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Minden és még valami! – kérdések és válaszok
Sokszor érkezik felém különféle galamb-

kedvelőktől ugyanaz a kérdés, melyek többé-
kevésbé ugyanazon problémákat is érintik. 
Gyakran van szó a galambokról, a takar-
mányukról, a versenyeztetésükről és így to-
vább, ám gyakran olyan dolgokról is, mint a 
galambok beszerzése, vásárlása, árverések. 
Szó esik azonban a táplálék-kiegészítőkről és 
mindenekelőtt a sajt és a földimogyoró keve-
rékéről is. Tudomáson szerint Koopman volt 
az első olyan elkötelezett sportbarát, aki egy 
sajtból, földimogyoróból és birkafaggyúból 
álló keverékkel egészítette ki a táplálékot, 
mellyel a versenyzőket így teljes mértékben 
ellátta, ám mindenekelőtt azon állatokat, 
melyeket kezdetben egynapos hosszú távra, 
majd később nagyobb távolságok megtételé-
re indítottak el. 

A fentiek egy részét mi magunk is átvettük, 
alkalmaztuk, mi azonban sajtot, földimogyo-
rót és tojásfehérjét vagy kendermagot adunk. 
A sajt fiatalon érlelt, így ugyanis annak dará-
lásakor, reszelésekor nem keletkeznek fürtök, 
csomók. A földimogyorót szintén ledaráljuk; 
egyes tenyésztők a mogyorót néhány másod-
percre a mikrohullámú sütőbe teszik, meg-
előzve annak megrothadását, megromlását.

A mikrohullámú sütő azonban a pe-
nészesedéssel szemben, nem pedig a mo-
gyorók megromlásával, megrohadásával 
szemben nyújt segítséget. 

A romlott mogyorók rendkívüli módon ká-
rosak, mérgezőek a galambokra nézve, mivel 
ezek táplálékként való adása nagyon gyorsan 
kihat az egészségre, valamint elkerülhetet-
lenül a versenyek sikerességére is. Ebből a 
keverékből nagyjából egy teáskanálnyit ad-
junk galambjainknak, a hét elején három rész 
sajtot és három rész mogyorót, a hét második 
felében négy rész mogyorót és két rész sajtot, 
az utolsó napon pedig öt rész mogyorót és 
öt rész kendert. Azért fontos ezt így csinál-
nunk, mert a fehérjék az izomzat megfelelő 
regenerációjáról gondoskodnak, míg a zsírok 
táplálják azokat. 

Mindeközben ezen egésznek, a földimo-
gyorónak, sajtnak és a birkafaggyúnak, biz-
tos és tiszta elegyét kaphatjuk meg. Amikor 
az ember egy adott, meghatározott sziszté-
mával kezd, később is ki kell tartani mellet-
te, még ha a folyamat kezdete maga nem is 
zajlik túl jól.  

Igen gyakran feltett kérdés vonatkozik a 
tréningekre, s tulajdonképpen az első kérdés-
sel kapcsolatban kell valamit tennünk.

Mi magunk meg vagyunk arról győződ-
ve, hogy a tréningek hasznot hoznak, ám 
ehhez a galambokat is megfelelően, jól kell 
tréningeznünk, edzenünk. A dúc körül mo-
noton köröket tenni, valamint alkalmanként 
a landolás próbálgatása aligha bír bármiféle 
értelemmel. Mindenki jól tudja, mire gondo-
lok ezzel, hiszen gyakran jelennek meg ezzel 
kapcsolatban írások, s az embernek ezen van 
is mit javítania. Ehhez gyakran egy kény-
szer, vagy a fent leírt keverék adása, hogy az 
edzést működésbe hozzuk, már kielégítőnek 
bizonyul. Emellett természetesen az egészség 
megőrzése is nagyon fontos. Tulajdonképpen 
az volna jó, ha a galambok magukat is jól 
megedzenék, amire nagyjából napi egy órá-
nak elegendőnek kellene lennie. 

Azt állítják, hogy a megfelelően treníro-
zott galambok jól teljesítenek az edzése-
ken, s a megfigyelések szerint mindez egy-
ben formájuk, fittségük mutatója is.

Ennek a teljesen ellenkezője is igaz, vagyis 
amikor a madarak haboznak, tétováznak, 
vagy amikor a földre ülnek és csipegetnek 
stb. Ilyenkor nem érdeklődnek, alulmotivál-
tak. Ekkor nem hajtja őket semmilyen ösztön, 
igyekezet és nincs bennük izgalom, feszültség 
sem. Ez mindig a rossz, helytelen és elégtelen 
forma, fittség egy jelének tekinthető.

A fajtának megfelelő tréningezés mindig 
jó. Ennek abszolút nem kell többnek lennie, 
mint 30 km, s ezt akár a hét közepén az edzés 
helyett a ház közelében is megtehetjük. A hí-
meket és a tojókat közösen engedjük fel, egy 
órán át hagyjuk őket együtt repülni, majd a 
beülésnél a párokat elkülönítjük, hogy azok 
ne láthassák egymást. Ezt nagyjából minden 
második héten, a valamelyest nehezebb repü-
lések során ismételhetjük meg (a ketrecben 
töltött két éjszakával). 

Fiatal madarak megbetegedései
A fiatalabb madarak a vírusokkal és bak-

tériumokkal szemben mindig csekélyebb 
fajta ellenállást mutatnak. Így tehát rengeteg 
kérdés merül fel a fiatal madarakat gyakran 
sújtó betegségekkel kapcsolatban. Szeret-
ném azonban megjegyezni, hogy jómagam 
nem vagyok orvos. Az utóbbi időben nagyon 
sok kérdés érkezett hozzánk a fiatal állatokat 
érintő betegségekkel kapcsolatban, mivel a 
madarak ezeknél a megbetegedéseknél alig 
reagáltak a gyógyszeres kezelésekre. 

Ezt mi magunk is végigcsináltuk, amikor 
Kínába küldtünk galambokat. Köztük volt 
egy olyan állatocska, mely nem a mieink 
közül származott. Amikor ez hozzánk került, 
már felmerült bennünk a kétely. A madárka 
ugyanis már a galambdúcban ült és remegett, 
vacogott. Amint ez később megmutatkozott, 
hatalmas hiba volt részünkről, hogy galamb-
jainkat nem oltottuk be. Körülbelül 8 évvel 
ezelőtt az a hatás, melyet az oltás az adeno-
vírusra nézve, vagy ahogyan ezt a betegséget 
hívni szeretjük fejt ki, nemcsak akkoriban 
nem volt ismert, hanem még jelenleg sem 
az. Ezen felül a Kínába megérkező madarak 
halálos betegek voltak és egyáltalán nem re-
agáltak a különféle gyógyszerekre. Az ered-
mény: a madarak 60% elpusztult. 

Ezen tapasztalatok arra tanítottak minket, 
hogy a már 5-6 héttel a paramyxo-vírus előtt 
oltanunk kell, s nem is voltak aztán fiatalon 
elpusztuló madaraink. 

Most, évekkel később egyre gyakrabban 
hallani járványokról, melyek sok fiatal ga-
lamb halálához vezetnek, mindenekelőtt 
Hollandiában és Belgiumban. Az állatorvo- 
sok igen sokat tudnának erről mesélni. 

Úgy tűnik, hogy ez a fiatal madarak kö-
rében egyre nagyobb problémaként jelenik 
meg. Kérdéses, hogy egyáltalán mely egye-
dek maradnak fenn a későbbi időkre, hiszen 
többnyire ezek elvésznek a különféle csapá-
soktól, és a tréningeknél vagy a versenyek 
során eltévednek. 

Az ember ettől könnyen elbátortalanodhat-
na, vagy ahogy az egyik mesterem mondta: 
„az idős madarak versenyének szépségét a 
fiatal madarak egyike ejti zsákmányul”.

Mégis mindenekelőtt ami a tenyésztőt 
és a nevelést illeti, nem szabad elfelejteni 
azonban azt a sok extrát, különleges tö-
rődést, amit ez idő alatt a madarainkba 
„gyömöszöltünk”.

Néha elmegyek egy gazdához, akinek az 
udvara körül még egy pár madár repked. 
Amikor aztán látom, hogy ott milyen szépen 
fekszenek a madarak, díszes ürülékkel, csak 
csirke takarmánnyal és tojáshéjakkal, olyan-
kor mindig azt kérdezem magamtól, hogy va-
lóban jól csináljuk-e, hogy madarainkat meg-
bízhatatlan táplálék-kiegészítőkkel etetjük? 

Megerősödött bennem a kétség, amikor egy 
nagymesterrel és fiatalgalamb-specialistával 
beszéltem. Aki összehasonlítva velünk egy 
igen lusta, lassú és a szó jó értelmében egy 
közömbös, közönyös galambkedvelő. Egy ga-
lambkedvelő, aki meghatározott pontokban, 
kérdésekben nem éppen a megszokott módon 
viselkedik és nem csinál a dolgokból problé-
mát. Ennek ellenére ő alig veszít el néhány fi-
atal madarat; sem a háznál, sem a betanításnál, 
sem pedig a repülések során. 

Ezen kívül az ember sok nyűgtől megkímél-
heti magát, ha a táplálék szegényes, szűkös. A 
fiatalok, akiket a tréningek során küldenek, min-
dig unatkoznak, izmaikban ernyedtséget érez-
nek, s hamar túlsúlyosakká válnak. Nincs ben-
nük semmi izgalom, feszültség. Ők a ház körül 
sem edzenek, teljesítenek jól. Az etetés egy jó 
fokmérője; pontosan akkor kell abbahagyni azt, 
amikor az egyes madarak inni mennek. Koráb-
ban ezt mindenki tudta, de manapság már alig 
beszélnek erről. Fontos a táplálék mennyiségére 
ügyelni, mennyi van abból még a tálban, amikor 
az első galambok inni mennek és normális kö-
rülmények között mi az, amit még megesznek. 

Szellőztetés
A szellőztetés sok tenyésztő számára egy ne-

héz dolog, mely különböző kérdéseknél, melye-
ket évente feltesznek nekem, előjön, felbukkan, 
mihelyt az idény, a szezon nem megy olyan jól. 

Személy szerint úgy gondolom, hogy ebből 
a dologból sokszor túlságosan nagy problémát 
csinálnak. Az embernek ezt egyszerűen kell 
kezelnie. Vegyük például azt, amikor az ember 
a szellőztetést minimumra állíthatja (akkor, ha 
kevesebb galamb van a dúcban). A komplexebb 
rendszerek, mint a nyitott ablakok, a tömött, zsú-
folt csúsztatók stb. gyakran alig hoznak sikert. 

Megfelelően kell arról gondoskodni, hogy a 
friss levegő ne közvetlenül a dúcba jusson be. 
Egy nyitott szegély, perem az előtér és a tető-
tér első sora között, azzal a céllal, hogy megál-
lítsuk a szelet, gyakran elég is. A választófalak 
felállítása egészen a tetőig szintén segíthet. 
Így elkerülhetjük a huzat kialakulását. 

Csak igazán meleg idő esetén engedjük 
meg, hogy zsúfoltak legyenek a tolók, csúsz-
tatók és az ablakok nyitva legyenek a hordá-
val. A hordák helyett az ember fehér lepedőt 
is használhat, és ezeket az ablaknyílásokhoz 
feszítheti ki. Gyakran láthat az ember a szel-
lőző mellett a mennyezetben az ablakok alatt 
a szellőztető-csúszkákat az előtérben. Ezek-
nek semmi hasznát nem látom, és teljesen fö-
löslegesnek is tartom őket. Sajnos, ami még 
ennél is rosszabb, hogy valójában inkább 
rosszat tesznek, mintsem jót. Amikor ez nem 
működik és az embernek ilyesféle szellőzte-
tése van, meg kell azt változtatni vagy még 
jobb, ha az ember egészen zsúfolttá teszi. 
Megéri a próbát, biztos vagyok benne!

Szerző: Co Verbree
Fordította: Nagy Nikolett
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58. ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS 
Hungexpo Budapesti Vásárközpont - 2014. január 04.  
A Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezésében

- Országos kiállításon csak országos bírálói minősítéssel lehet bírálni, a Bíráló Bizottság javaslata alapján
- Országos kiállításon csak a nevezett galambokról kérünk gépi feldolgozást 2012-2013. évi eredmények alapján.
- Egy galamb csak egy kategóriában nevezhető!
- Kiállítási sport kategóriák szerint 2-2 galamb tagszövetségenként vehet részt (A, B, C, D, E, F, G, H). A 8 sportkategóriában abban az eset-

ben lehet több galambot nevezni, ha valamelyik kategória két-két galambja nincs értékelhető helyen. Tehát összesen 16 db galamb nevezhető 
tetszés szerint.

Standard kategóriában tagszövetségenként 5 hím + 5 tojó vehet részt, + 1 db életteljesítményes galambot nevezhet a Tagszövetség. Összesen 
27 db galamb vehet részt tagszövetségenként az országos kiállításon.

- Az új típusú Állatorvosi bizonyítványt belföldi élőállat szállításhoz és a galambok oltási naplóját mellékelni kell.
- Számolási képlet:    elért helyezés x 1000

  k=------------------------------------------
       indított galamblétszám (max 5000)

(kivéve az E kategória ott az 5000 galambos korlát nélkül lesz az értékelés.)

Sportkategória 2012-2013. évi eredmények alapján
Kategória Távolság (km) Versenyek 

száma
Indított ga-

lambok száma
Indult ver-

senyző tagok
Összes 
díjkm.

Díjlista %

A 100-400 km 10 250 20 1.500
B 300-600 km 8 250 20 2.800
C 500 km fölött 6 150 20 3.300 20
D 100-400 km

300-600 km
500 km fölött

        3-5
11    2-6
        1-3

250
250
150

20
20
20

3.500

E 700 km fölött 4 (2 év) 250 50

Javasoljuk a Tagszövetségek vezetőinek, hogy kiállításaikat november - december hónapokban szervezzék meg. Bírálókat a területi
megbízottaktól kérjen valamennyi tagszövetség csak a vizsgázott, minősítéssel rendelkező bírálók közül.

A határidőn túl leadott nevezések csak bemutató jelleggel vehetnek részt a kiállításon.
A nevezéseket 2013. december 20-án 17 óráig kérjük számítógépes feldolgozással vagy postán levélben az alábbi címre:

Magyar Postagalamb Sportszövetség 1076. Budapest, Verseny u 14. 
Tel: 06-1-3424-522; Fax: 06-1-3424-364

E-mail: info@postagalamb.hu

Standard kategória
Galambok legki-

sebb száma
A résztvevő 

galambtenyésztők 
legkisebb száma

Min. versenytáv 
versenyenként

Díjlista Összkilométer / díj - 70% - 30 %
HÍMEK TOJÓK

2012              2013 2012              2013
150 20 100 km 20 % 2500 KM 2000 KM

Életteljesítmény: 15.000 km felett, 2013-ban legalább egy helyezés

Nevezés 1 év értékeléséhez

Kategória Távolság 
(km)

Versenyek 
száma

Indított 
galambok 

száma

Indult ver-
senyző tagok

Összes díj 
km Díjlista %

F
fiatalok 100 km felett 3 250 20 300

20G
egyévesek 100 km felett 5 250 20 500

H
öregek 300 km felett 6 250 20 1800
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STANDARD KRITÉRIUMOK
Pontozás:
1. Általános benyomás
    fej, szem, megnyilvánulás (kondíció)

8 8,25 8,50 8,75 9

2. Általános csontozat, szegycsont 8 8,25 8,50 8,75 9
3. A hát, a farok formája és kötése 17 17,25 17,50 17,75 18 18,25 18,50 18,75 19
4. Az izomzat egészének egyensúlya,     
    harmóniája

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

5. Szárnyak formája, a tollazat  
    minősége

27 27,25 27,50 27,75 28 28,25 28,50 28,75 29

90 95

KIÁLLÍTÁS HELYSZÍNE:
Hungexpo Budapesti Vásárközpont – 1101 Budapest, Albertirsai út. 10.

- Holtverseny esetén követendő lépések:
 I. Az EGYÉNI versenyben:

1.   A 3., 4., 5. pontokat összeadják és a legmagasabb
      összeg adja az első helyezést
2.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely az 5. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
3.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 4. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
4.   Azt a galambot teszik meg elsőnek, amely a 3. 
      pozícióban a legtöbb pontot kapta
5.   A bíró a saját értékelése alapján dönt.

II. A SZÖVETSÉGI KIÁLLÍTÁSI értékelés:
- Standard 5 HÍM és 5 TOJÓ egyéni helyezéseik alapján számoljuk 
a Tagszövetségek sorrendjét.
- Sport az 1-3. helyezettek összesítésével

- BÍRÁK: 5 bíró a HÍMEKNÉL
   5 bíró a TOJÓKNÁL

KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA
2014. január 03. péntek
14.00-16.00 Galambok átvétele

17.00 Galambok bírálata

08.00-16.00 Standok bepakolása

2014. január 04. szombat
08.00 Kiállítás nyitása

10.00 Ünnepélyes megnyitó

13.00 Kiállítás díjainak átadása

14.00 Tombola

19.00 Kiállítás zárása, galambok kiadása igény szerint

20.00 Díjkiosztó ünnepség, vacsora (Hungexpo K-IV 
Csarnokban)

2014. január 05. vasárnap
08.00-10.00 Galambok kiadása igény szerint

08.00-12.00 Kiállítás lebontása, elpakolás

A kiállításra hozott galambokért a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség 25.000,- Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi megha-
talmazással rendelkezők részére történik. A galambok leadása 2 
napnál nem régebbi, új típusú állatorvosi igazolással lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a nevezett galambot nem 
állítja ki és nem tudja igazolni a távolmaradást – az 2 
évig nem állíthat ki galambot Országos Kiállításon!

A parkolóban és az utcán galambok árusítása TILOS!
A Hungexpo csarnokon kívül mind a parkolóban mind annak 

környékén, mind az utcán galamb eladása, és galamb 
gyógyászati készítmények árusítása hatóságilag TILOS!
A Magyar Postagalamb Sportszövetség csak a Hungexpo

csarnokban lévő rendezvényért vállal felelőséget.

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 25.000,- Ft
Befizetési határidő: 2013. december 20.

Árak:
Stand (min. 2x2 m2)   10.000.- Ft / m2

Galambárusító hely (1 asztal, 3 ketrec, 1 belépő): 10.000.- Ft
(További ketrec rendelés     1000.- Ft / férőhely)
Belépőjegy:     2.000.- Ft
(62-70 év közöttiek 50% kedvezmény,
hölgyeknek, 14 éven aluli fiataloknak és 70 év felettieknek ingyen!)
Évkönyv:      2.500,- Ft
Tombolajegy:         200.- Ft
Vacsorajegy a Szövetségben, csak előrendeléssel igényelhető a 
korlátozott férőhely miatt:     5.000,- Ft

Kiállítási árusítóhelyek és árusító ketrecek bérlése 2013. decem-
ber 01-ig a következő címen lehetséges (az ezután beérkezett meg-
rendelések esetén 20% felárat számítunk fel.):

Magyar Postagalamb Sportszövetségben
Cím: 1076. Budapest, Verseny u. 14.

Tel: 06-1-3424-522; fax: 06-1-3424-364
E-mail: info@postagalamb.hu

December 10. után nem áll módunkban jelentkezéseket elfogadni.

133/2007. (VI.13.) Kormányrendelet az üzletek működési rendjé-
ről, valamit az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevé-

kenység végzésének feltételéről szóló törvényrendelet
210/2009 (IX.29.) Kormányrendelet A kereskedelmi tevékenység 

végzésének feltételéről

Szálláslehetőség (rendelés): Expo Congress Hotel
1101 Budapest, Expo tér 2.

Tel: 1/263-6800
info@expohotelbudapest.com, www.expohotelbudapest.com

Díjkiosztó vacsora 2014. január 04. (szombat) 20.00 óra

Olimpiai versenyek díjainak átadása, 
Magyar Nemzeti Bajnokság és 

Nemzeti Versenyek Magdeburg, Katowice 
díjainak átadása (1-3)

A Tagszövetségek a saját kiállításaikat 2013. december 16-ig 
rendezzék meg !

Hegedűs István, a Bíráló testület elnöke, Molnár Mihály alelnök



4 2013. november

Herbert Wieden, Solingen 
Az elveszett kincsek vadásza vagy a „Horemans-ok” örököse
Herbert Wieden már a német Postaga-

lambsport legnagyobbjai közé tartozik. 
Nagy, mert galambjai mindenhol jól re-
pülnek. Nagy, mert ő maga is mindig jól 
versenyez. Nagy, mert alapelveihez hű ma-
radt, mindenekelőtt saját vonalához. Ezek a 
Horemans-galambok, melyek vére még ma is 
a Wieden-galambokban csörgedez.

Elfie Schmölz

Herbert Wieden 52 generációra tudja 
visszavezetni galambjait.

Az első generáció, amiket 1958-ban kapott 
Paul Horemanstól, Gummarus apjától, 8 na-
pos fiókák voltak. Ezeket magának kellett fel-
nevelni. Paulnak volt egy galambja, a „75”-
ös, ami Herbert Wiedennek felettébb tetszett, 
ezért kapott belőle egy tojást. Ebből kelt egy 
világos kovácsolt hím. A következő évben ez 
a hím a „B 163”-as fakó tojóval került párba 
és így együtt költötték a „Dicke Rote”-t. Ez 
a hím hozzákerült a „184”-es Paul Horemans 
tojóhoz és így együtt sorozatban költötték 
az Ászokat. Ezek közül talán a legismertebb 
volt a „833”-as, ami a B „532”-vel párba 
téve az „Arany Tenyészpár” néven vonult be 
a postagalambászat történelmébe. Ez a pár 
hozta többek között, a „397”-et, ami rögtön 
a tenyészdúcba került és a pompás „154”-et, 
ami egy időben Németország egyik legjobb 
tenyészhímje volt. A „154”-es összekerült 
egy Desmet–Matthijs tojóval a Ganaaiden 
vonalból és abból kelt a „950”-es. A Wieden 
galambok ismerői be tudják sorolni  ezeket a 
galambokat az őket megillető helyre.

A DV 0480-80-154-es kk hím vére még 
sok kiváló teljesítményű galambban csör-
gedez ma is.

Az első pillanattól kezdve meg voltam 
arról győződve, hogy ennek egy szuper 
tenyészhímnek kell lenni. Egyébként, ez 
egy téli fióka volt. Már éves korában adott 
egy olyan fiatalt, mint a 483-as, ami a Por-
tói Olimpián képviselte Németországot, 
egy lánya a Zwieseli Röpcsoportban Franz 
Berndlnél költött egy hímet, amely Németor-
szág 1. Ász hímje lett.

Az „Izomemberek” Solingenből
Évtizedek óta dél-keleti irányból röpte-

tünk. Itt egész más galambok keletkeznek, 
mint ahol mindig nyugati, vagy dél-nyugati 
irányból versenyeznek. Ebben rejlik a prob-
léma, ha hirtelen irányváltás történik.

Nemrégen ezt mondta Dr. Sudhoff egy fó-
rumon: „Hasonlítsuk össze galambjainkat a 
Forma 1-el. Oda éveken keresztül a leggyor-
sabb Mercedeseket kreáltuk, és most hirtelen 
ezzel akarnak fényleni a Rally Dakaron. Ez 
nem működik.” Nos, ilyen keményen talán 
nem fejezném ki magam, de sok igazság van 
benne.

Miért? A galambok talán az iránynak 
megfelelő anatómiai jelekkel rendelkez-
nek?

Igen, természetesen! Egy galamb, ame-
lyik nyugati, dél-nyugati irányból évekig, 
vagy évtizedekig automatikusan szelek-
tálódik annak hosszabb lesz a felkarja, tö-
mörebb, hosszabb lesz a szárnya, szélesebb 
a tolla, kisebb lesz a ventiláció és a szárny 
’hordfelületként’ szolgál. Teljesen más lesz 
az izomzata, mint annak a galambnak, ame-
lyik éveken keresztül a dél, dél-keleti irányt 
repüli.

Ezeknél nagyobb a decalage, ami alatt azt 
értjük, hogy a másodrendű evező az elsőhöz 
képest hátralép, rövidebb lesz az elsőnél. 
Egyes esetekben ez elérheti az 1 centimétert 
is. Normális esetben tehát ennek megfelelően 
rövidebb is a hátsószárny.

Önök kezdettől fogva dél-kelet irány-
ból versenyeznek és végig hű maradt a 
Horemansaihoz…

…igen, a Horemansok nélkül ez nem 
megy és nélkülük problémáim lettek 
volna. A közelmúltban hoztam magam-
nak Prange-galambokat (Herman Wolter 
dúcából), melyeket a Beumer/Sandbote 
dúcból és Koopmanéktól szerzett be. 
Schellenseket is kereszteztem be és Ászo-
kat neveltem belőlük. A Horemannsokkal 
való keresztezés nélkül lehet, hogy ezek a 
galambok még gyorsabbak lettek volna, de 
valószínű már nem lennének. Szükségem 
van a saját „izomembereimre”, kikeresem 
a dúcból mindig azokat a galambokat, 
melyek a legalkalmasabbak a délnyugati 
irányra.

Az erősítések kiválasztásához „jó keze” 
van…

Igen, azt mondják. Mindig a megérzéseim-
re hagyatkozok. Ha egy dúcban vagyok, nem 
veszek a kezembe egy-egy galambot, hanem 
az egészet áttekintem. Mindenekelőtt a szem 
érdekel, a kifejezés, a testtartás és természe-
tesen a tollazat.

Nálam nagyon fontos, ahogy egy galamb 
rám néz. Egy makacsságot akarok látni, egy 
harckészséget. Egy galamb bármilyen ked-
vesen, bájosan néz rám, az engem nem érde-
kel. A szelíd tekintet egyébként tipikus jele 
a rokontenyésztésnek. Ez lehet egy nagyon 
jó galamb a tenyésztéshez, de tapasztalatom 
szerint a versenyzéshez nem.

Amikor a szemmel végzek, kezembe ve-
szem a galambot. Itt már kevés megy keresz-
tül. A Standard által meghatározott szépség 
nálam nem játszik szerepet. A medence le-
gyen zárt. A hát? Az is fontos, de egy ver-
senygalambnál nem annyira meghatározó. 
Természetesen, ha egy galambot kézbe ve-
szünk a farok ne menjen felfelé.

Tehát minden galambot megröptet, amit 
erősítésnek hoz be?

Igen, régebben a behozott galambot a 
volierbe tettem. Sajnos legalább két évig kell 
belőle tenyészteni, hogy valamit megtudhas-
sunk róla. Ez viszont növeli az állományt. 
Ezért most már bekerülnek a fiatalok dúcába 
és velük együtt kell bizonyítaniuk.

Tenyésztés
Csak kevés pár marad együtt, de azok sem 

állandóra. A bevált párok az első költésben 
másik partnert kapnak, és a tojások át lesznek 
helyezve. A második költésre visszakapják az 
eredeti párjukat.

Május végén ismét átpárosítok és azokból 
választok magamnak a tenyészdúcba fiata-
lokat. Szívesen használom a nyári fiatalokat 
a tenyészdúcba. Persze perfektül kell kinéz-
niük és mindig vonaltenyésztésből származ-
nak. Szívesen választom a szuper hímek tojó 
lányait és a kiválóan repülő tojók fiait.

Ha a galambok jó kondícióban vannak, a 
párosítás előtt nem szükséges vitamint adni, 
fontos viszont az ásványi anyag és természe-
tesen a jó keverék.

Amennyiben valaki téli tenyésztést folytat, 
mivel a napok akkor még rövidebbek, nem 
árt megvilágítást alkalmazni. Én megvilágí-
tást csak a tenyészgalamboknál alkalmazok, 
a versenyzőknél semmi esetre sem mivel a 
fény támogatja a vedlést és a versenygalam-
boknál egy korai vedlés nem kívánatos.

Ha egy jó tenyésztő a következő kérdést 
veti fel „a forma üti a klasszist”…

…akkor felvetődik automatikusan a kö-
vetkező kérdés: Mit ért forma alatt? Ugyanis 
Herbert Wieden a forma alatt egyértelműen 
az egészséget érti. Véleménye szerint ezen 
múlik a siker, vagy a sikertelenség.

Maga a legjobb galamb is késve fog érkez-
ni, ha nem egészséges. Egészség nélkül nincs 
forma, és forma nélkül nincsenek díjak.

Mit kell tehát tenni…?
Az év elején el kell készíteni egy egész-

ségügyi képet a galambokról. El kell vinni 
3-4 galambot egy, a postagalambokra spe-
cializálódott állatorvoshoz. Ha egy galamb-
nak sprőd a tollazata, híg a széklete, és/vagy 
fénytelen a szeme, amelyiket kiverik a fész-
kéből, feltétlen vigyük magunkkal. A vizsgá-
lat előtt semmilyen kezelést, kúrát ne adjunk 
a galamboknak, mert az önbecsapás lenne. 
Korábban a versenyek alatt négyhetenként 
adtam valamit trichomonas ellen. A 2008-as 
szezonban viszont nem adtam, mert a galam-
bokban nem volt trichomonas. Ezért elég ab-
szurd lett volna gyógyszert adagolni, holott 
a galamboknak erre nem volt szükségük. Az 
egész szezonban nem adtam gyógyszert és 
rendkívül jól versenyeztem.
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A galambok egészségesek voltak, a kö-
vetkező években is valószínűleg így fogom 
csinálni.

Titkos szerek…?
Az a híresztelés, hogy ilyen van, keményen 

tartja magát. De legyünk őszinték, ha valakinek 
ilyen lenne akkor ő lenne a császár, és élete vé-
géig sikeres maradna. Azonban a valóság más-
képp néz ki. A galambászcsillag egyszer fenn 
van, egyszer lenn. Csak nagyon kevesen tudják 
magukat sok évig a legjobbak között tartani. 
Valamennyien keresők, kutatók vagyunk.

A vitaminok tekintetében sokkal kisebb 
az igény, mint ahogy azt gondoljuk. Én csak 
kedden adok Enzym-Hefe-t és a kosarazás 
napján egy kevés B-vitamint.

A nyugalmi időben hetente többször is 
kapnak galambjaim salátát a volierbe. Ezzel 
kapnak egy természetes vitamint, de van egy 
nagyon jó mellékhatása, a galambok elfoglal-
ják magukat.

A 2008-as sikerek…?
A nagyszerű siker ebben a szezonban szá-

momra teljesen meglepő volt. Ebben az év-
ben csaknem évesekkel versenyeztem, mert 
sajnos a 2007-es évben, az utolsó versenyen 
a legjobb versenygalambjaimat elveszítet-
tem és a megmaradt legjobb két galambot 
betettem a tenyészdúcba. Azok a galambok, 
melyekkel 2008-ban a starthoz álltam, tulaj-
donképpen háromnegyed évesek voltak, a 
maradó többi pedig demoralizált és testileg is 
hagyott rajtuk nyomot az utolsó verseny. És 
mit kell mondanom? Kimagaslóan ment min-
den. 2008-ból minden jó galamb megmaradt, 
amikre alapoznom kell, így az éveseket 600 
km fölé nem kell küldenem, otthon marad-
nak, nem kell pontot szerezniük.

Tulajdonképpen miért maradnak otthon 
az évesek? Nekem az a véleményem, hogy 
jól kondicionált évesek 600 km-en felül is 
pakolhatók…

Igen, Önöknél, mert Önök tisztán nyugati 
irányba repülnek, ott nyugodtan pakolhatóak 
600-ra, sőt még feljebb is, mert legtöbbször 
nyugati szél fúj, ami a galamboknak hátszelet 
jelent. Tehát azok a galambok, melyek a nyu-
gati irányt repülik, könnyedén szállnak 80 
km-es átlagsebességet és 7-8 óra alatt otthon 
vannak. Hiszen azt tudjuk, hogy az évesek 
teljes erőből repülnek. De mi az ami gyakran 
megtörténik keleti vagy nyugati irányból? 
Amikor az erő elfogy még nincsenek otthon. 
És ha nincs erő, nincs tájékozódás sem. Ezt 
tehát én nem reszkírozom meg. Egy 300 km-
es úton, ha az 7 óráig tart, jobban elfáradnak, 
jobban megerőltetik magukat, mint egy hat-
százason, ami ugyanúgy 7 óráig tart. A ga-
lamboknál nem a kilométer számít, hanem a 
repülés időtartama.

Sokan nem tudják, hogy Herbert Wieden 
nem csak a Horemans - kincset mentette meg, 
hanem egy ősi hazai tyúkfajtát a fekete-fehér 
foltos hegyi tyúkot is, melyekkel a kiállításo-
kon bajnokságokat is nyert.

Magyarországra is kerültek Horemans 
vérű galambok Herbert Wiedentől és nálunk 
is kiválóan szerepeltek. Csaknem minden, 
a hazánkba került nyugat-európai galamb-
bal jól keresztezhető, programjainkhoz jól 
alkalmazkodik, mint ezt a közülük mint-
egy 20 év alatt kikerült Olimpiai galambok, 
championok és egyéb nagyteljesítményű 
galambok bizonyították. Piet de Weerd köny-
vében azt írta, hogy a Horemansok a maga 
idejükben a világ legjobb galambjai voltak. 
Ez nálunk is megjelent a Szaklapban, egy 6 
részes riport fordításában.

A Magyarországra került Wieden-
Horemansokrról csak a teljesség igénye 
nélkül. Debrecenben a Gőz-Pikó páros és az 
azóta elhunyt Barcza Béla volt velük eredmé-
nyes, de a Hajdúböszörményi Szabó Sándor 
is nagyon értékes Wieden állománnyal ren-
delkezik. Tiszaújvárosban Szabó László állo-
mányának egy része szintén Wiedenekre épül 
és igazán jó eredményekkel is dicsekedhet. 
Balatonkilitin Pataki Dénes, Adán Petrics 
Sándor tenyészti sikeresen a Wiedeneket.

Salgótarjánban Szlatincsán Gyula orszá-
gosan is elismert állománya szintén csaknem 
teljesen Wieden galambokra épült és sorra 
nyerte a Nemzeti Bajnokság, a Magyar Kupa 
élhelyezéseit. Évekig volt a Tagszövetség 
élmezőnyébe. A Karancs tarszövetségben 
sokan versenyeztek és versenyeznek ma is 
a Wiedenekkel. A szécsényi Gyetvai István 
„Pubi” nevű hímje (95-8657 kkh) 3 évig az 
egyesület és a Kerület egyik legjobb galambja 
volt. Onnan a többszörös Tagszövetségi Baj-
nok Mészáros és fiai dúcba, majd Bartoli Ru-
dolfhoz Budapestre került. Utódjai a mai na-
pig jól teljesítenek a versenyeken. A Karancs 
Tagszövetség első Olimpiai galambja is 
Wieden volt. (154-es vonal – 95-8165 skh, 
Blackpool ’99). Sári Boldizsár Tagszövetségi 
Középtávú csapatbajnokságában szintén egy, 

a 154-es vonalból származó (93-6638 kkh) 
Wieden hím játszotta a főszerepet, kiemelke-
dő teljesítményével. Szegeden Varga Kázmér 
favorizálta a Wiedeneket és a tőle elkerült ga-
lambok is bizonyították képességeiket. Varga 
Kázmér a volt Jugoszláviából került Ma-
gyarországra, rajta keresztül ismertük meg a 
Tepavac Dusánt, aki elsőként hozott Szerbiá-
ba 8 db Wiedent és azokból 5 utód került ki 
az Olimpiára. Csak a Baseli Olimpián, ahol 
mi is kinn voltunk, 3 Tepavac-Wieden galam-
bot csodálhattunk meg.

Velenczei Béla a Karancs egyik legered-
ményesebb versenyzője is dédelget egy 
Wieden tojót a „Matadort”, mely a Wieden 
által nagyon megfontolt beszerzésekből, ne-
vezetesen a Schellens vonalból és a nagyon 
megválasztott Gaby Vandenabeele törzsből 
összegyúrt galambokból ered. Szinte minden 
„Velenczei” elképzelésben benne van és nagy 
hasznára van a tenyészdúcnak.

Herbert Wieden 80 éves. A 1990-es évek 
elején találkoztunk először és azóta nagyon 
sokszor voltam Solingenben, legtöbbször 
magyar galambászokkal. Malina Feri Gö-
döllőről, Szabó Sanyi Hajdúböszörményből, 
Kulcsár Lajos Debrecenből, Velenczei Béla, 
Máté Csaba, Mészáros Gábor Szécsényből, 
Berencsi István Járdánházáról, Belák Ottó 
Magyarnándorból, Tóth István Pétervásáráról, 
Dr. Rákosi György Rozsnyóról. Mindenki 
jó érzéssel, kellemes emlékekkel távozott 
Solingenből.

Kedves, őszinte ember, ismeri a határokat. 
Sok német galambász keresi fel, kéri tanácsait. 
Több mint 60 év az élvonalban, és most is, eb-
ben a korban. Sokak példaképe lehet „az elve-
szett kincsek vadásza” ahogy Elfie Schmölz, 
a riport készítője találóan elnevezte.

Ford.: Varga Antal
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11. Tagszövetség 2012–2013. évi Általános távú 
csapatbajnokai: Adrián Arnold és fia

Adrián Arnold és fia
9151 Lébény, Római út 10.

Mobil: 20/918-5222, 70/386-3275

Tavalyi évben ez a Hanságban lévő tör-
ténelmi falu két bajnokot adott a kerület-
nek, az ezt megelőző években középtávú és 
rövidtávú bajnokok váltogatták egymást. 
Méltán figyelt oda teljesítményükre a „szak-
ma”, hisz a kérdés felmerül, vajon a kedve-
ző földrajzi fekvésnek, a jó technológiának, 
vagy a jó galamboknak köszönhető-e ez a 
többi egyesülettől egészen kiemelkedő tel-
jesítmény? Rövid vizsgálódás a múltban és 
megállapítható, hogy ezek a feltételek mind 
adottak és a versenyzők keményen élnek is 
vele. A tavalyi év bajnokainak bemutatásán 
is megemlítettem, hogy a vetélytársak között, 
ellenére a kiélezett versenynek – valamiféle 
jó értelembe vett folyamatos kommunikáció 
és galambcsere egymás közt, jött létre, ami 
folyamatosan szinten tartja, illetve növeli az 
állományok minőségét.

Ezek után nagy várakozással látogattam 
meg Adrián Arnoldot és fiát, akikről az első 
pár mondat után megállapítható, hogy kitű-
nő párost alkotnak. Ízig-vérig galambászok, 
nyíltak és nem szépítgetnek semmit, sem a 
tenyésztés, sem a versenyzés területén, be-
vallva a kudarcokat is, amiből aztán levonva 
következtetéseket újabb módosításokat haj-
tanak végre. Az apa higgadtsága mellé sze-
rencsésen társul a fia agilitása és fiatal kora 
ellenére „pimasz” szakértelme egy jó adag 
veleszületett érzékkel társulva. 

- A tavalyi évben és az idén is megnyer-
tétek a tagszövetségi általános bajnoksá-
got. Az egyik év sikere követte a másikat, 
szerintetek minek köszönhető ez ebben a 
nehéz mezőnyben?

- Régebben is voltak biztató eredmények, 
kisebb-nagyobb sikerek, de valahogy a be-
fejezés valamint a folytonosság nem min-
dig sikerült. 1997-ben országos középtávú 
Champion 2-3. díj mellett csapatbajnokai, 
1998-ban Szigetköz általános és a hosszú 
távú bajnokai, 2003-ban Rostock országos 
csapatbajnokai lettünk. 1998 végén az egye-
sület átigazolt a győri kerületbe. Ezt követően 
következett egy hosszabb eredménytelenség, 
amely talán köszönhető az erősebb mezőny-
nek, hisz az egyesületünk sikerei is nagyban 
visszaestek. A versenyző állományunk minő-
sége is hagyhatott kívánni valót maga után.

A házunk 2003-as bővítése utáni pár évben 
átépítettük a dúcainkat is. Mindemellett az 
állományunkon elkezdtünk egy erőteljesebb 
szelekciós nyomást alkalmazni, melynek meg 
is lett az eredménye: 2009-ben megnyertük a 
tagszövetségi általános bajnokságot. Azután 
tavalyi év tagszövetségi általános bajnokság 
elhódítása után ugyanazokkal a galambokkal 
versenyeztünk idén is, megnyertük az általá-
nos, valamint a hosszú távú bajnokságot, ami 
talán komolyabb fegyverténynek bizonyult.

Gyakorta kacérkodunk a Maraton bajnok-
sággal is, ahol 2007-ben értünk el komolyabb 
sikereket. Összesítésben országos harmadi-
kak lettünk, míg Kielből galambjaink orszá-
gos csapat elsőt produkáltak. A tavalyi évben 
az M-117356 számú galambunk országos 
második volt Kielből és egyben ő nyerte meg 
az „Aranygyűrűs” versenyt.

- Arnold (apa – a szerk.), beszélj nekünk 
kicsit a múltról, a tenyésztésről.

- A versenyszerű galambászatot 1979-ben 
kezdtem. Ekkor Csordás Károlytól kaptam 
Anker galambok leszármazottait. Ezek a 
galambok eredményesen repültek több ge-
neráción keresztül, ezért újra Tőle hoztam 
be erősítést 1993-ban, majd később 2000-

ben is. Amit ez úton is köszönök. Mivel a 
régi galambok jól szálltak, az eredeti alap 
megmaradt és a behozott galambokat ezek-
re kereszteztem és kemény megröptetés után 
szelektáltam. Jelenlegi állományunk ezek 
leszármazottaiból 3 fő családra épül: elsősor-
ban az akkori legsikeresebb versenyzőnkre a 
„Hóka” nevű galambunkra, mely Anker-féle 
Leus, De Baare, Symons, valamint Schaub és 
Meulemans vérvonalakra; a Jos-Ritye-Derby-
Kapoentje vonalra; harmadszor pedig egy 
nagyobb összetételben Janssen alapú Csor-
dás vörös tojóra. A maratonos galambjaink 
Stichelbaut, Wanroy, De Baare és Desmet-
Matthijs ősökkel rendelkeznek. Persze, ezen 
galambok mellett, próba jelleggel hozunk be 
új egyedeket is változó sikerrel. Távoli ro-
kontenyésztéssel és szigorú szelekcióval ver-
senyzünk. Ezekben a döntésekben már fiam 
is meghatározó szerepet játszik.

- Arnold (ifjabb – a szerk.), te mikor kap-
csolódtál be a galambászatba?

- Már egészen kisgyerekkorom óta figyel-
tem apu hobbiját, segítettem ezt-azt, amit 
tudtam és kellett. Hivatalosan 2004-ben 
kapcsolódtam be a tenyésztésbe és verseny-
zésbe. Jelenleg tanulmányimat az Óbudai 
Egyetemen folytatom, mellette dolgozom. 
Időbeosztásomtól függően tudok csak bekap-
csolódni a napi teendőkbe. Általában csak a 
versenyidőszakban tudok több időt itthon töl-
teni, így főleg apu látja el a galambok körüli 
teendőket, melyet ő is csak rendszertelenül 
képes ellátni munkahelyi időbeosztása miatt.

- Milyen versenyzési formát alakította-
tok ki?

- Klasszikus özvegységi módszerrel ver-
senyzünk. A maratonos galambjainknál pró-
báltuk eleinte a hagyományos módszert, va-
lamint tojókkal is az özvegységet, de sajnos a 
két versenyzési módszer időhiány miatt nem 
valósítható meg egyszerre. A fiatalok dúcát 
egy melléképület tetejére, míg a tenyészdúcot 
a garázs tetejére építettük. Versenydúcunk a 
lakás padlásán helyezkedik el, melyet három 
részre osztottuk el, 15-15-20 db-os egységek-
re. A párosításokat a versenyek kezdetétől, 
illetve az időjárástól tesszük függővé, úgy, 
hogy az előversenyre kb. 8 napos tojásról 
menjenek. Ezt úgy érjük el, hogy a verseny 
időpontjának visszaszámítása után a galam-
bok egy fiatalt felnevelnek. Közben a fészek-
re hajtás kezdetekor elvesszük a tojókat, s 
a hím egyedül neveli tovább a fiatalt, amit 
20-22 napos korában leválasztunk. Ezután 
visszakapja a tojót, letojnak, majd 8 napos 
tojásról özvegyítünk. Mire a hím hazajön, a 
tojások elvéve, a dúc fertőtlenítve és csak a 
tojó várja. Pár órát együtt vannak és innen-
től kezdve kezdetét veszi a szigorú értelembe 
vett klasszikus özvegység. 
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A következő évi felkészítésünk 
gyakorlatilag az utolsó verseny után, 
már augusztusban megkezdődik. 
Ekkor lekezeljük őket parazitákra, 
majd trichomonas ellen. Ősszel a 
galamboknak megpróbálunk min-
dent biztosítani a versenyek utáni 
megfelelő regenerálódáshoz és a 
vedléshez. Téli időszakban más ha-
tóanyagokkal megismételjük az őszi 
kezelést. Később egy széles spekt-
rumú antibiotikum kúrát kapnak 
szalmonellára. Régebben oltottunk 
is paratífuszra, de az utóbbi évek-
ben ezt elhagytuk. Negatív hatást 
nem tapasztaltunk, így nem is tartjuk 
szükségesnek. Jóval ezután kapják 
meg a Paramixo oltást. 

Versenyidőszakban 2-3 hetente 
hazaérkezés után trichomonas ellen 
kapnak 2-3 napos kúrát. Ezen kívül 
csak arra kezelünk, amit épp szüksé-
gesnek tartunk a galambok állapota 
alapján. Amennyiben antibiotikumot kell al-
kalmaznunk, azt minden esetben legalább 3 
napig tesszük. 

Takarmányainkat kevés kivétellel magunk 
keverjük. Az idei évben áttértünk a sávos ete-
tésre, ami annyit jelent, hogy általában keddig 
diétás, illetve diétás keverékkel felhígított 
versenykeveréket kapnak, ezután már tisztán 
versenykeveréket. A fejadag 1 evőkanál reggel 
és este. Ráetetést az időjárástól tesszük függő-
vé. Az ellátásukban persze semmi sincs kőbe 
vésve. Minden változhat a galambok állapo-
ta, a versenyév lefolyása, természetesen az 
aktuális időjárás függvényében. Ami viszont 
mindig állandó, hogy maximálisan törekszünk 
a galambok minőségi ellátásra, takarmányok, 
gyógyszerezés, takarmány-kiegészítők, illetve 
emésztők, grittek tekintetében is.

Minden versenyhímünknek saját fix párja 
van. A mellé kiszemelt tojó végigkíséri pá-
lyafutása során. Csak abban az esetben tör-
ténik párcsere, ha nem látjuk rajtuk az erős 
intenzív vonzalmat. A párok tavasszal és ősz-
szel felnevelnek 1-1 fiatalt, mellyel 
próbáljuk erősíteni a fészekszerete-
tüket, hisz erre az ösztönük készteti 
őket, létük fő célja mégiscsak az 
utódnemzés. Ha ez nem teljesedik 
ki valamilyen szinten, jelentkezhet a 
lehangoltság és esetleg az ezzel járó 
teljesítmény visszaesés. 

A fiataljainkat minden évben 
„megversenyeztetjük”, bár szá-
munkra ez csak edzés jellegű. A ver-
senyek előtt 5-10 magántréninget 
végzünk 5-30 km-ig, utána vedlé-
süktől függően végigrepülik a kerü-
leti programot. Amennyiben nagyon 
rossz idő várható, akkor otthon ma-
radnak. Azokat az egyedeket, ame-
lyeket megviseli a versenyterhelés, 
eltávolítjuk. A későbbiekben egy-
évesen is megkapják a sorozatterhe-

lést, ami után újra szelektáljuk őket. Emellett, 
ha valamelyik galamb többször megbeteg-
szik bármilyen betegségben, azt is eltávo-
lítjuk a dúcból. Számunkra fontos, hogy a 
galambok mindig jó kondícióban legyenek, 
ezért a téli időszakban is preferáljuk a ga-
lambok kiengedését. Az évek során elértük, 
hogy galambjaink magas vitalitásúak, és 4-5 
éves korukig képesek a kerületi élmezőnyben 
teljesíteni (versenyállományunkban jelenleg 
2 galambunk 19, 1 pedig 20 ezer díjkm fe-
lett áll), aminek méltó jutalma a tenyésztésbe 
kerülés. Nyilván, ott már a szelekció alapja 
a jó utód. Itt pár évnyi lehetőséget kapnak, 
hiszen nem minden galambnak sikerül elsőre 
megfelelő párt találni.

- Az idei kiváló teljesítményt minek kö-
szönhetitek?

- Elsősorban annak, hogy több tapasztalt 
galambunk van. 12-14 db-os komoly mag, 
aminek általában több mint a fele mindig 
helyezi magát, legtöbbször az élmezőnyben. 
Galambjaink közeli rokonok, ha egy jön, 
nemsokára itt a többi is.

- Bekosarazás előtt a csapatot 
hogy választjátok meg?

- Főleg ebből a magból válo-
gatunk. A legjobb formát muta-
tók kerülnek a főcsapatba. Persze 
azért nem mindig sikerül eltalálni 
a legjobb összeállítást. Az év végé-
re beépítjük a jól mozgó éveseket 
is. Rájuk főleg azért van szükség, 
mert nem kosarazunk be mindig 
minden galambot. Amelyik egyed 
nincs megfelelő állapotban, az nem 
versenyez. Ez a felfogás már több-
ször kifizetődött, például a tavalyi 
utolsó Magdeburgot pihentetés után 
így nyerte meg a 46697-es hímünk 
közel 4000 galambból. A fiatal, egy 
éves galambjainkat kíméljük, ha 
zord idő várható. Ilyenkor gyakran 
nem is küldjük őket. Először tanul-
ják meg a rendszert és szerezzenek 
tapasztalatot a biztonságos hazaté-
résben, és majd 2 évesen kerülnek 

igazi kemény bevetésre.
- Mit éreztek az erősségeteknek?
- Talán a hosszú távot. Ezen a távon vannak 

meghatározó eredményeink. Az idei részbaj-
nokság sikere előtt, tavaly a 2. helyezést ér-
tük el két 1. és egy 2. díj megnyerése mellett. 
Előző évben pedig az országos Szuperkupát 
hódították el a galambok. A rövidtávú ered-
ményeinkre sem panaszkodhatunk, hisz az 
utóbbi 5 évben 4-szer sikerült a kerületi első 
4-ben végeznünk. A középtávú eredménye-
ken lenne mit javítani, de ez a jövő zenéje.

- Egy kényes kérdés, Lébény már 5 éve 
ad Tagszövetségi Bajnokot, sokan mond-
ják a versenyző társak közül, hogy ti vagy-
tok a legközelebb a feleresztési helyekhez, 
és a szélcsatorna is nektek kedvez. Hogy 
látjátok ti?

- Tény, hogy településünk központi he-
lyen fekszik. Nyílván ebből adódóan vannak 
előnyök, de hátrányok is, hisz mi vagyunk 
a legközelebbi egyesület. Amennyiben a 
hangadó, kétkedő sporttársaknak lenne iga-

za, akkor az évkönyveket lapozgatva 
mindig Lébényben lennének a díjak, s 
mindig a mi helyezési arányunk lenne 
a legjobb. De! Amint átnézzük a sta-
tisztikákat, érdekes módon feltűnik, 
hogy a fiatalok versenyein nagy átlag-
ban 10-15%-ot helyezünk, díjak csak 
szökő évente fordulnak elő. Emellett 
a hátszeles utaknál is elvész a domi-
nanciánk. Az ellenszeles versenyeken 
a kerület több élversenyzője is képes 
a mieinkhez hasonló eredmények fel-
mutatására. Biztos, hogy ez lenne sike-
rességünk legmeghatározóbb eleme?

Az egyesületünk eredményességét 
nem hisszük, hogy ebben kellene ke-
resni. Inkább a sporttársak hozzáál-
lásában, a galambok minőségében és 
a megfelelő ellátásában. Már többen 
bebizonyították, hogy jóval kedvezőt-



8 2013. november

lenebb berepüléssel is nyerhetők díjak, baj-
nokságok.

A közösségünkön belül van egy jó kom-
munikáció és egy egészséges versenyszel-
lem, ami mint látható, elősegíti a fejlődést. 
A galambokat is cserélgetjük egymás között, 
mindig azt adva a másiknak, amit kér, így 
kialakult egy közel egyformán teljesíteni ké-
pes állomány a többség dúcában. Közülünk 
bárki lehetett volna bajnok, csak a pillanatnyi 
egészség és forma döntött.

Minél erősebb egy egyesület, annál köny-
nyebb a tagjainak eredményesen szerepel-
ni. A versenyeink lényege, hogy galam-
bunk a lehető leggyorsabban hazaérjen. Az 
élgalambokat nem befolyásolja a tömeg-
vonzás, hanem ők befolyásolják a tömeget. 
Ha az ember, az adott közösség minél több 
ilyen egyeddel rendelkezik, annál könnyeb-
ben fog eredményesen szerepelni. Mivel a 
berepüléseket a hegyvonulatok, s az általuk 
befolyásolt szelek nagyban alakítják, emiatt 
lehet, hogy nem lesznek díjaink, de nagyság-
rendekkel több élhelyezést érhetünk el. Talán 
kis hazánkban épp emiatt van létjogosultsága 
a csapatbajnokságnak, mely jobban megmu-
tatja egy állomány értékét.

Szerintünk nem az ilyen és hasonló kifo-
gásokat kell keresni, hanem jobb lenne az 
okokat megtalálni, miért is szerepelünk rosz-
szul. Értékeljük át galambászatunkat, hogy 
mit rontottunk el. Sportunk szépsége, hogy 
megszámlálhatatlan módon szerepelhetünk 

eredményesen. A spanyol viaszt itt sem kell 
feltalálni. Tanulnunk kell azoktól a galambá-
szoktól, akik régóta az élvonalba tartoznak, 
mi is folyamatosan azt tesszük. Amely meg-
oldások hozzánk közel állnak, s lehetőségünk 
nyílik rájuk, azokat be kell építenünk a saját 
ellátási rendszerünkbe. Folyamatos fejlődés 
nélkül nem lehet eredményesen szerepelni.

A galamboknak megfelelő dúcból, egy jól 
átgondolt felkészítéssel sokkal könnyebb 
csúcsteljesítményt nyújtaniuk. Vegyünk pél-
dát az emberi élsportról: Usain Bolt, Michael 
Phelps sem dohos lakásból, száraz kenyérrel 
és állott vízzel nyeri sorozatban versenyeit.

Az sem egy utolsó szempont, ha az ember 
dúcában rendelkezésre áll egy kiemelkedő 
állomány, amelyben van pár kiemelkedő tel-
jesítményt nyújtó egyed, mint a mi esetünk-
ben pl.: a Hu-08-11-33570 Fek hím Breclav 
egy. I., Weimar e. I., Ricsany e. III. vagy 
Hu-07-11-23371 Kk hím 20e dkm elérése 
mellett 2012-ben Halle-ból tgsz. I. Az idén 
Kassel egy. I., ált. és hosszú távú champion 
I., tagszövetségi 3. és 2., de nem panaszkod-
hatunk a többi galambunkra sem, hisz gyak-
ran a Tgsz. 10%-ában teljesítettek.

Reménykedve sikereink folytatásában, 
minden sporttársunknak kívánjuk, hogy te-
nyésztésük és versenyzésük során hasonló 
örömökben legyen része, ezúton kívánunk 
egészségben, boldogságban és sikerekben 
gazdag galambászatot.

Én pedig köszönöm a beszélgetést.
Apa és fia eddig szinte nem tapasztalt 

nyíltsággal beszélt tenyésztési és verseny-
zési szisztémájáról. Rengeteg változatot és 
megoldást vázoltak beszélgetésünk során, 
leelemezve a galambok várható viselkedését 
egy-egy változatra, hozzáfűzve saját tapasz-
talataikat, - amit sajnos nem lehetséges leje-
gyezni az így is hosszúra sikeredett látogatás 
során. Annyi apróságot mondtak el, amit 
kipróbáltak, azután szisztémát váltottak és 
visszatértek egy korábbi megoldáshoz némi 
változtatással,- hogy ezt a beszélgetést talán 
a negyedik nekirugaszkodásra sikerült befe-
jeznem, de még így is csak a hajnali órákban. 
Higgyék el nekem, hogy a Lébény F-16 tag-
szövetségi általános bajnoki szintjén talán az 
eddigi legsikeresebben versenyző-párosát, 
teljes mértékig ajánlhatom bárkinek közü-
lünk tanácsadásra-beszélgetésre, de nagy se-
gítői lehetnek főleg kezdő, vagy útjukat éppen 
kereső postagalambászoknak.

Jó látni, hogy kedvenc hobbinkat, verseny-
sportunkat egy ilyen agilis fiatalember, az 
édesapját segítve, vele együtt, következetesen 
és magas színvonalon végzi. Ugyanakkor fi-
gyelembe véve és beépítve a tanácsokat, ez-
zel megadva a tiszteletet a tapasztalatnak és 
a szülőnek egyaránt. Az apa méltán lehet rá 
büszke.

Búcsúzóul kívánunk további sok sikert a te-
nyésztésben és versenyzésben egyaránt.

J. Varga Attila

Fiatalok – borítékolt veszteség (okfejtés)
Fiatal galambok vesztesége az utóbbi évek-

ben rohamosan nő. Szinte évről évre egyre 
több fiatal galamb veszik el. Hivatkoznak 
mindenféle külső behatásokra, napkitörés, 
mágneses tér változás, adótornyok hatása, ra-
dar, új betegségek támadása, időjárási front, 
és még ki tudja, mennyi kifogást találnak, 
amiért a fiatal galamb elveszik.

Pedig szinte borítékolva van a veszteség.
Emlékeznek arra, hogy a 70-80-as években 

a nők különböző fogamzásgátló tablettákat 
szedtek, amelyekből kéz, láb nélküli, és so-
rolhatnám, hogy milyen gyerekek születtek 
a világba. A sok kémiai vegyi hatás beavat-
kozott a születendő gyerekek genetikájába. 
Vagy például az alkoholos befolyásoltság 
alatt fogamzott gyerekek is nem teljesen 
egészségesen születnek meg. Ma már figyel-
meztetnek az orvosok, hogy mit egyen, és mit 
ne tegyen a leendő szülő a terhesség előtt, és 
az alatt. Ezek mind azok a mai gondok, amire 
gondoltam a galambok veszteségénél. 

Tudja minden galambász, hogy év kezdé-
sekor, a versenyek előtt, a párosítást meg-
előzően le kell kezelni az egész állományt. 
Na, ez az a pont, ahol mindenki mindennel 
próbálkozik, először 3, aztán 5, és a mai 
években már 10 napig kell a különböző cso-

daszerekkel itatni, etetni a postagalambokat. 
Mindenki kipróbál mindent, amit hall a barát-
jától, hogy ezt próbáld ki, meg azt, és aztán 
szalad az állatorvoshoz, mert nagyon híg a 
galambok széklete, és nem akarnak repülni. 
Az állatorvos látatlanból még felír jó drága új 
gyógyszert hivatkozva valami új betegségre, 
ami majd meggyógyítja a szegény agyongyö-
tört galambunkat. Hát ez az a pillanat, ami 
után mi nekiállunk párosítani, és várjuk, hogy 
megszülessen a csodagalambunk.

Az ilyen beavatkozások után ne csodál-
kozzon senki, hogy selejtes galambunk fog 
születni. Úgy néznek ki, mint a postagalamb, 
csak nincs semmi eszük, elveszítették a tájé-
kozódó képességüket. Ezt tudom bizonyítani, 
amikor a barátom nyár végén mondja, hogy 
olyan egészséges, és szép fiataljai lettek, 
hogy ha lenne gyűrűje, bizony legyűrűzné 
őket. Vagy gondoljunk arra, miért vesznek 
el az első kelésű galambok, és miért jönnek 
haza az egy, két tollas galambok. 

A versenyek alatt, és vége után nem kapják 
már azokat a kémiai anyagokat, ami befolyá-
solhatná a tojásból kikelő galambot. A gene-
tika egy nagyon kényes sérülékeny a vegyü-
letekkel szembe. Befolyásolja a születendő 
idegpályákat, adottságokat és immunrend-

szert, öröklést. Mi tesszük tönkre a galamb-
jainkat, és ezért van az, hogy több mint fele 
elveszik, pedig jó derült időben lettek edzve, 
elengedve, és úgy elvesznek, hogy soha nem 
találnak haza. 

De leírok még egy esetet, amikor az egyik 
Sporttársam vásárolt tojást egy versenyt be-
fejező régi galambásztól, és otthon kikeltette 
a saját galambjaival. Amikor elkezdődtek az 
edzések a kikelt galambokkal, akkor vette 
észre, az ő kezelt állományának sokkal na-
gyobb a vesztesége, mint a behozott tojások-
ból kelt galamboké.

Összegezve a problémát mi galambászok 
keltjük életre, hibás kezelés, a rossz kezdés, 
és még rosszabb befejezéssel. Hol van bebi-
zonyítva, hogy az a sok adalék, ismeretlen 
vegyületek milyen következményt hoznak? 
Mi mire jó, és milyen mellékhatása van.

Változtatásra van szükség, nagyon elment 
a galambászat a gyors eredmény, siker, a 
pénz irányába. Sürgősen tenni kell valamit, 
ami biztosíthatja az egészséges állományok 
létrejöttét.

Van közöttünk sok jó állatorvos galam-
bász, talán Ők tudnának ajánlást tenni, ho-
gyan tovább.

Bagaméri László
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Z-25 Felsőzsolca Postagalamb Sportegyesület 50 éves
A jó hangulatú zenés ünnepi díjkiosztót 

tartott a Z-25 egyesület Felsőzsolcán a Po-
kolcsárdában. Hölgyeket virággal fogadták, 
míg a férfiak emlékérmet kaptak. A vendégek 
köszöntése után röviden megemlékeztek a 
múltról, majd ezt követte a díjak átadása.

Díjkiosztó vendégei:
Molnár Mihály szövetség alelnöke, Szabó 

Géza, Kókai Lajos Észak II. vezetői.
Molnár Mihály a Szövetség nevében Jubi-

leumi serleget adott át az egyesületnek. 
Mindenki megelégedésére volt vacsora, 

zene, tánc, tombola. A jó hangulatú díjkiosz-
tó már több éves hagyomány az egyesület 
életében.

Az egyesület történelméből egy kis átte-
kintő:

1962-ben 10 fővel alakult meg a sport-
egyesület Szakács István vezetésével.

Az egyesület alapító tagjai: Kassai test-
vérek, Matuscsák testvérek, Török László, id. 
Udvarhelyi Flórián, Kocsis László, Zsalvai 
Gyula, Pap Tóth István.

Sajnos az alapító tagokból már csak 3 
fő van az élők sorában Matuscsák János, 
Szakács István és Pap Tóth István, de a 
galambászattal az idős kor és betegségek mi-
att hosszú ideje ők is felhagytak.

A kezdeti nehézségek ellenére az egyesület 
létszáma lassú, de emelkedő tendenciát mu-
tatott egész 2006-ig amikor is a létszám elérte 
a 33 főt.

Sajnálatos, hogy az öregedés ráteszi bélye-
gét a tagság létszámára, jelenlegi tagságunk 
23 fő, ebből 70 év feletti 4 fő, 60 év feletti 5 
fő, 14 fő fiatalabb kategória. 

Tagjaink a környék településéről állnak ösz-
sze, Arnót, Sóstófalva, Onga, Hernádnémeti, 
Hernádkak, Alsózsolca és Felsőzsolca hol a 
központ van.

Z-25 törzstagjai:
Tőkés Csaba 44 éve
Simárszki István 37 éve
Juhász István 50 éve
Tóth Ferenc 31 éve
Vancza Jenő 37 éve
Kasalyák Mihály 28 éve
Vajas Márton 20 éve

Vezetőség:
Kasalyák Mihály elnök
Vancza Jenő titkár
Molnár Dénes vb.elnök
Mondok Dezső pénztáros

Rövid eredményismertető az elmúlt időből.
Tőkés Csaba 
2012 - Z-25 Egyesület 
 Általános táv csapat bajnok
2012 - Z-25 Egyesület 
 Középtáv csapat bajnok
2012 - Z-25 Zsolca Nagydíj nyerője
2012 - Z-25 Rimaszécsi László 

               emlékserleg nyerője 
2012 - 08. Tagszövetségi 11.

2012 - 08. Tsz. Hosszú táv 17.
2012 - 08. Tsz. Középtáv 11.
2012 - 08. Tsz. Rövidtáv 5.
2011 - 08. Tsz. Hosszú táv 10.
2011 - 08. Tsz. Középtáv 15.
2011 - 08. Tsz. Rövidtáv 8.
2008 - Liege országos I., 

Molnár Dénes
2012 - Z-25 
 Egyesület Hosszú táv csapat bajnok
2012 - 08. Tagszövetségi 9.
2012 - 08. Tsz. Hosszú táv 3.
2012 - 08. Tsz. Rövidtáv 12.
2011 - 08. Tsz. Hosszú táv 11.
2011 - 08. Tsz. Rövidtáv 5.

Simárszki István
2012 - 08. Tsz. Rövidtáv 7

Juhász István
2012 - Z-25 
 Egyesület Rövidtáv csapat bajnok
2012 - 08. Tagszövetségi 20.
2012 - 08. Tsz. Rövidtáv 4.
2011 - 08. Tsz. Rövidtáv 17.

Mészáros Péter
2012 - Z-25 50 éves 
 Jubileumi serleg nyerője
2012 - 08. Tagszövetségi 19
2012 - 08. Tsz. Hosszú táv 16.
2012 - 08. Tsz. Középtáv 18.

Benes Ferenc
2012 - 08. Tsz. Középtáv 14.
2012 - 08. Tsz. Rövidtáv 10.
2011 - 08. Tsz. Rövidtáv 16.

Molnár Mihály

A lányok, feleségek

A fiúk



10 2013. november

Herpesz vírus a praxisban
A postagalambokat fenyegető betegségek
A herpesz vírus a praxisban. Az előző számban már említettük a 

herpesz vírussal kapcsolatos tudományos felismeréseket, ismerete-
ket. Arról azonban, hogy milyen következményekkel kell számol-
nunk a mindennapi praxis során, az alábbi cikkben informálhatja 
magát az olvasó. 

Az állatorvosnak megfelelő diagnózist kell tudnia felállítani
Ahogyan azt már tapasztalhattuk, nagyon sok galamb látens mó-

don fertőzött a herpesz-vírussal, anélkül, hogy attól betegek len-
nének vagy bármilyen tünetet produkálnának. Már arról is olvas-
hattunk többek között, hogy mindenek előtt a fiatalabb, 2-10 hetes 
galambok körében jelentkezhetnek a vírusfertőzés által okozott pa-
naszok. Sőt mi több, a fiatal madarak akár el is pusztulhatnak ennek 
következtében. A tünetek nagyon gyakran a légutakra koncentrálód-
nak és gyorsan okozhatnak náthát. 

Mielőtt a vírus túlságosan elterjedne a szervezetben, azt meg-
előzően az immunvédekezésnek drasztikusan le kell csökkennie. 
Ez többnyire az elkülönítés, elválasztás idején történik, de éppúgy 
a túltelepítésnél, valamint gyakran a galambok kedvezőtlen körül-
mények között történő szállítása során, mint például a magas hő-
mérséklet vagy nedvesség esetén. Ezen tényezőkkel szemben a 
tenyésztőnek maga kell védekeznie, harcolnia. A legegyszerűbb, 
leggyorsabb és leghatékonyabb módszer mindezek ellen az alapos 
és állandó tisztítás, tisztántartás.

Az antibiotikumok nem hatékonyak a vírusos megbetegedések 
ellen

A betegség fellépésekor sajnos keveset lehet tenni a vírus kezelé-
sét illetően. A vírusos megbetegedések során általánosságban felme-
rülő dilemma, miszerint az antibiotikumok nem hatékonyak annak 
kezelésében. Ennek ellenére nagyon sok galambász jár utána külön-
böző szereknek a vírusos fertőzések esetén. Gyógyászati szempont-
ból tekintve ez azonban teljes mértékben hasztalan és érthetetlen!

A vírusos fertőzések során a védekező-rendszer meggyengülése 
által olyan baktériumok terjedhetnek el, melyeknek normál körül-
mények között nincs esélyük megtelepedni, elszaporodni. Az anti-
biotikumos kezelés abban lehet segítségünkre, hogy a másodlagos, 
szekunder fertőzések ellen harcoljunk. A galambok saját maguk 
nehezen tudnak védekezni a vírus ellen, amit egy szakértő állator-
vosnak fel kell tudnia ismernie, be kell tudnia látni.

A kevert fertőzéses megbetegedések elősegítik a betegség ter-
jesztését

Ezen megbetegedések többnyire akkor jelentkeznek, amikor 
a galamboknak más megbetegedéseik is vannak, mint például 
Trichomoniázis, Coccidiosis vagy férgesedés. Az ilyen típusú meg-
betegedések ellen való védekezés ugyanolyan fontos, mint az álta-
lános ellenálló-képesség fokozása, erősítése. Erre a legmegfelelőbb 
módszer az alapos takarítás valamint a madarak megfelelő telepíté-
se! Miért is nem voltak beteg madaraik a Janssen fivéreknek?

Hosszú ideje nagyjából ugyanazon módon reagáltak a ga-
lambok herpesz vírussal történő megbetegedésére. Azon esetek 
száma, melyeknél komoly járvány ütött volna ki, szerencsére 
meglehetősen jól kezelhető, átlátható volt. Az utóbbi évek során 
a praxisokban egyfajta növekedést jegyezhetünk fel a klinikai 
tüneteket illetően, melyeknél a betegség jeleinek, jelzéseinek ko-
molysága egyre inkább növekedni látszik. Mindez mindannyiunk 
számára egy fontos jelzés arra nézve, hogy a továbbiakban még 
figyelmesebbek legyünk. Lehetséges, hogy a fertőzések számá-
nak növekedésében az a Circovírussal összefüggésben játszik 
szerepet, mivel ezen vírus felelős a galambok kevésbé jól funk-
cionáló ellenálló-képességéért. A Circovírus főként a védekező 
sejteket támadja meg, mely által az ellenálló-apparátus reakcióra 
való képessége erőteljesen meggyengül, lecsökken. 

Csak az egészséges galambokat szabad beoltani!
Az ellenálló-apparátus csökkenésének foka a fertőzés időpontjá-

tól függ a (fiatal) galamb esetében. Minél korábban lép fel ez egy 
galamb életében, annál súlyosabbak a későbbi következmények. Ha 
a galambokat Paramyxo ellen oltjuk, mialatt azok már Circovírussal 
fertőzöttek voltak, az ellenálló-apparátusuk nem vagy nem opti-
málisan fog reagálni az oltásra. Az oltás védelme a Feldvírus ellen 
korlátozott lehet, ha a madarak még a Paramyxo-fertőzés jeleit is 
mutatják. 

Az, hogy mindez milyen mértékben következik be, attól függ, 
hogy a Circovírus mennyire tudott elterjedni a védekező sejtekben. 

Vissza a herpesz-vírushoz 
Nem nehéz tehát elképzelni, hogy a herpesz vírussal látens módon 

fertőzött madarak (s ebből sok akad), a Circovírus-fertőzés marká-
ban elsőként vannak kitéve annak, hogy a lappangó herpesz-vírus 
által panaszaik alakulhassanak ki. 

A Circovírus gondoskodik arról, hogy a fiatal madarak védeke-
zésben szerepet játszó szerve (bursa fabricius), melynek az érés 
során kell kifejlődnie, később a vírusra rosszul reagál. Egy aktí-
vabb herpesz-vírus, ahogyan azt láthattuk, egy meggyengült vé-
dekező-rendszer esetében rendszerint elterjed és garázdálkodik, 
gyakran tüneteket produkál, melyekből arra következtethetünk, 
hogy mindebben a nyirokcsomó is szerepet játszik. Kedvező kö-
rülmények között csak kevesebb tünet észlelhető, a stresszteli 
időszak azonban kedvez a vírusnak, mely által a madarak ori-
entációs képessége lényegesen romolhat, kárt szenvedhet. Túl-
ságosan egyszerű volna azonban mindezen veszteségeket, mely 
2005 óta a fiatal galambokat érinti, teljes egészében jelen vírus 
számlájára írni. Jómagam erőteljesen meg vagyok arról győződ-
ve, hogy mindez a Paramyxovírussal karöltve játszik jelentős 
szerepet.

A probléma már az ezredforduló, a Circovírus megjelenése óta 
ismert; az utóbbi évek során, ahogy azt láthattuk és hallhattuk az 
esetek száma fokozatosan növekedett. 

Tisztaság és a madarak ellenálló-képességnek erősítése: amiben már a 
Janssen fivérek is példaképként jártak elől! Esetükben az egészségesen 

felnövekvő fiatal madarak markánsan kirajzolt tollazattal mindig is 
evidencia volt. Ők már egészen 50, 60 évvel ezelőtt pontosan tudták, 

miért is olyan fontos minden egyes ürülék után aprólékosan takarítani, 
s így a kórokozóknak nem is volt esélyük elszaporodni. A kórokozókat 

a galambok minden mennyiségben fel tudták venni, ha máskor nem, leg-
később hétvégén a kosárban tartózkodás ideje alatt. A Janssen fivérek 
tudták azt is, hogy az egyes látogatók mindenféle csírákat magukkal 

hozhatnak, különösen ha azok már egyéb ürülékbe is beleléptek; ezért 
nem is hagyták sokáig nyitva a tetőteret.
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Az ellenálló-képesség gyengülése lehetet-
lenné teszi a madarak számára a megfelelő 
reakciót, védekezést

Mindez a vírus tömeges elszaporodásá-
hoz járulhat hozzá. Amikor ezen madarakat 
befogják, bár látszólag jól néznek ki, ám 
a szállítás során egy biztos fertőzés for-
rását jelentik az egész kocsi számára. Egy 
héttel később, a következő verseny során 
ezen fertőzött madaraknál súlyos panaszok 
léphetnek fel, melynek során előfordulhat, 
hogy nem találják meg a visszafelé veze-
tő utat. A fertőzés ellen gyógyszer, mint az 
már korábban elhangzott nincsen, csak a to-
vábbiakban fellépő fertőzésekkel szemben. 
Mindezért szükségesek az előzetes lépések 
megtétele. Az endogén védekezés támoga-
tása lehetséges a Bony SGR vagy BONY 
Sambuccaplus-on keresztül. 

A vírusfertőzések során általános érvényű 
szabály: az érintetteket oltással kell védenünk

25 évvel ezelőtt létezett egy oltóanyag a 
herpes-vírus ellen, ám sajnos ez nem bizo-
nyult túl hatásosnak. Mindeközben bár eltelt 
egy negyed évszázad, a fejlesztések még ja-
vában folynak. 

Már 25 évvel korábban is vezettem autót. 
A mostani járművem azonban sokkal töb-
bet tud, mint az akkori. Az a tény, hogy egy 
oltóanyag 25 évvel ezelőtt nem működött, 
még nem jelenti azt, hogy egy másik, jelen-
leg használt nem csinálna semmit. A mai, új 
lehetőségekkel szembeni kritikus szemlélet 
azonban feltétlenül kívánatos, s ésszerű is! 

2005-ben egy magyar kolléga meglehető-
sen jó eredményekről számolt be egy új her-
pesz-oltóanyaggal kapcsolatban. Jómagam 
szkeptikus voltam. Általánosan elfogadott 
ugyanis, hogy nehéz egy jó és hatásos oltó-
anyagot a herpesz ellen kifejleszteni. Mind-
ez a galambokon kívül más állatfajokra nem 
érvényes. A macskák számára ugyanis léte-
zik egy jó oltóanyag, s ugyanígy a marhák 
számára is. Az utóbbi állatfajok esetében a 
megfelelő oltáspolitika a herpesz-vírussal 
kapcsolatos problémákat erőteljesen képes 
volt csökkenteni, redukálni. 

Don’t shoot the pianoplayer! (Ne lőj a 
zongoristára!)

Az utóbbi években felvettem egy céggel a 
kapcsolatot, hogy Hollandiából oltóanyagot 
kaphassunk. A 2011-es év során, amikor is 
ez rendelkezésünkre állt, ennek köszönhető-
en körülbelül 6000 fiatal galambot tudtunk 
egy kombi-oltóanyaggal (herpes-paramyxo) 
beoltani. Kétszer 3-5 hét várakozási idő. Én 
erre minden egyes alkalommal azt mondom: 
„Ne lőj a zongoristára!” Amit még feltétle-
nül fel kellett jegyeznünk, hogy a beoltott 
galambok esetében kevesebb volt a kár, 
veszteség. Mindehhez pedig ki kellett zár-
nunk a „véletlen” faktorát, tényezőjét. 

Jelenleg a galambtenyésztők egy megle-
hetősen elégedett csoportjáról beszélhetek. 
Nemcsak arról kaptam visszajelzéseket, 
hogy kevesebb fiatal galamb maradt el, 
hanem arról is, hogy különféle vásárlók, 
ügyfelek szerint, úgy tűnik, mintha a fiatal 

galambok kevesebb légúti megbetegedést 
kapnának el. 

Nagy elővigyázatossággal és tartózkodás-
sal állítanám azonban, hogy ezen új oltó-
anyag valamiféle pozitív részesedéssel bír-
na a fiatal madarak körében egyre nagyobb 
mértékben elhatalmasodó probléma kezel-
hetőségében.

A soron következő szezon után a rendel-
kezésre álló részletes eredmények tükrében 
a „véletlen” faktorát kizárhatjuk. 

Lehetséges, hogy a következetes oltásnak 
köszönhetően a herpesz-problematika, úgy 
mint a marhák esetében, visszaszorítható, 
megfékezhető

Abban az esetben, ha Ön nem látja a le-
hetőséget a preventív oltásokban, legalább 
fontolja meg a madarak védekező rendsze-
rének védelmét és optimalizálását. 

A szezonban a herpesz-járvánnyal 
mindannyiunknak foglalkoznia kell, s le-
gyünk annyira megfontoltak, hogy míg a 
fiatal madarakat optimálisan védjük és meg-
felelő gyógyszereket adunk nekik a másodla-
gos, szekunder fertőzések ellen, elfogadjuk a 
betegség természetes lefolyását és a galam-
bokat teljes egészében hagyjuk felgyógyulni. 
Nem érhetünk el jó végeredményt egy ver-
seny során, ha madaraink influenzásak. Fenn-
áll annak a veszélye, hogy a galambok töme-
gesen kárba veszhetnek, elpusztulhatnak, ha 
mindezek ellenére versenyre indítjuk őket.  

Sok sikert!
ford. Nagy Nikolett

Postagalambsors?!!
Több évi kihagyás után ismét rábeszéltem 

magam a Marathon versenyeken való részvé-
telre. Nem sok sikerrel. De miért? Az adott 
verseny 2013. június 5-én 13.30-kor rajtolt 
Liege-ből. Az általam küldött két darab ga-
lamb versenyzői sorsát szeretném ismertetni. 

Az egyik galamb egy három éves tojó 
35179-es gyűrűvel, a másik egy négy éves 
hím 12502-es gyűrűvel. Nem vagyok híve a 
hosszú távú versenyeken fiatal galambok sze-
repeltetésének, a kellő tapasztalat, rutin meg-
szerzését feltétlen szükségesnek vélem. 

Az elsőként említett három éves tojóm 
július 10-én délután érkezett meg dúcomba, 
versenygyűrű (gumigyűrű) nélkül. A másik 
négy éves hímemről a július 12-i, következő 
egyesületi verseny gyűjtésünkön 17 órakor 
telefonértesítés várt. A telefonáló elmondása 
szerint egy repülő galambot ragadozó táma-
dott meg, majd az ezt követő tollfelhő után 
egy lezuhanó galambot láttak a Budapest 
II. kerület egyik emeletes házakból álló la-
kótelepén. A galambot akkor megfogni nem 
tudták. Az egyik lakás teraszán landolt. Két-
három nap múlva sikerült kézbe venniük, és 
gyűrűszáma szerint azonosítani. Akkor már 
nem élt. 

Így a lábgyűrűszáma szerint értesítette az 
illető az egyesületünk elnökét, aki megkö-
szönte nevemben a cselekedetét. Gondolom 
jó néhány telefon után sikerült (szövetség, 
kerület, egyesület), míg ráakadt egyesületünk 
elnökére. 

Eddig tart az említett Marathon versenyen 
részt vevő galambjaim története. Azonban a 
dolog nem hagyott nyugodni, majd a 2013. 
júniusi szaklapban megjelent Jáki Zoltán: 
„Miért, ha káros?” című írásában foglaltak, 
továbbá a 2012. évi decemberi szaklapban 
Gyulai József: „Hová tűnnek galambjaink?” 
című írásában taglalt, galambjainkat veszé-
lyeztető problémák mind-mind, és még ki 
tudja mennyi más dolog – ami nem kerül 
papírra – lehet sportunkat nehezítő, gátló té-
nyező.

Engedtessék meg nekem, hogy saját esetem 
ismertetésével kapcsolatban megemlítsem a 
sorainkban meglevő úgynevezett „sportsze-
rűtlen” tetteket is. Példaként: az idegen dúcba 
tévedt vagy üldözött galambok sorsára gon-
dolok, amikre kitűnő adatszolgáltatást bizto-
sít a berepült galambok című adatközlés.

Szinte hihetetlen az a galambtömeg, ami 
a különböző „címzetes” – olimpiai, derby, 
arany, marathon stb. – gyűrűkkel ellátva ke-
rül idegen dúcba. Mi lehet a sima szövetségi 
gyűrűsökkel, amelyek nem is „válogatott” lá-
bakra kerülnek? Visszatérve egy gondolattal 
az én esetemre, mi lett volna, lehetett volna, 
ha galambjaim nem a fentiek szerint járnak 
pórul. Ha például a négyéves hímem nem 
a saját dúcától kb. 15 km-re esik áldozatul, 
miután kb. 1030 km-t már megtett sikeresen. 
Vagy ha a hároméves tojóm versenygyűrűje 
a lábán marad, és haza tudja hozni. Termé-
szetesen nem tudhatjuk, hogy az események 
versenyidőben vagy azután történtek.

Csak ezek a tények ismertek.

Az ismeretlen telefonálónak személyesen 
is szeretném megköszönni, hogy telefonüze-
netével tájékoztatott a 12502-es galambom 
sorsáról.

Köszönettel,
Márkus József
1173 Budapest

525. tér 35.
06 (1) 258-3831
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Maurice & Gregory Casaert

Maurice Casaert Mottója:
„Folytonos csepegtetés, 
kimossa a drágakövet”

A Világhírű Nasdag tenyésztője Maurice 
& Gregory Casaert Belgiumban élő tenyésztő 
család (Rue des Saules 7. Belgium 7730. 
Néchin) Maurice Casaert 1932. január 1-én 
született. Galambász pályafutása 1947-re ve-
zethető vissza és közel 70 éve aktívan részt vesz 
a galambsportban.

A szerző elmondása szerint Maurice min-
den bizonnyal megtapasztalt sok örömet és 
bánatot, mire a csúcsra jutott.

Az elmúlt évtizedekben a csúcson áll, de a 
Német tenyésztők nem igazán ismerik (írja a 
szerző 2006-ban) a gyöngyszemeket tenyész-
tő kiváló galambászt.

Ezt Németországban – Lipcsében – Dieter 
Pfeiffer takarmánykereskedő felismerte és 
élt a beszerzési lehetőséggel, megvásárolta a 
Nasdag közvetlen utódait: (Belg 02-9071783 
és a Belg 01038-00-445), melynek 30 helye-
zése van öt év alatt.

Maurice a galambok történetében, amit 
csinálnak, hosszú listájukkal világhírnevet 
szereztek a Nasdag családdal. A galambász-
történelemben a galambok versenyein az 
együttesnek sikerült nemzetközi szinten is a 
legjobb galambok családjába bejutni.

A Röhnfried Courier 2006-os számában 
a Nasdagot egy legendának nevezi, melyet 
senki nem tudott legyőzni.

A National Soulliac felmérésével egy 
2000-es főnyeremény listát készített a ga-
lambtenyésztés folyamatos fejlődéséről és 

a csúcsot a Nasdag vitte az egész világon a 
2006-os írás szerint.

Megjegyzés: A Nasdag pedigréje megte-
kinthető honlapom: (www.picolloduc.hu) bá-
zis galambok – DV 09497-09-777-nál.

Nasdag eredménye, mely Legenda:
1. Nat. Soullice 2000.  7,154 b.
Utódai eredményei:
1. Nat. Bourges 2012. 20.589. b
1. Nat. Argenton 2012. 25.949. b
1. Nat. Bourges 2012. 16.859. b
1. Nat. Chateauroux 2011. 20.517. b
1. Nat. Argenton 2010. 7.358. b
1. Nat. Brive 2004. 7.446. b
(Forrás: Pipa Collectors Edition II. 252. 

lapoldal)

A galambok eredete
A galambok eredete a Janssen-Blut galam-

bokra vezethető vissza. A szerző szerint ez a 
galambfajta a mai napig túlélte Mauricet. Írja 
továbbá, hogy „kifejezetten ezt tenyésztik-e, 
azt nem tudom, de Maurice létrehozott egy 
saját törzset, melyek all round galambok és 
150-750 km között verhetetlenek.”

Maurice nagyon jó galambász, pontosan 
tudja rendkívül nehéz az importálandó öreg 
galambok közül a legjobb tenyészgalambot 
kiválasztani.

A szerző elmondja: „Idén jártam a jó öreg 
Mauricenél, hiszen egy barátom megrendelte 
a fiatalokat és így elértük. Ez egy jó lehetőség 
volt, hogy meglátogassuk és mikrofon végre 
kapjuk.

Látogatásomkor elmondta Maurice, hogy 
megint egy különleges galambot nézett ki, de 
egyenlőre nem sikerült megvásárolnia.”

A nagy klasszis galambok
Maurice egy olyan nagy tapasztalattal ren-

delkező tenyésztő, akinek a kezében a galam-
bok bele simulnak, mozdulatlanokká válnak, 
mintha szuggerálná őket.

Milyenek a klasszis galambok?
- Selymes tollazattal rendelkezzen
- A szemek kifejezőek legyenek
- Mindenben hihetetlenül lenyűgöző legyen

Tenyésztési módszere
Maurice vallja, hogy a beltenyésztéstől 

egyáltalán nem kell félni. Így lehet következ-
tetni a törzsekre. Ő nem fél az apa x lánya, 
anya x fia vagy a testvérpárosításoktól. A vér-
fertőzések elkerülése érdekében, annak meg-
előzésére, bevon egy teljesen más vonalat.

Tenyésztési eredményesség érdekében év-
ről-évre Maurice ha bevon (megvásárol) egy 
klasszist azon különböző vizsgálatokat vé-
geznek el. Pl. szív és vese elégtelenség szem-
pontjából is vizsgálják. Ha bebizonyosodott, 
hogy minőségileg rendben van, akkor impor-
tálja, megvásárolja. Ily módon szabályozza a 
saját törzsének minőségét, mert amit felépí-
tett évtizedek alatt, elképzelhető, hogy sok-
kal gyorsabban megsemmisülne. Vallja, hogy 
meg kell a törzset őrizni. Megvizsgálja a be-
szerzendő galambokat minden szempontból, 
pl. a hosszú sima izmokat. A mellizmoknak 
olyanoknak kell lenni, mint egy felfújt bicik-
ligumi belső, tehát ballonosnak. A tollazatnak 
pedig a legjobb minőségűnek: legyen puha, 
selymes lágy.

Maurice Casaert nagymestere a galamb-
sportnak. Elmondta, hogy ha a galamboknak 
a formája korán visszaesik, nem jelent prob-
lémát, ha az egészség rendben van. A Szinusz 
görbe felfelé mutat.

Mauricenél sajnos térdműtétet végeztek, 
(egészségi állapota nincs rendben), de a má-
sodik térdműtétet (2006-ban) nem akarja, 
hogy elvégezzék a szíve miatt. Mauricenek 
problémája van a hallásával is. Julia a felesé-
ge sokat segít neki, a galambászkodás terén.

Három gyermekük van, az egyik a szom-
szédban lakik, aki rendőr. Gregory a legfiata-
labb fiú, aki Maurice hatására Luxemburgban 
egy bankban dolgozik, vasárnap este elutazik 
és pénteken tér vissza. Hétköznapokon Julia 
és Ő a mester. A napi munkálatokat Maurice 
segítségével Julia végzi. A galambpadlás szá-
mára nem jelent problémát.

Forrás: Röhnfried Courier
Fordította és szerkesztette:

Szabó Ferenc
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A galambokat értékelő szakemberek nagy 
jelentőséget tulajdonítanak az izomzat jelleg-
zetességeinek. A jó izomzat hiánya teljesen 
háttérbe szorítja a madár egyéb jó tulajdon-
ságait, és nem hagyja érvényesülni azokat. 
Ugyanakkor az izomzat értékelése viszony-
lag könnyű, hiszen a galambot kézbe véve 
tapintással is megvizsgálható.

AMILYENEK AZ IZMOK, OLYAN A 
TÁVOLSÁG

Egy képzett és tapasztalt tenyésztő vagy bíró 
fel tudja mérni, hogy a különböző távú röpte-
tésekhez milyen izomzat a legmegfelelőbb. A 
keményebb és nagyobb izmok pl. a rövid távú 
gyors versenyekhez ideálisak. Minél lazábbak 
az izmok, annál tovább tudnak eredményesen 
dolgozni, ezért az ilyen izomzatú madaraknál 
a hosszabb ideig tartó levegőben maradás nem 
okoz különösebb problémát. Figyelem! Ha az 
izmoktól a kapacitásukon túlmutató munka el-
végzését követeljük meg, azzal túlfeszíthetjük 
a húrt. Ezen a téren nincsenek érvényes sza-
bályok vagy táblázatok, a tenyésztőnek érez-
nie kell, hogy az adott galamb melyik távú 
versenyzésre a legalkalmasabb. Ehhez olyan 
tényezőket kell figyelembe vennie, mint a tá-
volság, a széllel szembeni vagy a széliránnyal 
megegyező, illetve a rossz időjárási feltételek 
melletti reptetés.

A tenyésztő még a szállítás előtt, a vár-
ható repülési feltételek figyelembevételével 
állítsa össze a csapatot. Kijelenthetjük, hogy 
az alapelv szerint minél lazább az izomzat, 
annál könnyebb a galambnak a levegőben 
maradnia.

Az izmok különböző feladatokat látnak 
el a szervezetben. Három típusuk van: a 
vázizomzat feladata a szervezet mozgatása, 
a simaizom a mozgásért és a belső szervek 
működéséért felelős, míg a szívizomszövet 
autonóm beidegződésű, de saját szabályo-
zó-mechanizmussal rendelkezik. Számunkra 
a galambok esetében leginkább a repülésért 
felelős viszonylag nagy méretű ún. vörös 
izomból felépülő mellizmok érdekesek, ame-
lyek „üzemanyaga” a májban és az izmokban 
tárolt glükóz.

A MELLIZMOK MŰKÖDÉSE
A legerősebb mellizmok a mellcsonthoz 

tapadnak. A madár felépítését a kézzel is ki-
tapintható mellcsont határozza meg. Jó, ha 
a bordák nem állnak ki túlságosan, de meg-
felelő hosszúságúak, így a hozzájuk tapadó 
izmok is hosszabbak. Mivel a tapadó izmok 
hossza a gerincoszlop hosszától függően 
változik, a galamb rendelkezhet hosszabb és 
rövidebb izomzattal, ami tulajdonképpen azt 
befolyásolja, hogy az izmok vékonyabbak 
vagy vastagabbak.

Repülés közben a szárnyakat a mellizmok 
mozgatják. Így a galamb izomszövete lehet 
érintésre laza és rugalmas, illetve kemény 
és masszív. A kisebb mellizmok feladata a 
szárnyak emelése, a vastagabbaké a szár-
nyak lefelé húzása. Repülés közben a galamb 
percenként 300 szárnycsapást hajt végre – 
ez egy 600 km-es távolságnál kb. 180.000 
szárnycsapást jelent. Ha a szárnyemelő izom 
dolgozik, a lefelé húzó izom pihen. Az ilyen 
váltakozó mozgásnál az egyik izom mindig 
rövid pihenő stádiumban van. Ez a rövid 
ideig tartó „munkaszünet” nagy mennyiségű 
energia megtakarítását teszi lehetővé, aminek 
a hosszabb röptávoknál van nagy jelentősé-
ge. Ez a rövid szünet teszi lehetővé, hogy a 
vér friss oxigént és glikogént szállítson.

A hosszabb repülés kezdetén a szerve-
zet először ezt a májban és izmokban tárolt 
„üzemanyagot”, majd a fehérjéket, végül pe-
dig, amikor ez is elfogy, a zsírt használja fel. 
Ha az izomzat még nagyobb erőfeszítésre 
kényszerül, akkor a szervezet a testépítő sej-
tekből felszabaduló energiát mozgósítja, és ek-
kor beindul a fogyás. Bizonyára mindenkinek 
volt már a gyakorlatában arra példa, hogy a 
röptetésből szinte csak a tollak tértek vissza…

ETETÉS ÉS EDZÉS
A kötőszövetes izompólya 50–100 rostból 

felépülő finom rostok csoportja. Az izomzat 
egyre nagyobb csoportokat alkotva épül fel, 
struktúrája pedig a következő: izomszövet – 
izomkötegek – izomzat. Az izomkötegek száma 
már a tojásban lévő embrióban „kódolva van”.

A galamb fejlődése során az izomkötegek 
száma már nem, kizárólag a tömege növek-
szik. Az adott galamb izomzatának típusa az 
adott egyed genotípusában van.

Ez a tudományosan bizonyított és a galamb 
hatékonysága szempontjából kiemelten fontos 
tény szinte megváltoztathatatlan. Ha pl. kiállí-
tás előtt javítani akarunk a galamb állapotán, ne 
feledjük, hogy az etetéstől nem nőnek izmai, 
legfeljebb zsírral domboríthatjuk ki azokat.

Köztudomású, hogy az izom mennyisége 
edzéssel nem növelhető. Az edzés az izmok 
minősége szempontjából nagyon fontos. Ha a 
galambokat reptetjük, azzal izmaik minőségét 
javítjuk. Az edzett szervezet kevesebb energiát 
fogyaszt, miközben nő az állóképessége. Sőt, az 
edzésnek köszönhetően az izmok még növeked-
hetnek is. Az izom típusa azonban a szülőktől 
öröklött sajátosságoktól is függ, ezért a leggyak-
rabban véletlenszerű.

LEHETŐSÉGEK
Az erős izomza-

tú galambok az első 
versenyeiken egyszer 
vagy akár kétszer is 
nyerni tudnak egy-
más után, de később 
már nehezebb jó 
eredményeket elérni-
ük, és ezzel csalódást 
okoznak a verseny-
szezonban. A regene-
rációs időszak – azaz 
amíg visszanyerik a 
formájukat – hosz-
szú ideig is eltarthat. 
Más a helyzet a laza 
izomzattal. Sajnos 
nincsenek az izom-
fajtákra alkalmazható 
meghatározott szabá-
lyok, az ugyanis el-
sősorban a szervezet 
egyéni tulajdonságai-
nak függvénye. Ezért 
nélkülözhetetlen az 
állomány folyama-
tos megfigyelése és 
a következtetések 
levonása. Megfigyel-
hetjük, hogy a lazább 
és kisebb izomzattal 
rendelkező galamb 
többre képes, mint 
a nagyobb és ke-
ményebb izomzatú, 
vagy akár a fa me-
revségével vetekedő 
izomzatú madár.

ÉRZÉKENY UJJAK
A galamb izomzatának állapotát ujjainkkal 

is megvizsgálhatjuk. A megfelelő gyakorlat-
ra és tapasztalatra úgy tudunk szert tenni, ha 
minden lehetséges alkalommal kézbe vesz-
szük a madarat és megvizsgáljuk az izomza-
tát. Idővel megjön a tapasztalat és a képesség 
arra, hogy a megfigyeléseinkből megfelelő 
következtetéseket vonjunk le.

Az ilyen vizsgálatok alkalmával a madarat 
óvatosan és lazán tartsuk a tenyerünkben, a 
galambnak biztonságban kell éreznie magát. A 
madarat a test középpontjánál megfogva, ujjbe-
gyünket gyengéden csúsztassuk végig a mell-
izmán, a szegycsont elejétől hátrafelé haladva. 
Törekedjünk arra, hogy egyenként tapintsuk ki 
az egyes izomkötegeket. Ezek alkotják ugyanis 
azt a hosszú izmot, amelyet értékelünk. Minél 
több izomköteget és izommozgást érzünk a bőr 
alatt, annál jobb az izomzat. Az ujjbegyünket 
gyengéden végigcsúsztatva rajtuk ellenőrizzük, 
hogy az izomrostok nem kemények-e, benyo-
másuk után azonnal felveszik-e kiindulási álla-
potukat, akár a rugó stb. Ha ezt mégsem érez-
nénk, az izmok elfáradtak, nem túl értékesek. 
Az életerős galamboknál ez a jelenség kitűnően 
érzékelhető, azonban ha ezeket a „rezgéseket” 
mégsem érzékelnénk, akkor ez nem sok jót jó-
sol a galambról a jövőt illetően.

Az ilyen megfigyelések alapján elmondha-
tó például, hogy a tojók általában jobb minő-
ségű izomzattal rendelkeznek, mint a hímek 
(ezt igazolják a távoli nehéz röptetések), míg 
a könnyebb (rövidebb) röptetések favoritjai 
inkább a hímek.

Marek KOŚCIELNIAK

A galamb izomzata

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

Legnagyobb minőségi árukínálat csakis nálunk kedvező 
árakon ...

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

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

+421/917-117-452 

www.nutripet.eu
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Pár szó a veszettségről
Mindenkinek akinek húsevő állata van, 

vagy kutya, macska, görény… mozog/él a 
közelében.

Kérek mindenkit saját maga és szerettei 
egészsége érdekében ellenőrizze, végeztesse 
el állatai veszettség elleni oltását!

A veszettség vírusos betegség és mint 
ilyen nem gyógyítható és rendszerint ha-
lálos kimenetelű. Egyedül immunizálással 
védekezhetünk ellene.

Fertőzött állat harapásával, karmolásával 
nyállal terjed. De vérrel is fertőződhet vala-
ki bőr sérülésen keresztül, pl ha egy elhullott 
veszett rókát megnyúz.

A betegség lappangási ideje kb. két hét.
A vírus a sebzés helyén az idegsejtekhez 

kapcsolódva kezd szaporodni és az idegpá-
lyák mentén kezd terjedni az agy felé, ha eléri 
azt, a beteg már menthetetlen.

A harapás/karmolás után, ember esté-
ben, ha nem bizonyítható, hogy a sebet 
ejtő állat be volt oltva veszettség ellen, 
3-4 oltásból álló sorozattal próbálják 
megvédeni a sérültet a betegség kialaku-
lásától. Minél közelebb van a sérülés a 
fejhez, annál rövidebb idő marad a véde-
lem kialakítására.

h t t p : / / w w w . h a z i p a t i k a . c o m /
betegsegek_a_z/veszettseg/380 az itt idézett 
cikk a Házi Patikától jó, bár itt-ott régi adato-
kat tartalmaz – a ’90-es évek végéig az ország 
csalétkes róka vakcinázása EU támogatással 
megtörtént és folytatódott a szomszédos or-
szágokban… Ukrajna és a Balkán térség tud-
tommal kimaradt.

Magyarországon újra megjelent a ve-
szettség. Kecskeméten veszett ebet diag-
nosztizáltak, valamint az Állategészségügyi 
szolgálat figyelmeztetése szerint 10 friss róka 
esetet Bács-Kiskun és Jász-Nagykun-Szolnok 
megyében. Természetesen azonnal megtették 
a megfelelő lépéseket, (ebzárlat, védő körzet 
kialakítása és csalétkes vakcinázás) ennek 
ellenére további esetek előfordulása várható, 
remélhetőleg egyre kevesebb.

A veszettséggel fertőzött állat nyugtalan 
lesz, elkóborolhat, akár több 100 km-t is 
megtehet, viselkedése megváltozik, kiszá-
míthatatlanná válik.

Alapvető óvintézkedések:
A Dunától keletre feltétlenül szükséges 

lenne betartani
- Oltassunk be lehetőleg, minden kijáró, 

vagy kint tartott háziállatot – a macs-

kákat különösen fontos lenne, mert 
fertőzés estén következetesen a dühön-
gő forma szokott kialakulni és ilyenkor 
rendszeresen fejre támadnak, ami a seb-
zés agyhoz való közelsége miatt drasz-
tikusan csökkenti a védekezésre való 
időt! Minden megfogható kisragadozó 
legyen beoltva! Inkább a szomszédé 
is, mint a mienk se…

- Lehetőleg minden sérülést kezeljünk/
kezeltessünk!

- A levert, kedvetlen, furcsán viselkedő 
állatokat mutassuk meg állatorvos-
nak! Növényevők is fertőződhetnek 
veszett állat harapásától.

- Ne engedjük, hogy gyerekünk az állat 
gazdájának engedélye nélkül idegen 
állatokat simogasson!

- Ne akarjuk a szelídnek tűnő vadon élő 
állatokat megsimogatni, megfogni!

- Ne nyúljunk gumikesztyű nélkül elhul-
lott állathoz! 

A közterületen talált tetemet jelentsük 
az állatorvosnak, vagy a település jegyző-
jének!

Aszódiné dr. Karsai Tímea
állatorvos

Aktualitások a galambsportról
A Pau első négy nemzetközi díját (június 

14-én) Angliában nyerték meg. A dicső győz-
tes és az első nemzetközi Pau nyertese a szim-
patikus házaspár Chatarine és Geoff Cooper 
Paesedown-ból, Angliából. Ők ugyanis már 
nem először tették próbára tudásukat, koráb-
ban egy nemzetközi első díjat megnyertek, 
valamint még nemzetközi 8. és 15. helyet is. 

Ez természetesen hatalmas lendületet jelent 
Angliában a hosszú távú versenyekre nézve, 
s így egyúttal a nemzetközi galambsportra 
nézve is kedvező. Ez azonban nem kis tel-
jesítmény, sőt nagyon nagy, ha az ember a 
szem előtt tartja, hogy a galamboknak még 
többszáz kilométer után is keresztül kell ha-
ladniuk a csatornán. A bennfentesek számára 
köztudott, hogy a galambok nem szívesen re-
pülnek el vizek felett, ez tehát valóban erőtel-
jes, komoly teljesítményként ismerhető el. 

Jelenleg többfelé is kiemelkedő, jól teljesí-
tő galambok vannak. Egyre többet foglalkoz-
nak a galambokkal, s az információk is egyre 
gyorsabban és megbízhatóbban terjednek, 
mint korábban. Az alapokat az egyes fajták-
hoz a korábbi időkkel ellentétben egy vagy 
két kiemelkedő tenyészgalamb jelenti. Min-
denki, aki ezen galambok után kutat, melyek 
hatalmas konkurenciával szemben elnyerték 
címüket, s ez magyarázza is hatalmas árukat, 
ezt meg is fizetik. Az ilyen galambok akár 
szűkös családjaiért is (testvérek, fiatalok és 
így tovább) sok pénzt hajlandóak kifizetni. 
Jómagam ezt logikusnak is tartom. Néha ezt 
egyfajta lottóként definiálják, s ezzel kap-
csolatosan gyakran hangoztatott vélemény: 
„Cruyff testvére ettől még nem tud focizni.” 
Rendben, ennek lehetséges, hogy így kell 
lennie, de Cruyff családjában éveken keresz-
tül nem is volt példa a jó futballistára.

Esetünkben a galambokat folyamatosan tel-
jesítményük szerint osztályozzák és válogat-
ják, s így nagyon gyors a generációs változás, 
alakulás (egy év), melynek köszönhetően a 
galambok akár egy évben belül is szaporod-
hatnak, terjeszkedhetnek. Fontosak egyfelől 
a galambok, és erről van legfőképpen szó, de 
mindemellett a feltételek is gyakran meghatá-
rozó, döntő szerepet játszanak. A szél ugyanis 
mindig meghatározza, hol hullanak le, esnek 
el legkorábban a galambok. Ennek ismereté-
ben így azonban az ember az egyes régiókban 
könnyen kiismerheti a szélsebességeket. Ang-
liában a Pau-tól érkező korai galambok tekin-
télyes példának vehetők. Az európai szárazföl-
deken is (Hollandia, Belgium, Franciaország 
és Németország) láthatjuk a szél hatalmas, óri-
ási befolyását. A június 15-én szombaton Bel-
giumban, Montlucontól induló verseny alkal-
mával 9 galamb foglalt el Herk-de-Stad-ban 
(Limburgban) és környezetében egy helyet az 
első 10-es nemzetközi díjlistában.

Egy versenyközösségben sokszor kedvező 
egy nagyobb távolság felvétele, mivel a mada-
rak az első percek alatt a felengedést követően 
még nem az útirányuknak, úticéljuknak megfe-
lelően haladnak, valamint folyamatos repülési 
sebességüket sem érték még el. Mindenkinek 
ajánlott volna saját belátása szerint csökkenteni 
a repülési időt, más szavakkal élve: Úgy kelle-
ne ezt kialakítani, lebonyolítani, mintha később 
még valamit felengedtek volna. Ez valószínű-
leg más eredményekkel is járna, sokan azonban 
ahhoz vagyunk szokva, ahogyan már évek óta 
kalkulálják, számítják a sebességet. 

Az idős galambok körében a legnagyobb 
problémát az Ornithosis-komplexus, tünet-
együttes jelenti. Megfelelő gyógyszerek 
nélkül ezt a problémát nem lehet megolda-

ni. A korábbiak során sokszor éltek azzal a 
feltételezéssel, miszerint a forma, a fittség, 
kondíció elvesztéséről lenne szó, s szó sem 
esett Ornithosisról. Számtalan gyógyszerek-
kel kapcsolatos kérdésben, a legjobb szán-
dék ellenére is, rengeteg értelmetlenséget, 
képtelenséget hordanak össze. Sokszor ezen 
teóriákat mások papagáj módjára ismétlik, 
mint az például a herpesz-vírus jelentősége 
és a circo-vírus kapcsán is látható. A herpesz 
esetében két típust kell megkülönböztetnünk. 
Az I. típust, mely a fiatal és idős galambok 
körében lép fel, valamint a II. típust, mely 
halálos kimenetelű és kizárólag fiatal egye-
deket támad meg. A herpesz vírust mindig 
az Ornithosis-vírussal hozzák kapcsolatba, 
ami azonban nem helytálló. Míg a víru-
sokkal szemben nincs mit tenni, addig az 
Ornithosis-sal szemben azonban igen. Ebben 
tehát a herpesz nem játszhat fontos szerepet. 
A herpesz elleni oltások jó szándékkal is vé-
leményem szerint csak szemfényvesztésnek, 
a szem elkápráztatásának vehetők. Az elmúlt 
25 év alatt jómagam még nem tapasztaltam, 
hogy ezek hatásosak volnának. Ugyanígy az 
emberek számára sem létezik a piacon sem-
milyen, a herpesszel szembeni oltóanyag. 
Álláspontom szerint a hepresz I. típusú fajtá-
jával kapcsolatos történetek éppúgy hamisak, 
mint ahogyan az úgynevezett Streptococcus-
történetek a pontatlan, rossz repülőknél.

Kiderült, hogy Európában a klinikailag 
egészséges galambok 60%-a már egyszer va-
lamilyen módon kapcsolatba került az I. típu-
sú herpesz vírussal. A II. típusú herpesz vírus 
csak a fiatal galambokat támadja meg, akik 
ezt követően a túlélésre való esély hiányában 
elpusztulnak.

Dr. Henk de Weerd
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Halottaink
In memoriam  Ujházy Péter

1933 – 2013

2013. november 8-án életének 81-ik évében 
elhunyt Ujházy Péter a Nemzet Galambásza
Újházi Péter 1933-ban született, 1952-től 
tagja a Magyar Postagalamb Sportszövet-
ségnek, aminek vezetésében közel 30 évet 
töltött, 10 évig mint Bíráló Bizottsági
Elnök, és azt követően Alelnökként tevé-
kenykedett. Nincs az országban olyan több 
éve versenyző, tenyésztő aki ne ismerte 
volna.

Nemzetközi szinten elismert tenyésztő és bíráló volt.
2013-ban is aktív versenyző volt, mint a B-03 egyesület tagja. Igen 
eredményes versenyzői pályafutást mondhat magáénak, mindhá-
rom budapesti kerületben nyert csapatbajnokságot.
A megszervezett Budapest bajnokságban, csapatban 1-2-5 helye-
zést mondhat magáénak. 40 alkalommal bírált országos kiállításon, 
ahol 10 x 1. díjat ért el galambjaival. Nemzetközi kiállításokon, 
olimpiákon 14 alkalommal szerepeltek galambjai.
Az 1971-es Bruxelles-i olimpián standard kategóriában első he-
lyezést elért 1340-66-674 SK hím galambja hozta meg számára 
az első nemzetközi elismerést.
Négy olimpiára hívták meg bírálni, ahol méltóképpen képviselte 
hazánkat.
Igen eredményes tenyésztő, az országban számos versenyző ért el 
kiváló eredményt, az általa tenyésztett galambok utódaival.
- Bíró József, Kotymán Imre, Szappanos István, Szabó Imre, Veréb 
testvérek, Bőkuti László, Pereznyák Ferenc, Szabó Pál mindannyi-
an kerületi bajnokok voltak.
- A fehérvári híres fakó hím a Bruxelles csillaga is Ujházy szülőktől 
származik.
1958-78 között szoros kapcsolatban volt Anker Alfonz-al 5 évig a 
kaposvári egyetemen dolgozott.
Nemzetközi ismertségét felhasználva szinte minden ismert német, 
holland, belga versenyzőnél megfordult, tapasztalatát négy könyv-
ben összefoglalva adta át a magyar tenyésztőknek.
Legjelentősebb az első könyve, ami megismertette hazánk tenyész-
tőit az özvegy versenyzési módszerrel, irányt mutatva a modern 
versenyzés megteremtésére, de a többi is igen népszerű a galambá-
szok között, több kiadást is megértek.
1985-ben a hosszú távú versenyzők kérésére megalakítja a 
Maraton Klubbot aminek első elnökévé választják.
Hosszú pályafutása során számos kitüntetést, elismerést kapott.

- 1970. Német szövetség aranyjelvénye.
- 1971. Bruxelles hím kategória olimpia I. díj.
- 1975. Budapesti olimpiai kiállítás szervezéséért, valamint a bírá-

lat lebonyolításáért a Szövetség elismerő oklevelét.
- 1982. Szövetség fennállásának 100. évfordulóján munkája elis-

meréséül.
- 1998. Magyar Köztársaság Országgyűlés emlékérem.
- 2003. Magyar Postagalamb Sportszövetség aranyjelvénye.
- 2004. Magyar Postagalamb Sportért Érdemérem.
- 2007. FCI elnökétől Jose Manuel Tereso úrtól „Szövetségi Mun-

kája Elismeréséül” kapta az FCI diplomát.
- 2008. januárjától a Nemzet Galambásza

Búcsúzunk a B-03 postagalambsport egyesület és a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség valamennyi tagja és közössége nevében.

Látjátok feleim, egyszerre meghalt, s itt hagyott minket magunkra. 
Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szí-
vünkhöz közelálló. De nincs már.

Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember. Egyedüli példány. 
Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán sem nő egyforma két 
levél, a nagy időn nem lesz hozzá hasonló.

Akárki is volt Ő, de fény, hő volt. Mindenki tudta és hirdette, Ő volt. 
Ahogy szerette ezt, vagy azt az ételt, s szólt, ajka, melyet mostan 
lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe 
süllyedt templomok harangja, és futott, telefonált, és szőtte álmát, 
mint színes fonált, homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók között 
az EGYETLENEGY.
Keresheted Őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A 
múltban sem és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már, csak Ő 
nem. Többé nem gyűl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy a csodát újólag meg-
teremtse.

Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak Órája gondolt, majd mesélni kezdtünk róla:
„Hol volt..”.     Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi 
azt meséljük róla sírva „Mért holt?...”
Úgy ment el Ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt, 
néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt, a világon csak EGYETLENEGYSZER.

A kaposvári K-01 Postagalambsport 
Egyesület Örökös Tiszteletbeli Tag-
ja, Katona György sporttárs, 76 éves 
korában elhunyt. 2013. október 12-én 
kísértük utolsó útjára, ahol galambok 
felröptetésével búcsúztunk Országos 
Bajnokunktól. Emlékét megőrizzük, 
nyugodjék békében!
K-01 Postagalambsport Egyesület tagsága 

Mély fájdalommal tudatom mindazok-
kal kik ismerték és szerették, hogy drága 
Mesterem a kaposvári Katona György a 

magyar postagalamb sport „nagy Ikonja” 76 éves korában 2013 
szept. 30-án családja körében csendesen elhunyt! 
Hamvait szűk családi és baráti körben Kiskorpádon helyezték 
örök nyugalomba. A gyászszertartáson a két kaposvári egyesület 
tagjai is kifejezték kegyeletüket és galambok feleresztésével vet-
tek végső búcsút, a Magyar Postagalambsport „nagy Öregétől” 
Nyugodjék békében, emlékét mindörökre megőrizzük!

Kun Károly

Fájdalommal tudatjuk, hogy Farkas Sándor az L-01 postaga-
lambásza 2013. 09. 25-én elhunyt.

Molnár Ferenc

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy Postagalambász Barátunk, 
Sporttársunk Bagi József 52 évesen elhunyt. A jászkiséri R-36 
tagja volt.
Temetésén a kegyelet virágai mellett galambok feleresztésével bú-
csúztunk tőle. Emlékét megőrizzük, nyugodj békében Barátunk.

R-36 és R-09 tagsága

Az N-02 Bajai Postagalambsport Egye-
sület mély megrendüléssel tudatja, hogy 
Rácz Sándor hosszantartó betegség után 
71 éves korában 2013. október 12-én el-
hunyt.
Személyében egy fáradhatatlan igazi profi 
galambászt vesztettünk el. Gyermekkorá-
tól haláláig a galambszeretet és a verseny-
zés volt a mindene, hozzáértése átlagon fe-
lüli volt. Fiatalon az 50-es évek közepétől 
az egyesület tagja volt.
Emlékére minden évben versenyt rende-

zünk, melyet a nevével jelzett vándorserleggel díjazunk. Teme-
tésén a kegyelet virágaival, és galambok feleresztésével vettünk 
tőle végső búcsút. Emlékét megőrizzük, nyugodj békében!

N-02 Bajai egyesület tagsága
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Eredeti német tenyészetemből röpposta 
sporttársi akciós áron 200 darab eladó: 
Vossen, Camphuis, P. von de Merwe, de 
Klak, Stichelbaut, Van Loon, Aarden, K. 
Schellens, Borgmans, G. Vandenabeele, 
Tournier, D. Matthijs, Herbots. 
Emil Subotha, Fonyód, Kupavezér u. 27., 
Tel: 70/596-6115, 20/522-6984

***
ELADÓ
- TIPES MG 2100 HU3 tenyésztői készülék 
(magyar nyelvű szoftver, tápadapter, 3 m 
USTB kábel, BUSZ lezáró)
- MC 101 típusú egymezős antenna
Érdeklődni: Némedi József  30/931-2519
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Köszöntjük  
a november  

hónapban született 
sporttársainkat

U02 Kálmán István 87
A11 Gere Ágnes 86
N13 Herczeg Imre 85
B19 Pekó József 85
F17 Borsos Pál 84
P22 Zdolik András 81
Z31 Kóródi László 80
N02 Kovács István 80
B27 Bene István 79
Y10 Kámán József 78
U03 dr. Kürtösi István 78
Z03 Elek Péter 77
D16 Házi Imre 77
S16 dr. Papp László 77
Z13 Dudás András 76
B02 Márkus II. József 76
C12 Németh Gyula 76
A14 Simon Lóránt 76
Z01 Takács Aladár 76
V02 Bocsi Imre 75
V02 Juhász László 75
Z27 Péter József 75
B27 Fehér György 74
A42 Kollár István 74
F06 Miskolczi Ernő 74
C08 Tóth János 74
S02 Veres Zoltán 74

N06 Kuncz András 73
D05 Meiszter János 73
C11 Szajkó Miklós 73
B09 Alcsics László 72
R19 Antal István 72
H04 Elek László 72
F10 Hengszter József 72
F03 Martin Rezső 72
G09 Szilveszter Márton 72
C02 Jankovics József 71
R09 Krikuska József 71
N04 Patyi Béla 71
Z25 id. Tóth Barna 71
A08 Veres Tibor 71
Z26 Balázs Lajos 70
Z34 Mátyás András 70
Y12 Szabó Lajos 70
A23 Bajkai János 65
T04 dr. Bánhidi László 65
B08 Durda Ferenc 65
F26 Fazekas Ferenc 65
L08 Kecskeméti István 65
T04 Paulik István 65
C07 Révfalvi Lajos 65
S06 Rocskó Aladár 65
U01 Sós Bálint 65
G02 Szalai Imre 65

N07 Ábel Béla 60
H01 Bodorkos Imre 60
Z44 Dobrosi József 60
S06 Iván László 60
F02 Kiss Ferenc 60
A08 Mácsik Miklós 60
Z35 Tóth István 60
N05 Czagány István 55
Z34 Girhiny Attila 55
R17 Lex Mátyás 55
R15 Mártha Zoltán 55
N14 Sándorné Csórián Erika 55
E04 Serfőző Lajosné 55
E07 Simon László 55
A21 Szabó Lajos 55
A56 Tamás András 55
T02 Tintér Kálmán 55
Z03 Bodzán Sándor 50
J02 Gáspár Tibor 50
A06 Juhász Tibor 50
D07 Lepsényi Sándor 50
Z20 Lukács István 50
Z36 Méhész László 50
Z42 ifj. Szövördi József 50
P01 Váradi Ferenc 50
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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

***
30 éve az élvonalban szereplő állomá-
nyomból Desmet-Mattijs, Gyerkó,  Aarden, 
Hermes, Janssen, Van Loon, Sangers, 
Koopman, Schaerlaeckens, Breemen vérvo-
nalú tenyészgalambok kiadók. 

Jakab Sándor 9300 Csorna, Szatmári út 1/a 
Tel: 20/458-9563, 96/262-784
www.jakabart.hu

***








