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Doholúczki Tibor a Szövetség alelnöke
„Az egyik pilla-

natban még itt va-
gyunk, a másikban 
már el is távoztunk. 
És csupán ezért a 
röpke pillanatért 
mekkora hűhót 
csapunk: mennyi 
erőszakot, mennyi 
ambíciót, szenve-
dést, viszályt, ha-

ragot, gyűlöletet gerjesztünk! Csak ezért a 
rövid pillanatért! Egy állomás várótermében 
ülünk, és miközben a vonatot várjuk, óriási 
zsivajt csapunk: egymás haját tépjük, vérig 
sértjük a másikat, birtokolni, főnökösködni, 
uralkodni próbálunk másokon - politizálunk. 
Aztán megjön a vonat, és mindenki örökre el-
tűnik, mintha ott se lett volna.”

Doholuczki Tibor vagyok, 43 éves. 
Isaszegen élek feleségemmel és gyermeke-
immel.

Több, mint 35 éve a galambok között 
élek. Szerencsésnek mondhatom magam, 
hogy éppen a magyar galambászat egyik 
„fellegvárában” tevékenykedhetek. Egy 
olyan kis közösségben, mint az isaszegi 
rengeteget tanultam az önzetlen segít-
ségről, haragról, sportszerű viselkedés-
ről és természetesen a galambászatról. 
Kezdetben itt voltam tag, majd elnök. 
Később tagszövetségi elnök, és az orszá-
gos szövetségben elnökségi tag. Rend-
szeresen részt vállaltam a kiállítások 

szervezésében és a standard galambok 
bírálatában.

Önöknek köszönhetően pedig az újonnan 
megválasztott alelnök, melyhez a bizalmat 
ezúton is köszönöm.

A vezetés nagy részben megújult. Új VB 
elnök, új BB elnök, új elnökségi tagok és 
személyemben új alelnök kapott „felhatal-
mazást” elnökünk, Bárdos István mellett a 
következő ciklusra postagalambsportunk irá-
nyítására.

DE.
Sportunk mindenki által óhajtott műkö-

déséhez szükségünk van továbbra is a jó-
zan gondolkodású tagszövetségi és egyesü-
leti vezetőkre. Ők vannak a „végvárakon”. 
Ők tudnak mindenről, ami a közössége-
ikben történik. A tagságot Ők értesítik a 
történtekről, Ők terelik megfelelő irányba 
„csapataikat”.

Nagyon fontos, hogy a jövőben is a tagszö-
vetségek és a szövetség kapcsolata a párbe-
szédekre épüljön és ne a haragra, viszályra, 
gyűlöletre. Szeretném, ha ezt mindenki át-
érezné!

Hitvallásom, hogy a problémákat megol-
dani kell és nem gerjeszteni.

Kitűzött feladataim közé tartozik a bí-
rálói munka és gyakorlat hozzáigazítása a 
jelen igényeihez. Tóth István új BB elnök-
kel korszerű és újszerű bírálói tanfolyamok 
szervezése és a bírálói tevékenység „nép-
szerűsítése”, megismertetése a galambász-
társadalommal.

Konrád János új VB elnökkel a versenyzé-
si formák, lehetőségek bővítése, megújítása, 
amely igazodik földrajzi adottságainkhoz és 
galambászsűrűségünkhöz. A versenyek ellen-
őrzésének mindenki számára megnyugtató 
megoldása. A számoló-, értékelő programunk 
korszerűsítése.

2015. Postagalamb Olimpia Budapesten. 
A közeljövő egyik legfontosabb feladata. 
Nem kívánok nagy szavakat használni, de az 
Olimpiából és sikerességéből sokat profitál-
hat az egész galambásztársadalom. Minden 
személyeskedést, haragot, ellenségeskedést 
félre kell tenni, hogy ez így is legyen. Kije-
lenthetjük, hogy ez mindenki számára KÖ-
TELEZŐ!

A legfontosabbat a végére hagytam. Renge-
teg helyen jártam az országban. Nagyon sok 
galambásszal, egyesülettel, tagszövetséggel 
találkoztam. Elmondhatom, hogy a tagság 
99%-a nyugodt körülmények között szeret, 
szeretne tevékenykedni. Néha előforduló né-
zetkülönbségeiket megbeszélések útján akar-
ja rendezni. A többség nem kíváncsi a viták-
ra, ellenségeskedésekre, háttérmunkákra.

A többség „csak” galambászni szeretne, 
galambászni akar.

Adjuk meg nekik és az új vezetőségnek a 
lehetőséget ennek eléréséhez!

Köszönettel:
Doholuczki Tibor

Nyitrai Ferenc a Nemzet Postagalambásza

A postagalambsportban itthon is és kül-
földön is jól csengő név Nyitrai Ferenc neve, 
aki már gyermekként barátságot kötött az ál-
latokkal és ez mára már szerelemmé nőtte ki 
magát.

1948. február 24-született, több mint 40 
éve elismert tagja a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek. Gyerekkora óta az ál-
latok szeretetével él. Szerény, sokoldalúan 
képzett, az újra mindig fogékony, kitűnő 
postagalambász, aki mindig törekedett arra 
– hiszen anyagilag megtehette –, hogy a vi-
lág legjobb törzseiből származó galambokat 
tenyészt a dúcában. Mindezt szerényen és 
mindenki számára nyitottan, segítőkészen, 
nagy tisztelettel és barátsággal teszi. A ma-
gyar Janssen királyként emlegetik, de ezen 
túl arról híres, hogy minden, Tiszakécskére 
látogató vagy megforduló postagalambász 
ajándék galambokkal távozhat a Nyitrainál 
tett látogatások után. Sokan érdemtelenül, 
sokan kihasználva jóindulatát, emberségét.

Magyarországon is kiemelten nagy vállal-
kozást vezet, és mindezen gazdasági tevé-
kenysége mellett, szakít időt szinte minden 
nap a galambokkal való törődésre, a galam-
bászokkal való beszélgetésekre. Évtizedek 
óta készít a galambászok számára nagyon jó 
áron galambász takarmányokat, magkeveré-

keket. Mindenkit ellát hasznos tanácsokkal 
a postagalambászat tudományáról. Nemcsak 
a saját, hanem a mások sikerét is elismeri, 
megünnepli. Egyesületében barátok között 
van, a versenyeken versenytársakkal szurkol 
mindenki jó eredményéért. Családszerető és 
lakóhelyének szűkebb-tágabb környezetének 
nagyon aktív közösségi segítője. Iskolák, 
óvodák, de felnőtt közösségek is lelkes és 
nagyvonalú támogatójaként ismerik.

Galambjai mellett eredményei tagszövet-
ségi szinten is kitűnőek, főleg rövid-, közép-
távon, amely sikerek elérésében állatorvos 
lánya Gabriella, a legnagyobb segítője.

Mindig büszke volt arra, hogy a postaga-
lambászok népes, nagy családjának tagja 
lehet és bár soha sehol nem vállalt vezetői 
funkciót, véleményére minden közösségben 
odafigyeltek, meghallgatták, megszívlelték.

Sikeres ember, aki szerénységével, önzet-
lenségével a postagalambászok iránti barát-
ságával, segítőkészségével érdemelte ki a 
Nemzet Postagalambásza kitüntetést.
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63 éves vagyok. 
Két felnőtt, önál-
ló családban élő 
gyermekem van és 
kettő gyönyörű kis 
unokám. Családom 
megérti és támogat-
ja a 7 éves korom 
óta tartó galamb 
szeretetemet.

Ve r s e n y e r e d -
ményeim közül a 
Maraton klub ver-
senyein elértekre 
vagyok a legbüsz-
kébb, többször si-

került egyéni és csapat díjra érkezni galamb-
jaimnak, a Maraton klub csapat Bajnokságát 
is megnyertem.

1974 óta tartó folyamatos szövetségi tag-
ságom, és az utolsó 22 év alatt Tagszövetségi 
vezetőként és nem utolsó sorban az elmúlt 
időszakban az Országos elnökség  tagjaként  
szerzet tapasztalatomra és az Önök támogató 
segítségére számítva kezdek hozzá ehhez a 
nehéz feladathoz. Bízva abban, hogy a lehető 
legrövidebb idő alatt ismét öröm lesz Posta-
galambásznak lenni Magyarországon is!

Röviden ismertetem, hogy véleményem 
szerint mely feladatokat kell elsősorban meg-
oldani! 

- Legfőbb teendője a Versenybizottságnak 
az utóbbi években nagyon mélyre süllyedt és 
a hitelét nagy mértékben elvesztett verseny-
zési morált tűzzel vassal helyreállítani, ezen 
belül  a tisztességesen versenyző és kiemel-
kedő eredményt elért sporttársaink megbe-
csülését a lehető legmagasabb szintre emelni.

Ez csak az Egyesületi és Tagszövetségi 
Versenybizottságok és minden Magyar Pos-
tagalambász hathatós közreműködésével le-

hetséges. A gyűjtések és bontások helyszínén 
folyó munkának a szabálykövetése nagymér-
tékben befolyásolja az S.V.B. munkájának si-
kerét! Ha ott minden rendben és a szabályok-
nak megfelelően történik, akkor már nagy baj 
nem lehet!

A legkisebb eltérést a szabályzattól jegy-
zőkönyvezni kell, két tanú aláírásával. 
Mert a későbbi „nagy ügyek” általában 
kicsi, jelentéktelenként kezdődnek. S ha 
nincs róla írás csak az emlékezet, akkor 
elég nehéz tisztességesen a végére járni az 
ügynek.

- Versenyszabályzat előírásainak maximá-
lis betartása és betartatása az országban ren-
dezett minden hivatalos versenyen! Tudom 
ez nem új dolog, de az eddigi kevésbé bevált 
kísérletek helyett, úgy tenném hatékonyabbá, 
hogy a 2014-ben az elnökség által megvá-
lasztott Országos VB minden tagja egy terü-
let érdekeit képviseli, és ezen a területen el-
lenőrzi a szabályok maximális betartását. Ott, 
azon a területen ő a hivatalos képviselője az 
OVB-nek. Minden, a versennyel kapcsolatos 
kérdéssel megkereshető!

- Országos évkönyvben megjelenő ered-
mények egységesítése.

- Az elektromos rögzítőkkel való verseny-
zés 21. századi szintre emelése (online)

- A nemzeti bajnokságok egyszerűbb, átte-
kinthetőbb kiírása.

- Az „Anker” bajnokság kiírásának átala-
kítása olyanná, hogy minden Magyar Posta-
galambász, aki versenyengedélyt vált részt 
vehessen a versenyben!

- Minden Magyar Postagalambász szá-
mára kiírt 1 Szuper Kupa

-  4 db egyéni lista készülne (1-es Zóna 700 
km alatti, 2-es Zóna 700 km-800 km közötti a 
3-as Zóna 800 km feletti dúcok, valamint egy 
összevont egyéni lista, amelyből a Szuper 

Kupa csapatversenyét távolságos koeffici-
enssel számoljuk! Mindenki annyi galamb-
bal vesz részt, amennyivel akar, nincs „0”-ás 
galamb, nincs csapat korlát, de cserébe 1 elő-
re nevezett és 2 befutó alkotja a csapatot.

Csapat eredmény csak a nevezett ga-
lamb listára érkezése esetén érhető el! 

- Véleményem szerint a Szuper kupa at-
tól Szuper kupa, hogy csak 1 van belőle!

- Magyar galambászok táborát a jó hagyo-
mányaink megőrzése mellett a gyakorlatban 
is meg kell ismertetni azzal a ténnyel, hogy 
másképpen is lehet versenyeket  szervezni, 
értékelni nemcsak úgy, ahogy több évtizeden 
keresztül megszokták! Ha látják a gyakor-
latban (listákon, lebonyolításban, stb), hogy 
nem ördögtől való az új dolog, és még siker-
élményük is lesz, akkor talán elérjük, hogy 
lelassul a létszámunk fogyása, talán a fiatalok 
is szívesebben jönnek közénk, ha nekik is tet-
sző versenyeket rendezünk.

Természetesen nem lehet mindent felso-
rolni az előzetes tervekbe, mert az élet álta-
lában felülírja a terveket, és a napi feladato-
kat kell első sorban megoldani, amelyekre 
vonatkozóan annyit ígérhetek, hogy min-
denkor a szabályok maximális betartásával, 
kellő körültekintéssel fog eljárni az általam 
vezetett Országos Versenybizottság. Függet-
lenül attól, hogy ki az, aki nem tartotta be a 
szabályt!

A 2014. év legnagyobb feladata 
a 2015-ös olimpia előkészítése,  

és sikeres megrendezése.
Ehhez kérem minden magyar  

postagalambász támogató segítségét!

Sporttársi tisztelettel: 
Konrád János

OVB. elnök

Tóth István va-
gyok. A galamb-
szeretet a családból 
hoztam. A bátyám 
és apám is imád-
ták a postagalam-
bokat, mind a mai 
napig így van ez, 
ők azonban sosem 
versenyeztek, mert 
féltették és sajnál-
ták a szép galambo-
kat. Én is szeretem 
a szép galambot, 
de legalább any-
nyira szeretek ver-
senyezni is. Nem 

tudom azt az érzést leírni, mikor egy nehéz, 
pokoli melegben a magasban megpillantom a 
galambomat, ahogyan érkezik zuhanó repü-
lésben a dúcantennára. 

A Karancs Tagszövetségben versenyzem 
közel 20 éve. A tagszövetség vezetésében 
18 éve töltök be tisztséget. Szeretem, ha 
egy közösség jól működik, ezért hajlandó 
vagyok áldozatot is hozni. Tagszövetsé-
günk (23-as) tele van kiváló versenyzők-

kel, mi sem bizonyítja jobban, minthogy 
a 2013-as évben az versenyeredmények 
alapján a második legerősebb tagszövetség 
az országban. 

Az elmúlt ciklusban a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség vezetésében elnökségi 
tagként dolgoztam. Öröm számomra, hogy 
az új vezetőségválasztáson újra bizalmat sza-
vaztak nekem, mint a bíráló testület vezető-
je, melyet ezúton is köszönök. Ez a tisztség 
nagy megtiszteltetés személyemnek, mert 
olyan elődöket követhetek, mint Rucz János, 
Ujházy Péter, Hegedűs István tanítómeste-
reket. Ezek az elődök köteleznek a minősé-
gi munkára. Négy olimpián, három Európa 
kupán vettem részt, így van rálátásom a jól 
megrendezett, színvonalas és kevésbé szín-
vonalas rendezvényekről. Természetesen ez 
szubjektív dolog. Három országos kiállításon 
valamint egy Európa kupán (Lengyelország-
ban) bíráltam, de minden kiállításon szeretek 
tevékenykedni.

Úgy gondolom, a magyar galambok és a 
magyar bírálók minden európai összeveté-
sen jól szerepeltek. A továbbfejlődés érde-
kében a bírálói minősítéssel rendelkezőknek 
továbbképzéseket kell szervezni, valamint 

új bírálókat kell képezni. A mai modern 
postagalambászat az eredményesség irányá-
ba halad. A jól versenyzőt a jó versenyzővel 
párosítják, így másodlagossá válik a galamb 
külleme. Én ezt nem tartom szerencsésnek. 
Úgy gondolom, hogy legyen összhangban 
a küllem a teljesítménnyel. Klasszikus érte-
lemben vett nagytestű, standard galambokat 
ma már fölváltják a kisebb testű, sportosabb 
teljesítményre orientált galambok. Én úgy 
gondolom, hogy a jó anatómiai felépítéssel 
rendelkező galambok tudnak jól teljesíteni, 
ezért fontos az ideális testfelépítés. Erre a 
szemléletre kell a galambászok figyelmét rá-
irányítani a szakmai fórumokon és az újság 
hasábjain.

2015-ben olimpiát fogunk rendezni, ezért 
a standard galambokat és a bírálókat nagy 
körültekintéssel kell kiválasztani. Rendező 
országként kötelező jól szerepelni és minden 
tevékenységet ennek kell alárendelni. Mivel 
az olimpia egyszeri és megismételhetetlen, 
szeretnék a szakmai instruktorokkal valamint 
a tagszövetségekben működő bíráló testületi 
vezetőkkel jó, hatékony kapcsolatot kiépíteni 
ennek érdekében. 

Tóth István

Konrád János és Tóth István bemutatkozása

Konrád János az 
Országos Verseny 
Bizottság Elnöke

Tóth István az Orszá-
gos Bíráló Bizottság 

Elnöke
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1. kiállítás és díjkiosztó a Békés Tagszövetségben

December 12-én tartotta a Békés Tagszö-
vetség első önálló tagszövetségi kiállítását és 
díjkiosztó ünnepségét Vésztőn a házigazda a 
P-19 egyesület volt. 

A helyiek büszkék városukra, büszkén ki-
fejezik egymás iránti kapcsolatukat, összefo-
gásukat.

Vésztő történelmében is szerepet játszott 
ez, hiszen az egyetlen hely Magyarországon, 
ahol 1944 decemberében Köztársaságot ala-
pítottak. Igaz csak 3 hónapig.

A kiállításra sok galambot neveztek min-
den kategóriában. Belőlük kerültek fel az 
országos kiállításra a győztesek. Ezenkívül 
indítottak szép galamb kategóriát is, ami 
Mihalik Csaba szerint: „Ha röpülni nem is 
tudnak jól, de egyszerűen gyönyörűek.” 9 
egyesület vett részt a kiállításon, a bemutató 
galambokkal együtt 186 db-ot állítottak ki.

A Sinka István Művelődési központ egyik 
termében rendezték meg a kiállítást, ahol a 
bírálatok délelőtt zajlottak Kocsis János és 
Juhász István (U-18) által, majd értékelés, és 
már nyílthatott is a kiállítás kapuja a nagyér-
deműnek. Nemcsak galambász jött be meg-
nézni a kiállítást, hanem a helyi lakosokból is 
többen benéztek, hogy mi is a postagalamb.

A kiállításon bemutatásra kerültek azok a 
galambok, amelyek utankénti tagszövetségi 
egyéni I. helyezést repültek, valamint Jambrik 
István (P-05 Gyomaendrőd) 13 út/ 13 helye-
zést elérő galambja, és Rotár István (P-06 
Gyula), Pannon Maraton Klub Litomericéből 
- mely 676 km - rendezett fiatal versenyen, 
megyei I. helyezést elért galambja is.

A kiállítás győztesei és a bemutatott ga-
lambok:

Standard hím
Parázs Zoltán HU 11-05-12478
Pádár Antal HU 11-05-12535
Varga Lajos HU 10-05-91167
Kecskeméti Zsolt HU 09-19-81730
Szikora János HU 09-50-42086
Standard tojó
Erdőháti Gyula HU 10-04-28321
Varga Lajos HU 08-05-53788

Győri Sándor HU 11-05-11024
Pónya Sándor HU 09-05-72861
Kecskeméti Zoltán HU 09-19-81757

Sport A kategória: 
Kassai Péter dr. HU 11-D-339946 H
  112,2348 coeff
Kassai Péter dr. HU 11-D-339987 T
  119,982 coeff

Sport B kategória:
Kassai Péter dr. HU 11-D-327320 T
  292,6069 coeff
Rotár István HU 11-D-340068 H
  379,9048 coeff

Sport C kategória:
Csarnai Szilárd HU 10-05-89969 H
  497,6228 coeff
Fábián Attila HU 10-P-000251 H
  537,3434 coeff

Sport D kategória:
Jambrik István HU 10-19-97075 H
  182,4385 coeff
Marossy Gábor HU 11-05-22284 H
  448,5951 coeff

Sport E kategória:
Győri Sándor HU 11-05-11020 H
  125,4077 coeff
Turák Károly HU 09-05-69096  H
  128,6158 coeff

Sport F kategória:
Széll Imre HU 13-19-35235
  23,0041 coeff
Felek Árpád HU 13-D-597228
  65,5388 coeff

Sport G kategória:
Felek Árpád HU 12-05-27795 T
  57,0085 coeff
Kecskeméti Zsolt HU 12-D-508771 H
  92,1819 coeff

Sport H kategória:
Felek Árpád HU 12-D-560176 T
  126,3187 coeff
Jambrik István HU 10-19-97080 H
  209,0752 coeff

Év galambja:
Kituljak Pál HU 05-05-87404 H
  16.219 dkm
Este 6 órától a Szeghalomhoz közeli Vid-

ratanya panzióban tartották meg a díjkiosztó 
ünnepséget, melyen szinte az összes díjazott 
részt vett. Kereki István a P-19 egyesület 
elnöke fogadta a vendégeket. A díjkiosztó 
vacsorán megjelent Vésztő polgármestere 
Molnár Sándor, a 05-ös Dél-Tisza elnöke 
Barna Miklós és a Szövetség képviseletében 
Doholúczki Tibor. Cséfán Tivadar a tagszö-

vetség elnöke köszöntötte a megjelenteket. A 
díjkiosztó előtt a Vésztői Zumba tánccsoport 
tartott bemutatót. Majd Mihalik Csaba a Pan-
non Maraton Klub elnöke vette át a szót és 
vezette le a 15-ös számú tagszövetség 2013. 
évi díjkiosztóját Cséfán Tivadarral.

Kiosztották a kiállítás győzteseinek járó 
díjakat is. Ezután a versenyek bajnokait hív-
ták sorra az asztalhoz. Megköszönve minden 
tag versenyzését, hogy részt vettek a 2013. 
évi versenyeken, oklevelet adtak a tagszövet-
ség részéről a tagoknak.

A jó hangulatú vacsora után került sor a 
tombolahúzásra, ami a helyi cégek felajánlá-
saiból állt össze.

Tagszövetségi győztesek:
Rövidtávú csapatbajnok
1. Kassai Péter dr. P-06
2. Csachó Mihály P-01
3. Kecskeméti Zsolt P-05

Középtávú csapatbajnok
1. Kassai Péter dr. P-06
2. Kecskeméti Zsolt P-05
3. Barna Lajos ifj. P-19

Hosszútávú csapatbajnok
1. Turák Károly P-01
2. Szabó Imre P-13
3. Bánki Gyula dr. P-05

Általános távú csapatbajnok (5 befutóval)
1. Kecskeméti Zsolt P-05
2. Kassai Péter dr. P-06
3. Kecskeméti Zoltán P-05

Általános távú csapatbajnok (3 befutóval)
1. Jambrik István P-05
2. Kecskeméti Zoltán P-05
3. Kassai Péter dr.  P-06

Fiatalok versenyének csapatbajnoka:
1. Kassai Péter dr. P-06
2. Kassai Péter dr. P-06
3. Csehi Miklós P-01

Kakas Tímea

A házigazda Kereki István
P-19 egyesület elnöke

Módosítás a Komlódy 
Ferenc emlékverseny 

(Szuper Kupa) értékelésénél:

- egyéni lista zónánként
- csapat lista 10 küldött galambból 3 be-

futó
- A csapat sorrendet az országos lista 

eredményéből koefficiens pontozással 
állapítjuk meg 

(koefficiens= _elért helyezés x 1000
                      indult létszám x dúctáv)
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Aranyhomok Postagalamb Klub „30. Tagszövetség”
Könnyű írni rólunk, mert nagyon értékes emberek (sporttársak) 

akikkel újrakezdhettük egy új tagszövetség „30. Aranyhomok Tagszö-
vetség” alakulását. A tagok szabadidejüket áldozzák fel, hogy a ga-
lambászat, mindenki számára elérhető, és élvezetesebb legyen. Példa-
értékű az összefogás, mert a semmiből kellett előteremteni mindazt, 
ami a versenyzéshez feltétlen kellett. Sem autónk, sem pénzünk, sem 
megfelelő helyünk nem volt. Többen hoznak áldozatot a közösségért. 
Vagyonunk volt a Hírösben, de nem kértünk semmit! 

A többségben levő távozó egyesületek csak személyüket hozták 
el!!. Ami volt, és hoztuk magunkkal az a lelkesedésünk, és megúju-
lási vágyunkat. Nem kellett sokat gondolkodni, kettő nap alatt eldőlt 
minden. Külön megalakult az „Aranyhomok Postagalamb Klub”. Ki-
emelném, akik tettükkel sokat segítettek. Kaldanekker Sándor aján-
latot tett egy „új felépítmény” hadrendbe állásáról, és részletfizetési 
lehetőségéről. Bera Márton saját új felépítményével szintén segíti a 
versenyzéseinket belföldi rövidtávon.

 
Garaczi János egy új közös gyűjtőhellyel lehetőséget adott, hogy 

a gyűléseinket, megbeszéléseinket megteremthessük. Kovács Béla 
pénzügyi tudásával erősítette a közösséget, Szabó Péter vezetői ta-
pasztalatával, Kalmár Imre segítő munkája, hitvallása a sport galam-
bászat felé, átfogta az indulás nehézségeit, jómagam, pedig az internet 
segítségével kapcsolatot adjak a versenyzéshez, honlapunkkal segít-
sem a gyors lebonyolítást, tájékoztatást. Címe: 

http://kecskemeti.5mp.eu/web.php?a=kecskemeti&o=lM4pTnk97v
https://www.facebook.com/groups/584066995012445/?fref=ts
Hideg Árpád, Bera Márton, Szenyita Béla, és még sorolhatnám 

a neveket, a szabályzat, az alapszabályok ismertetése, ami a kezdés 
legfontosabb egységét kellett, hogy adja. Versenyeink jól sikerültek, 
részt vettünk az Országos Nemzeti versenyeken, és a Pannon Maraton 
versenyeiben is, és több sporttárs szép eredményeket tudott elérni. 
Nekünk nagyon fontos, hogy a programunkkal a sporttársak minden 
versenyen kaphassanak lehetőséget. 

A 2013 évi versenyek alapján Iványosi Szabó Zoltán N-08 tagja az 
országos kiállításon a negyedik „standard tojó” kategóriában országos 
eredményt ért el. 2013. évben Tagszövetségi Bajnokságot Tóth Péter, 
és a fiatalokon Tóth Ferenc ért el a Kiskunfélegyháza N-04-ből.

Díjkiosztónk a Lajosmizse Tanyacsárdában lett megrendezve. Jó 
hangulatú este kerekedett. hiszen a Sporttársak nem csak egymással 
versenyeznek, hanem egymással „szórakoznak” is.   

Egy új versenyértékelést is alkalmaztunk kezdetektől és pedig, 
hogy minden egyesület rész vesz csapatversenyben a többi ellen. 
Minden egyesület versenyutanként 5 legeredményesebb tenyésztőjé-
nek a tagszövetségben elért legjobb eredményét összegezzük, és ösz-
szehasonlítva megkapjuk, hogy melyik egyesület milyen eredményes 
volt a csapatbajnokságban. 

A tenyésztők csapatban minden úton változhatnak, az eredményeiktől 
függ, egyesületenként ki a legjobb 5, akinek értékelhető az eredménye.

5 út összege adja a végeredményt. Minden egyesületben egy ver-
senyző csak egy legeredményesebb eredményét lehet összevonni, 
bármennyi csapata van a legjobbak között.

Ez az értékelés városonként (egyesületenként) ad elismerést az 
egyesület értékéről, hogy a megyében (tagszövetségben) milyen ered-

ményt értek el. Ezeket polgármesterek szokták méltatni, elismerni és 
támogatni. Evvel lehetőségét szeretnénk megteremteni, hogy spor-
tunk nagyobb elismertséget szerezhessen lakossági szinten is, mint 
a város sportegyesületei, akik aktivitásukkal erősítik a hagyományt, 
a postagalamb sportot. 

Ezért történt az, hogy 2012-ben Kecskemét N-08 egyesület, 2013-
ban Kiskunfélegyháza N-04 egyesület kaphatott elismerést egyesü-
leti csapatversenyében.

Aranyhomok Postagalamb Klub egyesületeinek csapatbajnokság 
állása 2013:

Egyesület Kiskunf. Kecskem. Kecskem. Lajosm. Örkény
Program N-04. N-08  N-16 N-18  N-19 
As 2 474,12 345,13 430,61 342,26 237,91
Tábor 426,33 439,37 378,38 325,63 292,62
As 1 517,82 389,33 393,14 205,61 226,65
Velka B 2 406,15 412,91 296,45 426,95 156,20
Magdeburg 418,50 432,73 395,29 379,77 446,46
Rybniky 3 455,79 454,73 299,79 314,36 385,87
Plzen 495,83 327,68 423,02 352,22 344,09
Velka B 409,05 414,43 393,67 337,20 284,39
Rybniky 2 393,05 329,15 393,67 272,50 353,34
Rybniky 1 409,96 438,64 331,22 243,60 275,25
Rajka 358,91 453,31 400,06 353,33 309,41
Gönyü 332,66 333,97 355,37 253,11 300,46
összesen 5098,17 4771,38 4490,67 3806,54 3612,65
Helyezés 1 2 3 4 5

Egyesületi szintű értékelés
Minden tag hozza a legjobb csapatpontot a csapatversenyekhez.
Tábor 2013.07.13.
N-04

426,33
2

Tóth P Vizi J Nagy T Tóth F Patai J

106,63 86,44 82,41 79,22 71,63

N-08
439,37

1

Iványosi Nagy L Varga I Garaczi Tapodi Z

112,62 94,35 91,68 78,86 61,86

N-16
378,38

3

Hegedűs Hajnal Kovács Bera M Szabó L

117,18 100,33 85,93 38,42 36,52

N-18
325,63

4

Kisjuhász Hornacsek Varga II Bagaméri Tercsi I

104,97 72,76 64,91 51,63 31,36

N-19
292,62

5

Kovács Turcsán Forczek Gál Z Varényi

106,57 79,05 49,7 41,27 16,03

Részt veszünk különböző hagyományőrző városi napokon is csa-
patversenyben közös főzéssel.

Lajosmizse 2014-03-17
Bagaméri László
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Első Postagalamb Kiállítás 
az Aranyhomok Klub „30. Tagszövetségben”

2013. december 6-án, délelőtt a 
lajosmizsei Öreg Tanyacsárda adott le-
hetőséget az első önálló Aranyhomok 
Klub Postagalamb Kiállításra. 

Megtisztelt bennünket Rucz János, és 
Kocsis János Országos Bíráló bizottsági 
tagok. Szegedről jöttek, hogy a bírálat 
előtt oktatással ismertessék a jelentkező 
sporttársakat, ami a galamb bírálatnál a 
legfontosabb, hiszen erről vizsgázni is 
kell a nap folyamán. 

Rucz János korát meghazudtoló fiata-
los lendülettel tudással olyan másfélórás 
oktatásban volt részünk, hogy azt elfelej-
teni nem fogom. Kezdve a legfontosabb 
teendők elsajátításával, hogy ne keresd 
a hibát, az jön magától, ha az előíráso-
kat betartjuk. Fogd kézbe, ami a fontos, 
tartsd így, ne úgy, simítsd végig, ne bor-
zolj, tegyél sorrendet, meg fogjátok ér-
teni, hiszen mindenki alulról kezdte, és 
senki nem a közepén kezdi a bírálat ér-
tékelését. Ettől lesz értékes egy galamb 
eredménye, hiszen te teszed rá a pontot 
a végén.

Megfogadva Rucz János „bátyánk” 
javaslatát, elkezdtük kézben bírálni a 
Tagszövetség standard galambjait. Iz-
galmas volt a saját értékelés, a tizenkét 
önkéntes sporttárs első bírálata. Látszott 

mindenkin a felelősség. Kocsis János, 
Rucz János és Garaczi János összesítve 
az eredményeket elkészült a sorrend. El-
lenőrzésükkel megtörtént az értékelés. 
Jó munkánkat befejezve ebéddel kínálta 
meg a vendégeket Garaczi János a Ta-
nyacsárda tulajdonosa és mint a Tagszö-
vetség elnöke. 

Nagyon kellemes hangulatú délután 
volt. A rendezett ketrecekben mege-

tetve, itatva ott hagytuk a galambo-
kat éjszakára. Másnap a tagszövetség 
sporttársainak bemutattuk 2013. év leg-
eredményesebb galambjait. Több mint 
60 galamb volt kiállítva, bírálva, pedig 
Aranyhomok szépe ez évben nem is lett 
nevezve.

A kiállítás után mindenki hazavihette 
galambját. Bagaméri sporttárs nem vitte 
el, mondván először bemegy Kecske-
métre, és majd hazafelé beugrik értük. 
Néhány órával később bement a csár-
dába keresni a galambját, amikor közöl-
ték vele, hogy a galambokat betették a 
séf úr kocsijába, aki már elment haza. 
Hívom Garaczi Jánost, hogy hol van a 
galambom? – Ott hagytam, kitettem a 
hús előkészítőbe – mondta. Kértem a 
szakácsokat, hogy a hús előkészítőből 
hozzák elő a két kiállítási galambomat, 
mire ők: – Az a szokás, amit a séf úr az 
előkészítőbe tesz, azt le szoktuk vágni – 
mondták. Ekkor elöntött a méreg, hogy 
ha levágták a két legszebb galambomat, 
akkor abból nagy botrány lesz.

Nagy örömömre a két szép kiállítási 
galamb meglett a hátsó raktárban. Így 
tudtunk készülni a 2014. januári Orszá-
gos Postagalamb kiállításra is.

Bagaméri László
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A Föld felső légkörében az ún. ionosz-
férában a naptevékenységgel párhuzamosan 
változások mutatkoznak. Ez nem is csoda, 
mert ezekhez az igen ritka, elektromosan töl-
tött gázból álló rétegeknek a létrehozásában 
a Nap ibolyántúli és röntgensugárzása játszik 
döntő szerepet. A rövidhullámú sugárzás ioni-
zálja a felsőlégkört, így alakul ki az ionoszféra.

Ennek fontos gyakorlati jelentősége van 
a rövidhullámú rádiózás szempontjából, 
ugyanis nagyon jelentős a rádióhullámok 
visszaverődése az ionoszféráról. A rádióadá-
sokat ne csak hírek és zenehallgatás képében 
képzeljük el, hanem távközlési kommuniká-
ciós és navigációs eszközként is, hajók, re-
pülőgépek, stb. fedélzetén. Ezért kell mindig 
úgy megválasztani a hullámhosszakat, hogy 
a visszaverődés megfelelő legyen, de az el-
nyelés ne legyen túl nagy.

Mára a fontos rádiókommunikáció műhol-
das rendszereken keresztül folyik, s a hasz-
nált frekvenciák okán e sugárzást nem befo-
lyásolja az ionoszféra állapota.

A napkitörések, flerek az ibolyántúli részen 
többszörös, a röntgentartományban pedig már 
több nagyságrendnyi sugárzásnövekedést 
okoznak. Erre az ionoszféra érzékenyen rea-
gál. A röntgensugárzás hatására megnő a D-ré-
teg ionizációja, ami erőteljes elnyeléshez ve-
zet a rövidhullámok tartományában (fading). 
Ugyanakkor a megnövekedett ionizáció miatt 
az ionoszféra olyan ultrarövid hullámokat 
is visszaver, amelyeket egyébként átenged-
ne. Hasonló következmény, hogy a közepes 
szélességeken megnövekszik a nagyon nagy 
(kb.10 km) hullámhosszúságú légköri rádió-
zaj erőssége. Ezt a zajt az állandó trópusi zi-
vatarok villámai keltik, s az ionoszféra D-réte-
géről visszaverődve jutnak el hozzánk. A fenti 
zavarokat a flerek elektromágneses sugárzása 
okozza, amely minden, a Nap felénk forduló 
félgömbjén látható flerből elér a Földre, és a 
fénysugárzással egyidejűleg érkezik.

Az úgynevezett geomágneses vihar jelen-
sége akkor alakul ki, ha a napkitörések során 
nagyenergiájú napszél találkozik a Föld mág-
neses mezejével, s a Föld ionoszférájában 
folyó elektronáramlatokat megzavarja. Nap-
kitörés alkalmával a plazmaáramlat eltorzítja 
a Föld mágneses mezejét, bolygónk amúgy 
is üstökös formát öltő magnetoszférája még 
jobban összenyomódik, a plazma beérkezése 

helyén megemelkedik a mágneses térerősség, 
áram indukálódik. Ahol ez illetve hatása a mi 
érzékeny elektromos berendezéseinkkel talál-
kozik, ott túláram keletkezik, ami tönkretehe-
ti a berendezéseket. Egy elektromos távveze-
ték (telefonkábel, stb.) esetében magában a 
távvezetékben is indukálódhat áram, akár már 
kis geomágneses aktivitás hatására is.

Az ilyen jellegű megfigyelések már a múlt 
században kezdődtek, mikor kiépültek a te-
legráfvezetékek.

Ez törvényszerűen vonja maga után azt, 
hogy az erővonalak közelebb kerülnek egy-
máshoz, amely végső soron térerősség-növe-
kedéshez vezet.

1859-ben megfigyelték, hogy sarki fény 
idején, azaz mágneses viharban hiába kap-
csolták le a hálózatot a feszültségforrásról, 
a hálózat a lekapcsolásra fittyet hányva mű-
ködik tovább. Fölfigyeltek arra is, hogy a 
vezetékben indukált áram ingadozásai össze-
függésben állnak a sarki fény intenzitásának 
ingadozásával.

A nagyobb napkitörések által kiváltott 
geomágneses viharok néha egészen meg-
döbbentő hatásokat hoznak létre ezekben a 
vezetékekben. Az 1978. január 10-11. kö-
zött lejátszódó geomágneses vihar például 
az USA-t Skóciával összekötő Transzatlanti 
vezetékben 2700 V-os feszültséget indukált. 
Ennek hatására több városban szinte teljesen 
összeomlott a telekommunikációs hálózat.

Érdekes adalék, hogy az sem mindegy, mi-
lyen az elektromos távvezetékek alatti kőzet, 
az altalaj. Ahol ugyanis magma eredetű, vulka-
nikus kőzetek vannak, amely kőzetek ellenállá-
sa nagy, a geomágneses vihar alkalmával kelet-
kező áram hajlamos inkább a távvezetékeken át 
„közlekedni”, máshol, ahol a kőzetek ellenállá-
sa kisebb, a talajban vezetődik az áram.

Az erős geomágneses viharok hatására a 
magas feszültségű hálózatok is furcsa visel-
kedést produkálnak. 1958-ban Torontóban 
geomágneses vihar következtében megsem-
misült az áramelosztó rendszer, aminek hosz-
szabb áramkimaradás lett a következménye. 
Hasonló eset történt 1972 szeptemberében 
az USA-ban, amikor a nagy napaktivitás 
hatására a túlterhelődött transzformátorok 
felmondták a szolgálatot. A legutolsó nagy 
geomágneses aktivitás 1989-ben volt, mely-
nek hatására némely kanadai telefonhálózat 
vezetékében 80-150 A erősségű indukált ára-
mot mértek.

A távvezetékekhez hasonlóan a felszí-
ni csővezetékekben is indukálódhat áram a 
mágneses viharok alkalmával. Ezeket a ve-
zetékeket úgy védik a korrózió ellen, hogy 
a vezetéken áramot vezetnek keresztül. A 
védőáramot szolgáltató és ellenőrző beren-
dezések a geomágneses háborgások alatt 
túlterhelésnek lehetnek kitéve. Jó példa erre 
az Alaszkában található, 1300 km-es kőolaj-
vezeték, amelyben 1978. augusztus 5-én 85A 

nagyságú indukált áramot és 130 000 V/km 
nagyságú térerősséget regisztráltak!

A bolygónk körül keringő műholdakra is 
veszélyes a napkitörés, a finom műszerekben 
zárlatokat, elektromos kisüléseket okozhat, 
mivel a keringés során különböző töltésű 
régiókon halad keresztül a műhold, a töltött 
részecskék a járművet bombázva azt is fel-
töltik, az eltérő polaritású töltések között 
– akár a szonda felületén, akár a belsejében 
– kialakulnak a kisülések. A sugárzás hatá-
sára az űrjárművek érzékelői, adattárolói is 
sérülhetnek. Az űrhajósok, amennyiben nap-
kitörés anyagának hozzájuk érkezése során 
épp űrsétát tennének, nagy sugárveszélynek 
lennének kitéve. Éppen ezért is próbálják a 
külső szerelési munkálatokat a naptevékeny-
ség minimum időszakára időzíteni. Akcióterv 
is létezik, mellyel a napkitörések idejére pl. 
a Nemzetközi Űrállomás legénységét utasít-
ják, hogy azonnal fejezzenek be mindenféle 
kültéri tevékenységet (űrséta), húzódjanak 
az űrállomás Földhöz közelebbi részébe (a 
nagyenergiájú protonok nagy része elnyelő-
dik, mire eléri őket).

Milyen veszélyt jelenthet az űrhajósokra 
a napszél? A plazma, amely élő szervezettel 
találkozik, nagyenergiájú, ionizáló hatású 
részecskékből áll. Az ionizáló sugárzások 
– mint pl. a közismert radioaktivitás – az 
élő szervezetben akut és hosszú távú hatást 
is kifejtenek. Azonnali hatás lehet a szem-
ben a szürke hályog kialakulása, különböző 
szervek működészavarai, ezek a besugárzás 
dózisától függenek. Hosszú távú hatás lehet 
a DNS elváltozás, amely rákos megbetegedé-
seket éppúgy eredményezhet, mint a szapo-
rodás komplex problémáit. Ez utóbbi esetben 
nincs határérték, a bekövetkezés véletlen-
szerű, mivel egyéni érzékenység és hajlam 
határozza meg, mikortól okoz elváltozást a 
sugárzás. A sugárzást elnyelő védőanyagok 
híján az űrsétát végzők vannak a legnagyobb 
veszélynek kitéve. Az 1989-es nagy napkitö-
rés idején olyan nagy energiájú részecskék 
robogtak a világűrben, hogy egy feltételezett 
űrhajóst, aki akkor épp a Hold felszínén tar-
tózkodott volna egy szál űrruhában, minden 
bizonnyal órák alatt megölt volna. Fokozott, 
ma még nem megoldott veszélyességi ténye-
ző a majdani bolygóközi utazások során az 
űrhajósokat érő sugárzásmennyiség, de attól 
tartok, ez sem a kedves olvasókat, sem en-
gem nem érint.

Sarki fény a Discovery űrsiklóról készült 
képen

Geomágneses viharban tönkrement transz-
formátor

A Föld mágneses tere (2. rész)
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Néhány állat, amely a mágnesség alapján 
tájékozódik, mint pl. a postagalambok vagy 
egyéb vándormadarak, a delfinek, stb. tájéko-
zódását veszti mágneses viharban. Ezen álla-
tok közvetlenül a Föld mágneses mezejében 
bekövetkező hirtelen és nagy léptékű válto-
zásokat érzékelik, mivel rendelkeznek olyan 
magnetoszómákkal, amelyek kimondottan 
e célra fejlődtek ki bennük. Az ember nem 
rendelkezik a mágnességet érzékelő szervvel, 
sejtekkel, így mi direkt módon nem is vesszük 
észre a földi mágneses tér megváltozását.

Érinthet viszont olyan légiút során a 
geomágneses viharban megnövekedett su-
gárzás bárkit, aki a sarki fények övezetében 
repül nagy magasságokban. Ez azonban csak 
extra erős viharban léphet fel, amikor ráadás-
nak a technológiát érintő okok miatt törölni 
szokták a légijáratokat. A gyakorlati valószí-
nűsége tehát ennek is elhanyagolható.

Miként lehet védekezni e hatások ellen?
A műholdakat, ha van rá lehetőség, kikap-

csolják (alvó üzemmódba állítják) napkitörések 
idején, hogy a lehető legkisebb sérülést szen-
vedjék el. Mivel a napkitörések során a boly-
gót elérő különféle sugárzások hatására a felső 
légkör felmelegszik és kitágul, az alacsonyabb 
pályákon keringő műholdakat ez lelassítja (sű-
rűbb közegben kell keringeniük), alacsonyabb 
pályára húzza le, akár a légkörbe zuhanásukat 
is okozhatja, ha időben nem vezérlik magasabb 
pályára őket. 1979-ben a Skylab nevű egykori 
amerikai űrállomással is ez történt: a már hasz-
nálaton kívüli és megsemmisülésre váró Skylab 
nem a tervezett helyen lépett be a légkörbe (bár 
módosítottak a pályáján így is), mivel épp egy 
nagy napkitörés zajlott, amely miatt túl alacsony 

pályára állva az Indiai-óceán vize helyett Auszt-
rália nyugati vidékén értek földet a darabjai.

Addig, míg nem voltak űrszondáink, ame-
lyek a Napról gyorsan és közvetlenül tudtak 
adatokat továbbítani, nem volt lehetőség sem a 
geomágneses viharok megfelelő előrejelzésére. 
Ma már egészen pontosan megjósolható, hogy 
egy-egy napkitörés lesz-e valamilyen hatás-
sal bolygónk életére, működésére, mérhető az 
áramló plazma sebessége és sűrűsége, az iránya 
(hogy a Föld felé jön-e, vagy elkerüli messzire). 
A SOHO űrszonda több, mint 10 éve szolgálja a 
földi környezet megóvását és a sarkifény-vadá-
szok tevékenységét azzal, hogy naponta több-
ször részletes információkkal, képekkel, mérési 
eredményekkel látja el a földi személyzetet. A 
SOHO adataiból azonnali információkat lehet 

látni az interneten is, illetve az érintett szerveze-
tek külön értesítést is kapnak, ha megemelked-
nek az értékek és napkitörést észlel a műhold.

Kiegészítések, megjegyzések
Ezen írás elején említésre került, hogy 

a Napnak is van mágneses mezeje, amely 
együtt forog a Nappal. 

Csak megjegyezzük, hogy ennek változásai 
szoros összefüggést mutatnak a naptevékeny-
séggel, a napfoltok kialakulásával, s hatással 
vannak még a földi időjárás alakulására is.

De vajon a Nap mágneses tere meddig ter-
jed, vajon meg véd-e ez bennünket valamitől?

Azt szokták mondani, hogy a Naprendszer 
határa ott van, ameddig a Nap gravitációs 
tere érvényesül. A Föld-Hold rendszer pél-
dájából kiindulva ez nyilván messzebb van, 
mint a mágneses tér (a helioszféra) határa. (A 
Hold keringése során csak időlegesen tartóz-
kodik a földi magnetoszférán belül.)

Mai tudásunk szerint a helioszféra és a ga-
laktikus, csillagközi tér találkozásánál a földi 
magnetoszféra és a napszél kölcsönhatásához 
hasonló jelenségek játszódhatnak le. A kozmikus 
galaktikus sugárzás ismereteink szerint sokkal na-
gyobb energiájú részecskéket is tartalmaz, mint a 
napszél, tehát van mitől megvédeni bennünket.

Az 1977-ben indított Voyager-1 űrszon-
da a híradások szerint elérte a naplégkör, a 
helioszféra határzónáját, amiről itt olvashat 
többet:http://web.interware.hu/valas/Valas/
hirek/astro/heliosph.htm

Még egy megjegyzés, ami csak arra vo-
natkozik, hogy a napszélen kívül elektro-
mágneses hullámok is érkeznek a Napból 
(és a galaktikus térből is!) a Földhöz. Ezek 
egyik-másika nem igazán van jó hatással az 
élő szervezetekre. A felső ábra azt szemlél-
teti, hogy a légkörünk hogyan engedi át a 
különböző hullámokat, milyen magasságig 
(„mélységig”) hatolnak be a légkörbe.

http://www.kalaszestigimi.hu/upload/
fizika/fold-magnetoszfera_sarkifeny.pdf

A Napból érkező elektromágneses hullámok spektruma és erőssége, mennyisége
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Hollandiában néha igen különös szabályok 
érvényesek a galambsportban. Mindenek előtt 
az éjszakai hosszútávú repülés egy délutáni 
felengedéssel, mely az elmúlt néhány évben 
sokat veszített fényéből. Ezt annak „köszön-
heti” az ember, hogy ma már sokkal jobbak a 
galambok, mint korábban voltak. Ezért nem 
is fogják megtenni, amit amúgy az ember el-
várna, tudniillik az éjszakázást. Számos eset 
ismert, melyek során a galambok az éjszaka 
közepén tömegesen érkeztek meg dúcaikhoz. 
Egy többek által is megtekintett filmecské-
ben a youtube-on a szemmel láthatólag fá-
radt Arjan Beens Genemuidenből beszél. Az 
éjszaka közepén egyik galambot hozza be a 
másik után.

Építkezési lámpák vannak a dúcokon, há-
zakon felszerelve, lehetővé téve ezáltal a ga-
lamboknak, hogy a dúcokba beugorhassanak. 
Egy galambtenyésztő számára, aki szabad te-
rületen lakik, annak ez nem is probléma, de 
mit csinál egy hobbi-versenyző egy ilyen eset-
ben, akinek szomszédsága is van? A holtidő 
alatt a tenyésztő megnyerte a versenyt a leg-
nagyobb távolsággal. Ez nagyon egyszerűen 
hangzik: éjjelente be van állítva az óra, mivel 
ugyanis ilyenkor nem repülnek a galambok: 
Így tud egy galamb, mely éjjelente 12 órakor 
érkezik meg, egy olyan állattal szemben ve-
szíteni, mely 4 órával később érkezik haza, 
de csak 5 kilométerrel kell többet repülnie. 
Ezen a módon éri el az ember a legőrültebb 
sebességet. Voltak már madarak, melyek 150 
km/órával repültek (sőt ennél még rosszab-
bak is, de erről majd később). Természetesen 
ez nem valódi sebesség, de abban az időben, 
melynél a kalkulációt, becslést követően ülve 
kellett volna maradniuk, minden szabály el-
lenére tovább repültek.

Én magam nem várok semmit a délutáni 
feleresztésektől. Nem tudom felfogni, meg-
érteni, hogy feltételezik a galambokról, hogy 
azok a kötelezettségek szerint egy bizonyos 
időt egy tetőn töltenek el, minden rizikóval, 
ami ezzel együtt jár. Bár kétségtelenül beleta-
nultak abba, hogy sötétben is képesek legye-
nek repülni, de a rizikó még nagyobb, mivel 
akadályoknak repülhetnek neki.

Belgiumban ezt szintén igen különösnek 
találják az emberek, hogy Dél-Franciaország-
ban a délután során feleresztik a galambokat, 
de Hollandiában nekünk ezzel kapcsolatosan 
egészen más a véleményünk. Az emberek egy 
igen nagy hányada tartja élvezetesnek ezen 
versenyeket. Néhány évvel ezelőtt elindultak 
az éjjeli versenyekkel kapcsolatos viták, az 
emberek, kerül amibe kerül, természetesen 
fenn akarták tartani. És fenn is tartották. A 
reggeli felengedések pótkocsijait megnézték. 
Egy új elszámolási metódust kaptunk (NT4), 
mely a galambok rossz, nem megfelelő osz-

tályozását, tehát a nagy, hatalmas távolságok 
felosztását, hivatott befejezni. 

196 km óránként!
A július 27/28-i hétvégén a dax-i/bergerac-i 

nemzeti versenyen délutáni feleresztés volt 
tervezve. A hőmérsékletnek 30 fok felett 
kellett lennie, amiért a versenyt az NPO-
igazgató tanács augusztus 3/4-re helyezte 
át. Ezt azonban nem volt jó ötlet. Egyáltalán 
nem, főleg, hogy a Perpignantól induló nem-
zetközi verseny a hőség ellenére is fantasz-
tikusan zajlott. De a legrosszabb még hátra 
van. Amivel a tanács egyáltalán nem számolt, 
hogy azon a hétvégén ismét extrém magas 
hőmérséklet uralkodott, Franciaországban 36 
fokot is mértek. A versenyt ezúttal nem ha-
lasztották el, de pénteken nem történt meg a 
start. Továbbra is magas hőmérséklettel indí-
tották el a versenyt szombaton.

Egyes területek ugyanazon napon délutáni 
indítással, összemérhető távolságokon be-
lülre indítottak versenyeket. Természetesen 
nem akarták lemondani versenyeiket, s így 
adódott, hogy egy hétvégén több különféle 
terület is több éjjeli versenyt indított.

A Mill-ből érkező Nico Pronk-kal beszél-
gettem, akinek 6 versenye is volt egy napon 
belül: Dax National (1025 km), Bergerac 
NPO (855 km), Hasselt Natour idős galam-
bok (88 km), Hasselt Natour fiatal galam-
bok, Epernay fiatal galambok (325 km), és 
Epernay idős galambok. Fontolóra kell azért 
venni, hogy az elmúlt években Hollandiában 
néhány versenyt követő elégedetlenség egyre 
inkább növekszik.

A nemzetközi versenyt 14 órakor indí-
tották el. Csak egy maréknyi galamb érte el 
dúcait másnap, vasárnap reggel 10 órakor. 
Látszólag ez egy nehéz verseny volt. Külö-
nös volt azonban, hogy a Ruffec-i egynapos 
hosszú távú versenyekről a galambok nem 
egyszer 115 km-rel rövidebben, csoportosan 
hazaérkeztek. Reggel 7-kor eresztették fel 
őket. Verkerk első madara 14:46 kor érkezett 
(1.600 m/min), s ezzel a díjlista 8. helyezését 
érte el az 5. zónában. Negyed órán belül 59 
galambjából 28 volt a dúcban, s 15:30-kor 
minden díjat magának tudhatott. 5 galam-
bocskája hiányzott csupán, s ez is csak ezen 
trópusi hőmérséklet idején! A bergerac-i csőd 
azonban nagyjából 5 órája fennállt.

A galambok látszólag tönkrementek, mivel 
éjszakázniuk kellett. Véleményem szerint 
ezek nem versenyek, s nagyon gyorsan át 
kell pártolnunk a belga rendszerhez, s reggel 
indítani minden hosszútávú versenyt. Ez va-
lamivel állatbarátibb, mely a fentebb említett 
tényezőkből adódik.

Ezzel azonban július 27/28-án még nem 
volt teljes a káosz. A Brabant 2000-es te-
rületnek volt még egy (másik!) versenye 

Bergerac-ból, melyet 11 órakor indítottak. 
Az NPO álláspontja szerint ez délelőtti in-
dításnak számítható, az én véleményem sze-
rint azonban reggelinek. Látszólag azonban 
galambországban már 10:30-kor kezdődik 
a délelőtt. És persze egy délelőtti útnak en-
gedéshez természetesen egy holtidő idő is 
tartozik, ez esetben az új NT4! A madarak 
magas sebességet értek el és Hankban (832 
km) Cees Hanegraf leggyorsabb madarai 
1.564 m/ min-al érkeztek, s ezzel megverte 
Bongers-Belleter (Nipsenből) galambjait, 
melyek 1.560 m/min-al repültek. Ezek 19:28-
kor érték el dúcaikat 792 km-en. Ám az új 
elszámolási metódus alkalmazását követő-
en a holtidő figyelembe vételével Bongers-
Belleter galambjai nyertek. Ez ugyanis az 
új elszámolási rendszernek köszönhetően 
3.280 m/min-t (196 km/h)-t jelentett. Jó 10 
galamb érkezett este haza. Miért nem számol-
hat ezeknél az ember a normális sebességgel? 
Én ezt egyáltalán nem értem, ti értitek?

info@pigeonpixels.com
ford: Nagy Nikolett

A tények  
tükrében

Reagálni szeretnék a 2014-es februári új-
ságban található „Te is fiam Brutus” cikkre 
Szabó Ferenc tollából. 

Meglepetéssel olvastam, hogy azt 
írja, egyesületünk, az A-39 Rákosmenti 
Maratonos Baráti társaság PGSE tagsága 
elutasította Meixner Zoltán felvételét. Alap-
szabályunk szerint, aki írásban jelentkezik a 
mindenkori elnöknél, annak a tagság a felvé-
telét az Alapszabályunknak megfelelően el-
bírálja. 2013-ban négy tag kérte írásban fel-
vételét egyesületünkbe – Marosvári László, 
Alczibler András, Paulovics Róbert, Szárok 
Csaba –, akik többszörös kerületi bajnokok, 
illetve jelenlegi élversenyzők, tagságukkal 
egyesületünk sportértéke nagyban erősödött. 
Meixner Zoltán nem nyújtott be tagfelvételi 
kérelmet, így egyesületi tagjaink a belépési 
szándékát nem is tudták visszautasítani. 

Egyesületünk eddig még minden jelent-
kező versenyzőtagot felvett, szeretettel fo-
gadott, akik a vonzáskörzetünkbe tartoznak, 
és a baráti közösségünkhöz szerettek volna 
csatlakozni. Egyetlen kikötésünk van, még-
pedig az hogy versenyezzen a Tagszövetsé-
günkben illetve a Maraton Klubban. 

Köszönöm a helyreigazítást.

Csönge Béla
A-39 Rákosmenti Maratonos 

Baráti Társaság PGSE elnöke.

Falco Ebben – ahogyan én látom 

Mit kellene még érteni, felfogni?
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A legutóbbi olimpia alatt, melyet a szlo-
vákiai gyönyörű városkában, Nyitrán ren-
deztek meg, az FCI állatorvosi bizottsága 
egy „kongresszust” tartott. Azonban kevésé 
reklámozták az eseményt, s a publikum is kis 
létszámú volt. Német kollegám, Dr. Ludger 
Kamphausen a postagalambokat érintő 
sarcosporidiáról tartott egy előadást. A be-
tegség nem terjed galambról galambra, ami 
igencsak megnyugtató tény. 

Röviden összefoglalva azt lehet mondani, 
hogy a galambok a paramyxohoz igen hason-
ló tüneteket mutathatnak, ha a ragadozó ma-
darak, mint például sólyom, karvaly és héja 
fertőzött székletét felcsipegetik. Szerencsére 
csak nagyon ritkán bukkan fel a betegség, ám 
hatásos kezelés még sajnos nem áll rendelke-
zésre. A pontos diagnózist is csak az izmok, 
izomzat egy patológiás-anatómiai kivizsgálá-
sa után állítható fel, melynek során oociszták 
mutathatóak ki. Mint amolyan második szó-
nok eztán léptem fel én is. 

Mivel röviddel a rendezvény kezdete előtt 
rájöttünk arra, hogy a tervezett előadást, me-
lyet a lengyel professzor, P. Szeleszcuk adott 
volna elő, nem tudjuk megtartani, így gyor-
san egy új témán kellett gondolkoznunk. Ez 
persze nem olyan egyszerű, ha az ember egy 
Power-Point prezentációt akar összeállítani. 
Így adódott, hogy Nyitrán késő este még az 
I-Phone-ommal galambbetegségeket keres-
tünk, amit aztán egy pendrive-ra mentettünk 
át. Mindezért szeretnék köszönetet mondani 
Guy-nak – egy managernek – a támogatásá-
ért a Belgica de Weerdtől. Előadásomban tel-
jes egészében az általa küldött anyagról volt 
szó. A száraz náthától, mely még egy lappan-
gó formája a betegségnek, s ahol még nem 
láthatóak a tünetek, egészen a komolyabb, 
már látható tünetekig, esetekig, melyeket 
mindenki képes felismerni: nedves szemek, 
sötét orrdudorig, nátha, duzzadt szemhéjak, 
hörgés és így tovább. Előrehaladottabb álla-
potban fejviszketés, vörös torokhát gyakran 
sleimmel, kiszáradt, száraz tollazat, régi pe-
helytollak, kék hús, duzzadt fej, kiálló, elálló 
tollak a torok körül stb. Röviden, a legfon-
tosabb okok, tényezők, ha galambjai rossz 
teljesítményt mutatnak. 

Egy jó dúc
A dúc nagyon fontos szerepet játszik az 

ornithosis-komplex esetében. Minél jobb 
a dúc, évszakról évszakra, annál kevesebb 
probléma fog fellépni. Egy jó dúc száraz. Le-
het egy kicsit fűteni, hogy relatíve 50-60%-os 
nedvesség tartalmú levegőt (mely az ideális), 
érjünk el. 

A dúcot nem érheti kereszthuzat, továbbá a 
hideg horizontális és vertikális levegőáramlás 

sem tekinthető jónak. A túl sok szellőzés egy 
sokkal gyakoribb probléma, mint a túl kevés. 
Jómagam gyakran ajánlok szélvédő hálót 
(esetleg duplát) a dúc elülső részére. Napköz-
ben legyen nyitva, éjjel pedig zárva. Gyakran 
tapasztaltam, hogy a galambok már néhány 
héten belül nagyon sokat javultak, anélkül 
hogy további gyógyszereket kaptak volna. 
Fényesebbé, tisztábbakká válnak, fehérebb 
orrdudoraik lesznek, s több pehelytollat hul-
lajtanak el. Gyakran jöttek azonban nekem 
azzal: „De egy nyitott dúcban mindig olyan 
jól néznek ki a galambok, ugyanis minden 
oldalról érkezik huzat!”. De ez csak akkor 
néz ki jól, ha soha nem kap huzatot. Ugyan-
is nincsenek sem horizontális, sem vertikális 
légáramlatok különféle hőmérsékletekkel.

Fertőzések
Az ornithosis-komplex kialakulásáért 

többféle kórokozó felelős. Az esetek többsé-
gében ezek a fertőzések, melyeket bakteriális 
kórokozókkal, mycoplazmával, clamydiával 
és haemophilus-szal való kombinációik okoz-
nak. Mindezekben másodlagos kórokozóként 
a streptococcus-ok, staphylococcus-ok és E. 
Coli-baktériumok jelenhetnek meg. Hogy a 
herpesz-vírus (I. típus) egy jelentős szerepet 
játszana mindebben, abban én kételkedek, 
továbbá a betegség lefolyását kísérő klinikai 
tünetekben is. Az elmúlt 40 évben nem sok 
minden változott. Ezen kívül ma már a beteg-
ség klinikai tüneteit igen jól és gyorsan tud-
juk kezelni, s meggyőződésem szerint ez azt 
jelenti, hogy a herpesz-vírus jelentéktelen, 
alárendelt szerepet játszik, mivel a vírusok 
nem reagálnak az antibiotikumokra.

Abból kiindulva, hogy a galambok rend-
szeresen kiújuló, előforduló ornithosis-t 
kaphatnak, kevés reménnyel kecsegtet, hogy 
egy hatékony oltóanyagot találhatunk, mivel 
a természetes fertőzés esetén sem épül ki a 
védettség, így ezt aligha várhatja el az ember 
egy oltóanyagtól.

Ahol azonban a herpesz-vírus egy igen 
fontos szerepet játszik, az a fiatal galambok 
esete, melyeknél csőrüknél laza sárga bőröcs-
ke és élénk piros torok jelentkezik, szemeik 
összeragadnak (var) és túl betegek ahhoz, 
hogy repülni tudjanak. Ezen betegségképet 
én az egyszerűség kedvvért II. típusú fél-her-
pesznek nevezem. Ha a betegség több mint 
három napig tart, akkor a galambokat többé 
nem lehet meggyógyítani. Gyakran minden 
beteg madár egy héten belül elpusztul. Ak-
kor azonban, ha a dúcban lévő összes fiatal 
galambra egy meghatározott antibiotikumot 
spriccelünk, a betegséget (annak terjedését) 
megállíthatjuk. Az elmúlt 7-8 évet tekintve 
úgy látom, hogy egyre több II. típusú her-
pesz-vírus fertőzés lép fel, jelentkezik!

Oltóanyagok
A Nyitrán tartott előadás harmadik részét 

Dr. Zuffa tartotta a Pharmagel Cégről. Ezen 
gyógyszergyártó cég többek között galam-
bok részére is előállít oltóanyagokat, mint 
például himlő elleni, PMV-oltó anyagot 
(olajbázisú) és további kombi-oltóanyago-
kat is például a PMV-re, herpeszre.

Dr. Zuffa előadásában a galambok egy 
kisebb körében végzett vizsgálatokról és 
tesztekről számolt be, melyeket az úgyneve-
zett adeno-circo-coli probléma legfontosabb 
kiváltó okainak keresése érdekében végez-
tek. Bár többféle vizsgálatot is végeztek, 
sok kérdés továbbra is nyitva maradt. Míg 
korábban minden előtt adeno-vírusfertőzés 
E. Coli baktériummal való kombinációjára 
gondoltak, jelenleg egyre gyakrabban talá-
lunk circo-vírust is. Pharmagel kutatói fel-
fedeztek egy új vírust, mely fő bűnösként 
kiáltható ki. Jelenleg egy oltóanyagot tesz-
telnek. Érdekes, majd meglátjuk.

Én magam azt gondolom, hogy a vírusos 
komponenseknek nincsen olyan nagy jelentő-
sége, jelentése, mivel a fiatal állatok megbete-
gedéseit gyógyszeres úton, antibioti ku mok kal 
igen jól tudjuk gyógyítani. Ez azonban nem 
működik ugyanígy a vírus fertőzések esetén. 
Így az én álláspontom szerint ebben a vírusok 
nem játszhatnak nagy szerepet. Mindezen kí-
vül a fiatal madarak életük első évében 3-4 al-
kalommal is küzdhetnek ezzel az úgynevezett 
adeno-circo-coli problémával, melyből kifo-
lyólag kevés a remény egy hatásos, megfelelő 
védelmet adó oltóanyagra.

Én az adeno-circo-coli problémáért legfő-
képpen az E. Coli problémát tenném felelős-
sé. Érdekes lenne tudni, hogy miért csap le 
mindig olyan előreláthatatlanul. Szerencsére 
évről-évre egyre tisztábbá vált a betegség ké-
pének lefolyása, s kevesebb galamb érintett 
most, mint jó 30 évvel ezelőtt.

ford: Nagy Nikolett

A száraz nátha esetében még nincsenek látható 
jelei az ornithosis-nak

Dr. Henk de Weerd: A sarcosporidiáról, 
ornithosis-ról és az egyes oltóanyagokról
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Nőnapi Maraton
„A maraton egy olyan karizmatikus ese-

mény, amelyben minden benne van: a drá-
ma, a verseny, a bajtársiasság, a hősiesség.

Nem minden galamb álmodhat olimpiai 
győzelemről, de minden galamb álmodhat 
arról, hogy megszállja a maratont.”

Varga Adrián
A Fehérvár Maratonos csoport hagyomá-

nyos Nőnapi díjkiosztó ünnepségét tartotta 
Székesfehérváron a Kis Trombitás Söröző – 
Étteremben.

Gulyás József a maratonosok fővédnöke kö-
szöntötte a jelenlévő hölgyeket egy szál virág-
gal! A hagyományőrző megnyitó után, azonnal 
fogtuk a poharunkat és ittunk a Nőnap tiszte-
letére. A díjkiosztó a 2013-as év értékelésével 
folytatódott. Nem volt könnyű évünk, de ennek 
ellenére szép eredmények születtek országos 
szinten is. Amikor már a díjak átadására került 
volna a sor, akkor megérkezett a pincér kisasz-
szony és meghozta a bajnok által kikért rövid 
ital összeállítást! Mese nem volt, most a bajnok 
egészségére emeltük a poharunkat. A felfrissü-
lés után, a díjak már készen álltak a kiosztásra. 

Díjazásban részesültek az utankénti első 
galambok, csapatok és természetesen az év 
maraton bajnoka, az év legjobb maraton 
champion galambja, valamint az emlékverse-
nyek. A díjak gazdára találtak, kezdődhetett a 
tombola vásárlása, sorba is álltak a sporttár-
sak, hogy maratonos fiókákat nyerhessenek. 
Harangot ütött az óra, eljött az ebéd ideje. 
Szép sorban érkeztek az ételek…

Amikor már az első sorban javában lakmároz-
tak, akkor még hátul várták az ebédet, de ezt az 
űrt Gulyás József egy szempillantás alatt kitöltöt-
te. „Akik még nem ebédeltek, el tudom mondani, 
hogy nagyon finom!” Végül mindenki megebé-
delt és kezdődhetett a tombolasorsolás. De a sok 
maratonos eszmecsere után a kiszáradt torkokra 
tüzes víz volt a gyógyír! Jobbnál jobb galambok 
kerültek kisorsolásra, a sporttársak nagy izga-
lommal figyeltek egy-egy húzás között.

Egy újabb év van mögöttünk, bizakodva vár-
juk a következőt, az idő nem áll meg csak megy 
és menetel előre, de ez így is van rendjén.

A maratonos szívében a szeretet és a barát-
ság állandó, ami örökké él a sporttársakban! 

2013. évi Fehérvár Maraton Csoport 
Eredményei

Aachen
egyéni 1. Hohl József Y-03 07-50-16444 H
csapat 1. Hohl József Y-03

Liege 
egyéni 1. Hohl József Y-03 10-D-320001 H
csapat 1. Khaut Antal D-01

Brüsszel 
egyéni 1. Khaut Antal D-01 09-50-171-337 H 

(Németh Ferenc emlékverseny 1. díj)
csapat 1. Khaut Antal D-01

Aranygyűrűs 
1. Kukkel József D-16 11-M-126393 T 

(2012-ben is ő nyerte 1 évesen )
Összetett Csapatbajnok: 

1. Khaut Antal D-1
Champion:

1. Khaut Antal 09-50-17337 h 
3 út 3 helyezés

Varga Adrián
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VALAKIKRE emlékezve
Mottó: Így beszéljetek inkább: az igen 

igen, a nem nem. Ami ezen felül van, a go-
nosztól való. 

/ Mt. 6/37. /

Tudom, hozzátartozik sportunkhoz, de én 
már régóta nem járok gyűlésekre. Alkalmat-
lan vagyok rá. S, ahogy a legutóbbi szakla-
pokat olvasgattam, szomorúan tapasztaltam, 
más is megszenvedte, megszenvedi ezeket. 

S, hogy az idő semmit sem változtatott 
ebben a dologban az elmúlt évek alatt, jól 
példázza Ferenczi Igor írásának egyik le-
vélrészlete, melyet a Katona Györgytől való 
búcsúzás sorai között fedeztem fel.

Ezt a levelet Katona Györgynek írta 
Wiandt István az 1970-es években, aki egy 
Tanácsülésen vett részt, s ott döbbent rá – 
ahogy’ szédelegve jött ki a Szövetség épüle-
téből –, hogy az a sok-sok okos ember majd-
nem birokra kelt egymással, hogy milyen 
„veszélyes szórakozás is a miénk”.

Sajnos, 45 év távlatából nézve semmi sem 
változott, s a mottóként írt Máté idézet a 
Szentírásból jelzi - ez a dolog nem újkeletű. 
Nem egyszer voltam Kaposvárott, Szigetvá-
ron kerületi gyűlésen, s a reggeltől délutánig 
tartó „megbeszéléseken” odáig jutottunk, 
hogy egymást megbántva, megalázva egy 
újabb gyűlés idejében tudtunk csak meg-
egyezni. S amikor fáradtan hazaestünk, és 
sorstársaimat egy kávéra otthonomba megin-
vitáltam, feleségem döbbenten kérdezte: „de 
hát mit tudtatok ennyi ideig csinálni?” Igaza 
volt. Az időt, amit kaptunk a Teremtőtől, bűn 
így elpocsékolni.

Wiandt Istvánnal személyesen nem ta-
lálkoztam, de egyszer berepült hozzám egy 
pompás kék hímje, valami nehéz verseny-
ről. Telefonon jeleztem, s ő csak annyit kért, 
hogy engedjem tovább a madarát. Természe-
tesen megtettem, mire ő tapintatosan meg-
kérdezte, nem sértene-e, ha küldene néhány 
fiatalt számomra?

Nem sértett! Sőt! Szerénységére jellem-
zően többször eszkuzálta magát, hogy csak 
ilyeneket tudott adni.

De ma is előttem van azoknak a remek kis 
galamboknak az arca (csak lenne még ezekből 
a „csak ilyenekből” jó pár darab a dúcomban).

Katona György halálhírével először az új-
ságban találkoztam. Kun Karcsi őszinte sorai 
túlmutattak egy szokványos gyászjelentésen, 
s a személyes érintettségem kapcsán, mélyen 
az én szívembe is belemart a felismerés, is-
mét elvesztettünk egy értékes embert. A bá-
nat ellenére mégis jó volt látni fényképről az 
ismerős arcot, a barátságos szemeket. Mert 
ő olyan ember volt, aki tudott tisztelettel fi-
gyelni beszélgetőtársára még akkor is, ha az 
illető 16 évvel fiatalabb is volt nála. És Gyuri 
meghallgatta véleményemet, pedig semmi 
sem volt a tudásom az övéhez képest. Vele 
beszélgetve, soha nem éreztem lenézettnek 
magamat. Csak a tisztelet, a megbecsülés 
- ami sugárzott belőle. Az életben egyetlen 
rossz, sértő szót nem kaptam tőle. Hát lehet 
így is galambászni?! Megköszönöm ismeret-
lenül is Ferenczi Igor írását, mely a kapos-
vári kezdeteimre emlékeztetett. Jó volt újból 
találkozni azokkal a származási lapokkal, 
melyek szülei, nagyszülei az Ankertől nekem 
ajándékozott galambok pedigréiben is fellel-
hetőek voltak. 

Egy kis történet, amit ez az írás hozott fel-
színre bennem.

A Marcali és Kaposvár közötti rohanásaim 
során beugrottam néha Kiskorpádra is. Gyuri 
akkoriban – eredményei tekintetében – már 
nem volt a csúcson. De ez engem egyáltalán 
nem érdekelt! S amikor egyik alkalommal 
felajánlott fiatalokat az állományából, én 
boldogan IGEN-t mondtam. Biztos sokakat 
megdöbbent, de nekem örömet jelentett, hogy 
egy ILYEN kaliberű embertől, VALAKITŐL 
láthattam volna galambokat a dúcomban. 

A megbeszélt időben Kiskorpádon vol-
tam. Felmentünk a galambházba a fiatalo-
kért, akik Gyuri precizitásával elrendezve, 

egymás mellett feküdtek! Tíz-egynéhány, de 
döbbenetemre, valamennyien mozdulatlanul. 
„Ezeket gyűrűztem neked... - mutatta, - s ha 
egy nappal előbb jössz, nem ölte volna meg 
őket a ragadozó.” Az adott szó, a megbeszélt 
idő - mi így jártunk...

Nemrég találkoztam egy másik gyász-
jelentéssel is. Bár soha nem találkoztunk, 
Slánitz János neve sok-sok évvel ezelőttről 
mégis ismerős volt nekem. Ankertől kaptam 
meg a címét azzal, hogy hivatkozzam rá, s 
kérjek galambokat Jánostól. Neki ugyanis 
sok Anker galambja volt akkoriban. A vá-
lasz rövid volt, s jellemző az akkori időkből 
„VALAKIRE”. – Anker kérése számomra pa-
rancs – írta és hamarosan meg is érkeztek a 
Jos Van den Bosch galambok hozzám. Csak 
úgy, ismeretlenül.

Most ismét megköszönöm, s azzal búcsú-
zom ismeretlenül is, nyugodj békében János! 

Emberek, akiket ismerünk valamilyen 
szinten – sokszor csak alig –, mégis jó visz-
szagondolni rájuk. Egy-egy tett, emberség, 
gesztus, - ez az, ami összeköt! A tisztelet,  
megbecsülés - a sértés, cinizmus, üvöltés 
helyett.

Évek óta alig hallok valamit Tolcsváról, 
Isaszegről, Nagykátáról, Kocsról, Sárospatak-
ról és sorolhatnám, mégis hozzám tartoznak 
ezek a települések VALAKIK révén. Akik 
meg tudják még hallgatni a másikat, s nem a 
túlkiabálás az eszköztáruk. S hiába ver meg 
vedletlen évesekkel valaki az aktuális ver-
senyen, nem tudok felnézni rá! Hiába remek 
retorikával megáldott az illető, ha csak rombo-
lás, intrika, feljelentgetés, s megosztás marad 
mögötte, számomra ő csak egy senki marad.

Be kell látni: emberekkel kommunikálni, 
közösséget építeni és azt megtartani nem 
akármilyen kihívás. Ehhez ember kell. Ha 
VALAKIK egyáltalán bevállalják a galam-
bász közösség összefogását, működtetését,  
azt legalább segítse és ne zavarja SENKI!

Jáki Zoltán
Y-05 Marcali

Galambszállító felépítmények szellőzése
Mivel az országban használt legtöbb fel-

építmény folyosós rendszerű, így azok szel-
lőzésének megoldását ismertetem. 

A felépítmények szellőzésének két alapve-
tő követelménynek kell megfelelni. Az egyik 
a menet közbeni, a másik pedig az álló hely-
zeti szellőzés. Mindkettő nagyon fontos, de 
elég sok mindenben különbözik egymástól, 
ezért különítsük el egymástól a kettőt. 

Nézzük előbb a menet közbeni szellőzés 
lehetőségeit. 

Itt nagy segítségünkre van a menetszél, 
amely egyrészt a felépítmény oldalánál egy 
szívó hatást fejt ki, másrészt a felépítmény 
elejénél a levegő beáramlását nagyban segíti, 
illetve maradéktalanul meg is oldja. Nekünk 
tulajdonképpen nincs is más feladatunk, mint 
e hatások segítségével a levegőt a felépít-
mény belsejében közel azonos mértékben 
elosztani. 

A beáramlást egy nyílás segítségével (amit 
a felépítmény elején, középen, fent kell kiala-
kítani), tudjuk megoldani, nagyságával pedig 
annak mértékét szabályozni. A nyíláshoz be 
kell építeni egy befújó ventilátort, amely kri-
tikus helyzetekben a fülkéből bekapcsolható. 

Ilyen kritikus helyzet például az, ha valami 
miatt (torlódás, baleset vagy egyéb problé-
ma) az autó huzamosabb ideig nem tud olyan 
sebességgel közlekedni, ami biztosítja a 
megfelelő szellőzést. 

A felépítmény belsejében a levegő közel 
azonos mértékű eloszlását levegő csatornák-
kal biztosíthatjuk. Ezt a csatornát a folyosó 
szélességében a homlokfalon tudjuk levezet-
ni a folyosó aljába, ahol vízszintesen el lehet 
vezetni a felépítmény vége felé az egyenlete-
sebb eloszlás érdekében. 

Ebbe a csatornába a felépítmény ele-
jén kisebb, a vége felé haladva fokozato-
san nagyobb beáramló lyukakkal kell az 
egyenletes eloszlást elősegíteni. Az egyen-
letes szellőzés másik fontos része, a fel-
építménybe bevezetett levegő egyenletes 
távozásának elősegítése. Ezt úgy tudjuk 
megoldani, hogy a felépítmény oldalán 
vagy a redőnyön közel azonos kiáramló 
nyílások legyenek, amelyeken az elhasz-
nált levegő egyenletesen távozik. Vigyázni 
kell arra nehogy valahol egy nagyobb rés, 
nyílás legyen, mert akkor a felépítményben 
lévő enyhe és kívánatos túlnyomás ott fog 
távozni ezzel rontja a felépítmény egyenle-
tes szellőzését. 

Miután megérkeztünk a starthelyre és elfog-
laltuk a startpozíciónkat megszűnt a menetszél 
jótékony hatása, így olyan mértékben kell a 
felépítményt nyitottá tenni, hogy a szellőzést 
a természetes légmozgás és a felépítményben 
keletkező meleg felfelé áramlása maradékta-
lanul biztosítsa. Ezt a felépítmény vagy a ket-
recek ajtajának lyukacsosságával, nyitottságá-
val tudjuk a legkönnyebben biztosítani. 

Sokéves szállítási tapasztalattal a hátam 
mögött kijelenthetem, a felépítmények építé-
sekor ezt sok tagszövetségnél egyáltalán nem 
vették figyelembe. Az autóba beépített venti-
látorok álló helyzetben nem képesek a leve-
gőzés megoldására a startig hátralévő kb.10 
vagy még több óra alatt a véges rendelkezés-
re álló energia miatt, az csak az otthonlévők 
megnyugtatását szolgálja. 

Remélem tudtam segíteni ezzel az írással a 
tagszövetségeknek a jobb minőségű galamb-
szállítás megoldásában és ez által vesztesége-
ink csökkentésében. Ha nem volt elég érthető 
az írásom, vagy problémát okoz a megoldás, 
akkor esetleg telefonon vagy személyesen is 
segítek, ha tudok.

Süveges András
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Emlékezés a néhai jó barátra, Juhász Jenőre 
(1947-1995)

1947-ben, Tolna megyében, Gyulajon szü-
letett. 15 évesen került Budapestre szerkezeti 
lakatos tanulónak. Tanulmányai befejezése 
után szerkezeti lakatos szakmunkásként kez-
dett dolgozni. 

Megismerkedik feleségével, Czuczor Eri-
kával. Budaörsre költözik. Elkezdik családi 
házukat építeni. Megszületik első gyerme-
kük,  Jenci, akit később követett Erika, majd 
kissé megkésve a „kis kedvenc” Anita.

Még Gyulajon, tizenévesen – ahol édes-
anyja egyedül nevelte – már találkozik kü-
lönböző fajta galambokkal. Így kellemes 
meglepetés sógora, Czuczor Menyhért 
megismerése, aki már akkor a Budafoki B3 
Egyesület tagja. Mi sem természetesebb, 
hogy sógorát elkíséri a galambok gyűjtésé-
re, ahol találkozik az akkori Budapest elit-
jéhez tartozó versenyzőkkel: Nagy Palócz 
Józseffel, a híres 118-as gazdájával, a test-
nevelő tanár és lapszerkesztő Haász Ferenc-
cel, kinek emberi jósága és segítő készsége 
közismert volt és a szabómester Boros Pál-
lal, kit az egész ország ismert kiváló ered-
ményei miatt.

A következő évben kezdi dúcának építését 
garázsa tetején. Olyan jól sikerült, hogy min-
den túlzás nélkül napjainkban is a legkorsze-
rűbb dúcok közé tartozna. Jönnek galambok 
Nagy Palócz 118-as gyerekeiből, Ujházy Pé-
tertől, Kuster és Hölcser galambok.

1978-tól 1980-ig a B-12 egyesület tagja, 
majd újjá szervezi az ’50-es években alakuló,  
de szüneteltetett Budaörsi A-13 egyesületet 
16 fővel.

Közben vállalkozó lett, alkalmazottja 
Schmidt Sándor, aki egyúttal az A-13-ban a 
klubtársa is. Nagyon nagy segítségére volt 
Jenőnek az egész pályafutása alatt.

Ezekben az időkben kezdődött barátságunk. 
Akaratlanul, de kénytelen vagyok többes 
számban írni, hisz sülve-főve együtt, szinte 
elválaszthatatlanok voltunk. Szerencsésnek 
mondhattuk magunkat, hisz mindketten sok 
idővel és megfelelő lehetőséggel rendelkez-
tünk, hogy hódoljunk közös hobbinknak. 
Ekkor már 2-3 éve ismertem Gyerkó Tibort, 
aki ebben az időben 4-5 éven keresztül a B3 
kerület folyamatos bajnoka Kottek-Anker 
galambokkal – mindezt természetes mód-
szerrel. Amikor minden bajnok várományos 

özvegyen versenyzett. Ekkor mutattam be 
Jenőt Gyerkó Tibornak.

Azon kevesek közé tartoztunk, kik rend-
szeresen láthatták, foghatták, ismerhették 
legjobb verseny- és tenyészgalambjait. A 
2047, a 2005, az 1000, az 5303, a csodála-
tos kis tojót „Begót” vagy a 2564-es törzs-
alapító hímjét a maga mélységével, sokszí-
nű szemével. Ezek a galambok kifogástalan 
élő izommal, testtel és arccal rendelkeztek 
és nem utolsó sorban sok 1 %-os helyezés-
sel. Minőségük egy életre kitörölhetetlenül 
belénk ivódott és segítségünkre volt akkori 
közös és nekem a mai napig szűnni nem aka-
ró beszerzéseimnél. Ez a 8-10 év hasznos és 
tanulságos volt.

Természetesen Jenő vásárolt galambokat a 
legjobb párokból: a törzsalapító 2564-ből, a 
híres szuper párból, amiből született az 545 
és 546-os, mindketten 15 ezer km-en felül 
teljesítettek, gyakran szálltak az 1 %-ban.

Egyre többször ültünk le, tárgyaltuk, ele-
meztük ki azokat a versenyzőket, akik gyak-
ran szálltak élhelyezéseket. Vitáink voltak az 
izomzat megítélésénél mélyebb típusú egye-
deknél, vagy a csontozatnál, a rövid- vagy a 
hosszú mellcsont megítélésénél. Hiszen talál-
koztunk mindkét típusnál nyerő galambok-
kal. Végül az utóbbinál tettük le a voksot ha 
tenyésztésre szántuk a bajnok galambot. Egy-
ben soha nem volt vitánk: csak bajnok, gyak-
ran az 1 %-ban szálló egyedekből próbáljunk 
tenyészteni, ezekből lesz csak esélyünk, hogy 
bajnok galambokat kapjunk. Végül kialakult 
bennünk egy típus, egy arc, egy forma, amit 
keresünk vagy keresnünk kell.

1995 februárjában Jenőről megjelent egy 
cikk Gelencsér Ernő tollából. A címe: Gyor-
sabban-gyorsabban. Ennél jobb címet nem is 
lehetett volna találni. Ez a cím jellemző egész 
életére, a munkájára és a galambászatára is. 
Büszke volt rá, hogy 15 évesen, mikor el-
indult Gyulajról – szinte minden támogatás 
nélkül – önerőből jól boldogult. Szinte nap, 
mint nap találkozóhely volt lakásának nappa-
lija barátai és ismerősei számára. Így utólag 
visszagondolva, hogy Erika – a feleség – mit 
állt ki miattunk, igaz tisztában volt vele, hogy 
Jenőnél a fontossági sorrendben a család után 
a galambászat és az ezzel járó társaság járt.

A fent említett cikkben Gelencsér Ernő így 

ír: „Jenő, mint afféle szorgalmas vállalkozó, 
jómódú embernek mondható e kis hazában. 
Szerencsére ezt Ő kellő önuralommal viseli 
és mentes minden nagyképűségtől. Az általa 
megkeresett pénzből nyílván sokkal többet 
tud galamb beszerzésre fordítani, mint más. 
Ez persze nem elegendő, Ő amellett tudja is, 
mit kell beszereznie, és azt is tudja hogyan 
kell azokkal nyerni. A pénz, a tudás és a szen-
vedély egyesül nála.” 

1987-től özvegyen versenyzett. Ettől az 
időszaktól csak hímek szálltak nála, 40-45 
db, ebből 25-30 db 1 éves. Az 1 éves hímek-
nek 600 km-ig kellett bizonyítaniuk, hogy a 
következő évben helyet kapjanak a csapat-
ban. Napi 2 tréninget biztosított számukra, 
reggel 6 órakor és délután 18 órakor 1-1 
órát kötelezőszerűen, ha kellett, zászlóval 
kényszerítette őket. Ha az intenzitást nem 
tartotta megfelelőnek, már másnap reggel 
40-50 km-ről felengedve kényszerítette őket 
az intenzívebb repülésre.

A hímeket a helyükön etette. Ha az étvá-
gyukat nem tartotta megfelelőnek, azonnal 
áttért a dúcban lévő közös etetőre. A 7-8. 
útnál szoktak étvágytalanná válni hímjei. 
Ilyenkor minden trükköt bevetett, hogy 
galambjai minél előbb visszanyerjék ét-
vágyukat. Ugyanis napok óta étvágytalan 
hímtől nem várhatta el, hogy díj közel-
ben szálljon. A kendermag és a mogyoró 
egész évben szerepelt galambjai étlapján 
csemege, illetve kondíció javítás céljából. 
Egyébként Tokai Sándor által forgalma-
zott takarmányt etette. Soha nem sötétített 
hímjeinek, a nap bármely pontjában, mikor 
kedve vagy látogatója volt, felment közé-
jük. Nem féltette galambjai nyugalmát. A 
lehető legjobb kontaktusban volt velük. 
Kedvenceit családtagként kezelte. Érzel-
mileg kötődött hozzájuk.  

Március első felében párosította őket, 1 db 
fiatalt felneveltetett velük. Egy időben páro-
sította tenyész- és versenygalambjait, többsé-
gében a tenyészgalambok gyerekeit neveltette 
fel a versenyzőkkel. A versenyzők alól csak 
a díjnyerőkből hagyott magának fiatalt. Majd 
a második tojásról özvegyítette hímjeit. A 
versenyek végeztével többségében 1-2 tollat 
dobtak özvegyei. Csapatválasztásnál hímjei 
addig mutatott teljesítménye volt irányadó. 
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A tojókat mindig megmutatta versenyre 
pakolás előtt a hímeknek, viszont maximum 
odaadással kellett viselkedniük a hímekkel, a 
nem kellően tüzes tojókat kicserélte másikra. 

Az özvegy dúc előtti volierben tartózkod-
tak. Nagyon odafigyelt arra, hogy egymás 
között ne párosodjanak, ha kellett egyedi cel-
lába zárta a renitenskedőket, vagy a ferdehaj-
lamúakat. Egész héten diétásan etette tojóit, 
majd ahogy közeledett a pakolás napja, úgy 
emelte a takarmány adagját kendermaggal 
kiegészítve tüzesség céljából. 

Ahogy a hímek versenyre lettek pakolva, a 
tojók ki lettek engedve szabad repülésre, de 
csak a hímek érkezésénél mehettek be fészek 
celláikba. A hímeket hazaérkezéskor nyitott 
kijáró várta, a tojók a fél cellába voltak be-
zárva, úgy várták hímjeiket. 2-3 óra együttlét 
után leszedte a tojókat. Majd a hímeket egy 
25 perces időre kizárta a dúcból egy könnyű, 
kis repülésre izomláz elkerülése végett. 

A rövid- és középtávú versenyek közelebb 
álltak hozzá. Így azokat a tenyésztőket ke-
restük rendszeresen, akik ezeken a távokon 
hosszú évek óta a legjobbak voltak, Villiam 
Gerc, Jef Houben, Jan Grondealers, Van 
Elsacker, Roger Desmet Matthijs, Gust De 
Baere.

Természetesen a kiválasztott tenyésztőt ki-
elemeztük, hogy a legjobb galambjaiból tud-
junk fiatalt vásárolni. Felkészületlenül soha 
nem kopogtunk be senki ajtaján. Ezt többsé-
gében jó néven vették.

Galambjai egészségére nagyon odafi-
gyelt, hisz dél-keletre néző dúcait már úgy 
építette, hogy galambjainak a legkedvezőbb 
feltételeket biztosítani tudja. Tisztában volt 
vele, hogy levegő nélkül nincs teljesítmény, 
azzal is, hogy a huzat mennyit tud ártani. 
Mindegyik dúcában a fészkek alatt porfogók 
voltak beépítve, amit hetente 1-2 alkalommal 
kiporszívóztak. Rettegett a dúcban lévő por-
tól, hisz ő maga is szenvedett tőle. Tudatában 
volt, hogy a galambok légúti problémájának 
egyik fő oka a dúcban lévő por. Beteggyanús 
fiatalt vagy problémás versenyzőt azonnal 
eltávolította. Galambjai egészségügyi keze-
léseit az akkoriban divatos Rhönfried készít-
ményekkel oldotta meg.  

Idézet a korábbi cikkből: „Ma már olyan 
korszerű segédszerek állnak rendelkezés-
re, amelyek segítségével talpra állítható a 
galamb. Én egyébként a Rhönfried soroza-
tot használom, ahogy le van írva. Nagyon 

fontosnak tartom az ásványi anyagok hasz-
nálatát és felhívnám a figyelmet a korszerű 
elektrolitokra. Ezek a szerek nélkülözhe-
tetlenek és adják azt a pluszt, ami a fáradt 
szervezet számára szükséges. Én szeretem a 
galambjaimat, de kegyetlen is vagyok hoz-
zájuk. Megkövetelem, hogy nyerjenek, ezért 
a középszerűt kiirtom. Számomra legfonto-
sabb a gyorsaság, mert ezt lehet leginkább 
eredményesen tenyészteni. Minden módszert 
és felkészítési eljárást kipróbáltam, nincs 
olyan rendszerem, amit változhatatlannak 
gondolok. Titkokat sejtenek ott ahol nincs. 
Kőbe vésett szabályok nincsenek. Ma ezt lá-
tom jónak, holnap azt”.

Az utánpótlást 20 pár válogatott 
tenyészgalamb biztosította. Általában 60-80 
db fiatalt hagyott meg magának. A fiatalo-
kat 450 km-ig, Prágáig küldte. A legjobban 
szálló hím fiatalokat, 25-30 db-ot, már 350 
km után leállította. Ezekkel pótolta követ-
kező évben főversenyen szálló özvegyeit. A 
létszám felettiektől a versenyek végeztével 
megszabadult. Kényesen odafigyelt, hogy a 
dúc elbírja a létszámot, minden fiataljának 
stabilan védett ülőkéje, de inkább cellája le-
gyen. Tudatosan törekedett arra, hogy fiatal-
jainak komfortérzetét minden áron növelje, 
különben nem várható sikeres szereplés.

Fiataljait a harmadik toll eldobásától heti 3 
alkalommal magántréningre vitte. Kék nyel-
vű, nagy légzővel bíró fiataloktól azonnal 
megvált, még esélyt sem adott jövőjükre néz-
ve. A gyakran lemaradókat már itt selejtezte. 

Fiataljai kezesek voltak, hisz mindig mo-
gyoróval megtömött zsebbel lépett közé-
jük. Fejlődésüket szinte a tojáspattanástól 
figyelemmel kísérte. Idősebb, de értékes 
tenyészgalambok gyerekeit mindig fiatal 
párokkal neveltette, a begytej minősége és 
mennyisége végett. Folyamatosan 3-4 fajta 
gritt állt a tenyészgalambok előtt, amit 2-3 
naponként újra töltött, mert a poros grittet 
már nem szívesen fogyasztják galambjaink.

Nagyobb jelentőséget tulajdonított az ás-
ványi anyagok jelenlétének a dúcban, mint 
bármely vitamin használatának. Tisztában 
volt vele, hogy a Calcium és az ásványi anya-
gok szükségessége nélkülözhetetlen az idős 
és főleg a fiatal szervezet számára. Mindent 
megtett azért, hogy szép, egészséges fiatalo-
kat neveltessen a jövő bajnokai reményében. 
Szerette fiataljait, mindig köztük ült.

Közben 2014-et írunk, eltelt 19 év és mi 
változott azóta? Mintha megállt volna az idő. 

A legtöbb dúcban túlzsúfoltság, levegőtlen-
ség, motiválatlanság, a sok értéktelen galamb 
jelenléte tapasztalható. A legfőbb probléma, 
hogy hiányzik a tudatosság. Tartós sikereket 
csak tudatosan lehet elérni.

1989 tavaszán villámcsapásként ért ben-
nünket a hír, hogy Jenő barátom súlyos beteg. 
A végigküzdött élet során megkeresett pénz 
nem segített. A legjobbnak vélt orvosok 5-6 
évet ígértek neki. Önmagához hűen nem adta 
meg magát. Be akarta fejezni, amit elkezdett. 
Nem akart tudomást venni betegségéről. Még 
nagyobb intenzitással foglalkozott kedven-
ceivel is. Minden sürgőssé vált számára. A 
gyorsabb galambok megtalálása, még több 
élhelyezés elérése. 1993-ban Jenő dobogós 
a B3 kerületben, majd 1994-ben az A-13 
egyesülettel átigazol a B2-be, ahol 11 ver-
senyútból 3-szor első helyezést ért el, 1-szer 
második, 2-szer harmadik, 1-szer negyedik a 
11 útból 9-szer az 1 %-ban kezd. Végig ve-
zette az öt befutós csapatbajnokságot, majd 
jött az utolsó út Aschaffebburg, nem volt sze-
rencséje, nem volt meg a csapata. Így néhai 
Kéri János barátom és Hakli József mögött a 
harmadik helyen végzett. Nagyon el volt ke-
seredve. Verseny után átmentem hozzá, csak 
sírt. Próbáltam vigasztalni, csak annyit mon-
dott: „értsd meg, nincs több időm”! Igaza lett.

Nehezen szántam rá magam az írásra, de 
úgy érzem, kötelességem egy jó barátról meg-
emlékezni, aki közel 20 évvel ezelőtt tudatos 
eredményességgel, fanatikus megszállottság-
gal űzte hobbinkat. Próbáltam párhuzamot 
vonni az eltelt 20 év és a mai napok történése 
között, semmi sem változott, az idő minket 
igazolt. Ma is feltétele az eredményességnek 
a jó galambok megtalálása, feltétel nélküli 
egészségben tartásuk, eredmény centrikus 
szelektálásuk. Ezek hiányában nem sok esé-
lyünk volt, van és lesz a sikerek elérésében. 
Remélem Jenő barátom emlékét felidézve – 
rajta keresztül – tudtunk hasznos tapasztala-
tokat átadni és gondolatokat ébreszteni.

Túl korán ment el. Talán korán is csöppent 
közénk. Csak a csúcs érdekelte. A legjobb 
dúc, a legjobb galamb, a legjobb ellátás. 
Vállalkozóként nap mint nap megküzdve a 
megfelelő háttér megteremtéséért. Megküz-
dött mindenért. Apa nélkül, édesanyja, majd 
nagyanyja által nevelt gyermekként indulva 
a semmiből teremtett egzisztenciát, vált jó 
vállalkozóvá, kora postagalambsportjának 
kiemelkedő egyéniségévé.

Grampsch István
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A köszvényről
Az élet produkálja az újabbnál újabb ese-

teket.
Az idei év nem jól kezdődött több 

röpgalambász számára. A paramyxovírus 
jelen van az állományokban és szedi áldoza-
tait. Ennek kapcsán több beteg galamb érke-
zett hozzám vizsgálatra.

A betegség egy ritkán látható, úgynevezett  
köszvényes formáját sikerült diagnosztizálni.

Mi a köszvény?
A köszvény egy fehérje anyagforgalmi 

zavar, melynek során megemelkedik a vér 
húgysav szintje! Ennek oka főleg a veseká-
rosodás.

Melyek azok az okok, amelyek a vese 
károsításához vezetnek?

1. Vesekárosító anyagok felvétele:
• antibiotikumok pl. gentamicin és rokon 

vegyületei,
• gombatoxinnal szennyezett takarmányok 

felvétele pl. ochratoxin.
2. Hiányos ivóvízellátás miatt csökken a 

vesék vérellátása, ezért a veséken nem tud 
kellő mértékben ürülni a húgysav. Egy alka-
lommal egy katasztrófaútról hazatért, de már 
nem menthető postagalambban láttam ezt a 
formáját a köszvénynek.

Gyakori probléma lehet télen az itatók be-
fagyása.

3. Fiókákban, főleg ha a tojó a tojásra-
kás időszakában kevés A-vitaminhoz jut, 
a vitaminhiány miatt károsodnak az apró 
vesecsatornácskák és alakul ki köszvény.

4. Fertőző kórokok:
• vírusok: paramyxovírus,
• baktériumok: E.coli, Staphylococcus 

aureus rendelkeznek vesekárosító hatással.

A vér húgysav szintje akkor is emelkedhet, 
ha a madarak szervezetébe az élettani igé-
nyeket meghaladó mennyiségű állati fehérje 
kerül. Ez az ún. fehérjeterheléses köszvény. A 
postagalambok számára kitalált takarmány-
kiegészítők piacán számos olyan termék van, 
amely állati fehérjéket is tartalmaz, ezek 
adagolásával óvatosan kell eljárni!

A vesekárosodáshoz vezető okok sokrétű-
sége ellenére a vesekárosodás után már nincs 
jelentős eltérés a kórfejlődésben. A vese el-
vesztve kiválasztó funkcióját, nem tudja a 
vérből kivonni a húgysavat. A vér húgysav 
szintje jelentősen megemelkedik és a húgy-
sav más szervekben is kiválik, lerakódik 
húgysavas sókat képezve.

A köszvényes madár nem mutat kórjelző, 
jellegzetes klinikai tüneteket.

Bágyadtság, étvágytalanság, kedvtelenség 
lép fel. 

A magas húgysavszint a vérben akár ideg-
rendszeri tüneteket is okozhat.

A húgysav az ízületekben lerakódva ízület-
gyulladást okoz. A megbetegedett ízület helyétől 
függően mozgászavar, sántaság vagy szárnyló-
gatás és röpképtelenség alakul ki. A beteg ízület 
duzzadt, meleg és rendkívül fájdalmas!

A kórbonctani kép viszont egységes és 
kórjelző képet mutat!

A köszvényben elhullott madarak boncolá-
sakor már a testüreg megnyitásakor kórjelző 
elváltozások figyelhetők meg. A legtöbb eset-
ben húgysavas sók válnak ki a szívburokban, 
ahol szürkésfehér, vakolatszerű anyag fi-
gyelhető meg. Ilyen anyaglerakódás látható 
olykor a szervek felszínén, a légzsákokban 
is. A beteg madarak mindegyikénél a vese 
duzzanata mellett, a tubulusokat eltömeszelő 
húgysav miatt szürkésfehér gócok láthatók. 
A húgyvezetők üregét is feszülésig kitöltik a 
húgysavas sók. 

A jellegzetes kórbonctani lelet könnyűvé te-
szi a diagnosztizálást, azonban az okok feltá-
rása már nehezebb feladat. Sok esetben hetek-
kel vagy hónapokkal korábban történik meg a 
vese károsodása, mint ahogy a klinikai tünetek 
megjelennek, vagy konkrétan megállapításra 
kerül a betegség. Élő madarakból vett vér vizs-
gálatával a megemelkedett húgysavszint és 
végső soron a köszvény megállapítható.

A köszvény gyógykezelése, ha az már 
az életben megállapításra kerül, akkor sem 
kecsegtet sok reménnyel. Törekedni kell a 
köszvényt kiváltó kórokok elkerülésére, azaz 
a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt.

Kérdéseiket és tapasztalataikat a megújult 
www.galambpatika.hu oldalon várja, és 
eredményes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász
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Halottaink

A-52 tagsága tudatja a galambász társadalommal, hogy sporttár-
sunk Tóth János 2013.12.17.-én életének 72. életévében elhunyt. 
Személyében igazi sportembert veszítettünk el. Emlékét megőriz-
zük, nyugodjon békében! 

A-52 PGSE

www.galamboknak.hu
Speciális takarmánykiegészítők galamboknak

Magyarországi forgalmazó:
Kovács József
 egyéni vállalkozó

4064 Nagyhegyes, Nefelejcs u. 34.
Tel.: +36 30/9815-052

E-mail: 

 

info@galamboknak.hu

Postán utánvéttel szállítok. 20.000 Ft feletti rendelés esetén (30kg-ig) igyenes szállítás!

TRICHOCOXAN
Speciálisan kiválasztott másod-
lagos biológiai aktív anyagok, 
illóolajok és növényi kivonatok
egyedülálló kombinációja: 
trichomonadosis, coccidiosis,
hexamitosis, mycoplasma,
streptoccocus, e.coli és salmo-
nella ellen.
Adagolás: 5-10ml/1l ivóvíz
Tart.: 1000ml  -  Ár: 1700 Ft

AMINOWITAM
10 vitamin és 18 aminosav
kombinációja, amely széles
körben hat a galambok szer-
vezetére. Aktivalizálja a fia-
tal galambok fejlődését, erő-
síti a vitalitást és kedvezően
hat a tollasodásra.
Adagolás: 5-10ml/1l ivóvíz
Tart.: 500ml  -  Ár: 2100 Ft

SALMOCOLIN-ADENO+
Szerves savak és természetes
növényi anyagok kombinációja,
amely erős és igazolt baktérium-
ellenes (E.Coli, Salmonella,
Clostridium, Streptococcus, 
Campylobacterium) működéssel
lép fel az emésztőrendszerben.
Fiatal galamboknál minimalizálja
az Adeno-Coli tüneteinek meg-
jelenését
Adagolás: 7,5ml/2l ivóvíz
Tart.: 1000ml  -  Ár: 2700 Ft

SYLIMAG-OIL
Máriatövismag olaj, amely
gazdag flavonokban és 
természetes E-vitaminban
Támogatja a máj működését
és segíti a szervezet regene-
rálódását.
Adagolás: 5ml/1kg takarmány
Tart.: 200ml  -  Ár: 1000 Ft

PSZENICZNY SKARB
Búzacsíra olaj, amely gazdag
természetes E-, F- vitaminban 
és A- provitaminban. Növeli a
libidót és erősíti az izmok 
természetes erejét.
Ajánlott minden párosítás és
verseny során adagolni.
Adagolás: 5ml/1kg takarmány
Tart.: 200 ml  -  Ár: 1750 Ft

Csabai Miklós 84 éves korában, aki a 
„Pátria” R-01 Szolnoki egyesület koráb-
ban aktív galambász tagja elhunyt. 
1948-tól volt a Szövetség tagja. Eredmé-
nyes galambász volt. 1987-től barátjával 
Pogány Gyulával közös dúcból versenyez-
tek, majd családi körülményeinek, vala-
mint egészségi állapotának megváltozása 
miatt tagságától megvált. 
Az egyesület életében több évtizeden ke-
resztül a versenybizottság elnöki tisztét 
nagy szakértelemmel töltötte be.

Tisztelettel emlékezünk Rá:
„Pátria R-01 PGSE” Szolnok

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2014. 
március 11-én 70 éves korában, hosszan 
tartó betegség után elhunyt Mátyás Zsolt 
a devecseri Y-12 egyesület tagja 
Sírjánál virágok mellett, galambok felen-
gedésével búcsúztunk.
Emlékét megőrizzük, nyugodjon béké-
ben.

Y-12 Egyesület Társasága

Tudatjuk, hogy Otoltics László 2014. ja-
nuár 27-én elhunyt.
Sírjánál galambjai feleresztésével búcsúz-
tunk.
Emlékét megőrizzük.

C-06 esztergomi egyesület tagsága

Hajdú József
1950-2014

1950-ben jött a világra Cserhátsurányban, 
a Balassi Gimnáziumban érettségizett, 
három hónap múlva a Nógrád Megyei 
Nyomdaipari Vállalat gyarmati telepének 
tanulója volt. 
A szakmunkás bizonyítvány megszerzése 
után gyorsan haladt előre: kéziszedőként 
kezdett, aztán korrektor, csoportvezető, 
majd a nyolcadik évben kinevezték műve-

zetőnek. Üzemvezető-helyettes, mikor ’88-ban bólint a felkérésre 
és irányításával létrejött a Cserhát Takarék nyomdája.
Tíz év után ismét igent mondott egy hívásra és vezetésével épült 
fel a Runner Csoport nyomdaüzeme. Nős, egy lány és egy fiú 
édesapja volt.

10 éve Szerkesztette és Nyomtatta
a Postagalambsport Szaklapot.

Köszönjük!

Élettartam garancia. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk.

3600,-
forinttól

3200,-
forinttól

5200,-
forinttól

Hívjon bizalommal, és rendeljen most!

Szívesen kapna díjkiosztóra értékálló ajándékot? 
Megajándékozná szeretteit egy különlegességgel?

Németh István
06 30 299 19 27

galambekszer@gmail.com
fb.com/galambekszer

A Magyar 
Postagalamb 
Sportszövetség 
hivatalos partnere

Garancia
Arany, ezüst és bronz termékeink között meg fog ja 

találni ízlésének és pénztárcájának megfelelo darabot

A megoldás

GALAMBÉKSZER
Egyedi tervezésu Medálok, Kituzok és Fülbevalók
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Vállalom galambházak berendezését, ülő-
kék, szállító ládák, fészkek, etetők, tolóajtók 
készítését egyedi méretben is. Referenciák: 
Zsikai Attila, Horváth-Varga dúc. Elérhető-
ségem: www.asztaloscsabi.fw.hu
Tel.: 20/933-8444, 
asztaloscsabi@freemail.hu

***
Családi okok miatt kiváló tenyészgalambok 
Pash, Engels, Schaerleckens stb. eladók. Ér-
deklődni este 8 után. Tel.: 20/405-5295

***

A 16-os Tagszövetségben két év alatt 43 díjat 
szállt versenygalambjaink alól koratavaszi 
tojások eladók.
Illetve tenyészgalambjaink alól fiatalok ren-
delhetők. Érdeklődni telefonon.
Bederna-dúc Gyermely, tel.: 20/469-1167

***
Fiatalok gyűrűzését vállalom darabonként két-
ezer forintért. Tenyészállományom német él-
versenyzőtől való. Ősszel a tenyészektől meg-
válok. Lázár János, Siófok. Tel: 84/703-046

***

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

Köszöntjük  
az április  

hónapban született 
sporttársainkat

U18 Rucz János 87
Z31 Papp István 85
T11 Erdész Gyula 83
C02 Bobek János 81
Z05 Debreceni István 81
A02 Sallai Ferenc 78
C25 Gyulavári Gusztáv 77
S01 Nagy Géza 77
S05 Németi András 77
R30 Czinege Gyula 76
A31 Kuszák Balázs 76
B04 Mentsik Pál 76
Z01 Milanics János 76
G09 Tóth Antal 76
A66 Dorogi Ferenc 75
M08 Takács György 75
T02 Göncz András 74
R06 Katona Sándor 74
H02 Lónyai Dezső 74
Y08 Szabó László 74
G02 Tasi Béla 74
B09 Zólyomi Tamás 74
F19 Huszti Zoltán 73
N08 Kapocsi Tamás 73
D12 Nagy Béla 73
G09 Pahr András 73
R04 Pénzes István 73
U01 Szabó József 73
U04 Szelei Ferenc 73
A64 Babicz István 72
E05 Földvári Attila 72
A47 Bodola Lajos 71

Z25 Juhász István 71
B08 Kaltenecker János 71
A22 Kis László 71
Z44 Kiss Bálint 71
L07 Mészáros Antal 71
A81 Orlik István 71
B05 Somogyi László 71
Y16 Tóth Gyula Zoltán 71
Z35 Bocsi István 70
V02 Koós Ferenc 70
A25 Kovács Sándor 70
B09 Kukunberg Ferenc 70
G02 Bábszky László 65
A40 Balogh János 65
Z05 Berencsy István 65
V12 Csöppüs László 65
G11 Domján Imre 65
U01 Égető Gábor 65
R17 Fábián György 65
R02 Ferenczi Gyula 65
F01 Forró József 65
R19 Hegedűs Imre 65
E13 Hírei János 65
Y03 Hohl József 65
Z03 Kovács István 65
R10 Pálszabó András 65
E01 Paluch József 65
A43 Pápai Lajos 65
D17 Réti Gyula 65
M09 Szabó Ferenc 65
F19 Szabó István 65
F03 Szalay László 65

H07 Szkalák József 65
U03 Túri József 65
M02 Várda Ferenc 65
Y14 Banai Gyula 60
P02 Deák Ferenc 60
J02 Gémesi László 60
N04 Gondi Sándor 60
R04 Juhász Mihály 60
G02 Komlósy György 60
V12 Major Sándor 60
A16 Maksa István 60
A20 Maszlag József 60
P02 Ollé Ferenc 60
A13 Pertl Ferenc 60
S09 Töviskes Imre 60
E03 Varga István 60
K03 Bana Pál 55
M08 Csontos Gyula 55
K04 Katona Ferenc 55
Z14 Kovács Lajos 55
C18 Lakner József 55
V09 Nikodém Gábor 55
F07 Ősze Pál 55
A12 Pethő László 55
R05 id. Szekrényesi József 55
U01 Balog Sándor 50
F03 Horváth György 50
Z25 Sarafi Tibor 50
Z22 Terge Lajos 50
B02 Ujvári József 50
A21 Ungyi Attila 50
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Lakossági Hirdetés

Szélesség: 
1 m 30 cm

Hosszúság: 
2 m 65 cm
Magasság: 
2 m 30 cm

Dúc: 10x10 fa bur-
kolva OSB-vel kí-
vül-belül. 1 db ajtó. 
Volier a dúc dup-
lája! Zártszelvény, 
r ágcsá lómen te s , 
erős, hálónál hurkolva! Műanyag tető-
vel, ajtónál lépcsővel. Kettő részletbe 
bontható és összeszerelhető! 

50 éves, ha-
gyományos 
galambórá-
kat vásárol-
nék!
Csiri Attila: 
20/460-5058 
Vác






