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A postagalamb-szállítás kísérőjének feladatai, 
kötelességei, szabályai

A galambok szállítása minden esetben a vo-
natkozó szállítási és állategészségügyi jogsza-
bályoknak megfelelően kell, hogy történjen.

A szállítás előkészítése és lebonyolítá-
sa meg kell, hogy feleljen a vidékfejleszté-
si miniszter 87/2012. (VIII. 27.) VM rende-
letének, amely az élő állatok belföldi szállí-
tásának állat-egészségügyi szabályairól szól.

A szállítmányokat minden esetben a vakci-
názási naplók egy példányával és állategész-
ségügyi bizonyítvánnyal valamint a gyűjtési 
lista (versenyjegyzőkönyv) egy példányával 
lehet csak elindítani.

Magyarországi feleresztés esetén az adott me-
gye állategészségügyi állomását a rendező egye-
sületnek vagy tagszövetségnek értesíteni kell.

Minden 100 km feletti tréningre és minden 
hivatalos versenyre kötelező a kísérő küldé-
se, aki gondoskodik a takarmányról, itatásról, 
szakszerű ellátásról és a megfelelő pihenőidő 
betartásáról.

A kísérőnek rendelkeznie kell az állatszál-
lításhoz kötelező tanfolyam teljesítésével és 

ezt követően is törekedni kell a képzéseken 
való részvételre.

Ahány száz kilométer a tervezett verseny, 
legalább annyiszor egy óra pihenőidőt javas-
lunk biztosítani a helyszínen és legalább egy 
órát javaslunk a starthelyen tölteni.

A szállítás során az állatvédelmi előíráso-
kat maradéktalanul be kell tartani.

A szállítás folyamán négy óra folyamatos 
utazás után egy óra pihenőidő javasolt a ga-
lambok számára.

Nyolc óránként kötelező a galambok itatása.
24 órát meghaladó zártság esetén kötelező 

a galambok etetése.
A szállítmányozás végéig, egészen a ga-

lambok eresztéséig gondoskodni kell a meg-
felelő friss levegőről.

A kísérő köteles a szállítandó állatok egész-
ségét és jólétét megőrizni.

A kísérő köteles bármilyen nem várt ese-
ményt megbízójával azonnal közölni.

A kísérő köteles a galambok startjánál a 

következőket betartani, elkészíteni:
- a lehető legrövidebb idő alatt a start fo-

lyamatát elvégezni
- a szállítóketrecből a galambokat folya-

matosan, ha egyszerre nem lehetséges, 
sorban kiengedni

- a startról megfelelő igazoló erejű felvételt 
készíteni

- a start helyén okozott szennyeződéseket 
megszüntetni

- a startigazolást a helyi sporttársakkal el-
készíttetni

A kísérő feladata az első helyen a szállító-
járműbe bepakolt galambbal kezdődik és leg-
korábban a start befejeztével ér véget. Ettől 
eltérni nem lehet.

A kísérő feladatainak ellátásában a gépjár-
művezető segédkezhet, de a felelősség a kísé-
rőé marad feladatai maradéktalan elvégzéséért.

A hazaérkezést követő 48 órán belül, rö-
vid írásos beszámoló elkészítése és leadása a 
megbízást adó versenybizottságnak.

Doholúczki Tibor

Jegyzőkönyv kivonat 2014. 04. 28.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2014. április 8-án, 10 órakor tartott 
elnökségi üléséről. Helyszín: Magyar Sport 
Háza Budapest, Istvánmezei út 1-3.

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai.

Jegyzőkönyvvezető: Pethő Attila.

Napirend:
1. A küldöttgyűlés értékelése, éves felada-

taink
2. Szakbizottsági vezetők és tagjaik meg-

választása
3. Sportszövetségi szakmai feladatok
4. Tagszövetségi versenyprogramok a 

2014. évre - elfogadás
5. A társadalmi szervezeteink, szabályok, 

értékelések, feladatok
Új megállapodások az Alapszabály 25. 
szakasza alapján

6. Az Olimpiai Szervező Bizottsági tájé-
koztató

7. Aktualitások
Bárdos István köszönti a jelenlévőket. 

Megállapítja a határozatképességet.
1. A teljes jegyzőkönyv a Szaklap külön-

számaként jelent meg.
2. Szakbizottsági vezetők és tagjaik meg-

választása
Bárdos István elmondja, hogy az elnök-

ségnek szakmai bizottságokat kell választa-
nia. Van olyan bizottság, amelynek elnökét a 
Küldöttgyűlés választotta meg.

Bíráló Bizottság elnöke: Tóth István (23)
Tagjai: Kurucz Imre (10), Nádas Pál (25), 

Kustyán Tamás (11), Rucz János (05), Szabó 
János (28), Garaczi János (30), Fehér Attila 
(03), Oláh Sándor (01).

Versenybizottság elnöke: Konrád János (16)
Tagjai: Markó Dezső (11), Drágán Sándor 

(29), Dr. Tóth Lajos (27), Nyitrai János (26), 
Kolozsi Róbert (05), Juhász Roland (01).

Etikai Bizottság elnöke: Tasi Tibor (17)
Tagjai: Ökrös Kálmán (19), Ízer László 

(29), Bodonyi Ferenc (07), Tóth Béla (03).
Állategészségügyi Bizottság elnöke: Dr. 

Berta Krisztián.
Az Ifjúsági-utánpótlás Bizottság és Senior 

Bizottság szakmai kérdései a Szövetség elnö-
ki hatáskörébe lettek besorolva.

4. Tagszövetségi versenyprogramok a 
2014. évre – elfogadás

A 2014-ik évre leadott tagszövetségi ver-
senyprogramokat az elnökség elfogadta.

A Nemzeti Bajnokság versenykiírásának 
megfelelően hirdettük meg és szervezi az or-
szágos Versenybizottság versenyeinket.

5. A társadalmi szervezeteink, szabá-
lyok, értékelések, feladatok

A vezetőségválasztó küldöttgyűlést köve-
tően az alapszabály 25-ik szakasza alapján új 
megállapodásokat kell kötni a tagszövetsé-
gekkel. Az új megállapodások adnak lehető-
séget a tagszövetségek önálló, hivatalos ver-
senyeinek szervezéséhez. A megállapodások 
megkötésének határideje május 31.

6. Az Olimpiai Szervező Bizottság tájé-
koztatója

Az olimpia szervező bizottságaival kap-
csolatban az alábbi javaslat született:

Az olimpia felelős szervezője a Szövetség 
elnöke, Bárdos István.

Az Olimpia Szakmai Szervező Bizottsá-
ga vezetője Doholúczki Tibor alelnök. Tóth 
István Bíráló Bizottsági elnök, Konrád János 
Versenybizottsági elnök

Az Olimpia Marketing Bizottsága vezető-
je: Pethő Attila főtitkár.

Az Olimpia Gazdasági Bizottság vezetője: 
Kupai Béla, Ellenőrző Bizottság elnöke. Fe-
hér Viktória.

Valamennyi tagszövetség és egyesület ré-
széről várjuk írásos javaslataikat május 31-ig 
e-mailben, levélben a szakmai bizottságok-
ban való jelölésre.

7. Aktualitások
7/1 Az éves átigazolások határideje min-

den év október 15 - november 15. közötti 
időpontokra változik.

7/2 Kitüntetési szabályzat: a kitüntetési ki-
írások változatlanul megmaradnak, de csak 
tagszövetség, vagy elnökség terjeszthet elő 
kitüntetést.

Valamennyi kitüntetés éves keretszámát 
50%-al csökkentette az elnökség (nemzet 
galambásza, érdemérem arany, ezüst, bronz 
fokozat).

Az elnökség visszavonhat kitüntetéseket 
(érdemtelenné válás esetén).

7/3 Új egyesületek felvétele a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetségbe:

A K-10 Várda székhelyű egyesület felvé-
telt nyert, a 20-as tagszövetséghez lett beso-
rolva.

A G-22 Maros Postagalamb Klub felvételt 
nyert a Magyar Postagalamb Sportszövetség-
be, versenyzésüket csak a Dél-Tisza tagszö-
vetség felügyeletével, annak versenyprog-
ramja szerint bonyolíthatják le.

7/4 Az Országos Versenyszabályzatot a 
Versenybizottság 2014. január 29-én tartott 
ülésén módosította, amelyet az elnökség el-
fogadott. Az elfogadott versenyszabályzatot 
a szövetség honlapjára fel kell tenni.
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Fennállása 30. évfordulójának küszöbén 
áll az 1985-ben alapított Magyar Maraton 
Klub. Patriotizmustól sem mentesen úgy vé-
lem a Maraton Klub élete, történései markán-
san eltérnek, a hazánkban gombamód sza-
porodó, majd ugyanilyen gyorsan megszű-
nő kluboktól, tagszövetségektől. A kerüle-
tek száma manapság elérte a 30-at, a Maraton 
Klub a kezdetektől, kb. 270-300 versenyző-
jével, töretlenül bonyolítja versenyeit, díjki-
osztóit.

Az ország délkelet-dél-délnyugati tájain 
élő, kezdetekben lelkes maratonos galambá-
szai, rendre feladták a versenyzést. Őket idé-
zem: „a reménytelen futamot”.

Huszon’ év múltán rádöbbentek, nem élet 
a galambász élet Maraton versenyek nélkül. 
Van akinek a bölcsesség foga nő ki későn, 
van akit a bölcsesség ér utol későn, de utol-
éri! Megalapították a Pannon Maraton Klu-
bot. Úgy tűnik, megelégedésükre. A jelek 
szerint megfér két dudás egy csárdában, ha 
nem ugyanazokat a számokat adja elő.

A 2015-ben harminc éves Magyar Maraton 
Klub egyazon a csapáson halad töretlenül, amely 
az alapítók által meg lett határozva. Egyet ki-
emelek ezen filozófiánkból: „a kiszámíthatóság” 
amelyből mind a mai napig sem engedtünk.

Jóllehet a versenyzők egyéni távolságai 860 
km – 1200 km között helyezkednek el. Utan-
ként. Évente visszatérően mérettetik meg ál-
lományaik reprezentánsai képességeit minden 
maratonos tenyésztő. Évente rendezünk pénz-
díjas, aranygyűrűs versenyt. Azaz, hogy 2013. 
évtől kezdődően Csönge Béla (Budapest) ja-
vaslatát támogatva Aachen, Liege versenyün-
kön ugyan szerényebb díjazással értékeljük az 
utanként küldött aranygyűrűs galambokat.

A Maraton Klub legrangosabb díjazású 
aranygyűrűs versenye Brüsszel 1150 km köz-
ponti távolsággal.

Budapesten a Csili Művelődési Központ 
adott helyet 2014. 04. 05-én az évi rendes kül-
döttgyűlésnek. Szavazatképes lévén, sportbará-
ti légkörben zavartalanul folyt a munka. Belák 
Ottó elnök több területet érintő beszámolóját a 
verseny és gazdasági bizottságok majd a fegyel-
mi bizottság beszámolója zárta. Minden jelen 
lévő előtt világossá vált, anyagi gondjaink nem 
lévén, tervezhettük a közeljövőt. Számos felve-
tést ki- és megbeszéltünk. A vezetés nem akar-
ta semmi nekünk nem tetsző ötletét ránk erőltet-
ni. Egyebek közt: a versenylisták számolásakor.

Az ismert számolói képletben a nevezőben 
visszatérünk a dúctávolsággal számoláshoz. 
Gondolják meg!

A galambjaink nem kitalált viszonyszá-
mot, kőkemény 860-1200 km-eket repülnek. 
A csapatszámításnál az elért helyezési szá-
mok összeadása adja a besorolást. Mivel az 
FCI a koefficiens számítást preferálja, eleget 
téve a kiírásnak, azt a néhány olimpiára kike-
rülő maratonos galamb eredményét koeffici-
ens számítással delegáljuk. 

Ellenére mindezeknek, a 2014 őszén soron 
következő, Lajosmizsén megtartandó ünne-
pélyes díjkiosztónk alkalmával neves külföl-
di és hazai tenyésztők galambjaiból árverést 
rendezünk. Kettő cél vezérlete mellett. Való-
ban kiváló maratonos galamb, bekerülhet ki-
ki tenyészetébe.

Jelen esetben az átverés esélye a mini-
mumhoz közelít. Hiszen nem kell ismeret-

lenül külföldön kujtorogni. Az árverés teljes 
bevétele a Maraton Klub közeli céljai meg-
valósítására fordíttatik. Jó eséllyel kerülhet-
nek kivételes génkészlettel rendelkező hazai 
és külföldi galambok hazai tenyésztőkhöz.

Okszerű következmény: hazai és külföl-
di új barátságok is bekerülhetnek a Maraton 
Klub vérkeringésébe. Meggyőződéssel val-
lom a végkimenetel tekintetében, pozitívum 
várható pro és kontra.

Apropó: az árverésen minden nem Maraton 
Klub tag sporttárs is részt vehet, licitálhat.

Felmerült az ötlet 2014-es versenyévben 
a maraton versenyzők aranygyűrűvel ellátott 
fiataljait pénzdíjas megmérettetésen a Du-
nántúlon Fertetics Gyula  emlékversenyén, 
megröptetnénk a klub szervezésében. 

A Maraton Klub életében 2015 a vezetőség 
választás éve lesz. Ezen kötelezettségüknek 
elébe menve, megválasztásra került a válasz-
tási jelölő bizottság. Egy év áll rendelkezésre 
a jelölő bizottság munkájára.

Meghatároztuk a 2014-ben rendezésre ke-
rülő versenyeinket: Aachen, Liege, Brüsszel.

Én a magam nevében megköszönöm minden 
választott vezető és a munkáját segítők egész 
éves munkáját. Rendhagyó módon két sport-
társ kitartását a közért kiemelném: Kovács Pál, 
Cservenyák László - Szikszó. Ők minden év-
ben személyesen felutaznak Budapestre – Mis-
kolc felett kb. 20 km-re található Szikszó. Míg 
a Budapestieknek és Budapest környéki galam-
bászoknak esetenként mesze van Budapest.

Hazaúton némi számvetést csináltam ma-
gamban. Azt nem állítom igaztalanul az el-
múlt harminc év-
ben csak és kizárólag 
olajozottan, gördü-
lékenyen ment min-
den. Előfordultak 
valós vagy vélt nézet 
különbségek (hiszen 
ha nem lettek vol-
na, az annyit jelen-
tene, ez időkben nem 
is éltünk) amelyek ki 
és megbeszélésre ke-
rültek.

Az esetek 99,5 
%-ban maratonos 
sportbaráti légkör-
ben, mint fentebb je-
leztem a versenyző-
ink egyéni távolsá-
gaik 860-1200 km 
közé sorolódnak. 
Galambjainkat, ver-
senyzőinket ez nem 
zavarta, emlékeim-
ben kutatva sem tu-
dok példával előho-
zakodni. Valaha is 
negatívan felmerült 
volna a ki hol lakik? 
Teszem azt, a falu 
felvégén-közepén 
vagy az alvégen „le-
szálló galamboknak 
van képzelt előnye.”

Engedtessék meg, 
53 éves privát pos-
tagalambász tapasz-
talaton nyugvó vé-

leményem megosztom az olvasóval. Úgy az 
1980-as évek derekáig élhető, élvezhető volt 
Magyarországon a galambász lét. Kerülete 
válogatja, ez időben került bevezetésre a rö-
vid-középtáv preferálása. Mindezek hozadé-
kaként szépen, csendben megszűntek a Lip-
cse, Magdeburg, Rostock később a Lipcse, 
Magdeburg, Criwitz utakat magába ölető Or-
szágos versenyek.

Reményem: abban maradéktalanul közös ne-
vezőn vagyunk. Csak és kizárólag az az országos 
verseny, amelynél egyszerű félkörben feláll az 
ország összes versenyzőinek galambjait szállító 
10-20 stb. tehergépkocsi és egyszerre startolnak.

Távolságok hiányában az állományok közti 
különbség beszűkült. Felütötte a fejét a ki-hol-
lakik?, röppfolyosók és egyéb kitalálmányok. 
Emberek ezért érdekcsoportosulásokat hoztak 
létre. Így azután oktalanság lenne csodálkozni, 
az ideális 6-8 kerületből harminc év multán 29-
30 alakult, csakhogy a taglétszám 5600 körüli-
ről 4800-ra csökkent. Nem beszélve a klubok-
ról, ők sem igazán mozdították elő az egyben 
maradást. Hol is tart mára a galambsport? Hi-
szen ezt valamennyien a hazában versenyzők a 
lelkünkben hordozzuk. Míg a maraton távokon 
versenyző 250-280 postagalambász megma-
radt a maraton szerelmesének. A titok nem ti-
tok, van három karizmatikus vezető: Bárdos Ist-
ván elnök úr elindította hazánkban a pénzdíjas 
versenyzést: Rostock-Herz Kupa hosszútávú 
versenyek. Belák Ottó ezen az ösvényen ma-
radva kiagyalta az aranygyűrűs pénzdíjas ver-
senyt. Gulyás József a velencei csoport meg- és 
egyben tartásával semmihez sem hasonlítható 
különleges egyéniségével szintén hatással van 
minden maratonos versenyzőre.

Száraz György

Hírek a Maraton Klub életéből

Sportgalambok teljesítményének fokozására alkalmas, természetes 
anyagokat tartalmazó termék. Elősegíti az izomtömeg növelést, 
ezáltal támogatja a fokozott munkabírást.  Felkészítési 
időszakban feltöltésre, fenntartásra javasolt, verseny
időszakon kívüli alkalmazása is előnyös hatású. 
Takarmányra szórva adható, fiatal galamboknak is.
A DOVENERGY por jó hatásfokkal alkal
mazható az un. oxidatív stressz –
szabad gyökök, és különböző ere
detű toxinok okozta sejtkároso
dások ellen – májvédő hatás. 
Segíti az éleslátást, és a szervezet 
immunrendszerét erősíti. Jóté
kony hatású a megterhelt ízüle
tek működésére is.
Kreatint, glutamint, brokkoli 
csíra kivonatot (Brassica ole
racea var. Italica) és élesztőt 
(szárított) tartalmaz, ezáltal va
lamennyi, a B-vitamin csoportba 
tartozó vitamin mellett a C,E, és 
Kvitamin, esszenciális amino-
savak és a megterhelt szervezet 
optimális működéséhez szükséges 
mikroelemek (pl. króm) is megtalál
ható benne.

D O V E N E R G Y
por

Brokkoli csíra
kivonatot

tartalmazó kiegészítő 
állateledel

Sportgalambok
    részére

Elősegíti az izomtömeg 
növelést és a szervezet 
immunrendszerét erősíti

Segíti az éleslátást

Jótékony hatású
a megterhelt
ízületekre

Forgalmazó: SelBruHa Kft.
1117 Bp., Prielle Kornélia u. 19/A. 

Tel./Fax: 1-205-3195  www.selbruha.hu
Reg.szám: α HU 20 2 0000
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Tájékoztató a Pannon Maraton Klub 
2014. április 12.-i küldöttgyűléséről, határozatairól

A Klub 2014. április 12.-én Orosházára 
hívta össze évi rendes küldöttgyűlését. A kül-
döttgyűlés megtárgyalta és elfogadta a meg-
hívóban alapszabály szerint meghatározott 
napirendi pontokat:

- az elnöki beszámolót 2013. évről
- a klub 2013. évi pénzügyi helyzetéről, 

gazdálkodásáról szóló beszámolót
- a választott bizottságok 2013. évi beszá-

molóját
- 2014. évi költségvetést, a regisztrációs 

tagdíj mértékét
- 2014. évi főversenyek elfogadásának 

megerősítését, a fiatalok versenyének 
elfogadását.

- a 2014. évi versenybizottsági feladatok 
ellátását.

Mihalik Csaba elnök köszöntötte a meg-
jelent küldötteket és megállapította, hogy a 
küldöttgyűlés a megjelent küldöttek száma 
alapján határozatképes, és így érvényes kül-
döttgyűlést bonyolíthat le. Külön köszönetet 
mondott Bárdos István Országos Szövetség 
elnökének, hogy elfogadta a klub meghívá-
sát, és személyes jelenlétével megtisztelte a 
rendezvényt.

Az elnök ismertette: 2013. évben a klub 4 
utas versenyprogramot hirdetett meg, melyet 
le is bonyolított, Brandenburg, Wittenberge, 
Genthin, Magdeburg feleresztési helyekről. 
A megelőző évekhez képest a tenyésztők ál-
tal küldött galamb létszáma csökkent, a ko-
rai kezdés erősen érintette a tenyésztők tag-
szövetségi csapatbajnokságát. Az elemzés so-
rán megállapítást nyert, a tagok többsége még 
nem jutott el arra az elhatározásra, hogy a tag-
szövetségi csapatbajnokságtól elkülönítve ké-
szítse és küldje galambjait a klub programjá-
ban szereplő utakra. Ismertette továbbá, a klub 
alapszabályát igazítani kell a megváltozott 
jogszabályi előírások miatt, valamint 2014. 
évben, várhatóan a novemberi rendkívüli köz-
gyűlésen a lejárt választási ciklus miatt, új vá-
lasztást kell lebonyolítani. Tájékoztatta a kül-
dötteket, hogy Gál László versenybizottsági 
elnök, egyben eredményszámoló lemondott 
tisztségéről és a választás idejéig gondoskod-
ni kell a feladatok ellátásáról.

Hajdú János a klub pénztárosa ismertette a 
gazdálkodás bevétel-kiadás-pénzmaradvány  
számait. Az Ellenőrző Bizottság elnöke 
Jambrik István beszámolt a klub jogszabály 
szerinti működéséről, a klub gazdálkodásáról 
és a pénzügyi beszámolót elfogadásra java-
solta küldöttgyűlésnek. 

A Fegyelmi Bizottság beszámolója volt a 
legrövidebb, mert a megelőző évben olyan 
esemény, mely a bizottság elé került volna, 
nem volt. A küldöttek egyhangúlag elfogad-
ták a beszámolókat.

Mihalik Csaba elnök ismertette a 2014. 
évi költségvetést és javaslatot tett, az egysze-
ri 3000 Ft belépési tagdíj mellett, 2014. év-
től kezdve 100 Ft/év regisztrációs tagdíjfize-
tésre. Indoklásában elmondta, hogy a klub-

nak nyilvántartása szerint 610 fő tagja van, 
de ebből nem mindenki vesz részt a klub te-
vékenységében. Az alap tagnyilvántartása a 
klubnak megmarad, de az aktuális évi taglét-
szám nyilvántartása érdekében csak azok a 
tagok kerülnek nyilvántartásra, akik a 100 Ft/
év éves tagdíjat megfizetik, a többiek tagsága 
mindaddig szünetel, míg a következőkben az 
éves díjat meg nem fizetik. Új tagfelvétel ese-
tén az új tagnak meg kell fizetni az egyszeri 
3 000 Ft belépési díjat és az adott évi 100 Ft 
tagdíjat. A küldöttgyűlés elfogadta a tagnyil-
vántartás aktualizálása érdekében az évi 100 
Ft tagdíj bevezetését, valamint meghatározta 
a tagkártya legyártatás költségét és a verse-
nyek lebonyolításának tisztaságát, tájékozta-
tást elősegítő fejlesztéshez szükséges össze-
get, a kamerák beszerzésére.

A Pannon Maraton Klub 2014. évi hiva-
talos versenyei:

2014. 06. 21. (szombat) reggeli feleresztés 
Schweinfurt 50 01’ 19,0”  10 17’ 33,5” Edwin 
Augberge starter

2014. 07.05. (szombat) déli feleresztés 
Wittenberge 53 01’ 01,9”  11 43’ 27,5” Hans-
Christofer Grün starter

2014. 07.19. (szombat) reggeli feleresz-
tés Magdeburg 52 50’ 33,0”  11 29’ 06,4” 
Rüdiger Heineman starter

Gyűjtés a verseny napja előtti csütörtökön.
Pannon gyűrűs pénzdíjas verseny 2014. 

07. 05. Wittenberge

A gyűjtési menetrend és a versenyfeltétel 
kiadását legkésőbb 2014. május 31-ig kell 
közzétenni. A hosszú távú kiszámíthatóság, 
tervezhetőség és legfontosabb a tenyésztés 
érdekében a küldöttgyűlés a versenyprogra-
mot három évre elfogadta azzal, hogy az őszi 
közgyűlésen azt megerősíti.

A Pannon Maraton Klub elszállítja a 
Maraton Klub tagjainak a galambjait két 
megálló-, begyűjtőhely kijelölésével az adott 
versenyfeleresztési helyeire 300 Ft/db szál-
lítási hozzájárulás megfizetése és számukra 
önálló lista készítése mellett.

A Pannon Maraton Klub 2014. évre 5 
küldött galambból számított, 20%-os listára 
érkező galambokból 3 galambos csapatver-
senyt hirdet. A csapat egy előre nevezett és 
két befutó galambból áll. A csapatverseny-
ben a nevezett galambnak mindig listára kell 
érkezni, ellenkező esetben a listára érkezett 
galambok csak egyéni helyezést szereznek. 
A Klub csapatbajnokságát három zónában 
bonyolítja le. A zónahatárokat a feleresztési 
helytől legközelebb és legtávolabb elhelyez-
kedő dúcok közötti távolság, köríven mé-
terben meghatározott három egyenlő részre 
került meghatározásra. A galambok és a 
csapatverseny értékelése koefficiens alapján 
történik, melynek nevezőjében a tenyésztő 
dúctávolsága is szerepel. A küldöttgyűlés 
határozott, hogy a galambok F.C.I. eredmé-
nyének értékelése érdekében, az összevont 
egyéni lista mellett, két zónára osztott listát 
is készít az adott versenyről. 

A fiatal galambok versenyének helyéről 
és időpontjáról is határozott a küldöttgyűlés. 
A feleresztési hely Jihlava, időpontja 2014. 
szeptember 27, amennyiben reggel 8 óráig a 
galambok nem engedhetők fel, a start a kö-
vetkező napra tolódik. Egy galamb költsége 
megegyezik a főverseny költségével, mivel 
támogatás nélkül történik a versenyszerve-
zés. Fiatalok versenyén 2 Zóna beosztással 
számoljuk eredményünket, hogy igazságo-
sabb, és izgalmasabb legyen.

A küldöttgyűlés elfogadta, hogy az őszi vá-
lasztás időpontjáig Csehi Miklós alelnök irá-
nyítása mellett, a gyakorlati versenybizottsá-
gi tevékenységet Horváth István himesházi 
tenyésztőnk lássa el, és tudomásul vette, 
hogy a 2014. évi versenyeredményeket Kon-
rád Ferenc – Budapest – számolja.

A napirendi pontok megtárgyalását, és ha-
tározatok meghozatalát követően az elnök 
bezárta a küldöttgyűlést és valamennyi sport-
társnak jó versenyzést és eredményes évet 
kívánt.

Mihalik Csaba sk. elnök
Bagaméri László sk. titkár
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Marcus, Rheinland: „Jó napot, Tisztelt 
Berger Úr! Olvastam az etetéssel kapcsolatos 
tudósítását a Brieftaube 2013/4-es számában, 
melyhez ezúton volna egy kérdésem. Múlt év-
ben a gyűjtés előtti estén teljesen tele etettem 
a galambokat, s a gyűjtés napján az indítás 
előtt 4 órával még egy kis keveréket adtam ne-
kik, mely 1/3 rész kenderből, s 2/3 rész dió-
ból állt. Ebből 8-15 grammot adtam a galam-
boknak, a versenytávnak megfelelően. Mivel 
a mogyoró miatt mindig is volt bennem egy 
rossz érzés, idén átgondoltam mindezt, s így 
mogyoró helyett hámozott napraforgómagot 
adnék. Elkövethetek ezzel bármilyen hibát a 
gyűjtés napjára nézve? Az ember újra és újra 
azt hallja: ne olyan sok kendert a gyűjtés nap-
ján, főként nem meleg idő esetén.”

Alfred Berger: Nincsen semmi ellenveté-
sem az ellen, hogy a gyűjtés napján hámozott 
napraforgómagot adjunk a galamboknak, mi-
vel ezek könnyen emészthetőek, s egyes ál-
lításokkal ellentétben biztosítják az energiát 
a következő reggelre. A kenderrel történő 
táplálást szintén jónak tartom. Én azonban 
ezeket nem csak egy napon adnám nagyobb 
mennyiségben, tehát a gyűjtés napján, hanem 
az egész hét során. Ezzel azt szeretném elke-
rülni, hogy a galambok pusztán a hét egyet-
len napján jussanak nagyobb mennyiségű 
kenderhez. Egy rendszeres, 10-20% kender-
bevitel, tehát 3-6 gramm egy 30 grammos 
táplálékfelvétel esetén nem lehet probléma. 
Ugyanígy az indítás napján sem.

Thomas, Marl (Ruhrvidék): „Jó napot, 
Berger Úr! Én száraz özvegységben verseny-
zek. A galambokat február végén az első kotlást 
követően elválasztjuk egymástól, s április 1-én 
második alkalommal a fészekbe kerülnek. Áp-
rilis közepén kezdődnek az előversenyek. Ed-
dig a letojások között csak körülbelül a felét 
értem el az versenyzési- és téli takarmányozás-
nak. A víz mindig tiszta volt. Az utóbbi évek-
ben az előversenyek kezdetével alakítottuk át a 
takarmányt, s megfelelő kiegészítőket adtunk 
még hozzá. A szezonstart mindig mérsékelten 
indul, s csak a szezon közepétől lendül be job-
ban. A kérdésem az volna, hogy hogyan tud-
nám elérni, hogy galambjaim sikeresebben 
vághassanak neki a szezonstartnak?”

Alfred Berger: Manapság hibának tartom, 
ha az ember azt hiszi, hogy a postagalamb-
ok szükségletének megfelel, amikor vagy 
röviddel a versenyek kezdete előtt vagy akár 
azok során egy vagy akár több kiegészítővel 
fokozzuk teljesítőképességüket. Részletekbe 
menően persze ez mindig attól függ, hogy 
miről is van egészen pontosan szó, de összes-
ségében véve az ember két fontos aspektus 
soha nem felejthet el: 

Az első esetében galambjaink fennmara-
dási- és teljesítményszükségletei állnak az 
előtérben, mely nem csak a versenyek kez-
detére vonatkozik. Másfelől pedig, hogy az 
a tényező, hogy mindez idő alatt az ember-
nek hozzá kell szoktatnia galambjait a kívánt 
kiegészitőkhöz, s ezzel összefüggésben a táp-
lálék átalakítása is csak lassan mehet végbe. 

A második aspektust számos sokoldalú 
tény támasztja alá. Mivel a testnek, s itt első-
sorban az emésztőtraktusnak hozzá kell szok-
nia például egy táplálék-átalakítás során az új 

tápanyag-összetételhez és alkotóelemekhez, 
így egy téli vagy tenyésztakarmányról ver-
senytakarmányra történő átállás során egy 
jóval fokozottabb, jelentősebb táplálékátállás 
történik. Ezen táplálék-átalakítások hatás-
sal vannak az emésztőenzimek termelésére, 
s ezen keresztül a tápanyag-felhasználásra 
valamint az emésztőflórára. Az egyes változ-
tatások mindig megpróbáltatást jelentenek az 
emésztés számára, melyeket röviddel a ver-
senyek előtt jobb, ha elkerülünk. 

Az átállás, változtatás során az embernek 
sem az ízt, sem pedig egy takarmány elfo-
gadottságát, kedveltségét, sem a konzerváló 
szerek hatását nem szabad alul becsülnie. 
Mivel a galamboknak igen kifejezett ízérzé-
kelő-rendszerük van, így fontos arra figyelni, 
hogy az egyes változtatások vagy ismeretlen 
aromák a versenyek során nem vezethetnek 
csökkent mennyiségű táplálék vagy folya-
dékfelvételhez! Vagyis egyes ízekre való 
ízlésbeli hozzászokás-, szoktatás teljes mér-
tékben ésszerűen kell, hogy végbemenjen. 
Összegezve mindezt: azon termékekkel való 
táplálást, melyeket a versenyek során adunk 
galambjainknak, már a szezonstart előtt kezd-
jünk meg! Sok esetben a fél dózisok már ele-
gendőnek bizonyulnak a hozzászoktatáshoz. 

A fent megszólaló tenyésztő Marlból, ami a 
gabonával történő etetést illeti, tulajdonképpen 
nem is csinálta olyan rosszul, mivel két letojás 
között a téli táphoz keverte a versenykeveréket. 
Ezzel pedig elkerült egy igen durva átállást, 
amit én dicséretesnek tartok! Tartok azonban 
attól, hogy ez még csak a történet fele, mivel 
még egy vagy két alkalommal a galambokat 
a fészekhez viszik, április 1-én valószínűleg 
ismét tenyészkeverékkel is kiegészíti majd az 
etetést vagy pedig teljesen egy tenyész- és ver-
senykeverékre fognak visszaállni. 

Ami a tisztán gabonával történő etetést ille-
ti, azt tanácsolom azon tenyésztőknek, akik a 
szezont „szárazan” kezdik, hogy már március 
közepén, a versenyek megkezdésével 100%-
os versenykeverékkel etessék galambjaikat. 
Az első hetek felében egy tisztán nyersrosto-
kat tartalmazó keveréket- mely kardimagban 
és hántolatlan rizsben gazdag - ajánlunk, de 
ugyanakkor kendert, szójababot és további 
energiában gazdag komponenseket is kever-
hetünk a táphoz. Annak megfelelően, hogy 
mennyire intenzív a tréning, annak megfele-
lően szükséges figyelni az energiában gazdag 
komponensekre. Így az átállást teljes egészé-
ben kiküszöbölhetjük, mely által a galambok 
a gabonával történő táplálásra optimálisan 
lesznek felkészítve, hozzászoktatva. Aki még 
ez idő tájt nem eteti galambjait versenykeve-
rékkel, annak ezt rövid intervallumon keresz-
tül meg kell tennie, de csak kisebb lépésekben 
haladva érdemes ahhoz hozzákezdeni. Ebben 
az esetben azonban sok figyelmet kell szen-
telni a folyamatos átállásnak, változtatásnak 
szemben az azonnali 100%-os versenykeve-
rékre történő átállással. Nem szabad a gyors, 
rövid időn át tartó átállást választani, mivel az 
könnyen emésztési problémákhoz vezethet!

Az első pontra visszatérve (a galambok 
fenntartási és teljesítményszükségletével kap-
csolatosan) ez úton szeretném a tenyésztők 
figyelmét a kiegészítőkre irányítani, vagyis 

hogy postagalambjainknak a pihenési fázis-
ban is van igényük az esszenciális táp- és ha-
tóanyagokra, mely a szükséglet alapú kiegé-
szítő takarmányozás létjogosultságát igazolja. 
Aki valóban szeretné galambjai maximális 
teljesítőképességét kibontakoztatni a teljes 
szezon alatt, s nem csak egy kimagasló telje-
sítményt szeretne megtapasztalni, annak nem 
szabad a szezon kezdetén kiegészítőkkel való 
táplálással nekivágni a kívánt forma elérésé-
nek, hanem már jóval a szezon előtt meg kell 
alapozni a vitális kapacitást a szervezet meg-
terhelése nélkül. Tulajdonképpen az év során 
soha nem volna szabad elérnünk olyan időin-
tervallumot, amikor valamiféle hiányállapot 
léphet fel, mivel csak így tud az anyagcsere 
teljes kapacitásával az egyre fokozódó kihí-
vásoknak, követelményeknek eleget tenni. 

Ezen összefüggésben egyúttal szeretném 
tisztázni, hogy a kiegészítők fogalma alatt 
meggondolatlanul mennyi készítményt érte-
nek, használnak egyesek. A kiegészítők alatt 
ugyanis a tenyésztők a tisztán kiegészítő takar-
mánytól kezdve az állatgyógyászati készítmé-
nyeken át az úgynevezett funkcionális takar-
mányt is érthetik, vagyis olyan takarmányokat, 
melyek bizonyos táplálási célokat szolgálnak, 
s másfelől többek között az egészséges táplá-
lás kiegészítéseként adják a tenyésztők. 

A kiegészítő tápok olyan tápanyagokat 
tartalmaznak, melyeket a gabonával történő 
táplálás nem, vagy csak kis mennyiségben, s 
ezáltal funkcionális kiegyensúlyozó szereppel 
bírnak. Itt elsősorban a sokat hangsúlyozott, 
úgynevezett esszenciális, vagyis létszükségle-
tű táp- és hatóanyagok állnak a középpontban, 
melyeket a galambok szervezete nem képes 
magától előállítani. Ezeket tehát a táplálás 
során kell a szervezetbe juttatni: egyeseket 
nagyobb, míg másokat azonban csak csekély 
mennyiségben. A rendszeres bevitel szintén 
fontos aspektus, mivel egyes esszenciális 
anyagokat a szervezet nem képes raktározni. 

Az egészséget érintő preparátumokkal kap-
csolatosan azonban egészen más a helyzet. Itt 
nem a táplálkozási szükséget áll a középpont-
ban, hanem a szerepet egy funkcionális táplál-
kozási kiegészítés játssza. Ezért is tudjuk már 
régóta, hogy „minden betegség ellen termett 
már gyógynövény”. Többféle táplálék-kiegé-
szítő alapul ilyesféle tudáson, s értékes növé-
nyi hatóanyagokat egyesítenek az egészség 
megőrzése érdekében. Ezért például a táplálék-
kiegészítők sokkal inkább organikus savakból 
tevődnek össze, semmint tiszta tápszerből, 
tápanyagokból. Az ivóvízben kifejtett csíraölő 
hatásukon keresztül hosszú távon hozzájárul-
nak a galambok egészségéhez. Vagy vegyük 
csak szemügyre a carvacrol éterikus olajakat 
és az oregánóban lévő thymolt, a tormában 
lévő zuzmót vagy mustárolajat, valamint a 
böjtfűt, melyek pozitív tulajdonságaiknak 
köszönhetően jobb egészséget és jobb formát 
biztosítanak az egész dúc számára. Az egyes 
funkcionális táplálék-kiegészítők használata 
dúconként elérhet. 

Amit a tenyésztők egy rendszerre nézve 
kitalálnak, az arra vonatkozó terveknek már 
jóval előbb készen kell állniuk. Aki azonban 
azt hiszi, hogy tervét azzal kezdi, hogy április 
közepén az előversenyek kezdetén megkezdi 
az özvegy galambok táplálék átállítását, az bi-
zony már a kezdetektől fogva hátránnyal indul. 
Az embernek csak időben kell ezt elkezdenie! 
Sikerest versenyzést kívánok mindenkinek! 

ford: Nagy Nikolett

A galambsport-szakfórum 
– kérdések Alfréd Bergerhez
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50. Jubileumi Díjkiosztó Ünnepség  
a C-18-ban, Kisbéren

2014. március 9-én tartotta díjkiosztó ün-
nepségét Kisbéren, a Vértes Röpcsoport, 
amely a Közép-Dunántúli Postagalambsport 
Tagszövetség égisze alatt működik. A C-18 
Kisbéri Postagalambsport Egyesület rendez-
te a díjkiosztó ünnepséget, mely ebben az év-
ben ünnepelte az 50. jubileumi évfordulóját. 
Először a Vértes Röpcsoport díjainak kiosz-
tására került sor. A következő versenyzési 
formák részesültek díjazásban: a csapatbaj-
nokok, a champion galambok és az utankénti 
élgalambok - csapatok.

Az idő előre haladtával Ihász József és 
Kuti László a C-18 Postagalamb Egyesület 
Alapító Tagságáért impozáns emlék plaket-
tet kapott. Kuti László elmesélte egyesületük 
történelmét, amely, mint az élet is, rögös úton 
haladt végig az idők során. A régi időkben 
még vonattal vitték a galambokat, speciális 
takarmányok és kiegészítők nem voltak, alig-
ha volt egy kis búza. Ők, azok, a „veteránok”, 
akik ezt a változást megélték galambsportunk 
történetében. Az egyesület többi tagja Jubile-
umi serlegdíjazásban részesült. 

Amíg az idei év versenyzési terveit szőt-
te mindenki, addig lehetett vásárolni tombo-
lát, ahol a galamb nyereményeken felül más 
különleges ajándékok is kisorsolásra vártak. 
A finom ebédet egy gyönyörű torta koronázta 
meg, amely az 50. Jubileumi Díjkiosztó em-
lékét őrzi a következő jubileumig!

Vértes Röpcsoport Díjazottai:
Csapatbajnokok 2013
Rövidtáv:
1. Varga József 
2. Weiger János
3. Újvári Ferenc

Középtáv:
1. Szántó József. és Ferenc 
2. Wittner József
3. Elekes József

Hosszútáv:
1. Kaposvári Tibor
2. Elekes József
3. Wittner József 

Általános táv:
1. Kaposvári Tibor
2. Wittner József
3. Weiger János

Gratulálunk az Egyesületnek és a Sporttár-
saknak, akik megszervezték és lebonyolítot-
ták a díjkiosztó ünnepséget!

Varga Adrián
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Egyesületi élet Gödöllőn, az A-40-ben
Az A-40 egyesület Gödöl-

lőn 1993-ban alakult a régi 
A-05 tagjaiból. Ebben az idő-
szakban az Észak-I Tagszö-
vetség egyik alappilléreként 
versenyeztünk, majd a 2000. 
évtől  a fejlődési és előrelé-
pési lehetőségeket keresve, 
elsöprő többségi akarattal a 
Budapest-I Szilas Tagszövet-
ségbe igazoltunk át, ahol biz-
tosítják számunkra a korrekt 
feltételeket a galambászathoz 
mind szakmai, mind gazdasá-
gi alapon. Az „új idők új da-
lai” ellenére egy-két kivétel-
től eltekintve továbbra is a 
régi, hagyományos magyar 
versenyzési formát részesít-
jük előnyben, amiben megta-
láljuk szórakozásunkat és je-
lentős sikereket érünk el. 

Összejöveteleinket évtize-
dek óta a vásártéren bonyo-
lítjuk, az önkormányzat által 
biztosított épületben. Orszá-
gos egyéni, csapat vagy első 
champion címek birtokosai a 
gödöllői egyesületben: Bir-
kás László, Bárdos István, 
Dr. Jilly Bertalan, Berczeli-
Klotz, Klotz-Maszlag, Matuz 
Tibor, Tóth Sándor, Szili Pé-
ter, Nagypál László, hogy 
csak az országos első díjaso-
kat említsük meg. Olimpián részt vett gödöl-
lői sport és standard galambok tulajdonosai: 
Bácskai Csaba, Dr. Jilly Bertalan, Klotz-
Maszlag, Nagypál László, Polonyi József.

Külön öröm számunkra, hogy tagjaink ne-
vét egyre többet lehet olvasni a(z) „király-
kategória” országos hosszú távú utak élme-
zőnyében, ez itt Gödöllőn 
már-már hagyománynak te-
kinthető. Ennek köszönhető, 
hogy sporttársaink inkább a 
hosszútávú galambtípust ré-
szesítik előnyben és ezt közös 
tenyésztésekkel is erősítjük. 

A helyi önkormányzattal 
hagyományosan jó kapcso-
latot ápolunk. 2013-ban több 
helyi iskolában, óvodában és 
bölcsödében vettünk részt ren-
dezvényeken, ahol a gyere-
keknek bemutattuk ezeket a 
csodálatos postagalambokat.

2013. versenyév lezárása 
hagyományainknak megfe-
lelően a gödöllői Kastélykert 
Étteremben zajlott díjkiosz-
tó vacsora, majd estébe nyúló 
baráti beszélgetés keretében. 
Valljuk és érezzük, hogy ezek-
nek az eseményeknek közös-
ség formáló és összetartó ere-
je van. A díjkiosztó ünnepség 
díjátadó részét dr. Jilly Berta-
lan sporttárs a tőle megszokott 

profizmussal és szakmai felké-
szültséggel prezentálta. Az itt 
elhangzott szakmai értékelés a 
jelenlévők számára értékes ta-
nulságokat és hasznos informá-
ciókat nyújtott a jövőt tekinthe-
tően.

Kovács Imre elnyerte a Pes-
ti Rudolf (alapító tag volt a gö-
döllői egyesületben 1949-ben) 
emlékserleget a Főprogram rö-
vidtávú útjain elért csapatbaj-
noki első helyével (23 helyezés 
1936 pont), de meg kell emlí-
teni Maszlag Attila főprogram 
rövidtávú csapatbajnoki ered-
ményét is 25 helyezéssel és 
1683 ponttal.

Dr. Jilly Bertalan HU-08-01-
8731 pik hím galambja 259.25 
ponttal a Polyák József (alapí-
tó tag volt 1949-ben a gödöl-
lői egyesületben) emlékserle-
get elnyerte, mint az egyesü-
let legjobb hosszútávú galamb-
ja a három Regensburg-i úton 
elért helyezései alapján. Ér-
dekesség, hogy e galamb fé-
szektestvére egyesületi I. és II. 
champion is volt Gödöllőn.

Polonyi József elnyerte az 
egyesületi sprint csapatbajno-
ki címet, külön öröm számunk-
ra, hogy ez a tagszövetségben 
is sikerült neki.

Maszlag Attila  az A-40 elnöke
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2013. évi eredmények
Főversenyek:
Rövidtáv:
1. Kovács Imre 23 hely. 1936,13
2. Maszlag Attila 25 hely 1683,73
3. Jilly Bertalan dr. 20 hely 1474,05
4. Béres István 19 hely 1378,34
5. Palotai Gábor 17 hely 1145,20

Középtáv:
1. Kovács Imre 27 hely 2038,85 
2. Matuz Tibor 25 hely 1866,40
3. Maszlag Attila 25 hely 1769,76
4. Béres István 25 hely 1683,95
5. Bárdos István 19 hely 1378,89

Hosszútáv:
1. Maszlag Attila 15 hely 1174,21
2. Matuz Tibor 13 hely 995,12
3. Kovács Imre 14 hely 991,78
4. Béres István 10 hely 607,56
5. Jilly Bertalan dr.   8 hely 595,12

Általános Bajnokság: 12 út alapján 5-ös befutó
1. Kovács Imre 64 hely 4966,76
2. Maszlag Attila 65 hely 4627,70
3. Matuz Tibor 53 hely 3991,33
4. Béres István 54 hely 3669,85
5. Jilly Bertalan dr. 44 hely 3241,62

Általános távú egyesületi Champion bajnokság Hímek
1. Maszlag Attila Hu11-01-39804 H 8 hely 654,54
2. Maszlag Attila Hu11-01-39803 H 8 hely 545,26
3. Palotai Gábor Hu08-01-08566 H 7 hely 467,86
4. Béres István Hu11-01-41119 H 6 hely 471,40
5. Kovács Imre Hu10-06-95838 H 6 hely 458,46

Általános Champion Tojók
1. Kovács Imre Hu09-50-04083 T 9 hely 718,06
2. Maszlag Attila Hu09-01-00645 T 7 hely 450,97
3. Maszlag Attila Hu10-01-31617 T 7 hely 440,11
4. Matuz Tibor Hu11-01-39657 T 6 hely 453,87
5. Matuz Tibor Hu-10-D-239053 T 6 hely 414,73

2013-évi Sprint bajnokság 8 út alapján
1. Goldenburg 40 hely 3349,57
2. Kovács Imre 29 hely 2051,44
3. Zentai Sándor 28 hely 2030,31
4. Maszlag Attila 21 hely 1409,81
5. Béres István 17 hely 1134,10

Sprint egyesületi Champion bajnokság hímek:
1. Goldenburg Hu-11-01-39959 H 8 hely 664,86
2. Goldenburg Hu-11-01-39985 H 7 hely 623,50
3. Goldenburg Hu-11-01-31737 H 7 hely 588,33
4. Goldenburg Hu-10-01-31761 H 6 hely 480,73
5. Kovács Imre Hu-10-0-24-9799 H 6 hely 450,51

Sprint egyesületi Champion bajnokság tojók:
1. Kovács Imre Hu-11-D332357 T 6 hely 439,20
2. Matuz Tibor Hu-08-01-08607 T 5 hely 403,71
3. Zentai Sándor Hu-10-01-33064 T 5 hely 344,11
4. Zentai Sándor Hu-12-01-48784 T 5 hely 328,83
5. Zentai Sándor Hu-10-01-33055 T 4 hely 293,65

Kovács Imre
Kovács Imre vagyok, 1951-ben Kunmadarason születtem, jelenleg 

Mogyoródon élek feleségemmel, Katalinnal és kislányommal, Sárá-
val, aki negyedikes gimnáziumi tanuló, a nagy gyerekeink hárman 
már rég kirepültek, és eddig négy unokával ajándékoztak meg, akik-
ben sok örömünk van, és ők is nagyon szeretik a galambokat. 

Szülővárosomban szerettem meg a galambokkal való foglalko-
zást, 1964-ben egy alugyűrűs postagalamb fióka érkezett az akkori 
galambjaim közé és megszerette a helyet, ottmaradt és beindította a 
postagalambász pályámat. 

1967-ben egy helyi fiatalember, Fodor Miklós hozott Sarkadról pos-
tagalambokat és a következő év nyarán kaptam tőle 10 db fiókát, ezek 
között volt egy kis tokos, még a színét sem lehetett megállapítani. A 
gyűrűszáma 9518-68-4-es volt, a kicsit én etettem, itattam, és egy na-
gyon szép VK hím galamb lett. 

Mint később kiderült, az évek folyamán az eddigi legeredménye-
sebb galambom vált belőle a Keleti Kerületben: 1972-ben Koszalin 
II. díj, Rostock I. díj, versenycsoport champion I. díj 11 helyezéssel. 
1973-ban ismét versenycsoport champion I. díj és ebben az évben 
életteljesítményes kategóriában országos III. díj. És ezek után az 
egész családot ellopták, testvérét és gyerekeiket is... 

Vissza a kezdethez: 1968 őszén negyed magammal beléptünk a 
kunhegyesi R-04 egyesületbe és a következő évben elkezdtünk ver-
senyezni. Ekkor még kerékpárral vittük galambjainkat a gyűjtésre, 
biciklivel mentünk óraindításra majd bontásra, így egy-egy hétvégén 
közel 100 km-t kerekeztünk. 

A második év számomra meghozta a sikert, ekkorra már 17 db ver-
senyzőm volt és ez elég volt, hogy megnyerjem az egyesületi bajnok-
ságot. Ebben az évben már nagykorú lettem és javaslatot tett Jeskó 
Sándor és Kovács István, hogy alakítsunk egyesületet helyben, ők 
mindenben támogatnak és segítenek. Így is történt, beszerveztünk 
még nyolc lelkes fiatal tagot, és megalapítottuk az R-29 egyesületet 
(a hír az 1970. októberi postagalamb újságban lett leközölve), mely-
nek elnöke voltam 1986-ig, ugyanis ekkor elköltöztünk Budapestre, 
így a galambászat abbamaradt egy időre részemről, de hála Istennek, 
az R-29 egyesület ma is töretlenül működik, taglétszáma 18 fő. To-
vábbi sok sikert és jó egészséget kívánok nekik.

Cirka 25 év után újrakezdtem. 2009-ben már Mogyoródon laktunk 
és a kert végében a gazdasági épületet egy kissé átalakítottuk és ott 
kaptak helyet az újonnan beszerzett madarak. 

A  tenyészgalambok beszerzése: 10 db Kisvárdáról, Iváncsik József-
től érkezett, Kerepesről Nagypál Lászlótól 15 db  Gaby Vandenabeele 
galambot vásároltam, amihez később kaptam ajándékba összesen 40 
db tojást és kis fiókákat, mely az állományom gerincét alkotják. 2009-
ben beléptem a fóti A-33 egyesületbe, itt még kaptam Berke József-
től 3 pár tenyészt, melyből az egyik hím, amely Csontos Gyulától a 
Brüsszel Gyöngye unoka volt, ezt párosítottam egy erősen rokonte-
nyésztett Grosspaul - BAILEYS unokával és ontják a kiválóbbnál ki-
válóbb utódokat. Például a 2013-ban rendezett magdeburgi versenyen 
ezek leszármazottai a II. zónában I. díj, III. zóna 7. helyezés, III. zóna 
maraton I. díj, és ez csak egy hétvége! 

Jelenleg az A-40 egyesület tagja vagyok 2010-óta. Elért eredmé-
nyeim bővebben a B-I kerület, valamint a Royal Derby és Budapest 
Derby honlapján megnézhetők.

Minden sporttársamnak jó repülést kívánok a 2014-es évre és sike-
res készülődést az OLIMPIÁRA.

Kovács Imre (A-40)
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2014. Tagsz. megnevezése április 19-20 április 26-27 május 3-4 május 10-11 május 17-18 május 24-25 máj. 31. -jún 1.

1. Budapest I. Trnava Breclav Jihlava I. Jihlava II. Prága

3. Budapest III. Breclav Velka Bites Humpolec I. Ricany Cinovec

Hustopece I.

4. Dél-Duna Öttevény Rajka I. Kuty I. Kuty II. Jihlava I.

5. Dél-Tisza Pannonhalma I. Moson Ágfalva I. Pannonhalma II Pannonhalma 3.

Kuty II. Velka Bites

6. Dunakanyar Holic Velka Bites Benesov I. Louny Benesov II.

Holic I. Velka Bites I. Benesov I. Louny Benesov II.

7. Hatvan és környéke Bécs Sankt Pölten Melk I. Wels Haag

8. Észak II. Komárom Rajka Kuty Hustopece Humpolec

10. Hajdú Bag Székesfehérvár Moson I. Korneuburg I. Korneuburg II.

11. Győr-Rába 05.01. Velké M. Prosimerice Humpolec Prága I. Prága II. Cinovec I. Cinovec II.

Breclav 05.07-08 Breclav 05.14-15 Breclav 05.21-22 Breclav 05.28-29 Breclav

Fertőparti-röpcsoport Amstetten Wels I. Passau Straubing Regensburg I. Neumarkt I

12. Tatabánya Bécs / Mödling Sankt Pölten Amstetten Wels I. Passau I.

13. Közép-Dunántúl Holic Hustopece Velka Bites Humpolec Benesov I.

14. Nyugat-Dunántúl Drasenhofen Velka Bites H. Bród I. H. Bród II. Prága I

15. Békés Lajosmizse Pestszentimre Komárom Győr Rajka Kuty I. Kuty II.

16. Esztergom Bécs / Mödling Sankt Pölten Amstetten I. Wels Passau I.

17. Kolumbia Sport Klub Hegyeshalom Velka Bites Jihlava I. Jihlava II. Jihlava III.

Hegyeshalom Velka Bites Jihlava I. Jihlava II. Jihlava III.

18. Miskolc Komárom Rajka Kuty Hustopece Humpolec

19. Törökszentmiklós Bicske Győr I. Moson Breclav I. Breclav II. Velka Bites I.

20. Délnyugat-Dunántúl Sárvár Győr Rajka Kuty Slapanice

21. Hírös Győr Rajka I. Rajka II. Rybniky Velky Beranov I

22. Szabolcs Bag Székesfehérvár Moson I. Korneburg I. Korneburg II.

23. Karancs Győr Sopron Melk Haag Wels

24. Zemplén Gödöllő Székesfehérvár I. Székesfehérvár II. Veszprém I. Veszprém II. Vasvár

25. Szigetköz-Lővér Velké Mezirici I Humpolec I. Humpolec II. Prága I.

26. Tisza-tó Budaörs Bicske Győr Moson I. Stockerau Sankt Pölten I.

27. Észak-Kelet Gödöllő Székesfehérvár I. Székesfehérvár II. Veszprém I. Veszprém II Vasvár

28. Közép-Tisza Nagyigmánd Öttevény Moson I. Sankt Pölten I. Melk I. Wels I.

29. Klubok 
Tagszövetsége

Ágfalva / Rajka Kuty Hustopece Velka Bites Humpolec Benesov I.

30. Aranyhomok Komárom Rajka I. Rajka II. Velka Bites i. Velka Bites II. Tábor I.

Rajka I. Rajka II. Rajka III. Rajka IV.

Villám Klub Trnava Kuty Hustopece Humpolec I Chomutov I

Ujházy emlékverseny Trnava Kuty Hustopece Humpolec I Trnava

Maraton

Pannon Maraton

Derby klub  (G-21) Kuty Jihlava Prága I. Prága II. Cinovec
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június 7-8 június 14-15 június 21-22 június 28-29 július 5-6 július 12-13 július 19-20 július 26-27

Döbeln Jihlava III. Dessau I. Jihlava IV. Dessau II. Jihlava V. Magdeburg

Döbeln Humpolec II Dessau I. Humpolec III. Dessau II. Humpolec IV. Magdeburg

Hustopece II. Hustopece III. Hustopece IV.

Chomutov Jihlava II. Cheb I. Jihlava III. Cheb II. Jihlava IV. Magdeburg

Kuty III. Kuty  IV. Rajka II. Rajka III.

Ágfalva II. Székesfehérvár Székesfehérvár Veszprém I. Veszprém II. Kisbér I. Kisbér II.

Prága Jihlava I. Cheb I. Jihlava II. Cheb II. Tábor Magdeburg

Döbeln Benesov III. Dessau I. Velka Bites II. Dessau II. Velka Bites III. Magdeburg

Holic II. Benesov III. Holic III. Velka Bites II. Holic  IV. Velka Bites III. Holic V.

Straubing Melk II. Regensburg Melk III. Neumarkt Melk IV. Magdeburg

Louny I. Velka Mezirici I. Chomutov I. Velka Mezirici II. Chomutov II. Velka Mezirici III. Louny II.

Győr I. Győr II. Győr III.

Wels Korneuburg III. Scherding I. Korneuburg IV. Scherding II. Korneuburg V. Regensburg

Moson II. Moson III. Moson IV.

Magdeburg I. Cinovec III. Dessau Cinovec IV. Stendal Prága Magdeburg II.

Prága (06.06.) 06.11-12 Breclav Prága (06.20.) 06.25-26 Breclav Prága    (07.04.) 07.09-10 Breclav

Magdeburg I. Regensburg II. Dessau Neumarkt II. Stendal Regensburg III. Magdeburg II.

Wels II. Wels III. Wels IV.

Döbeln Wels II. Dessau I. Passau II. Dessau II. Passau III. Magdeburg 

Döbeln I. Benesov II. Döbeln II. Benesov III. Döbeln III. Cihovice Magdeburg

Chomutov Grimma Dessau Prága II. Stendal Prága II. Magdeburg

Prága Kuty Cheb I. Jihlava Cheb II. Kuty Magdeburg

Komárom  Kaposvár Komárom  Kaposvár Komárom  

Döbeln Passau II. Dessau I. Passau III. Dessau II. Passau IV. Magdeburg

Amstetten II. Amstetten III. Amstetten IV.

Döbeln Jihlava IV. Dessau I. Jihlava V. Dessau II. Velka Bites II. Magdeburg

Kuty I. Jihlava IV. Kuty II. Jihlava V. Kuty III. Velka Bites II. Kuty IV.

Louny I Velka Mezirici I. Chomutov I. Velka Mezirici II. Chomutov II. Velka Mezirici III. Louny II.

Győr I. Győr II. Győr III.

Prága Velka Bites II. Cheb I. Jihlava I. Cheb II. Jihlava II. Magdeburg

Havlickuv Brod I Kuty Schweinfurt Slapanice II. Melnik Hustopece Magdeburg

Havlickuv Brod II Havlicku Brod III.

Plzen I. Velky Beranov II. Cheb I. Velky Beranov III Cheb II. Rybniky II. Magdeburg

Rajka Iii. Rajka IV. Rajka V. Rajka VI.

Wels Korneuburg III. Scherding I Korneuburg IV Scherding II. Korneuburg V. Regensburg

Moson II. Moson III. Moson IV.

Straubing Ybss I. Regensburg Amstetten Neumarkt Ybss II. Magdeburg

Wels Szentgotthárd I. Scherding I. Szentgotthard II. Scherding II. Szentgotthárd III. Regensburg

Velké Mezirici II Cinovec II. Prága II. Cinovec III. Velké Mezirici III. Cinovec IV. Magdeburg II. Cinovec

Lipcse Dessau Stendal

Scherding I. Sankt Pölten II. Regensburg I. Stockerau II. Regensburg II. Sankt Pölten III. Magdeburg Sankt Pölten IV.

Moson II. Moson III. Scherding

Wels Szentgotthárd I. Scherding I. Szentgotthárd II Scherding II. Szentgotthárd III Regensburg

Vilshofen I Wels II. Regensburg Sankt Pölten II. Regensbur II. Melk II. Vilshofen
/ Magdeburg

Moson II. Moson III. Moson IV. Moson V.

Döbeln I. Benesov II. Döbeln II. Benesov III. Döbeln III. Cihovice Magdeburg

Plzen Velka Bites III. Cheb I. Tábor II. Cheb II. Velka Bites IV.

Rajka V. Rajka VII. Rajka VII.

Chomutov II Humpolec II. Dessau I. Humpolec III. Dessau II. Humpolec IV. Magdeburg

Trnava Humpolec II. Humpolec V. Humpolec III. Humpolec VI. Humpolec IV. Humpolec VII.

Aachen Schwerinfurt Liege Wittenberge Brussel

Schwerinfurt Wittenberge Magdeburg

Döbeln Dessau I. Dessau II.
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A fészekállapot, a vedlés állapota és a forma, 
mint a sikeres versenyzés alapjai

A címben leírt három fogalomból kettő 
viszonylag egyszerűen meghatározható. Fé-
szekállapoton azt értjük, hogy galambunk 
az adott időszakban éppen tojáson ül, pépel, 
nagy fiatalt nevel, esetleg ismét tojásrakás-
ra készül. Az is könnyen belátható, hogy a 
vedlés állapota befolyásolja galambunk ver-
senyteljesítményét, miként erről a vedléssel 
kapcsolatban már szót ejtettünk. A forma már 
misztikusabb jelenség: bár egyértelmű, hogy 
a formára (akár pozitív, akár negatív irány-
ban) hat a fészekállapot, és a vedlés állapota, 
a (jó) forma megjelenése a kedvező fészek-
állapotnál, és a vedlés előnyös állapotánál 
többet jelent; jó forma esetén az előbbieken 
túlmenően galambjaink fizikai képességeik 
csúcspontján vannak, s így a versenyeken 
megelőzik a náluknál nagyobb képességű, 
azonban formában nem lévő galambokat.

A begytej nehogy besavanyodjon!
Az általánosan elfogadott nézet szerint a 

versenygalambok hazatérési akarata a fé-
szekállapotuktól függően erősödik, vagy ép-
pen gyengül. (Fészekállapotról beszélni csak 
természetes módszerrel versenyeztetett ga-
lambok esetén van értelme, az özvegy hí-
mek a versenyek alatt nem fészkelnek, így 
fészekállapotuk sincs.) A letojás utáni első 
2-3 napban a galambok könnyen leugrálnak 
a fészekről, még nem ülnek kellőképp bizto-
san, így a formát alacsony szintűnek mond-
hatjuk. A 4-5. naptól kezdve emelkedik a for-
ma, amely a fiókák kikeléséig tart, és külö-
nösen erős lehet, ha a galamb alatt „kopo-
gós” (éppen kelő) tojás van. Ebben az idő-
szakban arra kell figyelnünk, hogy a kelés 
előtt pár nappal megkezdődik a begytej kép-
zése, illetve a fiókák kikelésekor a pépelés, 
s ha ezt a galambunk nem tudja „kietetni”, 
a begytej a begyében besavanyodik, s erősen 
visszaveti a formáját. Ilyenkor csak rövidtá-
vú versenyre küldhetjük a galambot, illetve, 
ha van módunk rá, tegyünk alá másik fészek-
ből származó, pépet igénylő fiatalt. A kelés 
után egy héttel a forma általában emelkedik, 
esetenként csúcsforma alakul ki, és ez eltart 
a fészekrehajtásig. Hímeknél előnyös állapot, 
amikor egyhetes fiatalon ülnek és „kezdenek 
az újrapárosodás gondolatával foglalkozni,” 
fészekre hívnak. Versenyző galambbal csak 
egy fiatalt neveltessünk, és ügyeljünk rá, 
hogy az etetés a felnőtt galamb fizikai álla-
potát ne vesse vissza. Ezt a fészekben törté-
nő ráetetéssel, vagy a fiatalok cserélgetésével 
(a versenyre menő galamb alá lehetőleg min-
dig más galambok által már megetetett fiatal 
kerüljön), esetleg úgy érhetjük el, ha a fiatalt 
beáztatott magokkal magunk tömjük meg. Ez 
utóbbi módszer meglehetősen időigényes, de 

megvan az az előnye is, hogy a fiatalok hoz-
zászoknak a gazdához, s a későbbiekben ke-
zesebbek lesznek.

Gondoljunk az érlelődő tojásokra is!
A következő periódus a fészekrehajtás idő-

szaka, amikor a párok fészekre hívják egymást, 
s amelyet sokan célszerűtlen kosárbatevési 
időszaknak tartanak, míg mások sikeresen ver-
senyeznek hím galambjaikkal ezen időszak 
alatt is. Az kétségtelen, hogy a fészekrehajtás 
ideje alatt a hímek (különösen az egyéves hí-
mek) idegesek, folytonosan tojójukat hajszol-
ják, alig táplálkoznak, csak felkapnak egy-
egy szem magot, erejük felemésztődik. Még-
is nagyszámú hím versenyez eredményesen a 
kezdődő fészekrehajtás napjaiban, elsősorban 
rövidtávú versenyeken. Jó kondíciójukat a fé-
szekben történő etetéssel, és azzal őrizhetjük 
meg, ha a párját napközben eltávolítjuk tőle. A 
tojókra ebben az időszakban a bennük érlelődő 
tojás miatt is figyelnünk kell. Olyan tojót, ame-
lyik várhatóan a kosárban tojik le, versenyre 
küldeni tilos. A versenyző tojó két letojása kö-
zött legalább 5—6 hét teljen el.

Ha valamelyik versenygalambunk egy bi-
zonyos fészekállapotban különösen jól tel-
jesít, megpróbálhat-
juk a számára (és szá-
munkra) ideális ál-
lapotot a természe-
tes folyamat gyorsí-
tásával vagy lassítá-
sával előidézni a fé-
szekben lévő fiatalok 
kicserélésével, gipsz-
tojás aláhelyezésével, 
vagy a tojások elvé-
telével, sőt már a pá-
rosítást is ennek meg-
felelően alakíthatjuk. 
Ekkor úgy számolha-
tunk, hogy tojónk az 
első tojást a párosítás 
utáni 9-10. napon toj-
ja le, a költési idő ál-
talában 18 nap, a kö-
vetkező letojás a ke-
lés utáni 18. napon 
várható. Ha azonban 
a galambok egy fiatalt 
nevelnek, úgy a leg-
közelebbi letojás ko-
rábban, többnyire már 
13.-14. napon megtör-
ténik.

A formában hívők 
szerint a forma az a fi-
ziológiai-élettani álla-
pot, amikor a szerve-

zet a legnagyobb tökéletességgel működik. A 
gyakorlati tapasztalatok szerint a forma ak-
kor kezdődik, amikor a galamb eldobja az 
első evezőtollát. (Ez a toll - a 10. evezőtoll 
- a második költés megkezdése utáni 10. na-
pon váltódik.) A formát számos jel árulja el: 
a szemek csillognak és színesebbek, az orr-
dudor csontszáraz, fénylő púder színű, a lá-
bak élénkpirosak és melegek, a gyűrűk tisz-
ták. A bőr jól vedlik, a mellcsonttaréjon jel-
legzetes vérfolt jelenik meg. A galamb maga-
tartása élénk, magabiztos, erősen védi a fész-
két, nehezen tudjuk a fészekről leszedni. Ha 
a csőrét szétnyitjuk, a nyálkahártya nedvesen 
fénylő rózsaszínű, a toroknál nyálkaszálakat 
még véletlenül sem találunk. A tollvedlés mi-
nimális, a tollazat selymes és fénylő, a tolla-
kon úgynevezett olajfoltok jelennek meg.

Vannak, akik kevésbé hisznek a formain-
gadozásban, a leírtakat legfeljebb, mint ten-
denciákat fogadják el, és azt vallják, hogy 
amikor a versenyzés szempontjából fontos 
tényezők összhangba kerülnek, akkor a for-
ma önmagától is beköszönt. Szerintünk egy 
jó galambnak elég, ha évente csak egyszer 
van formában: a versenyek kezdetétől a ver-
senyek végéig.

Dr. Zsolnay Miklós
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Hatvan éves a B-12 PGS. Egyesület
Hatvanadik születésnapját ünnepelte 2012 

őszén a B-12 PGS. Egyesület, egy színvona-
las, dekoratív Étteremben ŐRMEZŐN. Ne-
vezetesen a Piccoló étteremben, kellő le-
szervezést követően. Ebben a szervezésben 
oroszlán része volt Szabó Mihály verseny-
bizottsági elnöknek. A tagság nagy izgalom-
mal várta az ünnepi beszédeket / annak végét, 
mint a nebulók. Kíváncsiak voltak, felcsigáz-
ta őket, vajon mire várnak az étterem egyik 
sarkában meghúzódó nívós serlegek, hiszen 
nem a díjkiosztó ünnepségre jöttek.

Kálazi László az egyesület elnöke köszön-
tötte a jelenlévőket, a vendégeket.

Az ünnepségen megjelent a B-12 Egyesü-
let teljes tagsága, ahol meghívott vendégként 
jelen volt a PGS. Szövetség részéről Bárdos 
István elnök úr. Ünnepi beszédében méltatta 
az egyesület eddigi tevékenységét. Az ünnepi 
beszéd elhangzása után átadott két személy 
részére okleveleket. 

Kik is részesülhettek az elnöki kitüntetés-
ben? Baricza József, Szabó Mihály a B-12 
egyesület elnökének javaslatára. Átadott egy 
nívós emlék serleget is az egyesületnek. A 
B-II. Kerület - Villám Club- részéről Végh 
Kálmán elnök úr, Fehér Gábor a Villám Club 
alelnöke és nem utolsó sorban KIRÁLY Fe-
renc a B-03 egyesület elnöke is megtisztel-
te a fennállásának 60-ik évfordulóját ünnep-
lő egyesületet. Majd a Villám Club részéről 
Végh Kálmán elnök úr egy serleget adomá-
nyozott az egyesület részére, vándordíjként, 
azzal a kitétellel, hogy az egyesület minden-
kori 6-ik champion galamb nyertesét illeti 
meg. Ünnepi zárszóként Végh Kálmán úr el-
szavalta a galambhoz írt versét, melyet vas-
tapssal köszönt meg a publikum.

Meglepetések sorozata
Az ünnepség egyik fénypontja – mely meg-

lepetésként érte az ünnepelteket – a serlegek 
kiosztása volt, melyet TARÁCSKI ISTVÁN 
Németországban élő Sporttárs adományo-
zott részemre azzal a megjegyzéssel „kezdje-
tek vele valamit.” Hát kezdtünk is. Az egye-
sület valamennyi tagja kapott egy emlékserle-
get, emléklap kíséretében, mely valószínűleg 
emlékezetes marad az egyesület minden tag-
ja számára. Az ünnepi beszédek, emléklapok, 
serlegek kiosztását követően a vacsora követ-
kezett. Minden jelenlévő az ízlésének megfe-
lelően tudott rendelni és a bőség zavara ural-
kodott.

Az alapító okirati kivonat
Bemutatásra került az alapító okirat is, 

mely ma már történelmi jelentőségű, meg-
sárgult lapocska, hiszen hatvan évvel ezelőtt, 
1952. szeptember. 6-án, még a diktatúra ide-
jén készült. Néhány mondata ma már meg-
mosolyogtatja a tisztelt olvasót.

Idézet a teljesség igénye nélkül:
Bíró József az O.T.S.H. küldöttje ként je-

lent meg. „A korelnök Balázs Mihály meg-
nyitójában ismertette a szovjet galamb spor-
tot, mintegy példaképnek tekintve.” A B-12 
Egyesület mint önálló egyesület 1952 - óta 
tovább működött / működik, mely a B-03 
Egyesületből vált ki. A B-12 egyesület az élet 
viharos tengerét is túlélte, melyet egy távoz-
ni szándékozó galambász társ idézett elő. Ha-
ragos tengerré korbácsolta az egész egyesü-
letet.

Visszatekintés
A B-12 Egyesület tevékenységére, ma már 

az Örök mezőkből tekintenek le néhányan és 
figyelik – talán – tevékenységeiket, eredmé-
nyeiket: a néhai Bíró József, Karsai József, 
Pásztor János, Szabó Pál.

Kutakodásaim kapcsán, tudomásomra jutott, 
hogy a B-12 Egyesületet, mint fiatal egyesüle-
tet bomlasztotta, szinte szétzilálta egy (ma már 
a teljesítményeire joggal büszke, aki kiköve-
teli, hogy eredményei kapcsán tiszteljék) sze-
mély aki az egyesületből távozott. Távozása 
alkalmával nyomdafestéket nem tűrő kijelen-
téseket tett. Bomlasztásával sajnos elérte, hogy 
az egyesület létszáma 9-11 főre csökkent. A jó 
szervezést követően rövid időn belül az egye-
sület taglétszámát tekintve emelkedő tendenci-
át mutatott. Az egység helyre állt.

Megjegyzés: A tiszteletet kikövetelni nem 
lehet, azt ki kell érdemelni!

Idézet a távozás alkalmával: „Ilyen szemét, 
jellemtelen galambászokkal nem kívánok to-
vább együtt működni.”

Az elhangzottak után döntés született. Az 
egységes döntés értelmében a bomlasztó, rá-
galmazó, távozó tag többé nem lehet tagja a 
B-12 Egyesületnek.

A sors fintora: A bomlasztó, rágalmazó ta-
got az A-13 Egyesületből (ahová távozott) el-
tanácsolták. Mi is következett? A szemét, jel-
lemtelen galambászok közé „BARÁTUNK” 
visszakönyörögte magát. Talán nem túlzok, 
ha azt vallom, hogy egy erkölcsiségében 
megroppant személy a közösségben minden-
féle tisztség betöltésére alkalmatlan, bárki is 
legyen az. Nos kik is voltak ekkortájt a „sze-
mét jellemtelen galambászok”?

Dávid János Füzesi János
Hargitay Péter Kálazi László
Martini Károly Nagy Huba
Paál István Szabó Mihály
Szabó Pál Újházy Péter
Zsiborás Attila
„A szemét, jellemtelen galambászok” kö-

zött nemzetközileg elismert személyek is ta-
lálhatóak. Eredményeik a korabeli dokumen-
tumok szerint – a teljesség igénye nélkül. 
– B-III. Kerületben (ahol versenyeztek) 35 
galambjuk ért el kiemelkedő eredményt. pl.: 
1-35 ig helyezve lettek.

Ma már a B-12 PGS. Egyesület töretlenül 
működik, előre néz, mint ORPHEUS.

A Díjkiosztó
A 2012. évi Díjkiosztó ünnepség ugyan-

azon étteremben folytatódott, ahol megün-
nepeltük a 60 éves megalakulási évfordulót.

A sporttársak teljes létszámban ünneplőbe 
öltözve (ezzel megtisztelve a hölgyvendége-
ket is) képviseltették magukat.

A társaság szinte valamennyi tagja küzd, 
fáradságot, időt nem kímélve, hogy kedven-
ceik eredménnyel szerepeljenek. A versenyek 
alkalmával ordas farkasként viselkednek, de 
a díjkiosztó alkalmával valamennyien bá-
ránnyá változnak. Örültek / örülnek egymás 
sikereinek, főleg annak, hogy a B-12 egye-
sület hírnevét eredményeikkel öregbítették. 
Hosszú évek óta először szerepeltek a kerület 
élvonalában. Az emelkedett hangulatban fo-
gadalmat tettek, hogy a jövőben még tovább 
öregbítik a B-12 egyesület hírnevét.

Megjegyzés: Úgy legyen!!!

Eredmények
A 2012. verseny évben a B-12 Egyesület 

eredményei (a teljesség igénye nélkül):
Aki mindent visz nem más mint BARICZA 

JÓZSEF
Rövidtávú bajnokság első helyezett
Középtávú bajnokság első helyezett
Hosszú távú bajnokság első helyezett
Általános bajnokság első helyezett
Sprint bajnokság  első helyezett
Laczkovits Károlyné a többszörös bajnok 

Hölgy tagunk:
Általános távú bajnokság Champion első
Dávid János - a veterán –
Regensburg II. harmadik
Amstetten II. sprint második
Kálazi László: - Elnök –
Rövid távú champion Hím első, második
Középtávú champion Hím első, második
Általános távú champion Hím első, második

Végezetül
Köszönetemet fejezem ki a LACZKOVITS 

házaspárnak, egyesületem nevében azért az 
önzetlen segítségnyújtásért, mellyel a B-12 
egyesületet segítik közel három (3) évtize-
de. Ők biztosítják a B-12 egyesület részére 
a gyűjtési helyet, az összejövetelek részére a 
helyiséget, a világítást. Elviselik az esetleges 
hangoskodásokat. Köszönöm nekik, és azt 
kívánom, hogy a 70-ik egyesületi születés-
napot is az ő gondoskodásukban érjük meg.

Szerkesztette: Szabó Ferenc
Fotókat készítette: Szabó Ferenc

Dávid János az egyik alapító tag
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Tippek májusra 
Von Jaak Nouwen: Egészség és a galambok

Nehéz úgy díjakat nyerni, ha az ember az 
ágyban fekszik vagy a székben ül. Amikor pe-
dig az ember elkezd öregedni, néha igen fá-
radtságossá válik a galambok minden napi 
ellátása, gondozása. A csontok fájnak, az ízü-
letek és izmok már nem úgy mozognak, mint 
korábban. Az a sok „tornagyakorlat”, me-
lyet az embernek a galambok ellátásáért kell 
tennie, gyakran elijesztenek egyeseket. Kará-
csonyra az egyik barátomtól, aki sportfunkci-
onárius, egy lépésszámlálót kaptam ajándék-
ba. Így most nyomon követhetem, hány lépést 
teszek meg, miközben a galambjaimról gon-
doskodom. Hogy milyen gyakran kell lehajol-
nom, a térdemet vagy karjaimat mozgatnom, 
azt nem számolja a készülék, én azonban igen 
meg vagyok lepődve a lépések számától, me-
lyet egy galambtenyésztőnek annak érdeké-
ben kell megtennie, hogy díjat nyerjen. 

A galambjaim sokat tesznek azért, hogy 
minden nap eleget mozogjak. A téli szezon 
alatt mindig elveszítek 2-4 kg „téli szalon-
nát”, ami a szívem a tüdőm és az izmaim szá-
mára igencsak kedvező. Amikor az ismerőse-
im azt mondogatják nekem, hogy a korom-
beliekhez képest (majdnem 78) milyen jól 
nézek ki, gyakran tréfálkozva azt mondom: 
„Igen, de a többiek nem galambtenyésztők”. 

Mindennapi gondozás és ellátás
Májusban korábban kel fel a nap. Amikor 

sokan mások még alszanak, én akkor megyek 
fiatal galambjaimhoz, néha még pizsamában. 
Ők pedig arra várnak, mikor nyílnak ki az ab-
lakok, s repülhetnek ki a szabadba. Annak a 
veszélye, hogy ilyen korai időben más ga-
lambrajok eltérítik őket, igen csekély. Mind-
eközben van arra időm, hogy reggeli kávét 
tegyek fel, s röviden belepillantsak az újság-
ba vagy egy kicsit a zöldséges kertemben te-
vékenykedjek. 

Amint visszaérkeznek a fiatalok, s a tetőn 
landolnak, behívom őket. Meg kell tanulni-
uk, hogy a hazaérkezésnél gyorsan berepül-
jenek, s ahhoz, hogy enni kapjanak, enge-
delmeskedniük kell. Ezután következhet az 
özvegyek egyórás tréningje. Mindig bízom 
benne, hogy kirepülnek, és nem a fejemnek 
harsognak. Mindig izgatott vagyok, hogy va-
jon felrepülnek-e magasan a levegőbe és útra 
kellnek-e. Amikor pedig ez megtörténik, s el-
indulnak, igen boldog vagyok. Amikor pe-
dig nem, leginkább saját magamra vagyok 
mérges, hogy valahol, valamikor hibát vét-
hettem. Túl sokat etettem őket, vagy túl ke-
veset vagy túl nehéz táplálékot adok nekik? 
Volt-e elég lehetőségük fürdőzni? Gondos-
kodtam a dúc nyugalmáról? Keresnem kéne 
egy lustaságot vagy egy kevéssé egészséges 
galambot?

Amikor az özvegyek elrepültek, akkor kez-
dődik csak a munka: takarítás, friss és tisz-

ta víz, takarmány minden dúc számára, va-
lami zöldféleség a zöldséges kertből, fürdő-
víz előkészítése, a grit és az ásványi anyagok 
számára a tálak ellenőrzése és így tovább. A 
négy tenyészpárommal nincsen túl sok mun-
kám. Egy nagy galambdúcban ülnek a rá-
csokon, s megesznek egy fából készült táp-
sót, mely 25 kg eledelt tartalmaz. Ezen kí-
vül kapnak még grit-et, ásványi anyagokat és 
némi zöldséget. Az özvegy tojók szintén egy 
galambház rácsain ülnek, ahol mind külső, 
mind belső fülkék is megtalálhatóak. Itt pe-
dig ugyanúgy találnak tisztítókeverékkel el-
látott tápsót, melyből minden reggel egy órán 
keresztül falatozhatnak. Grit, ásványok és 
zöldség szintén rendelkezésükre állnak. Az 
evés befejeztével kizárom őket a külső dúc-
ba. Amikor észreveszem, hogy egyes galam-
bok másokkal párosodni akarnának, az eset-
ben kint kell tölteniük az éjszakát a külső ma-
dárdúcban. Ez pedig kiválóan segít annak el-
kerülésében, hogy egymással párosodjanak. 

Kizárólag csak a galambok? 
Az én esetemben nem. Minden nap igyek-

szem 10 óra körül készen lenni a „galamb-
munkámmal”. 17 és 19 óra között zajlik a 
családi vacsora, s ez idő alatt a fiatalok és az 
özvegyek ismét tréningezhetnek. A galam-
bok tehát igen keveset zavarják a családi éle-
tünket. Mindig marad elég idő, hogy min-
den egyéb más dolgot elintézzek, s a templo-
mi gyülekezet és a város szervezeti ügyeiben 
részt vegyek, besegítsek. 

Néhány évvel ezelőtt totál özvegységgel 
versenyeztem, de ez számomra túlságosan 
idegtépő volt, s mindemellett rengeteg időt 
vett igénybe. A hímek kevésbé repültek jól. 
Nagyon sok nagymester nem indítja verseny-
be hím özvegyeit, én akkoriban azonban ezt 
még nem tudtam. Én is úgy gondoltam, hogy 
az özvegy tojók egyformán tréningeznek a 
csoportokban, és hogy ezt teszik bizonyos 
idő elteltével a hímek is. Az özvegyek ver-
seny tréningeit igen hiányoltam, s ez volt az 
egyik oka annak, amiért felhagytam a totál-
özvegységgel. Manapság pedig szép idő ese-
tén egy jó fél órán keresztül egy széltől óvott, 
napos székből nézhetem az özvegyek játékos 
tréningezését. Gyönyörű!

Etetés
Ahogy azt már az előző hónap során is ír-

tam, jómagam is az André Roodhoof féle ete-
tési rendszerre fogok május közepétől átállni. 
Ez ugyan valamivel drágább, de mindig kijö-
vök a viszonylag fix, kötött galambpénz-ből. 
Ha az a veszély fenyeget, hogy ezt túllépem, 
egyszer vagy kétszer galamblevest eszünk. 
Én nem szívesen teszem azt, amit sok más 
ország igazgatása tesz: először lyukat ütni az 
államháztartásba, majd új adókat bevezetni. 

Osztályozás, szelekció
Az egyik barátom szerint ostoba módon cse-

lekedtem, amikor előző héten 21 fiatal galam-
bomat még egyszer darabról darabra kézbe ad-
tam, hármat pedig a konyhába küldtem. „Mi-
ért teszed ezt a versenyek kezdete előtt? Ez a 
madár akár jó is lehetne, de te még lehetősé-
get sem adsz neki, hogy bizonyítson!” Én erre 
azt válaszoltam neki, hogy igen nehéz a ga-
lambok közt olyanra akadni, mely díjat nyer-
het. Még akkor sem lehetünk biztosak, hogy 
a fiatal galamb jól fog teljesíteni, ha már több 
mint 50 éve versenyzünk galambokkal. Azt vi-
szont, hogy egyes fiatal galambok egy fabatkát 
sem érnek, az embernek ennyi tapasztalattal a 
háta mögött igenis tudnia kell! Gyakran hal-
lom, hogy azt mondják: „Ha az ember 20 vagy 
50 fiatalt versenyeztet, akkor 20 vagy 50 esélye 
van a győzelemre”. Ez azonban badarság. Egy 
tombola vagy lottó alkalmával minden szel-
vénynek ugyanannyi az esélye. 10 szelvénnyel 
az embernek dupla annyi esélye van a győze-
lemre, mint öttel. A galambsportban azonban 
az ember nem vonhat le efféle végkövetkezte-
téseket, mivel ott a minőség számít igazán! Egy 
jó galambbal ugyanis az embernek sokkal több 
esélye van, szemben egy rosszal. S egy rosszat 
nem is lehet elég gyorsan a konyhába küldeni. 

A fiatal galambok 
Nemrég kaptam egy brossúrát, melynek a 

következő volt a címe: „Válj fiatal galamb-
specialistává. Itt megtanulhatod hogyan!” A 
brossúrát az utrechti Jan Pouw és Wim Spruit 
írták. Természetesen nagyon kíváncsi voltam 
a tartalomra. Jómagam 10-ből 10 pontot adok 
ezen embereknek a lelkesedésükért, mely 
ezen a brossúrán szinte átsugárzik. Lelkes-
ség, lelkesedés nélkül pedig nincs esélyünk 
új tagok megnyerésére. Mindettől függetle-
nül kár, hogy a brossúrában nem írtak a ke-
vés számú galambbal végzett galambsportról, 
ugyanis ebben rejlene a lehetőség, hogy új ta-
gok érdeklődését keltsük fel. A számos speci-
alistákkal készített riportok közzététele, pub-
likálása rengeteg olyan tippel látja el az olva-
sót, melyek néha egymásnak ellentmondanak. 
Egy összefoglaló fejezet egyes hasznos mód-
szereket bemutatva az olvasók számára vilá-
gosabb, érthetőbb lett volna, s a cím is sokkal 
jobban illett volna akkor a tartalomhoz. 

Más tenyésztőkkel való kapcsolataim so-
rán tapasztaltam azt meg, hogy a sok tenyész-
tőt a tudósítások, riportok során félrevezetnek. 
Amikor a riportok során az etetésről, a gyógy-
szerekről vagy az egyes melléktermékről be-
szélnek, melyen keresztül a szóban forgó mes-
ter elérhette volna sikereit, sok olvasó azonnal 
megragadja ezen részleteket. A következő ri-
port során ugyanezt csinálják, s így aztán nem 
létezik többé semmilyen világos irányvonal az 
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V-02 Füzesabony – 50 éve a postagalambsportban

Fekete István vagyok, a V-02 füzesabonyi 
postagalamb sportegyesület legeredménye-
sebb galambásza.

1946. november 20-án születtem Füzes-
abonyban. 1963 óta vagyok a V-02 egyesület 
tagja, jelenleg az egyesület elnöke.

A postagalambok iránti szeretetem már 
gyerekkoromban kezdődött. Első galambja-
imat még 50 Ft-ért vettem egy füzesabonyi 
galambásztól. Az egyesület munkájában kez-
detektől aktívan részt vettem. Eleinte kisebb 
tisztségeket kaptam, mint pl. ketrecfelelős, 
később szertáros, 1966-tól pedig már dúc-
ellenőr voltam. 1974-ben választottak meg 
az egyesület versenybizottsági elnökének. 
1976-tól öcsém, Fekete János lett az egye-
sület elnöke. Sajnos 1989. augusztus 20-án 
tragikus autóbalesetben meghalt. Őt nagyon 
sokan ismerték, azt lehet mondani, hogy az 
egész ország ismertebb galambászaival tar-
totta a kapcsolatot. Általa jutottam én is egy-
két jó galambhoz. 

Az 1980-as évek elején az öcsémmel 
együtt Kunhegyesről megvettünk egy egész 
állományt Kiss Géza sporttárstól. Ezek utó-
dai elég jó eredményeket hoztak. Ebben az 
időben Molnár Benedek füzesabonyi galam-
básztól is kaptam jó galambokat. Az öcsém 
által ismertem meg Mocsári József, Határi 
János, Dabis László, Kotymán Imre galam-
bászokat és a székesfehérvári Dénes testvére-
ket. Ezek mind az ország különböző területe-
in ismertté vált kiváló galambászok. 

Komlódi Ferenctől az öcsém kapott ga-
lambot, amiből egy tojó később hozzám ke-

rült. Király László Budapesti galambásztól 
Fábry galambokat, a Kartali Hegyi László-
tól Dövrine galambokat kaptam. Antal István 
Füzesabonyi galambásztól egy román hím le-
származottja, és a Szirom vörösek utódaiból 
kerültek hozzám galambok. 

1991-ben a kerület szervezésében Belgi-
umban jártunk egy postagalamb tenyész-
telepen, ahonnan Delbar és Cattrysse fióká-
kat hoztam. A Delbar utódai beváltak, na-
gyon jó teljesítményeket értek el. Murányi 
Márton galambásztól Desmet Matthijs ga-
lambot kaptam, ennek utódai nem váltak be. 

Kaptam még galambot Huszti Sándortól, 
Víg Zoltántól, Hindulák Antaltól, a Füzes-
abonyiaktól: Kaló Sándortól (több galambot 
is), Bocsi Imrétől, Nagy Ferenctől. Ha valakit 
kihagytam a felsorolásból, elnézését kérem. 

Saját tenyésztésemből is jó galambok szü-
lettek. Sokáig hagyományos módszerrel ver-
senyeztem. Kiemelkedő eredményeim már a 
kezdetekben voltak nemcsak egyesületi, ha-
nem kerületi szinten is, pedig akkor még a 
nagy Észak I. Kerület volt, amihez 29 egye-
sület tartozott és Gödöllőtől Mezőkövesdig 
tartott. Versenyenként pedig akár 4500 ga-
lambot is küldtek. Egyesületben legeredmé-
nyesebb évem az 1993-as év volt. Egyesü-
letben minden díjat megnyertem: egyesüle-
ti csapatbajnokság, Fekete János emlékver-
seny (három egymást követő év után végle-
gesen), Kakukk Gáspár emlékverseny, szin-
tén véglegesen. 

Csodálatos galambjaim voltak: 
5470-63-4 KK H, 5470-65-20 K T, 

5470-65-10 SK T (fiatalok versenyén 
champion II. helyezett 4 helyezéssel),

5470-73-425 K H, 3100-74-547 K H, 3990-
90-5344 KK H, 3990-90-5349 SK H, 

2003-26-51830 KK H (Nürnberg LW. - St. 
Pölten I. hely, Zóna I. hely, Kerületi IV. 
hely), 

2006-26-79566 KK H, 2010-O-5020 SK H 
(egyévesek versenyén champion I. he-
lyezett)

Kerületi eredményeim:
1976. 1.o. tenyésztő V. helyezés
 Kerületi Bajnokság X. helyezés (az I. és a 

X. helyezett között 4 pont különbség volt)
1977. Kerületi Bajnokság V. helyezett
1992. Kerületi középtávú bajnokság 3. 

helyezett (42 helyezés, 604 pont)
 Kerületi középtávú csapatbajnokság 5. 

helyezett (44 helyezés, 745 pont)
1993. Kerületi hosszútávú bajnokság 4. 

helyezett (20 helyezés, 361 pont)
 Kerületi csapatbajnokság 5 befutóval 7. 

helyezett (42 helyezés, 685 pont)
 Kerületi általános csapatbajnokság 9. 

helyezett (50 helyezés, 783 pont)
1997. Fiatalok versenye kerületi 1. helye-

zett (19 helyezés, 284 pont)
 (Fekete László és István néven)
1998. Kerületi hosszútávú bajnokság 9. 

helyezett (17 helyezés, 332 pont)
 Kerületi összesített bajnokság 10. helye-

zett (41 helyezés, 737 pont)
2001. Kerületi hosszútávú bajnokság 5. 

helyezett (9 helyezés, 194 pont)
2004. Athéni olimpiai verseny – országos 

95. helyezett (3363 galambból) – kerü-
letben a 99-26-23873 SK H 2. helyezett.

2008. Országos Szuperkupa verseny 
 2006-26-79566 S H galamb Nürnberg 

Jura Észak-Zóna II. régió egyéni I. hely
 Zóna csapatbajnokság I. helyezett 6 he-

lyezéssel
 Országos csapatbajnokság I. helyezett 6 

helyezéssel
 Egyesületi 1. helyezett.
 A Szuperkupa verseny díjkiosztóján ed-

digi pályafutásom legnagyobb eredmé-
nyét értem el, 3 serleget és 50.000 Ft 
pénzjutalmat vehettem át. Ebben a kerü-
letben addig senki nem nyert ennyi díjat 
Szuperkupa versenyen.

FI

ő saját ellátásrendszerükben. Sógornőm gyak-
ran mesélt nekem korábban arról, mely gyógy-
szereket és termékeket lehet jól eladni. S min-
dig meg is állapítottam, hogy ezen termékek 
nevei akkoriban az említett riportok során is 
elhangoztak. A „Duifke nevet” című újságban 
2013 februárjában Dr. Constant Gijsbrechts 
egy igen kiváló cikket írt („Azt beszélik…” 
címmel). Némi humorral fűszerezve írta le, mi 
mindent követnek el galambjaikkal a tenyész-

tők. Én is osztom véleményét, s igyekszem az 
olvasókat arra sarkallni, hogy hobbijukat a le-
hető legolcsóbban és legegyszerűbben űzzék. 

A realizmus 
Mit is jelent valójában a fényes verseny-

eredmény? A profik, félprofik és a tenyésztők, 
akik igen sok pénzt invesztálnak galambjaik-
ba, gyakran állnak stressz alatt, ugyanis mu-
száj sikereket elérniük. Pusztán hobby-galam-

bászként nekem ezzel nincsenek problémá-
im. Elégedett vagyok az eredményeimmel, ha 
a nagyobb dúcok, csapatok nem küldenek az 
asztal alá, és egy eredmény számomra már ak-
kor is kiváló, ha az én kis szerény jószágaim-
mal időről időre néhány másikat megverhetek. 
S úgy vélem, a hobbimnak az is egy szép ré-
sze, amikor azon tenyésztőknek gratulálhatok, 
akiktől vereséget szenvedtem. 

Ford: Nagy Nikolett
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Bakteriális ízületgyulladás
Ismét az élet produkálja a cikkem témáját. 

Történt ugyanis, hogy a Németországból 
behozott tenyészhímem egyik szárnyízülete 
beduzzadt, így a végsőkig kitartó terápia kap-
csán alaposan körbejártam a témát, és próbál-
tam hatékony megoldást találni a gyógykeze-
lésre. Talán sikerrel.

Galambjaink egyik legnagyobb problé-
mát okozó betegsége a bakteriális ízület-
gyulladás. A gyors és hatékony gyógykeze-
lés ennél a kórképnél különösen fontos, hi-
szen a nem kellő hatékonyságú kezelések 
egy életre tönkretehetik a galambok ízülete-
it, ezen keresztül röpképességüket, verseny-
teljesítményüket, tenyészértéküket.

Egy kis elméleti háttér
A kórokozók, elsődlegesen a véráram út-

ján, a légutak, a gyomor- és béltraktus, ill. a 
húgyutak felől juthatnak az ízületekbe. Rit-
kábban direkt fertőződés révén (szúrt seb, 
műtéti feltárás, illetve nem sterilen végzett 
punkció) fertőződik az ízület. 

Az immunrendszer csökkent működése 
hajlamosító tényező lehet. (Pl. egy cirkovírus 
fertőzöttség esetén). A baktériumos ízület-
gyulladás általában mindig egy ízületet érint. 

A jellemző tünetekben megnyilvánuló 
akut forma esetén sántaság, szárnylógatás, 
meleg, fájdalmas és feszesen hullámzó ízület, 
sárgás, nyúlós váladék az ízületben, eseten-
ként sipolyozás, a környező szövetek vize-

nyője, esetleg láb- és szárnyvég duzzanat, 
korlátozott ízületi mozgathatóság tapasztal-
ható. A röntgenvizsgálat ilyenkor szélesebb 
ízületi rést és lágyszöveti duzzanatot mutat.

Miért az ízületekben bújik meg a kór-
okozó?

Leegyszerűsítve: A szervezet védekezik a 
kórokozók ellen, de vannak olyan „helyek” a 
szervezeten belül, ahol ez a védekezőképes-
ség nem elég hatékony. Ilyen hely az ízület 
belseje. Itt a kórokozók „el tudnak bújni” az 
immunrendszer elől és túlélnek. 

Ha a heveny gyulladásos folyamatok nem 
tudják elpusztítani az ízületben megbújó bak-
tériumokat (ami igen gyakori jelenség), akkor 
a szervezet „stratégiát vált”. A kórokozókat 
megpróbálja kötőszövetes tokkal elhatárolni 
a szervezet többi részétől.

E folyamatnak köszönhetően visszafordít-
hatatlan, operálhatatlan összenövések alakul-
nak ki az ízületben, és a madár röpképtelenné 
válik. A kötőszövetes átépüléssel az ízüle-
ti duzzanat megjelenésétől számított 3. hét-
től kell számolni. Ilyenkor már a röntgenfel-
vétel a torzító ízületgyulladás képét mutatja.

Vissza a gyakorlathoz!
Ilyenkor jön jól, hogy a galambász egyben 

galamb specialista állatorvos is.
A galambot a vizsgálatokhoz elaltattam. 
A röntgenvizsgálat a folyamat heveny mi-

voltát igazolta. Majd ezután, steril mintavételi 

eszközökkel bakteriológiai vizsgálatra ízületi 
váladékot vettem. Az ízület üregét steril sóol-
dattal több ízben alaposan átöblítettem. Ezután 
helyileg antibiotikumos injekciót (gentamicin 
hatóanyag tartalmú készítményt) fecskendez-
tem az ízületbe. A bakteriológiai vizsgálat 
eredményének a megérkezéséig amoxicillin 
hatóanyag tartalmú készítményt kapott a ma-
dár injekció formájában. A bakteriológiai vizs-
gálat Salmonella baktériumot (a paratifusz 
kórokozóját) mutatott ki, az alkalmazott anti-
biotikum kombináció hatékonynak bizonyult.

Jelentem az ízület jól működik, a „német 
import” azóta is jól teljesít. 

Nyilván ez egy versenyzésre szánt posta-
galamb esetében is kivitelezhető, DE szerin-
tem ez a galamb már sohasem fogja hozni a 
genetikájában rejlő eredményeket! 

Tenyészállat viszont még lehet belőle!
Sajnos lábízületek tekintetében ezt az el-

járást nem teszteltem, így nem tudom, hogy 
gyakorlatban ez az eljárás eredményes lehet-e.

A kezelésekről készített képek megtekint-
hetők a www.galambpatika.hu facebook ol-
dalán.

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász
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Felkészülés a 2015-ös Postagalamb Olimpiára
Újra történelmi pillanat előtt áll a magyar 

postagalambsport, hiszen 2015-ben ismét 
Magyarország ad otthont a soron következő 
Postagalamb Olimpiának. Az 1975-ös sike-
res esemény után, a győztes postagalambok 
nevelésében szerzett sokéves tapasztalatunk 
alapján, szeretnénk mi is hozzájárulni ahhoz, 
hogy a XXXIV. Postagalamb Olimpia is ha-
sonlóan eredményes legyen a hazai verseny-
zők részéről. 

Az eredményes galambászat a megfelelő 
tenyésztéssel és takarmányozással kezdődik, 
melyet a genetikai adottságok kiaknázása 
érdekében érdemes megerősíteni természe-
tes teljesítményfokozó készítmények alkal-
mazásával. A gyógynövényes készítmények 
rendszeres alkalmazása bizonyítottan hozzá-
járul az azokat állományukon alkalmazó ga-
lambászok sikereihez, állataik egészségéhez, 
és kiváló teljesítményéhez. Kiváló példáját 
jelenti ennek a győri F-02 egyesültben ver-
senyző Kustyán-Ayurveda dúc (négyszeres 
olimpiai helyezett) eredményessége, aki 
több sporttársához hasonlóan rendszeresen 
alkalmazza az ősi indiai gyógyító és egész-
ségmegőrző tudáson alapuló Ayurveda ké-
szítményeket. 

A tavaszi időszak egyik kiemelt témája 
az új generáció eredményes felnevelése, és 
az első versenyekre való felkészítése. A fia-
talok sikerességét a növekedési időszakban 
alapozhatjuk meg a testfelépítés, izomzat, és 
a belső szervek (tüdő, szív, máj, vese) meg-
felelő kifejlődésének támogatásával. A 19 

gyógynövény kivonatát tartalmazó Superliv 
itatófolyadék® a nevelési időszakban kú-
raszerűen adagolva bizonyítottan (baromfi-
állományokban végzett telepi kipróbálások 
alapján is) elősegíti a takarmányban lévő 
életfontosságú tápanyagok jobb biológiai 
hasznosulását, a belső szervek, az izom-
zat és a tollazat hatékonyabb kifejlődését. 
Kustyán Tamás sokéves tapasztalata alapján 
„A Superlivvel a galambok teltek, fényes 
tollúak, és főleg könnyűek lesznek. Szép, 
egészséges fiatalok nevelődnek a haszná-
latával”. A készítmény kiválóan alkalmas a 
máj méregtelenítésére, mely gyógyszeres ke-
zelések, és versenyek után különösen javal-
lott. Méregtelenítéssel a szervezet energiái 
felszabadulnak, így jobb általános teljesít-
mény érhető el fiataljainkkal.

Az első versenyek, kiállítások elengedhetet-
lenül a stressz számos forrását jelentik főként 
a fiatal postagalambok számára. Megfelelő, 
átgondolt felkészítéssel a galambász sokat 
tehet annak érdekében, hogy madarai meg-
birkózhassanak ezekkel a stresszhatásokkal, 
és sikeresen visszatérjenek fészkükbe – eset-
leg még egy bajnoki címmel is megajándé-
kozva gazdájukat. A gyógynövényeket, ás-
ványi anyagokat és aminosavakat tartalmazó 
Stresroak itatófolyadék® egy kiváló im-
munerősítő, a stressz káros élettani hatásait 
mérséklő készítmény. Kustyán Tamás sze-
rint a Stresroak: „Jó ellenálló képességet 
ad a galamboknak; kiváló immunerősítő. 
Stressz helyzetekben kifejezetten ajánlom 

használatát! A kis galambok nevelésében 
is nagy szerepe van nálam. Használatával 
szinte teljesen ki van zárva, hogy a tojá-
sok üresek legyenek. Versenygalamboknál 
nagy előszeretettel használom. Nagy me-
legben igen jók a tapasztalataim haszná-
latával, főleg nehéz versenyekkor nagyon 
nagyot repültek a készítmény használatá-
val galambjaim.”

A termékek kizárólagos importőre, a 
Garuda Trade Kft. szeretné támogatni a fia-
tal, feltörekvő galambász-nemzedéket első 
sikereik elérésében. Ezért felajánlunk 5 fő 
18 év alatti magyar galambász részére egy 
térítésmentes, kezdő csomagot terméke-
inkből fiatal galambjaik felneveléséhez, si-
keres elindításához. A jelentkezéseket 2014. 
június 15-ig várjuk a garuda@garuda.hu 
e-mail címre. Az ajándékcsomagokat a je-
lentkezők között 2014. június 16-án kisorsol-
juk, és néhány napon belül térítésmentesen 
postázzuk. Kérjük a jelentkezésekben nevet, 
postacímet, telefonos elérhetőséget, a tagszö-
vetség kódját, és a dúcról egy rövid bemutat-
kozást megküldeni.

Sikeres versenyidőszakot, és felkészü-
lést kívánunk, és eredményes részvételt a 
XXXIV. Postagalamb Olimpián!

Kustyán Tamás F-02 győri tagszövetség, a 
Kustyán-Ayurveda dúc tulajdonosa

Riesz István, Ügyvezető Igazgató, Garuda 
Trade Kft., volt postagalambász
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TIPES óra két antennával, 30 db chip gyűrű-
vel eladó! Skreka Gyula, Tel: 27/637-320

***
Tisztelt Sporttársak! Keresek postagalamb 
gyűrűket megvételre gyűjteményembe. Min-
den évjárat érdekel, igazoló kártya nélkül is. 
Tel: 20/240-2150

***
Elhalálozás miatt 42 m2-es vasszerkezetű ga-
lambház eladó. Az elbontás és a szállítás a 
vevőt terheli. Irányár 390.000 Ft.
Érdeklődni: Balogh Tamásné, 5461 Homok 
(Tiszaföldvár) Tel: 56/470-680

***
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Lakossági Hirdetés

Halottaink
Hosszan tartó 
súlyos betegség 
után 2014. 04. 
04-én 71. élet-
évében elhunyt 
Bere Lajos a 
G-02 Környe 
gyű j tőc sopo r t 
tagja. Temetésén 
galambok fel-
engedésével bú-

csúztak tőle családja ismerősei barátai 
és galambász sporttársai. 
Nyugodj békében. Emléked megőrizzük. 

G-02 Tagsága

Sima lakossági hirdetés /20 szóig/  3.000,- Ft/hó
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül sza-
vanként       200,- Ft
1/8 oldalas keretes hirdetés 10.000,- Ft/hó
1/4 oldalas keretes hirdetés 20.000,- Ft/hó
1/2 oldalas keretes hirdetés 50.000,- Ft/hó

Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 meg-
jelenés esetén 15 %.
A hirdetési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
Lapzárta: minden hónap 20. napja.

A hirdetés megjelenésének előfeltétele a 
hirdetési díj postai feladását igazoló fel-
adóvevény másolatának és a hirdetés szö-
vegének, képének megküldése az alábbi 
címek egyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség, 1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail:  info@postagalamb.hu
 szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364

A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Hirdetés feladási tájékoztató - 2014






