy komoly kiter-
jedt családi vállalkozásba kezd. Növényter-
mesztéssel, gabonafélék, megfejelve mindezt, 
lovakat, teheneket és birkákat tenyésztett. 
Gyorsan ráeszmél a nagynál is nagyobb fába 
vágta a fejszét. A galambászást 7 évre mellőzni 
kénytelen. Újrakezdi, de az eredmények nem 
túl fényesre sikeredtek. A beszerzett galambok 
túlnyomó többsége a környékből, valamint a 
budapesti Tasi Pál és Jakab Sándortól került 
Göncruszkára. Ezen beszerzésekből akadt né-
hány eredményes galamb.

Néhány évvel ezelőtt megismerkedik a 
Dunakeszin élő Ács Andrással, ekkor 6 pár 

galamb költözött Dunakesziről Göncruszkára. 
Átütő eredményt, sikert hozott a régi galam-
bok x Ács galambok tesztelése. Az utódok 
elkezdtek jobban repülni, közben András 
gyűrűzte fiatalok is érkeztek. Többször fel-
kereste, hiszen felesége Marika, a szomszéd 
község Méra szülötte. 

- Az eszmecserék ilyenkor a meglévő és az 
előttem álló feladatok köré csoportosultak. 
Mi több hasznosak az ilyen együtt gondol-
kozások. Mindezek mellett számos hasznos 
gondolatot merítettem Anker Alfonz többször 
átolvasott Repülő keresztrejtvényéből. A te-
nyésztés a Postagalambsportban a legfonto-
sabb, a jól sikerült tenyésztés vezet a későbbi 
eredményes versenyzéshez. Nem fogok bele 
galamb- és időigényes tenyésztési gyakor-
latokba. JÓT a JÓVAL. Ez működik szerte a 
világban, kis szerencsével Göncruszkán is.

- Megtudhatunk a hozzád került Ács 
András tenyésztette galambokról valamit?

- Nincsenek titkaim, azok felmenői az Új-
pesten élő extravagáns versenyző Hétvári Jó-
zsef legkiválóbb versenyzői, gyerekei, unokái. 
A másik oldal a Kosdon élő Varga Károly sok 
sikert aratott galambjainak András által meg-
őrzött Anker és Cseh vonalak esszenciája.

Ez önmagában nagyon fontos, mégis úgy 
vélem mindent felülírt az önzetlen segíteni 
akarása, helyzetem ismeretében.

Mi postagalambászok sokat beszélünk a 
véletlen-szerencse szerepéről a sportunkban. 
Sokkal kevesebb szerep jut e kettősnek, in-
kább csak mi turbózzuk fel valaminek okán.

Gödöllő - Székesfehérvár I., II., III. - Sümeg I. - Litomerice I. -Sümeg II. - Litomerice II. -Vasvár I. -  
Cheb I. - Vasvár II. - Litomerice III.
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- A galambok élelmezéséről essék né-
hány szó.

- Magángazdálkodó lévén okszerű követ-
kezmény: galambjaim puccos zsákokba varrt 
élelmet a múltban sem, de az elkövetkezen-
dőkben sem fognak látni. Magam termesztett 
búza, árpa, cirok, borsó, fekete és cirmos 
napraforgó. Ez minden ami a galambok élel-
mezését kimeríti. Mindenkori hozadéka: a 
minden évben megtermelt magféléket ehetik 
a következő új megjelenéséig. Itt nem jöhet 
szóba magtári alj, egyebek.

- A Katowice siker alakulásáról.
- Bevett szokás minden év március 15-én 

párosítok, a párok egy fiatalt nevelnek, majd 
elkezdődik az özvegy módszerre való átállás. 
A 24-es tagszövetség programját végig repül-
ték. Életem párja Ani, a Katowice gyűjtést 
megelőzően elvitte az útra szánt galambokat 
a Zemplén hegység legsötétebb lyukához és 

egyenként engedte el őket. A gyűjtés napján 
választottam ki azt a 6 galambot, amelyeket 
a Katowice Emlékversenyre kosaraztam be. 
Mint mindennek a verseny napjának is el-
jött az ideje: nem leszek álszent, arról nem 
álmodtam, hogy a siker ezen a napon rám kö-
szön. Rám fért, de méltósággal viselem.

- Hab a tortán.
- Az elsőnek és harmadiknak érkező ga-

lambokat András gyűrűzte nekem, baráti 
ajándékként kerültek hozzám. Mint kuriózu-
mot feltétlen megemlítem a 24-es tagszövet-
ség 2013-as verseny programját (térkép)

A galambok fittyet hányva a kieszelt irány-
változtatásra – egy szezonon belül – a 24-es 
tagszövetség hosszú távú bajnokság csapat 3. 
díját Tóth László galambjai hódították el.

Fentebb említést nyert, magángazdálkodó 
lévén a galambokra még most sem jut elegen-

dő idő. A szinte 24 órás elfoglaltság mellett 
élete párja, Ani mindenben segítségére van. 
Olyannyira, hogy volt mikor Ani vitte a ga-
lambokat gyűjtésre és ő maga állította össze a 
csapatot és sikerült jó eredményt elérnünk. 

- Nem tudom, csak próbálom illően megkö-
szönni – Köszönöm!

Volt, hogy a munkám az otthonomtól 10 
km-re a határba szólított, vittem magammal 
egy galambot, egész nap a bálázó gépen dol-
goztam, végére érve felcéduláztam a galam-
bot, melyben jeleztem, hogy hány teherautó-
ra van szükség a hazaszállításhoz. Nálunk a 
postagalamb így postásgalamb is volt még a 
telefonos idő előtt.

Mindkettőtöknek kijár a gratulációm és az 
elkövetkezendőkben sok sikert kívánok!

Száraz György

45 év a postagalambok árnyékában
Szepesi Imre, Orosháza Szentesi 

út 50. postagalamb tenyésztő.

A kezdet 1968. év a fertőzés, 
amely 45 év folyamatos erősséggel 
utat mutatott e nemes sporttenyé-
szet (szenvedély) göröngyös útja 
felé. Első galambjaim Makó U-05 
egyesület Nagyvári Péter kommu-
nális igazgatótól, eredeti Horváth 
János galambok.

Ezt követően Hódmezővásárhely 
U-01 egyesület Sisák Gyula mester-
versenyzőtől kerültek hozzá galam-
bok. Ezekkel a galambokkal semmi 

eredményt nem értem el, mert Makóról-Orosházára költöztem. A köl-
tözés során, átszoktatás, sok elveszett és komoly törést szenvedtek a 
megmaradtak. 

A következő években házasság, gyermekek egy fiú és egy leányzó 
(Roland, és Médea) és végül lakásvásárlás. A postagalambászat ez-
alatt a pár évben csak őrlángon (takarékon) pislogott. De megszakítás 
nélkül mindig voltak galambjaim és próbáltam minél hitelesebb tör-
zseket beszerezni. Sok magyar bajnoknál és tenyésztőnél megfordul-
tam, de hozattam be belga, holland és német galambokat is. 

Nekem mindig a minőség állt az első helyen és kevés galamb voltak 
az elképzeléseimben. Ekkor határoztam el, hogy komoly tenyésztési 
munkában kötelezem el magam. Több törzzsel foglalkoztam, kísér-
leteztem, ilyenek mint: Marcel Desmet, Janssen – Herman Callebert 
– Aarden (Frenken testvérek) – Huyskens – Van Riel – Joó Hendriks – 
Roger Willequet és De Baere. Ezekből a többségéből sikerült eredeti 
galambokat beszereznem. 

A tenyésztés nagyon lekötött, sok törzs eredetiségét kutattam és ta-
nulmányoztam a hozzám eljutott könyvekből. De mellette természete-
sen versenyeztem is, nagyon keményen és minden távon. A tenyésztés 
gyümölcse a versenyzés, így tudjuk meg milyen úton járunk.

A Dél-Tisza kerület az országunk, egyik legerősebb tagszövetsége 
volt (2011. évig). Innen kerültek ki a legjobb hosszú távú galambok, 

de ez már a múlté. Említenék egy példát: 1997. év Berlin országos 
verseny, innen versenyzett a teljes magyar postagalamb tagszövetség. 
A verseny 6 napos volt, talán a legrosszabbul sikerült, nekem a 10 
darabból 7 darab négy nap alatt érkezett. Sok galamb elveszett és nem 
tért dúcába soha. Versenyeim a bajnokságokban főleg röpcsoportban 
(Békés megye) mutatkoztak meg fiatalok versenye, középtáv és hosz-
szú táv. Rövidtávon nem voltam eredményes a röpcsoportban.

Országos versenyek: Katowice emlékverseny – Gewgelija – 
Magdeburg – Brüsszel – Aachen fémjelezték tenyésztési munkámat. 

Végül is befejezem a 45 éves munkát amit úgy érzem, megfon-
toltan és szigorúan végeztem. De a versenyzési évek alatt, szigorúan 
megköveteltem a sporttársaktól az országos versenyszabályok betar-
tását. Az egyesületben és a kijelölt gyűjtőhelyeken is.

Most pedig álljon itt a 2012. év P-02 Orosházi egyesület hiteles 
felnőtt bajnokság csapat listája távonként!

Rövidtáv:
1. Szepesi Imre 1.cs. 40 h. 1063,14 p.
2. Repka Róbert 1.cs. 36 h. 921,56 p.
3. Varga Lajos 1.cs. 38 h. 913,19 p.
Középtáv:
1. Szepesi Imre 1.cs. 26 h. 712,45 p.
2. Varga Lajos 1.cs. 27 h. 684,80 p.
3. Repka Róbert 1.cs. 21 h. 560,58 p.
Hosszútáv:
1. Szepesi Imre 1.cs. 18 h. 533,66 p.
2. Fábián Attila 1.cs. 15 h. 428,13 p.
3. Varga Lajos 1.cs. 12 h. 344,45 p.
Általános táv:
1. Szepesi Imre 1.cs. 58 h. 1596,13 p.
2. Varga Lajos 1.cs. 50 h. 1256,66 p.
3. Kitulják Pál 1.cs. 44 h. 1133,18 p.
Champion hímek: Szepesi Imre HU 09-05-71544
Rövid táv – közép táv – hosszú táv – általános táv 1. díj., továbbá a 

71544 H 13 útból 13. helyezés!
A továbbiakban sok sikert kívánok a postagalambászoknak úgy te-

nyésztésben mint a versenyzésben.
Szepesi Imre
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Kérdések Alfred Bergerhez
Karl Jobst (Remptendorf) kérdezi: Kedves 

Mr. Berger, én nem etettem a galambjaimat 
a versenyszezonban két órával az indulás 
előtt. Nagyjából 30 perc alatt értem az in-
dulási helyre. Ott vettem észre, hogy a ga-
lambjaim hánytak a kosárban. Az is kiderült, 
hogy másik tenyésztők galambjai is hánynak 
a szállítódobozban. Azt feltételezem, hogy a 
galambok megszabadítják magukat a plusz 
terheléstől, mert az érkezés után megint kap-
nak majd vizet. Másfelől megtudtam egy má-
sik tenyésztőtől, hogy az ő galambjai azelőtt 
mogyorót ettek. Mit gondol a táplálással kap-
csolatban a verseny napján?

Ez egy nagyon érdekes kérdés ma is, mert 
a tenyésztő tud változtatni rövid időn belül a 
takarmányozáson. 

Alapvetően szeretném előzetesen is a tu-
domására hozni, hogy az a galambtakarmány, 
amellyel táplálja az állatot röviddel a ver-
seny kezdete előtt, azt a galamb megemészti 
másnap reggelig. Viszont van egy egysze-
rűbb takarmánykeverék, ami könnyebben 
emészthető, ez főleg borsó nélküli nyersrost 
szemek, úgymint a hántolatlan rizs- vagy 
sáfránymagolaj. Így ha azt esznek a terhelés 
csökkenhet, kisebb-nagyobb arányban. Ezzel 
szemben én is a kövér és hámozott magokat 
pártolom. Ezzel lehet gazdag keveréket ké-
szíteni és az utolsó étkezésnél adni hozzá 
hámozott napraforgómagot is, ami frissen 
egy nagyon jó összetevő, utolsó étkezés után, 
mint energiaforrás kiváló, mert könnyen 
emészthető. 

A földimogyoró néhány szempontból elő-
nyös, de vannak nagyon kedvezőtlen, hátrá-
nyos tulajdonságai is. 

A mogyoró előnyei: 
- Magas energiatartalmú értékes zsírokat,  

olajokat tartalmaz!
- A galambok általában nagyon könnyen 

elfogadják, akkor is, ha már semmi mást sem 
akarnak megenni. 

A mogyoró hátrányai:
- Magas a fehérje tartal-

ma! Ez azt eredményezhe-
ti, hogy hosszabb repülés-
nél, a vérben fokozódik az 
ammónia, a karbamid és a 
húgysav. Ez az úgynevezett 
anyagcsere felesleges terhet 
jelent, ami könnyen elkerül-
hető vagy csökkenthető is. 

- Lehetséges az aflatoxin 
terhelés! Friss minőséget 
kell biztosítani. Nem lehet a 
takarmány az előző évi. 

Ez most biztosan irritál 
néhány tenyésztőt, hogy én 
még mindig azt javaslom, 
röviddel szállítás és a ver-
seny előtt alkalmazzuk a 
magas zsírtartalmú etetést. 

Mindazonáltal közvetlenül a kezdet előtt en-
nek egy feltételnek meg kell lennie, és akkor 
a galambok nem lesznek leterhelve. Mert én 
sokkal szívesebben veszem azt, ha a verseny 
napján a galambok még mindig jó étvágyat 
mutatnak. Néhány másik vélemény ellenére 
is én igenis boldog vagyok, ha a galambjaim 
mindig jól esznek a versenynapon! Körülbe-
lül 20 g takarmány mindig van, – mint egy 
útmutató – reggel az etetőben, és azt ajánlom 
mindenkinek, hogy valóban egyen a galamb. 
Az előestén a galambokat etessük meg min-
dig gazdagon. Nem tudom megmondani, 
hogy miért, de az egyszerű megfigyelés azt 
mutatta, hogy minél többet adok nekik enni, 
az állatoknak annál több energiájuk lesz a hét 
végére. Talán azért, mert az én kis rekeszei-
met néhány madár uralja, és a legalsó mada-
rak is nyugodtabbak így. 

Az én tojóim nem túl jól fogadják, ha kis 
mennyiségű az étel. Korábban adtam a re-
keszbe mindig közvetlenül a verseny előtt a 
héjas napraforgót, hogy egyenek, és a nős-
tények is ismét vegyenek magukhoz vizet. 
Én vegyesen adok nekik mogyorót, hámo-
zott napraforgómagot és kendert. Ha néhány 
tojó nem akar enni, én is dobok néhány diót 
a földre. Ilyenkor mindig figyelek hogy ele-
gendő legyen a víz, mióta nem áztatom be a 
magvakat. Kezelem a madarakat és a feladat 
az, hogy éppen behelyezése előtt is legyen 
egy kis étkezés.

A megfigyelt hányás és az első sokk ritkán 
jön elő egyszerre. Nem tudom megmondani, 
hogy mi a pontos oka ennek. Az ürítés lehet 
a tehermentesítés, mert a hosszú ideig fo-
lyamatos a vízhiány, de azt hiszem, nagyon 
valószínűtlen. Azt hiszem, ez a vegyes átla-
golása az ingereknek és a szokatlan mozgá-
soknak és gyorsulásoknak amit az utazás ál-
tal megélnek az úton, ez tengeri betegséghez 
hasonló (utazási betegség), így a hányás a 
tengeribetegség és így az idegesség tünetei-

re utalhat. Ezzel szemben, amikor csak kicsit 
változik meg a környezet és az utazás egy-
szerűbb mondjuk a vonaton akkor kevésbé 
vehető észre. Állítólag, egyébként a gyömbér 
is csökkenti a tüneteket, de ez nem teljesen 
bizonyított jelenleg. Lehet, hogy erősen befo-
lyásolja teljesítményt, de talán egy kísérletet 
megér.

Most néhány gondolat az alkalmazott ta-
nácsokról

Gyakorolják most az én etetés ütemter-
vemet a közel állandó takarmány keveréket 
egész héten a verseny ideje előtt. Én mindig 
tudom használni a galamboknál bármennyire 
is eltolódott az idő. Próbálja meg egy napig 
a használatot, így nem teszi ki semmiféle 
kockázatnak, a regenerációs fázis az én ga-
lambjaimnál jelentősen csökken, mindig így 
regenerálódnak a lehető leggyorsabban. Szá-
momra így a legjobb, ha nem kell mozgat-
ni, de ha ez mégis megtörténik, akkor sincs 
semmilyen probléma! Ezután a galamboktól 
függ a változtatás mértéke és az is, hogy a 
már megadott rövidebb szabad repülés során 
is, hogy másodszor mikor eszik újra. Mielőtt 
nagy versenyre indulok csökkentem a tréning-
időt, rövid az edzés, így nem túl sok energiát 
használ el a galamb. De a módja a táplálko-
zásnak, ezért nem változott. Amiatt, hogy én 
személyesen is ezt tettem az elmúlt években 
viszonylag jók a tapasztalatok. Csak a reggeli 
etetések okoznak nekem többnyire fejfájást. 
A galambok esznek ugyan este valamennyit, 
de annyira fáradtak, hogy nem jó étvággyal, 
de még reggel sem. Viszont szeretném elérni, 
hogy minden galamb egyen akár 20 grammot 
is. Igaz meg tudom csinálni, de akkor általá-
ban csak mogyoróval! Akkor a galamboknak 
az utolsó előtti napon így csak a rizst kell is-
mét megemészteni. Mert azt azért szeretnénk 
kerülni, hogy a galambok már mozgósították 
és felélték a repülésre az energia tartalékukat, 
de ez a helyzet az éhes állapotban korábban 

is így volt.
Összességében ezért, véle-

ményem szerint, a takarmány 
szempontjából a galamboknál 
a legfontosabb feladat az, hogy 
könnyen emészthető és energi-
ában gazdag ételt kapjanak. A 
táplálással kapcsolatban rövid-
del a verseny megkezdése előtt 
sem látok más aggályt. Ha a 
hányás a galambok a módja 
arra, hogy a hely nőjön, ak-
kor a takarmány mennyiségét 
az előző napokban ellenőrizni 
kell, de ne legyen aztán már túl 
alacsony sem. Nélkülözhetet-
len, hogy könnyen emészthető 
ételt adjunk ami nem vezethet 
hányáshoz. 

ford: Kruzslicz Anita
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Aktuális vélemény - megkésve, de el nem felejtve
Volt szerencsém jelen lenni a Szövetség 

Küldöttközgyűlésén. Az Elnök Úr beszámo-
lójában érintett két témához lennének javasla-
taim. A beszámoló nekem tetszett, úgy érzem 
jó úton halad a Szövetség. De mint a legtöbb 
galambász, én sem a jó dolgokhoz szeretnék 
hozzászólni, hanem ahhoz, ami nem tetszik.

Mi volt a probléma a januári országos kiál-
lítással? Az Elnök Úr említett adatokat, hogy 
a terem sokkal több négyzetméteres volt, 
mint a gödöllői, csak a hibás elrendezés miatt 
a bejárati résznél folyamatos torlódás alakult 
ki. Ecsetelte, hogy nem pont a legforgalma-
sabb standokat kellett volna a bejárat mellé 
tenni. Ez nyilván így van, de nem ez volt a 
legnagyobb gond, a legnagyobb probléma 
szerintem az ülőhelyek hiánya volt. Úgy 
éreztük magunkat, mint guppik az akvárium-
ban, koppanástól koppanásig lehetett vergőd-
ni a falak között, de leülni, megpihenni, sehol 
nem lehetett. 

Örvendetes, hogy az országos kiállítás sor-
ban növi ki a hatalmas termeket. Igaz, hogy a 
gödöllői terem is kicsi már, de annak van egy 
nagy előnye, hogy két oldalt lelátóval ren-
delkezik. A lelátók székeiben legalább 2-300 
galambász üldögélt folyamatosan. A galam-
bászok zöme reggeli órákban érkezik, és csak 
késő délután távozik, 6-8 órát töltenek el a 
kiállításon. Mint tudjuk nagyon sok az idős 
70-80 éves galambász, aki elmegy az orszá-
gosra, de képtelen 8 órát egyfolytában sétálni, 
vagy állni. Gödöllőn a galambász leülhetett, 
üldögélve beszélgetett a rég látott barátjával, 
megette a szendvicsét, majd ismét ment néze-
getni a galambokat, standokat. Amikor ismét 
elfáradt, újból felülhetett a lelátóra kicsit pi-
henni. A Symában egy rövid sor szék volt egy 
helyen egy fal mellett. Egy túlsúlyos isme-
rősöm nagy nehezen levadászott egy széket, 
majd egész nap fel sem mert róla kelni, ne-
hogy elfoglalja valaki. A folyosón büfé volt, 
ott is az emberek, mint a heringek. 

A nyitrai olimpiától sem voltam elájulva, 
a galambok egy olyan fénytelen helyiségben 
voltak kiállítva, hogy nem lehetett őket jól 
látni. A szemek színét, tollazatot alaposan 
szemügyre venni nem lehetett, jó lett volna 
vinnem egy zseblámpát. A szlovákoknak az 
nem jutott az eszükbe, ha ilyen gyenge a ter-
mészetes fény (keskeny ablakok voltak) és 
gyengék a lámpák, akkor beállítanak még 
néhány plusz reflektort, 5-10 db 1000 W-os 
reflektor a plafonra irányítva, és a visszave-
rődő fényben nagyon jól lehetett volna látni. 
Amire azonban a szlovákok figyeltek, volt 
ülőhely, az egyik nagy terem közepén ren-
geteg szék volt kihelyezve, egyszerre vagy 
500 ember le tudott ülni. A Symában ha 
máshová nem, akkor a központi folyosóra 
kirakhattak volna minimum 100 db széket, 
akkor azon 100 galambász üldögélt volna 
felváltva, ez a 100 fő akkor hiányzott volna 
a nagy teremből, és akkor ott sem lett volna 
akkora zsúfoltság.

 A másik probléma, amiről az Elnök Úr be-
szélt, a Csordás Károly esete, valamint a B2 
tagszövetség és Villám Klub esete. Az elnök 
Úr ezt a második példát nem nevesítette, de 
tudjuk lényegében a Horváth Károly elle-

hetetlenítéséről, van szó. Arra is utalt, hogy 
valamit lépni kéne, de egyelőre nem tudja a 
megoldást, mert a versenyzést a Szövetség 
átadja a Tagszövetségeknek, és nem szól bele 
az életükbe. Pedig ebben a témában nagyon 
sürgősen lépni kellene! A Szövetség kb. 10 
éves fáziskésésben van ez ügyben. Miről 
van szó? Kiváló élversenyző galambászokat 
akadályoznak a versenyzésben sporttársaik. 
Miért? Mert jobbak, mint Ők. Ha ötvenedi-
kek lennének a tagszövetségben, akkor senkit 
nem zavarna a jelenlétük. 

Még azt megértené az ember, ha csalókról 
volna szó. De pont az Elnök Úr nyilatkozta, 
hogy a Horváth Károlyt annyiszor ellenőriz-
ték le, hogy az már nem ellenőrzés, hanem 
zaklatás, ezen kívül doppingvizsgálat is volt 
nála, és minden rendben volt. A Horváth 
sporttárs minden ellenőrzést tűrt, ahogy kel-
lett, egy bűne van csak, jól jönnek a galamb-
jai. Sőt esetenként túl jól jönnek, és elpáhol 
olyanokat is, akiket nem szabadna. Az Önje-
lölt bajnokok nézőpontja szerint, hogy néz ki 
az, hogy ez az öreg szivar akadályozza meg a 
bajnokság megnyerésében, vagy a galambjai 
élhelyezései hátrább csúsznak miatta. Ho-
gyan lesznek akkor kiváló kiállítási eredmé-
nyek? Hogyan fog akkor eladni galambokat? 
Menjen az öreg szivar reptetni, ahová akar, 
csak nálunk ne reptessen. Mint meghívott 
előadó, mint szaktanácsadó jöhet, csak itt 
ne reptessen semmiképp, mert akkor kisebb 
a nyerési esély. 60-70 éves kiváló galambá-
szokról van szó, akik egész életükben éltek-
halnak a galambjaikért a galambászatért, de 
idősebb éveiket azért sikerül tönkretenni sa-
ját sporttársaiknak, gratulálok nekik ehhez. 

Ugyan ezeket az önző egyéni érdekeket vé-
lem felfedezni a nemzeti versenyeknél évek 
óta. A Szövetség ezeknél a hosszú utaknál, 
túlzott önállóságot adott a tagszövetségek-
nek! A tagszövetség maga dönti el kivel kí-
ván együtt versenyezni. Ki kinek a haverja, 
ki kinek az ellensége, ki kit mennyire szeret, 
vagy utál. Meg lehetőleg olyannal versenyez-
zünk, aki 100 km-el mögöttünk van, nehogy 
már olyannal, aki mellettünk van, és ugyan-
olyan a távolsága és berepülése, mint nekünk. 
De ezt nem ám az egész kollektíva gondolja 
így, a normális tagok nem így gondolkodnak, 
csak egy-két nagyhatalmú diktátor erőlteti rá 
akaratát a többségre. Tudok olyanról, ami-
kor az egyik tagszövetség éveken keresztül 
kérleli a szomszédos tagszövetség vezetőit, 
reptessük együtt a két leghosszabb utat, ahol 
akár elérhető lenne az 5000 db galamb, ami a 
nemzeti versenyhez kell. De ott van egy veze-
tő és egy nagyon nagy bajnok, akik nem en-
gedik a közös versenyt. A régióban kb. 4-500 
fő szeretne együtt versenyezni a szuper kupa 
utakon, de ennek a két főnek az egyéni önös 
érdeke miatt, a közös reptetés meghiúsul. Két 
ember vezet orránál fogva 4-500 galambászt 
évekig, szörnyű nem? De szerencsére a dik-
tátorok ideje lejár, és ahogy a 2013-as szu-
perkupa utakat nézem, úgy látom, van ahol 
már, le is járt.

Az Elnök Úr mondta a közgyűlésen, 
hogy szomorú lesz, ha a Budapesti olimpi-
án legalább egy dobogós helyet nem sikerül 

sportkategóriában elérni. Na de hogyan lesz, 
dobogós galambunk, ha az abszolút élver-
senyzőinket, akik egyáltalán ilyen eredményt 
elérhetnek, hagyjuk kicsinálni. Most még 
„csak” két sporttársról beszélünk, de a jelen-
legi tagszövetségi bajnokok, a jövő bajnokai 
is így járhatnak, ki fog ennek a tendenciának 
gátat szabni? 

A Szövetség nem hagyhatja magára tagjait, 
még a legkisebb galambászt is védeni kell, ha 
neki van igaza. Különösen meg kell védeni a 
legjobb versenyzőinket, a szaktekintélyeket, 
a példaképeinket, akikre felnézünk. Hová ju-
tunk, ha Őket sem becsüljük, ha csak nézzük, 
ahogy szórakoznak velük. 

Volt, aki nem szívesen versenyzett az 
Egerszegi Krisztina ellen, mert mindig gyor-
sabban úszott nála. Jöttek a kamu vádak, de 
az Úszószövetség mindig megvédte Őt, és az 
Egerszegi Krisztina ment az olimpiára, nem 
azok a konkurens úszók, akik mocskolták Őt. 

El nem tudom képzelni, hogy 2013-ban 
a Holland Szövetség tétlenül nézné, hogy a 
Koopmant vagy a Marcel Sangerst a Tagszö-
vetsége ellehetetlenítené, egyszerűen nem 
hajlandók velük együtt versenyezni, mert túl 
jók. Biztos vagyok benne, hogy a Holland 
szövetség tűzzel, vassal megvédené legna-
gyobb sztárjait. 

A mi problémánkat nekünk kell megoldani, 
más nem fogja megoldani helyettünk. Sze-
rintem a következő közgyűlésre egy olyan 
bizottság létrehozását kell beterjeszteni, me-
lyet kimondottan az élversenyzők védelmére 
hozunk létre. Maguk a bizottság tagjai is baj-
nokokból, volt bajnokok legyenek. És igen 
komoly hatalommal kell ezt a bizottságot 
felruházni. Nyilván a bizottságnak békítő tár-
gyalások és a kompromisszumok mellett kell 
megoldást találnia, de végső esetben kötelező 
határozatokat kell hoznia, még akkor is, ha 
azzal az érintett tagszövetségi vezetők nem 
értenek egyet! Ha pedig a bizottság döntését 
nem hajtják végre, a tagszövetség vezetőinek 
minden eredménye az évkönyvből törlendő, 
kiállításokon nem vehetnek részt, vagy akár 
a versenyzéstől több évre el kell Őket tiltani! 
Nincs mese, a legnagyobb versenyzőink vé-
delme, mindent felül kell, hogy írjon. Látszik, 
hogy a Szövetségnek vagy egy Bizottságának 
kell beavatkozni, mert az egyértelmű, hogy 
Tagszövetségi szinten a legnagyobb verseny-
zőink védelme nem megoldott!

Nem irigylem az Elnök Urat, megértem, 
hogy óvatos, nem akar túlságosan keményen 
fellépni a kiskirályok ellen, nem akarja ma-
gára haragítani a Tagszövetségi vezetőket. 
Biztosan tart attól, ha keménykedünk, úgy já-
runk, mint a románok, hogy több szövetségre 
esünk szét. Azonban így nem mehet tovább, 
hogy a békesség miatt, beáldozunk a legjobb 
magyar élversenyzőket. Higgye el, nem kell 
félteni a Magyar Szövetséget, aki elmegy, az 
menjen, pár év múlva az emberei visszaszi-
várognak, Ő meg ott marad egyedül. Nekünk 
csak tisztességesen, becsületesen kell tenni a 
dolgunkat, meg kell védeni a védteleneket, és 
meglátja minden jól alakul majd!

Izer László 
Y-01 Veszprém
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Egy aktuális interjú…
Klaus Klee már 4 éve menedzseli az 

Usedomi Tribünversenyt. Minden évben 
arról tudósítottunk, hogy a beküldött ga-
lambok egészen magas százaléka vesz 
részt a záróversenyen. Ebben az évben 
ez 65 % volt. Klaus Kleevel Hans Brühl 
beszélgetett, a Tauben Markt magazin 
szerkesztője.

Hans Brühl: (a továbbiakban HB.) 
Klaus sporttárs, Te már 4 alkalommal 
nagy sikerrel menedzselted a Keleti-
tengeri Tribünversenyt Usedomban, ha 
szabad használnom ezt az „újmagyar” 
szót. Számtalan olvasónk kíváncsi arra, 
hogy ezt Te hogyan csinálod. Meséld el 
nekünk kérlek, hogyan fut le nálad egy 
szezon attól a perctől kezdve, hogy az 
első galambok megérkeznek a kartondo-
bozban a résztvevő versenyzőktől:

Klaus Klee: (a továbbiakban KK.) Én 
még előbbről szeretném kezdeni. Ősz-
szel, amikor a dúc kiürül fertőtlenítek 
egy olyan szerrel, ami megszolgálta a 
nevét. Tavasszal, a beérkező galambok 
elhelyezése után, minden galambot leol-
tok Paramixo ellen. Akkor tudom, hogy 
minden galamb legalább egyszer le van 
oltva. A témához had tegyem hozzá, 
hogy a beérkező galambokhoz benyúj-
tott hivatalos állatorvosi igazolásokat 
már néztem „nagyító” alatt. Ehhez nem 
akarok többet hozzáfűzni. Az illetékesek 
tudják, hogy ez mit jelent.

Tauben Markt: (a továbbiakban TM.) 
Klaus Sporttárs, most tehát leoltottunk, 
de hogyan néz ki a további gondozás, hi-
szen a galambok még relatíve fiatalok.

KK: A fiatalok először Natural „Fia-
talkeveréket” kapnak és „Natural grittet”, 
valamint szőlőcukrot a vízbe. Kb. két 
héttel később ismét oltást kapnak Adeno-
Coli ellen. Rövid szabad repülési idő után 
kezelünk egy Jungtierpulverrel, amit Dr. 
Peeters készít és forgalmaz. Négy éve al-
kalmazzuk ezt az anyagot és úgy gondol-
juk, hogy jót tesz a fiataloknak.

TM: Klaus, ami az olvasókat különö-
sen érdekli. Ezeket az anyagokat meg-
előzésre használod, vagy csak akkor al-
kalmazod, amikor a betegség első jelei 
jelentkeznek?

KK: Ezeket az anyagokat tisztán 
megelőzésre használom, még mielőtt a 
fiatalok első alkalommal kirepülnek a 
tetőre. Minden kiegészítőt az ivóvízhez 
keverünk.

TM: Ez viszont pontosan fordítva van, 
mint sok sikeres dúcban.

KK: Tudom, és lehet hogy fordítva 
jobb lenne. Azonban itt van több mint 
1000 fiatalgalamb, több száz különböző 
dúcból. Ha a takarmány kiegészítővel 
megnedvesített keverékből marad az 
etetőben az megpenészedik, és azzal én 
magam hozom be a betegséget a dúcba. 
Amikor a galambok elkezdenek repülni, 
a takarmányt átállítom. Kapnak 50 % Fi-
atalkeveréket és 50 % Fiatal-versenyke-
veréket. Ha a fiatalok már messze elhúz-
nak, a takarmányt ismét megváltoztatom. 
Ekkor kapnak 50 % Fiatal-versenyke-
veréket 50 % árpával hígítva, amibe te-
szek egy rész STK-krokettet a Schweizer 
cégtől. Először egész keveset, hogy a 
tarka szemeket megszokják és amikor a 
tréning program megkezdődik a pakolás 
napján egy nagy adagot keverek be. Azt 
azért még közbe kell mondanom, hogy 
a verseny szezonban végig Standard-ta-
karmányt etetek. Akik már jártak nálam 
látták, hogy az etető aljában mindig volt 
árpa. Az STK Krokettet mindig pakolás 
előtt adom, mert az felszívja a vizet és 
a galambok így több vizet isznak. A fi-
ataloknál a kielégítő víz mennyiség na-
gyon fontos. 12 tréning utat rendezünk 
a fiataloknak melyeknek semmi közük a 
sebességhez. A fiatalgalamboknak el kell 
felejteni a félelmet, hozzá kell szokni a 
járművekhez és fontos, hogy a szállító 
kocsiba megtanuljanak enni és inni. Ami-
kor a gépkocsink a felengedési helyre ér, 
rögtön vízszintbe állítják és az itatókat 
feltöltik vízzel. A hazaérkezők magas 
száma engem igazol. Már 60 km-es tré-
ningen észrevehető a féktelen hazatérési 
akarat.

Az egész szezonban nem tapasztal-
tunk egészségügyi problémát. Ehhez 
hozzátartozik még egy velem kapcsola-
tos elég nagy ráfordítást igénylő eljárás 
a trichomonas ellen. Minden galambot 
egyenként kézbeveszek és a torkába hin-
tem a gyógyszert (Sliepsand). Ez a készít-
mény 5 perc alatt megöli a Trichomonas 
kórokozóit. Ezután ismét kézbe veszem 
a galambokat és egy sleimpumpával ki-
öblítem a torkot. Ezzel két legyet ütök 
egy csapásra. A Trichomonas eltűnik, 
a torok és az orr megtisztul. Ebből egy 
egyszeri kezelés elegendő.

TM: Klaus, tulajdonképpen mi a hely-
zet ezzel az 50 %-os árpa részaránnyal?

KK: Ennek több előnye is van. A hét-
végeken nem engedem ki a galambokat, 
nehogy az áthúzó versenygalambok 
magukkal hurcolják őket. Így két napig 
vannak a dúcban és az árpától nem lesz-
nek zsírosak.

Jól vannak ugyan lakva, de ha keveré-
ket akarnak enni legyenek mindig figyel-
mesek. Az árpa egy nagyon jó galamb 
takarmány. Voltak nálam sporttársak lá-
togatóban és azt mondták, az árpa disz-
nónak való. Én erre azt mondtam nekik, 
nézzétek meg a saját eredményeiteket.

TM: Klaus, ha valaki egy hasonló 
nagy fiatal állományt egészségesen akar 
tartani, kell még valamilyen információ, 
amit Te most még nem mondtál el?

KK: Nem, az én technológiámmal 
minden sporttárs, mindent megismerhet. 
Sokaknak ez egyszerűnek tűnik, vagy ta-
lán túl egyszerűnek is, hogy el sem akar-
ják hinni. Én ehhez még azt teszem hoz-
zá. Nem szabad megvárni odahaza, míg 
a galambok hányni kezdenek, hanem 
tenni kell valamit a megelőzésért.

Ajánlom a fent említett Jungtierpulvert. 
És még valami. Galambjaim mindig jól-
lakottan kerülnek kosárba. Ha valami 
előre nem látható dolog történik, a ga-
lambok még másnap is lesznek olyan 
erőben, hogy haza tudják dolgozni ma-
gukat.

TM: Nem szabad természetesen elfe-
lejteni, hogy itt más dúcokból nem kon-
kurálnak egy díjlistára, azonkívül a be-
érkezési idő után már nem jönnek újabb 
galambok az állományba.

KK: Azt tudom. Azonban ha minden 
olyan egyszerű lenne....

TM: Hogyan tovább?
KK: Ehhez csak azt mondom: Most 

itt mindent végigcsinálunk. Azután jön a 
Nemzetközi Galamb Kiállítás Kasselben. 
Azután továbbtekintünk.

TM: Végezetül akarsz néhány monda-
tot a sporttársaidnak mondani?

KK: Föl szeretném hívni a figyelmet 
arra, hogy a Tribün Versenyekre minden 
papírt küldjenek el.

Igazolólap, Törzskönyv, és oltásigazolás.
TM: Klaus sporttárs, Köszönjük Ne-

ked a Tauben Markt/Die Sporttaube ol-
vasói nevében a részletes, őszinte tájé-
koztatást és kívánunk a továbbiakban is 
jó versenyzést!

ford.: Varga Antal
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Herpesz, a lappangó vírus
Bár néhány éve már beszéltem erről, azon-

ban mindig vannak s lesznek is a vírussal kap-
csolatos további kérdések. Ezért is szeretném 
most a figyelmet erre, illetve más tényezőkre 
is irányítani. Jelen cikkben mindenekelőtt a 
tudományosan is ismert adatok, tények ke-
rülnek szóba, azért hogy a következő cikkek 
során a gyakorlati aspektusok kerülhessenek 
górcső alá.

A herpesz-vírus
A galambok körében ismeretes herpesz-ví-

rus (DHV1) az utóbbi időkben egyre inkább 
a figyelem középpontjába került. Jelenleg na-
gyobb figyelmet kap a galambtenyésztők kö-
rében, mint amit egyébként megérdemelne. 
A vírus nagyon sok galambot érint, többnyire 
tünetmentesen. Mindezt a vérben található 
specifikus antianyagok nagy aránya jelzi. Ez 
az arány megközelítőleg a galambok több 
mint 50 %-át jelenti, miszerint tehát a galam-
bok több mit 50 %-a látens módon fertőzött. 

A herpesz-vírusra jellemző tendencia: a 
fertőzést követően a vírus „nyugalomban” 
lappang az áldozat szervezetében, ám az a 
stressz-teli időszakok során ismét aktiválód-
hat. Ez részben magyarázza azt, hogy a fiatal 
galambok többségénél miért is jelennek meg 
a tünetek, mihelyt ezek egy immunitásdifté-
ria áldozatául esnek, ahogyan ez a betelepí-
tés és a tréningrepülések során többnyire elő 
szokott fordulni. 

Az idősebb galambok néha anélkül ürítik 
a vírust, hogy a galambok maguk a betegség 
bármiféle jelét is mutatnák. A galambokat 
tekinthetjük tehát egyfajta „vírusrezervoá-
roknak”. 

A betegség lefolyása már igen korán el-
kezdődhet

Sokáig meglehetős közönnyel reagáltak a 
galambokat érintő herpesz-fertőzésre. Ebből 
kifolyólag a galambok körében megjelenő kli-
nikai esetek meglehetősen gyakoriak is voltak. 
Rendszerint ennek alakulása a következő: a 
fiatal galambok már igen korán megfertőződ-
hetnek, gyakran már a fészekben a szülőpárok 
által való táplálás során. A fiatal állatok egé-
szen eddig rendelkeznek  a védelmet biztosí-
tó anyagokkal, melyet az anyaállattól kapnak 
(anyai antianyagok), s ezért nem is mutatnak 
az esetek többségében semmilyen klinikai tü-
netet, ám életük végéig fertőzöttek maradnak. 

A klinikai tünetek jelentkezése azon ga-
lamboknál várható, melyek nem rendelkeznek 
antianyagokkal, amikor kapcsolatba kerülnek 
a vírussal. Ez például azon megvásárolt ga-
lambokkal történhet, melyeket kizárólag saját 
társaik körében tartottak. A betegségtünetek 
körülbelül 5-7 napot követően jelentkezhetnek. 
Ha egy robusztus vírusszaporulatról van szó, a 
fertőzés nyomása olyan erőssé válhat, hogy azon 
madarak, melyek kevesebb ellenanyaggal ren-
delkeznek, tüneteket kezdenek produkálni. Ezen 
az úton a vírus hosszú időn át aktív maradhat a 
galambdúcban, annak minden elképzelhető, léte-
ző következményével a fiatal galambok repülési 
szezonja során. Egy komolyabb vírusfertőzésből 
való felgyógyulás egészen 3 hétig is eltarthat. 

A stresszel teli események során, mint pél-
dául a kosarakban történő szállítás, a hordozó 
állatok üríthetik a herpeszvírust. Ez többnyire 
akkor történik meg, amikor az állatok ellenál-
ló képessége nagyon gyenge, rossz. 

A vírus-szekréció nyáron éri el tetőpontját
Egy kutatás során igazolódott, hogy a ví-

rus-szekréció július során éri el tetőpontját. 
Ezt főként az indítóhelyekre valamint a pri-
vát telepekhez való szállítás során figyelték 
meg, melynek során közel 60%-nyi pozitív 
székletpróbát találtak.

Mindenekelőtt a 2-10 hét közötti galambok 
produkálhatnak klinikai tüneteket, melyek 
igen különbözőek lehetnek. Ez egészen a fi-
atal madarak akut elhalálozásától az igen jól 
ismert, a szem kötőhártya gyulladásáig ter-
jedhet, melyet a flamandok „gyapjúnak” ne-
veznek. A herpesz-vírusnak hagyományosan 
a Coryza contagiosa complex-ben (fertőző 
nátha) tulajdonítanak szerepet. 

A klinikai tünetek alapján nehéz a diag-
nosztizálás 

Ha a teljes tünetképet fel szeretnénk itt so-
rolni, mindenképpen figyelembe kell vennünk 
azt a tényezőt, hogy mindez csak meghatáro-
zott, bizonyos eseteknél fordul elő. Többnyire 
ugyanis a kórképre jellemző tünetek csak töre-
déke jelentkezik. Éppen ezért is olyan nehéz a 
herpesz-vírusfertőzést, mint diagnózist felállíta-
ni pusztán a klinikai tünetekből következtetve.

A herpesz tipikus tünetei közé tartozik a 
száj és a torok elsárgásodása. Ez az üledék 
a difterikus üledék vagy a nagyon súlyos 
trichomonadis-fertőzés (mely manapság sze-
rencsére csak nagyon ritka esetekben fordul 
elő) ellentétje, mely mint egyfajta gyapjúréteg 
a száj, nyelv és torok nyálkahártyáján képző-

dik. A vírus tehát elsősorban a felső léguta-
kon, a száj és torok nyílásain és a légcsőnél, 
a begyben, valamint a gégénél indukál fertő-
zést. Ezen megbetegedés során a galambok 
nem képesek több táplálék megemésztésére, 
s többnyire az étvágyuk is teljesen eltűnik. 

Bár a kórkép többségében a 2-10 hetes galam-
bok körében dominál, ezen tünetek az idősebb 
galambok körében is jelentkezhetnek. Az igen 
erős járványok során akár a galambok fele is 
elpusztulhat ennek következtében. Az az arány 
pedig, ahol a tünetek előfordulnak, egyfelől a 
galambok ellenálló képességéhez, másfelől a 
vírus erősségéhez (fertőzőképesség) kötött. A 
tünetek előfordulásának időtartama gyakran 
évről évre változik. Sajnos sokszor csak az eny-
hébb tünetekkel tudunk valamit kezdeni.

A vírus ellen gyakran vagy csak keveset 
vagy semmit sem lehet tenni 

Más betegségeknél a csőrnél is képződhet 
üledék, mely a sárga gomb, a himlő-diftéria és 
a candidiasis, valamint néha egy nehéz repülés 
során a nyálkahártya kiszáradása. A himlő-dif-
téria és a sárga gomb esetén az üledékképző-
dés sokkal inkább nyúlós, ragacsos. 

Mivel a herpesz-vírusfertőzések többsé-
gének még mindig igen enyhe lefolyása van, 
ezért ezen vírus szerepe mindenekelőtt a teljes 
Ornithosis-komplex esetén jelentős. Magával 
a vírussal szemben ugyanis keveset vagy szin-
te semmit sem lehet tenni. A súlyosabb fertő-
zések esetén amit tehetünk, az a gyógyszeres 
kezelés, azért hogy madarainkat erősítsük, 
illetve hogy megelőzzük az állatok egyéb sze-
kunder, járulékos fertőzéseinek kialakulását. 

Ha nagyon értékes galambokról van szó, 
próbálkozhatunk egy vényköteles szerrel; az 
Acyclovir adagját nagyjából 10 napon keresztül 
adagolva enyhíthetjük és némileg megfékezhet-
jük a vírus hatását. Csodát azonban semmikép-
pen se várjunk! Ezen kívül egyes, nagyon súlyo-
san beteg galamboknál Marbocap-ot valamint 
Synuloxot alkalmazhatunk. Egy herpesz-vírus-
fertőzés esetén a szárny fertőtlenítésére Koudijs 
szárazfertőtlenítőt vagy Virkon S-t (hagyjuk, 
hogy kifejtse hatását!) alkalmazhatunk. 

Sok sikert!
 ford: Nagy Nikolett

A klinikai tünetek jelentkezése azon galam-
boknál várható, melyek nem rendelkeznek 

antianyagokkal, amikor is kapcsolatba 
kerülnek a vírussal. Ez például azon meg-
vásárolt galambokkal történhet, melyeket 

kizárólag saját társaik körében tartottak. A 
betegségtünetek körülbelül 5-7 napot köve-

tően jelentkezhetnek.

Ha nagyon értékes galambokról van szó, 
próbálkozhatunk egy vényköteles szerrel; 
az Acyclovir adagját nagyjából 10 napon 

keresztül adagolva enyhíthetjük és némileg 
megfékezhetjük a vírus hatását. Csodát 

azonban semmiképpen se várjunk!
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Tisztelettel várjuk a hazai és a külföldi bajno-
kok részvételét. Kiállításra a bajnokok 6 tagú kol-
lekciói kerülnek – saját válogatás alapján.

2013. december 20-21-én (péntek-szombat) 
a városi művelődési ház márványtermében - 
Tornalja (Tornaľa-Slovakia), Európai művészetek 
tere (Fő tér) romániai, magyarországi, csehorszá-
gi, belgiumi, lengyelországi és szlovákiai bajno-

kok részvételével.

A kiállítás programja:
1. nap – 2013. december 20. – péntek
  8.00 a kiállításra kerülő galambok átvétele
12.00 a kiállítás megnyitása a látogatók részére
17.00 az 1. nap zárása
19.00 díszvacsora
2. nap – 2013. december 21. – szombat
  8.00 a kiállítás megnyitása a látogatók részére
12.00 tombola (értékes ajándékok és postagalambok a 

kiállító bajnokoktól a mozi teremben)
16.00 a kiállítás zárása – a kiállított galambok átadása

Kérjük, hogy kötelező érvényű jelentkezésüket és szállás-
igényüket 2013. december 6-ig küldjék el a megadott címre.

Kérjük továbbá az érdeklődőket, hogy jelentkezésükhöz csatolják 
fényképüket és a tenyésztésben elért sikereik rövid leírását a látogatók 
tájékoztatása céljából. A sikereket kérjük A4-es formátumban feldol-
gozni (fél- vagy egész oldalon) – fényképekkel együtt. 

Kérjük a kért anyagokat elektronikus formában eljuttatni a lenti 
e-mail címre. Ezeket az adatokat a kiállítás katalógusában kívánjuk 
megjelentetni. A jelentkezésükben feltétlenül tüntessék fel címüket, 
hogy 2013. december 13-ig elküldhessük Önöknek a kiállítási kár-
tyákat. Ezeket kitöltve az állatorvosi igazolással együtt kérjük leadni 

2013. december 20-án. pénteken, a galambok átadásakor. A kiállítá-
si kártyák letölthetők az alábbi honlapokról:

www.szchph.sk, www.mestotornala.sk vagy mskgemer.webnode.sk

Megjegyzés:
A kiállítás szervezői a külföldi és hazai meghívott vendégeknek, 

valamint a többszörös kerületi és országos bajnokoknak (nem kötele-
ző a 2013-as bajnoki cím) biztosítják a kétnapos ingyenes belépőt, a 
kiállítási ketreceket, valamint a díszvacsorán való részvételt. A többi 
látogató, aki részt szeretne venni a díszvacsorán vagy szállást igényel, 
előre jelezze azt a lent közölt elérhetőségen. A díszvacsora ára 12€, a 
szállás ára 8-13 €. Az előre megrendelt díszvacsorát és szállást 2013. 
december 20-án 11.00 óráig a bejárati pénztárnál szükséges kifizetni.

A rendezők kérik a kiállító bajnokokat, hogy 1-1 galambot 
ajándékozzanak a tombolába – kisorsolásra – törzslappal 

és igazoló kártyával ellátva.
Eladásra kerülnek Eyckmans Ferre, 

belgiumi tenyésztő kiváló galambjai, 
aki már több éven keresztül nagy sikert 
aratott az eladásra szánt galambjaival.

Az eladásra szánt galambok részére 
kiállítási ketreceket biztosítunk: 5 €/galamb, de csak az elér-
hetőségi címen előre bejelentett galambok számára.

A szervezők a látogatók számára étkezési lehetőséget, fris-
sítőket és vásárlási lehetőséget biztosítanak.

A jelentkezéseket a következő címre küldjék:
Vincze Géza, Roľnícka č.4, 9820l Tornaľa
mobil: +421908925115, e-mail: vincze.geza50@freemail.hu

Megtisztelő részvételüket előre is köszönjük, 
a kiállítás szervezőbizottsága

Bajnokok 5. Nemzetközi Kiállítása Szlovákiában

Pályázati felhívás
A Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége pályázatot hirdet az FCI 2014. évi Világbajnoksági teszttelepi versenyének megrende-
zésére.
A Világbajnokság rendezője a Magyar Postagalamb Sportszövetség. A Világbajnokságra minden résztvevő ország 30 db fiatal galambot és 
junior kategóriában 25 db fiatal galambot küldhetnek a nemzetük képviseletében. A Világbajnokságon résztvevő galambok után nevezési 
díjat nem fizetnek.

Feltételek:
1. A teszttelep alkalmas és biztonságos legyen a világbajnokságra érkező galambok fogadására, ellátására a záró versenyig való tartásra.
2. A teszttelep kb. 1000 db fiatal galamb fogadására legyen alkalmas.
3. A rendezőnek biztosítani kell felvezető tréning repüléseket, illetve két elő versenyt és a záró versenyt. A záró verseny ideje 2014. 

szeptember hó. A záró verseny távja kb. 400 km. A versenylista 20 %-os. A versenyen ászgalamb értékelést is kell végezni (1-2-3) 
két tréningút és a záró verseny alapján.

4. A galambok küldése: a 25-30 napos fiatalokat 2014. április 1. és 30. között kell Budapestre elküldeni. A galambokhoz csatolni kell 
állategészségügyi bizonyítványt, származási lapokat, igazoló kártyát.

5. Minden elküldött galamb a rendező szövetség tulajdonába kerül, és a verseny után árverezésre kerülnek, amelynek a bevételéből 
25% az FCI-t illeti. A fennmaradó 75 % a rendező szövetség és a teszttelep üzemeltetője között kerül felosztásra szerződés alapján.

6. Díjazás a soron következő olimpián. Záró verseny egyéni 1-2-3 helyezett FCI serleg + oklevél (nemzeti és junior kategóriában is).
Országonként a legjobb 3 galamb helyezési átlaga alapján 1-2-3 helyezett FCI serleg + oklevél (nemzeti és junior kategóriában is).
Ászgalamb a két elő verseny és a záró verseny helyezési átlaga alapján 1-2-3 helyezett FCI serleg + oklevél (nemzeti és junior 
kategóriában is).

7. A teszttelep működésének szakmai felügyelője a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége, akivel a pályázó minden kérdés-
ben köteles egyeztetni.

8. A Világbajnokság rendezéséről külön szakmai és anyagi megállapodást kötnek a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége és 
a pályázó.

A pályázat leadási határideje: 2013. november 11. a Magyar Postagalamb Sportszövetség székházába

Bárdos István
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- 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

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
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12 db fiatal a 2. költésből kiadó. 
Szülők átlagban 40 helyezést re-
pültek. (2 x Olimpia, 1 x Európa 
kupa, Tagsz.-i, Nemzeti Bajnoksá-
gok, díjak, élhelyezések, 2 x Mest.
Vers.) Vérvonalak: Horemans, G. 
Vandenabeele, van Loon, A. Drapa. 
T: 20/531-2658

***
Eredeti német tenyészetemből 
röpposta sporttársi akciós áron 200 
darab eladó: Vossen, Camphuis, P. 
von de Merwe, de Klak, Stichelbaut, 
Van Loon, Aarden, K. Schellens, 
Borgmans, G. Vandenabeele, 
Tournier, D. Matthijs, Herbots. Emil 
Subotha, Fonyód Kupavezér u. 27.,  
70/596-6115, 20/522-6984

***
Eredeti Csordás Károlytól való 7 db 
tenyészgalamb származási lappal el-
adó. Eredményeim megtalálhatóak a 
Felső Bácska Röpcsoport honlapján. 
Csizmás Jenő Baja. 
Tel: 20/332-3959

***
Dúcváltozás miatt 20 db beröptetett 
galamb eladó. 30/542-8498
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az október  

hónapban született 
sporttársainkat

A21 Máté András 94
C12 Barna Jenő 92
R02 id. Kabai Gábor 91
Z16 Bukta István 83
N17 Czinege Albert 80
Z24 dr. Ramocsa Manasszes 80
L03 Császár János 79
N16 Sallay Gábor 79
U02 Dudás József 78
R01 dr. Maródi Antal 78
N16 Hajda Dezső 77
R01 Pásztor Róbert 77
A45 Szabó Károly 77
C07 Tücsök Ferenc 77
A56 Bánfalvi János 76
R08 Bárány Endre 76
P19 Elek Zoltán 76
V05 Nagy Gyula 76
R05 Bárdi Imre 75
T04 Fábián Béla 75
R30 Lajtos Géza 75
S16 Ménes Attila 75
U18 Török Ferenc 75
G02 Erdök János 74
B03 Liszkai Imre 74
T01 Márföldi András 74
A48 Skribek László 74
G02 Bozóki József 73
F22 Dr. Hegyi Ferenc 73
A12 Kancsár József 73
F01 Molnár Imre 73
S07 Pásti Lajos 73
A48 Rábai Imre 73
A24 Vécsi Mihály 73

F24 Viglidán György 73
Z16 Bujdosó Jenő 72
R14 Demeter József 72
Y12 Eichinger Nándor 72
F10 Rebenek Imre 72
Y14 Ruzsás Kálmán 72
Z36 Simon Géza 72
G10 Boda János 71
M02 Lovag Nándor 71
N08 Mócza Sándor 71
B04 Pap István 71
E05 Rigó István 71
C08 Szabó Bálint 71
B04 Bajkay Károly 70
Z32 Boros Győző 70
F01 Kiss László 70
B06 Koncsek Ferenc 70
Y01 Kővári József 70
C18 Malasits Gyula 70
T16 Mándoki János 70
K07 Szabó Mihály 70
F13 Sziládi Dezső 70
Y01 Balassa Lajos 65
F30 Bors László 65
D17 Flaskár Ferenc 65
R10 Gazdag Béla 65
F03 Gröschl Ferenc 65
R29 Kemecsi Sámuel 65
C18 Kuti László 65
A63 Lótos János 65
K07 Ondrusek István 65
R10 Polgár János 65
L01 Rumbach Tibor 65
A57 Száraz György 65

T04 Szilágyi Miklós 65
A02 Takács György 65
G19 Tóth Ferenc 65
Y05 Bors Ferenc 60
F21 Dubi Imre 60
Z38 Földesi András 60
A48 Hackl József 60
F04 dr. Hansági Károly 60
E03 Kiss László 60
A03 Németh István 60
N07 Rokolya Dezső 60
Z31 Siomos András 60
Z34 Zsiga Gábor 60
T02 Boda Imre 55
Y10 Csörnyi Ferenc 55
C07 Farda József 55
C08 Horváth László 55
Z30 Koncz Márton 55
Z26 Lipták Ferenc 55
N02 Markó Antal 55
E03 Mészáros László 55
S05 Nagy János 55
A37 Nagy Zoltán 55
A40 Pervai László 55
E02 Rása Gyula 55
A60 Sponga Károly 55
A60 Takács Ferenc 55
E02 Oláh Gyula 50
N05 Szalai Károly 50
B19 Tajti Tibor 50
U03 Tóth István 50
R06 Tóvizi István 50

Tartalom
Az óvodától a galambszenvedélyig . 1

Aki nem halad az idővel... . . . . . . . 2

Már most gondoljunk... . . . . . . . . . 4

Az ünnepelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Im memoriam – Katowice. . . . . . . . 8

45 év a postagalambok árnyékában 9

Kérdések Alfred Bergerhez . . . . . . 10

Aktuális vélemény . . . . . . . . . . . . 11

Egy aktuális interjú… . . . . . . . . . . 12

Herpesz, a lappangó vírus. . . . . . . 13

Bajnokok 5. Kiállítása Szlovákiában 14

Születésnaposaink . . . . . . . . . . . . 16

Lakossági
hirdetés

Guba József 63 éve űzi sikerrel, szeretet-
tel, elhivatottsággal ezt a sportot. 

Az R-03-as egyesületben több, mint 30 
éven át töltött be vezetői posztot (elnök, 
titkár). Számos rangos bel- és külföldi ver-
senyről érkeztek haza győztesen galambjai, 
melyet oklevelek és serlegek sokasága bizo-
nyít. Jelenleg is aktív versenyzője az egye-
sületnek. 

90. születésnapja alkalmából szeretettel 
köszöntik gyermekei, unokái, dédunokái.








