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A Magyar Postagalamb Sportszövetség a számok tükrében 
2014

Ha csak a március 8-i Küldöttgyűlésünk tagságára vonatkozó sta-
tisztikai adatait nézzük az évek folyamatában – az is rendkívül tanul-
ságos:

 2000. 2001. 2002. 2004. 2009. 2014.
18 év alatti tag   198 179 178 101 tag
18-62 év között   4616 4726 3861 3123 tag
62-70 év között   167 241 1072 1148 tag
70 év felett   113 160 327 587 tag
 4486 5148 5094 5146 5438 4959 tag
(megj: 2001 július 1-től van kor szerinti fizetés,
 2004: 65-70, 2009: 60-70, 2014: 62-70)

Talán minden évben fontos kérdés – hány tagunk van a Magyar 
Postagalamb Sportszövetségben? Valójában az aktív tagság – a ver-
senyző tagság adja Szövetségünk bázisát:

Versenyzők: 3694 tag

Mindezen emberek a Magyar Postagalamb Sportszövetség szerve-
zeti felépítését tekintve az alábbiak szerint szerveződnek egyesületek-
ben – tagszövetségekben:

1. Budapest I. 10 egyesület 160 tag
3. Budapest III. 10 egyesület 150 tag
4. Dél-Duna 17 egyesület 264 tag
5. Dél-Tisza 7 egyesület 209 tag
6. Dunakanyar 13 egyesület 204 tag
7. Hatvan és Környéke 10 egyesület 166 tag
8. Észak II. 13 egyesület 202 tag
10. Hajdú 12 egyesület 179 tag
11. Győr és Környéke 18 egyesület 305 tag
12. Tatabánya 7 egyesület 103 tag
13. Közép-Dunántúl 12 egyesület 209 tag
14. Nyugat-Dunántúl 14 egyesület 268 tag
15. Békés 9 egyesület 152 tag
16. Esztergom 6 egyesület 117 tag
17. Kolumbia 11 egyesület 193 tag
18. Miskolc 6 egyesület   85 tag
19. Törökszentmiklós 13 egyesület 218 tag
20. Délnyugat-Dunántúl 8 egyesület 133 tag
21. Hírös 12 egyesület 165 tag
22. Szabolcs 6 egyesület   99 tag
23. Karancs 11 egyesület 178 tag
24. Zemplén 6 egyesület   74 tag
25. Szigetköz-Lővér 8 egyesület 113 tag
26. Tisza-tó 11 egyesület 213 tag
27. Észak-Kelet 4 egyesület   60 tag
28. Közép-Tisza 10 egyesület 133 tag
29 Klubok 9 egyesület 164 tag
30 Aranyhomok 6 egyesület 124 tag
Villám PSK 12 egyesület 208 tag

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 29 tagszövetségben 288 
egyesületben 4959 fő postagalambász tevékenykedik. Nálunk is a tár-
sadalmunk és a világ alapvető problémái a legfontosabbak:

- a pénz
- a fiatalok hiánya
- az elöregedés
- a jövőépítés, sportunk fennmaradása

2014. március 8-án új Szövetségi vezetést választott a Küldöttgyű-
lés. A 13 fős elnökségben 1 fő 40 év alatti, 4 fő 50 év alatti, 3 fő 60 év 
alatti, 4 fő 65 év alatti, 1 fő 70 év fölötti. Az átlagéletkor 53 év.

A Bizottság vezetők átlagéletkora 56 év, A 29 Tagszövetségi elnö-

künk 40-50 év közötti életkorú 5 fő, 60 és alatti korú 6 fő, 70 év alatti 
korú 15 fő, 70-80 év közötti 3 fő, átlagéletkoruk 59 év.

Egyesületeink a Szövetség műhelyei, legkisebb, de legfontosabb 
közösségei. Itt szerveződik a tagság, itt történik a versenyzés, a ver-
senyekre küldés, az órabontás, itt dől el a versenyek hivatalossága, 
hitelessége, érvényessége. A 288 egyesületben 4 fő 80 év feletti elnök, 
70-80 év közötti életkorú 35 fő, 60-70 év közötti életkorú 104 fő, 50-
60 év közötti életkorú 77 fő, 40-50 év közötti életkorú 41 fő, 40 év 
alatti életkorú 25 fő és 30 év alatti életkorú 2 fő.

Lehet persze azzal vigasztalódni, hogy másutt is ugyanilyen a hely-
zet, más országok is hasonló gondokkal küzdenek. Valószínű, hogy 
közelíthető az igazsághoz az a megállapítás – a postagalambsport nem 
a fiatalok sportja.

Nem a modern és felgyorsult világ kihívásai és túlkínálatai az el-
sődlegesek, hanem a fiatalok jövőépítési, jövőtervezési feladati. A 
gyermek az iskolában, a tanulásban, az iskolát kiegészítő művelődési 
– sportolási – szabadidős feladatokban keresi elsősorban azon kevés 
idejének eltöltését, ami felszabadul. Tudatosság, tervszerűség, fele-
lősségvállalás a felnőtteknél sem jön össze, nem még a fiataloknál.

Ma már nincs vidék és elmaradottság, információ hiány, tájékozat-
lanság. Ma már a város és a városi környezet semmivel nem ad többet 
a fiataloknak, sok esetben kevesebbet.

Merre tovább postagalambsport? Számomra elsősorban az érték-
megőrzés, a hagyományápolás az elsődleges, majd a postagalambászat 
legnagyszerűbbike a versenyzés. Amit a postagalamb egyedül képes 
megoldani a világon – egyedül hazatalál több száz km távolságról, 
több alkalommal a versenyek során.

Olyan kincs ez, amelyre büszkék lehetünk és küszkém mutathatjuk 
meg fiataloknak, középkorúaknak, idősebbeknek egyaránt. Lenyűgö-
ző ezen állatok egyedisége és eredetisége modern és internetes vilá-
gunkban, ahol a természet szeretete, tisztelete, megőrzése az emberek, 
országok, hatalmak számára nem a legfontosabb kérdés. Hová jutunk 
modern világunkkal – modern világunkban?

A postagalamb versenyeink, versenyző galambjaink békét, nyugal-
mat, megnyugvást kell, hogy adjanak. A sikeres versenyek az embert, 
a postagalambászt erősítik és formálják.

A 2014. évben 3694 fő postagalambász versenyzik a tagszövetsé-
gek és a Nemzeti Bajnokságok különböző versenyformáiban. Ezen 
sporttársak vesznek részt a speciális nemzeti színű gyűrűs versenyein-
ken, készülnek a 2015. évi Postagalamb Olimpiára. Közülük kerül ki 
az a néhány magyar sporttárs, aki XXXIV. Olimpián Magyarországot 
képviseli postagalambjainak eredményeivel.

A magam részéről mind a 3693 postagalambász versenyzőtársam-
nak drukkolok és sikereket, eredményeket kívánok.

Bárdos István

Szerkesztői és gépelési hiba miatt a Fegyelmi Bizottság el-
nöke nem jelent meg a Közgyűlésről szóló különszámban.

A Fegyelmi Bizottság elnöke: Gyulai József

       Tagjai:  Demők János
  Kármán Gábor
  Némedi József
  dr. Vecsey István
       Póttagok:  Fehér Attila
  Maszlag Attila
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Galambsport-szakfórum – Kérdések Alfred Bergerhez
Egy rheinlandi tenyésztő: A céltudatos 

táplálás táplálék kiegészítők nélkül nem 
eredményezhet csúcsteljesítményt. A piacot 
egy jó ideje már külföldi termékek árasztják 
el, melyeken még az összetételt sem tüntetik 
fel. A vevők pedig megbíznak az eladók hű 
és sötét szemeiben. Bízhatok abban, hogy 
a deklarált német termékekben valóban az 
van, amit a címkéjükön feltüntetnek? 

Alfred Berger: Az egyes termékek törzs-
könyvi számának kérdésekor az embernek 
el kell tudnia döntenie, hogy az gyógyászati 
termék vagy kiegészítő. Bár sok tenyésztő 
számára ez egy folytonos átmenetnek tűnik, 
a törvényhozó ebben az esetben egyértelmű 
megkülönböztetést tesz, melyek szintén fon-
tosak és életbevágóak! 

A kiegészítők az Európai Parlament 2009. 
szeptember 1-i 767/2009-es rendelete nyo-
mán a forgalomba hozatal és a kiegészítők 
felhasználhatósága, alkalmazhatósága Euró-
pa szerte egységesen szabályozottan valósul 
meg. Ezzel Európában mindenhol, minden 
kiegészítőre ugyanazon szabályozás, ren-
delkezés vonatkozik, melyet a „767”-esnek 
vagy „Boeing”-szabályozásnak is neveznek. 
Így szabályozzák többek között a törzsköny-
vi számok alapelvét vagy az egyes kiegészí-
tők felbonthatóságát, eltarthatóságát.

Mindemellett a törzskönyvi számnak tar-
talmaznia kell a szükséges információkat a 
tenyésztők számára, hogy ezáltal az igénye-

iknek megfelelő legjobb választást tegyék 
lehetővé. Az egyes kiegészítők törzskönyvi 
száma semmi esetre sem vezetheti félre a te-
nyésztőket, például olyan hatások és jellem-
zők feltüntetése által, melyek nem érhetőek 
el az adott szer által. Annak egységesnek, jól 
láthatónak és jól érthetőnek kell lennie. A ki-
egészítőket az adott régió szervezeti nemzeti 
nyelvén, melyen a kiegészítő forgalomba ke-
rül, nálunk tehát németül is fel kell tüntetni. 

A „Boeing-szabályozás” során az egyes ki-
egészítők fajtájuknak megfelelően különféle 
kötelező és megkülönböztető, egyéni törzs-
könyvi számmal kell, hogy legyenek ellátva. 
Jelenlegi álláspontomból azonban jómagam 
sem tudok minden egyes részletet és különb-
séget az egyes kiegészítők esetében megkü-
lönböztetni, felsorolni. Ami azonban biztos, 
hogy a galamboknak vagy postagalambok-
nak adható kiegészítőt minden esetben egy 
egyéni jegyzékkel kell ellátni, melynek során 
az „Összetétel” címszó alatt fel van tüntetve, 
hogy az miből is áll. Ekkor a súly szerinti szá-
zalékos arányban vagy szintén a súly szerinti 
csökkenő sorrendben soroljuk fel az egyes 
összetevőket. Minden esetben hangsúlyoz-
zuk valamilyen módon az összetételi arányt, 
melyet súlyszázalékban is megadhatunk. 

Mindehhez jönnek még a galambok ese-
tében kötelező összetevők mint a nyerspro-
tein, nyersrost, nyers zsír, nyers hamu, lizin, 
methionin, kalcium, nátrium és foszfor, va-

lamint a hozzáadott egyéb melléktermékek, 
melyeket a melléktermékek állatok táplálása 
során való alkalmazhatóságáról szóló 2003. 
szeptember 22-ei 1831/2003-as rendelet sza-
bályoz. Ezen kívül az üzem engedélyszámát/
nyilvántartási számát is fel kell tüntetni, mely 
által az illetékes személy később elérhető. 

A gyógyászati termékre alapjaiban véve 
ugyanezen kritériumok érvényesek. A gyó-
gyászati termékekre vonatkozó jelenleg ér-
vényben lévő követelményeket, beleértve  
törzskönyvi számukat is a gyógyászati törvé-
nyek (AMG-Németországban) szabályozzák. 
Az alábbiak során szeretném kiemelni azon, 
a postagalambok számára adható gyógyásza-
ti termékek adatait, melyeket rendelkezésre 
kell bocsátani: 

• a gyógyászati termék megjelölését
• a termék erősségét és alkalmazhatóságát
• az egyes hatóanyagok fajtái és azok 

mennyisége, valamint a további hozzáadott 
összetevők

Összefoglalásképpen csak azt tudom aján-
lani, hogy csakis és kizárólag olyan terméke-
ket használjon, melyek megfelelő törzsköny-
vi számmal rendelkeznek. Mind a német, de 
a további európai márkás termékek esetében, 
vagyis elismert takarmánygyártó cégektől (az 
üzem engedélyszámát / nyilvántartási számát 
kötelező feltüntetni) és / vagy gyógyszeripa-
ri vállalkozások esetében feltételezném, hogy 
az ember ott a megadott „összetevőket” talál-

Kupai Béla az Ellenőrző Bizottság Elnökének bemutatkozása
63 éves vagyok, egy éve vonultam nyugdíj-

ba, így nagy örömömre ismét több időm van 
a galambjaimmal és a postagalambsporttal 
foglalkozni. Korábban a munkahelyi elfog-
laltságom nem tette lehetővé, hogy a 90-es 
években elért eredményeimet tartani tudjam, 
de a tenyésztés, versenyzés iránti szenvedé-
lyem ma is változatlan. 

1975-től vagyok tagja a szövetségnek. 
Az eltelt évek alatt - néhány év kivételével 
- mindig vállaltam egyesületi, kerületi ve-
zetői megbízást, most pedig a küldöttgyűlés 
megtisztelő jelölése és választása alapján a 
szövetség Ellenőrző Bizottságának elnöki 
tisztségét. A galambászaton túl ezeknek a 
megbízásoknak az elvállalásában az motivált 
és motivál, hogy hiszem, ha az ember valamit 
jobbá akar tenni, azért tenni, áldozni is kell.

Az Ellenőrző Bizottság feladat- és hatás-
köre az alapszabály által jól körülhatárolt, 
így a jövőt illető terveink között elsősorban 

az szerepel, hogy a működés, gazdálkodás 
továbbra is jogszerű keretek között a törvé-
nyesség betartásával történjen.

Úgy vélem a jogkövető magatartás azért 
fontos minden szinten, mert az a bizalmat erő-
síti, amíg az ellenőrzés hiánya bizalmatlansá-
got, konfliktusokat szül. A következmények 
nélküli kisebb vétségek újabbakat szülnek, 
amelyek egy idő után kezelhetetlené válnak. 
A galambsport szabályait mi magunk alkot-
tuk és alkotjuk, tartsuk is be azokat. Sokszor 
más nemzetek galambsportját tartjuk példá-
nak, merítsünk hát azok kultúrájából is.

Lehet, hogy idealista vagyok, de hiszem, 
hogy a tagság többsége sportszerű, korrekt 
versenyben akarja megméretni magát és ga-
lambjait, hogy a sportunkban örömet, szóra-
kozást keresők vannak többségben.

Azt gondolom, a szövetség Ellenőrző 
Bizottsága is sokat tehet azért, hogy a kü-
lönböző szintű egyes szervezetek is mindig 

törvényes, szabálykövető keretek között 
működjenek. A 2014. március 15-től hatá-
lyos Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény új rendelkezéseket is tartal-
maz az egyesületek működésével kapcsola-
tosan. Bevezet olyan új jogintézményeket, 
mint például az egyesület vezetőjének fele-
lőssége, a kártérítési kötelezettség kérdése, 
nyilvántartási és adatszolgáltatási feladatok 
ellátása stb. Elkerülhetetlen tehát és minden 
egyesületi vezető jól felfogott érdeke az ál-
tala vezetett szervezet működésének felül-
vizsgálata, szükség esetén a törvényességet 
biztosító keretek korrekciója.

Az Ellenőrző Bizottság ezek szellemében 
kezdi meg működését, ehhez ajánlom fel va-
lamennyi sporttársamnak a segítségemet, és 
egyúttal kérem támogató közreműködésüket. 

Kupai Béla 
Ellenőrző Bizottság elnöke
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ja. Németországban a szövetségi államok il-
letékes szervei felelősek ezen szabályok el-
lenőrzéséért. Az illetékes szervek a minden-
kori szövetségi államokban forgalomba kerü-
lő termékekért felelősek, vagyis más helyről 
származó készítményekért is. Saját tapaszta-
latomból beszélve mondhatom, hogy a né-
met hatóságok évente többször végeznek elő-
re be nem jelentett ellenőrzéseket. Ennek so-
rán különféle teszteket végeznek, valamint a 
törzskönyvi számot is ellenőrzik. A termé-
kek összetevőit laboratóriumokban teszte-
lik, és az eltérések esetén felszólítják a gyár-
tót, forgalmazót. Ezen eltérések közigazgatá-
si szabálysértést vonhatnak maguk után, me-
lyet elég komoly pénzbírsággal sújthatnak. A 
szándékos vagy ismétlődő esetek során bűn-
cselekményt állapíthatnak meg, melyért bör-
tönbüntetés szabható ki. A hatóságok maguk 
azonban csak igen szűkös lehetőségekkel bír-
nak, s ily módon ők is a fogyasztói bejelen-
tésekre vannak utalva. Az ember például ha 
egy terméket nem megfelelőnek vagy félre-
vezetőnek ítél meg, azt a helyi fogyasztóvé-
delmi felügyelőségnél formális bejelentés so-
rán jelentheti. 

Ezen kívül az is érdekelne, hogy taná-
csos-e a teljes versenyszezon alatt kiegészí-
tőket is adni? A dózist a repülések hosszá-
hoz kell igazítania az embernek? Ha igen, 
akkor mely kiegészítő termékeket érinti ez 
leginkább?

A kérdést, tehát hogy tanácsos-e az egész 
szezon alatt kiegészítőt is adni, valamint 
hogy az adagolást ahhoz mérten igazítjuk-e, 
többféleképpen közelíthetjük meg. 

Először is tisztában kell lennie az ember-
nek az adott kiegészítő táplálási céljával. 
Nemcsak emiatt fontosak a fentebb már 
említett törzskönyvi számmal kapcsolatos 
követelmények. Hanem azért is, mert ha is-
mert, hogy egy kiegészítő milyen értékeknek 
megfelelő alkotórészeket tartalmaz, az ember 
ezt tudja értékelni és aztán „megfelelően” al-
kalmazni is. 

Azon tenyésztőknek, akik minden nap gon-
dozzák postagalambjaikat, s mindennek során 
értékes és hasznos tapasztalatokat gyűjtenek, 
de többnyire a szabály szerint nem hivatásos, 
képzést végzett állatgondozók, azok számára 
szeretnék még ezen keretek között segítséget 
nyújtani. 

Előfeltételként az embernek még egyszer 
szem előtt kell tartania, hogy mit is tartalmaz 
egy kiegészítő. Egy táplálék kiegészítő is mi-
nimum két különféle egyéni komponensből 
tevődik össze. Ezek pedig fehérjét, szénhid-
rátot, zsírokat és nyers rostokat tartalmaznak 
(ezeket fel kell tüntetni). Kiegészítésképen 

pedig egyéb alkotórészek is kerülhetnek hoz-
zá. Itt mindenekelőtt a csekély mennyiségű 
létfontosságú vitaminok, melyek mint „kata-
lizátorok” szabályozó funkciót töltenek be. 
További összetevők még az ásványi anyagok 
és nyomelemek. 

A hatóanyagokat, vagyis a „katalizátoro-
kat” a versenyektől függetlenül a tápanyag-
csere folyamatosan igényli. Ez teljes mérték-
ben független a versenytávtól. Éppen ezért 
kell ezeket a hatóanyagokat folyamatosan, 
vagyis a versenyidőn kívül is a szükségletek-
nek megfelelően biztosítani. Ennek kapcsán 
szeretnék egy példával élni: az autó motor-
olaja. Teljesen mindegy hogy naponta hány 
kilométert teszek meg az autómmal, a motor-
nak mindig olajozottnak kell lennie. A cse-
kély ingadozásokat nem feltétlen vesszük 
azonnal észre, mely aztán elkerülhetetlenül 
csekélyebb teljesítményhez valamint maga-
sabb energiafelhasználáshoz vezet. 

Az energiafelhasználás kulcsszava ese-
tében a verseny távolsága jelentős szerepet 
játszik a kiegészítő tápanyag adagolása so-
rán. Ezek ugyanis mint extra energia forrá-
sok funkcionálnak, mint például egy zsírter-
mék (pl. „oregano-birkafaggyú”) esetén ta-
nácsos a tápanyag mennyiségét a távolsággal 
arányosan növelni. Ugyanis minél hosszabb 
a verseny, annál nagyobb az energiaigény is. 
És szeretném ezt még egyszer hangsúlyoz-
ni: A galambok a hosszabb versenyek esetén 
zsírt égetnek el! Problematikus lehet azon-
ban, ha egy energiaszállítót más hatóanyag-
gal is kombinálnak egy készítményen belül. 
Abban az esetben az embernek el kell kerül-
nie a túladagolást! Tiszta energiaszolgáltató-
kat mint a „mumm” vagy a már említett bir-
kafaggyút rizikó nélkül nagyobb mennyiség-
ben adhatjuk a galamboknak. 

Röviden szólva tehát a „kiegészítőket”, 
mint a vitaminokat, ásványi anyagokat és 
nyomelemeket lehetőség szerint rendszere-
sen adjunk, míg az energiaszolgáltatók meny-
nyiségét a távolság függvényében növeljük. 

Emellett a kiegészítő tápoknak létezik egy 
olyan csoportja is, mely az anyagcsere re-
generációjának és a szövetek integritásának 
megőrzése - mint például az izomzat - cél-
jából használatosak. Így teszek különbséget 
a fehérjeellátottságot illetően egy versenyt 
követően a távolság és a repülés időtartama 
függvényében. Minél hosszabb a repülési idő, 
annál több fehérjét szükséges az adott napon 
a versenyt követően adni. E tekintetben pedig 
jómagam a nagyon gyorsan és könnyen fel-
szívódó rövid láncú fehérjéket alkalmazom. 
Léteznek állati eredetű, s ezáltal nehezebben 
emészthető fehérjék, valamint fehérjeforrá-

sok, melyek magas minőségben tartalmaznak 
aminósavakat. Ezeket soha ne adja galambja-
inak az adott verseny napján, mivel a gyors 
regenerációhoz először energia szükséges, 
valamint az energiaraktárak feltöltődése. Ezt 
követi az izomzat regenerációja. 

Táplálék kiegészítők a testi megpróbálta-
tásokat követően a gyors regeneráció céljá-
ból is adhatóak. Ennek keretében a korábban 
csak gyógyászati célra használatos Catosalt 
nevezhetjük meg. A speciális táplálék kiegé-
szítők nagyon nagy segítséget jelenthetnek a 
megerőltető edzéseket, versenyeket követő 
regeneráció során. Példának okáért a Rotosal, 
mely organikus foszfort és oligoszacharidokat 
tartalmaz. De ahogyan az elektrolitok eseté-
ben, itt sem kell az ajánlott, megadott táplá-
lási mennyiséget a távolság növekedésével 
párhuzamosan emelni. 

A kiegészítők egy további csoportja az 
állatok egészségének fokozását valamint 
stabilizálását célozza meg. Azon táplálék-ki-
egészítők tartoznak ebbe a csoportba, melyek 
elsősorban gyógynövényeket, mint oreganót 
vagy egyéb gyógyhatású növényeket vala-
mint ezek kivonatait tartalmaznak. Komplett 
gyógynövénykeverékek érhetőek el a piacon. 
Ezek meghatározott kiegészítő anyagok, 
melyek az immunműködésre gyakorolnak 
hatást, mint például a béta-globulinokra, a 
mikrocellulózokra, immunoglobulinokra 
és így tovább. Jómagam az organikus bázi-
sú kiegészítőket sorolom ebbe a csoportba. 
Mindegyik szer bizonyítottan rendkívüli 
mértékben pozitív hatást fejt ki az egészségre 
és a terhelhetőségre. Ezek alkalmazhatóságát 
teljes mértékben függetlennek látom a ver-
senytávolságtól. Sokkal fontosabb a termék 
minősége és az alkalmazott nyersanyag mi-
nősége és tartalma, például az aktív éteri ola-
jok. A bevitel mennyiségét ebben az esetben 
nem kell megváltoztatni, hanem a különféle 
kiegészítők fajtáira érdemes figyelmet fordí-
tani. Egy általános táplálási javaslatot illetően 
azonban ezen a ponton szeretnék óvatosabb 
maradni. A mindennapi ivóvízben találha-
tó alkánsavak kivételével ezek mind olyan 
táplálék-kiegészítők, melyeket az embernek 
nem szabad minden nap madarainak adnia. 
Alkalmazásuk sokkal inkább a versenyeket 
követően vagy adott esetben a fizikai megter-
helést megelőzően ajánlatos. 

Remélem, hogy válaszaimmal sikerült a te-
nyésztők számára valamilyen mértékű irányt 
mutatnom a mindennapi táplálás kérdéseire 
vonatkozóan. Sikeres 2014-es szezont kívá-
nok mindenkinek! 

Ford: Nagy Nikolett
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Történetek Kaposvárról
KRAK – Lede fekete aranya (1. rész)

„A saját súlyát éri aranyban!” – írta a 
professzor. A magyar postagalambászok 
szemében valóságos ikonná vált. Olyannyi-
ra, hogy sokan, ha egy fekete postagalambot 
látnak, azonnal mondják: Leus! Achiel Leus 
dúcában persze nem csak fekete galam-
bok voltak, mégis a szín összeforrt nevével, 
mint Bricoux-éval a vörös. Az Eijerkamp 
és a Natural tenyészdúcokban külön részle-
ge volt a fekete Leus-öknek, tehát nem csak 
bennünket, magyarokat érint ez a színtársí-
tás.

Achiel Leus Belgium legjobb rövidtá-
vú versenyzőinek egyike volt. 1961-ben 
Domien Steppe-től származó galambokkal 
kezdett és már az első szezonban 13 első 
díjat nyert. Későbbi évek során kb. 11.000 
helyezést repültek madarai, köztük több 
mint 500 elsőt! Galambjai eredetileg sprin-
terek voltak, de másoknál 700 km-ig is jól 
szerepeltek.

„Az Achiel Leus galambok fantasztikus 
harciasságuk miatt nyerték el a professzor bi-
zalmát.” (Kertész Attila, 1987.) Anker 1971. 
március 21-én járt nála. A látottakat így ösz-
szegezte: „Olyan harapós, dühös állatokat 
sosem láttam még, mint Ledeben, Leusnél! 
Az embernek a szó szoros értelmében lecsípik 
a fülét. Ragyogó galambok!”

Szokásához híven, az őt leginkább érdeklő 
galambokról feljegyzéseket készített: 

„KRAK-60 (Oude Champion x Steppe 
tojó): Fakult fekete. Kis-középtestű, karcsú 
felépítésű, súlytalan. Barna szem, extra izom-
zat, energikus és főleg intelligens arc.

OUDE VECHTER (Vechter x duiven): 
Kékkovácsolt. Félszemű. 11 éves. Nagytestű 
+ toll, extra energikus arc. Nem túl gazdag 
de végig szemcsés üvegszem.

OUDE SLAPPE (Slappe x duiven): 
Kék. Nagytestű, de könnyű. Világos csőr. 
Gazdag, sárga-pirosas szem, energikus arc 
+ izomzat.

DIKKE SLAPPE (Oude Slappe x 
Goudklompje): Telivér!!! Kék. Szép (remek) 
gazdag piros szem, kis pupilla. Szuper vitali-
tás, + toll, + izomzat.

BANDIET-63 (Oude Vechter x Bl. Wittog): 
Kékkovácsolt. Szédületes mordant! + izom-
zat, + toll (príma). Súlytalan. Gazdag üveg-
szem, kicsi pupilla. Lágy izomzat, 1 cm-es 
decalage. Jó szárny, jó ujjtollak.

61-428 (Oude Slappe x Goudklompje): 30 
dekás, csupa toll! Finom fej, közép gazdag 
üvegszem, különlegesen intelligens arccal. 
Nyugodt. Hosszú szárny, decalage nincs, jó 
izomzat.

DE LOUBAS-63 (Oude Vechter x Bl. 
Wittog): Szédületes mordant! Gyilkos te-
kintetű üvegszem. + izomzat, + toll. Telje-
sen súlytalan. Nem olyan selymes a tolla, 
mint Bandiet-é, de sok tolla van. Energi-
kus arc. Szárnya, mint Bandiet-é, nagy 
decalage-val.

70-100 (Dikke Slappe x J. Steppe): Kék-
kovácsolt. Csodás izomzat!!! Súlytalan. Jó 
szárny, 0,8 cm decalage. Remek ujjtollak! 
Intelligens, okos arc! Üvegszem.”

„Láttam a cikkeket, fényképes riportokat a 
belga lapokban, hogy micsoda nagy esemény 
volt, amikor Sir Alf megjelent a Leus dúcban 
és még 3 különleges STEPPE duivent is elho-
zott. Mindenki azonnal tudni vélte, hogy ab-
ban a dúcban csupa igazgyöngynek kell len-
nie, ha egy olyan genetikus, mint ANKER AL-
FONZ 3 galambot is megfelelőnek talált.” 
(Gyulai József, 1989.)

Az importok
Leus-től először három galamb: KRAK 

71-4070231 fekh. (Krak-60 x 69-4388220), 
LOEBAS 71-4070209 kt.(Loubas-63 x 70-
4037100) és BANDIET 71-4070223 kkh. 
(Bandiet-63 x 61-4763428) érkezett, majd 
még kettő RAF és ROSIA és még később 
Pluymtól a KRAK-B, mely KRAK féltestvé-
re volt. „Származásuk többet ér, mint bármi-
lyen slágerlista. Az ősök és az oldalágiak te-
lis-tele vannak élhelyezésekkel.” (Gyulai Jó-
zsef, 1989.) 

KRAK apja több mint 80 helyezést repült és 
17 x 1. helyezett, anyjának testvére egyévesen 
5 x 1. helyezett. BANDIET apja Leus egyik 
legjobb versenyzője, anyja a 428-as 10 x 1. 
helyezett. LOEBAS testvére évesen 19 helye-
zést szállt. Ez a három import galamb egymás-
sal is szoros rokonságban volt, de ennek rész-
letezésével most nem untatom az olvasót.

„Azt gondolom, hogy az Anker atyám által 
elhozott galambok voltak a Domien Steppe 
vér koncentrátumai, külön a kedvéért úgy pá-
rosította Leus a galambokat.” (Gyulai Jó-
zsef, 1989.) Bizony! Anker ilyet is kérhe-
tett. Hogy egy belga tenyésztő a kedvéért 
így vagy úgy párosítson… Megtette ezt neki 
Leus, a De Baere testvérek, Emiel Denys és 
mások is!

Szerepük
A 70-es évek elejétől a mester tenyésztői 

munkája a KLARE utódokra épült. Az állo-
mány bázisa a KLARE és a PLASTRON cso-

port voltak. Távtűrésük javítására Stichelbaut 
(Denys) és Aarden (Ko Nipius, De Weerd 
stb.), gyorsaságuk fokozására a Janssen 
(Klak), Verstraete és Leus vért szemelte ki. 
Az ún. gyors törzsek egyedei többnyire nem 
lettek azonnal a bázishoz keresztezve. Eze-
ket egymással kombinálva még gyorsabbak 
előállítására törekedett és ezen párosítások 
sikeres egyedeit keresztezte a KLARE és a 
PLASTRON csoporthoz.

Milyenek voltak?
„Hát a KRAK az szenzációs volt! Ha 

beléptél a dúcba, arra oda kellett nézni! 
Olyan feltűnő jelenség volt, hogy azonnal 
magára vonta a figyelmet. A LOEBAS egy 
kerek, enyhén csepp alakú, picit nehéznek 
tűnő galamb, BANDIET egy nagy, ková-
csolt hím volt, jó alkattal, de a szeme nem 
tetszett. 

A három Leus közül kétségtelenül a KRAK 
volt a csúcs. Ballonos remek galamb, bár a 
BANDIET kicsit jobb versenytípust mutatott. 
KRAK utódai azonban hosszabbak voltak, 
mint ő maga, így már kézben is kimondottan 
jó versenygalambnak tűntek.” (Fábián Gyu-
la, 2013.)

„Alfi bácsi padlásán rengeteg jó galamb 
volt, számomra mégis a legemlékezetesebb a 
KRAK és a Verstraete-féle BOL, CHANTAL, 
LÜCRESSE! Ezek annyira feltűnő, különle-
ges egyéniségek voltak, hogy ha fölmentem a 
padlásra, szinte automatikusan mindig abba 
a dúcrészbe akartam menni, ahol ezek vol-
tak.” (Berkes László, 2010.)

„BANDIET nem sok sót evett meg Alfi bá-
csinál, nem sokáig volt nála. LOEBAS sajnos 
a megérkezése utáni egy-két évben összesze-
dett valami nyavalyát. Többször előfordult, 
hogy a KRAK x LOEBAS párból mindkét fi-
atal elpusztult. Átpárosítás után is LOEBAS 
alatt sok utód elpusztult. A sikertelenség oda 
vezetett, hogy LOEBAS-t kitette. A sors fin-
tora, hogy új gazdája egy remek állományt 
épített rá. Úgy látszik nála rendeződött az 
állapota.

Szerintem Alfi bácsi nem vált volna meg a 
LOEBAS-tól ha nincsenek ilyen gondok vele 
és még sokáig párban lett volna a KRAK-kal. 
Érdekes, hogy első évben nem volt probléma, 
csak a későbbiekben. Lehet, hogy a kaposfői 
dúcban (egy időben ottani ismerősénél tartot-
ta a tenyészgalambjait) szedtek össze valamit, 
mert ott tyúkok is voltak az udvaron?” (Fábi-
án Gyula, 2013.)
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Nem vagyok minden egykori adat birtoká-
ban, de teljes részletességgel rendelkezem az 
1972-73-74 évben született KRAK utódok lis-
tájával. Az első két évben LOEBAS volt a pár-
ja. 14 utód lett leválasztva, ebből 8 (Anyóca-1, 
Anyóca-2, Atom, Achiel, Áspis, Ármány, Af-
rika, Glück) a későbbiekben jó örökítőnek bi-
zonyult! Mindegyiknek lett champion vagy dí-
jas utóda. 1974-ben KRAK párja Guppi (Joep 
x Aarden-2). Megszületik az „alulról fölfelé” 
időszak egyik legjobb galambja, az 1976-ban 
országos második díjas 424 Radó! 1979-ig 
KRAK párja volt még: Chantal (Verstraete), 
Fakirske (Rijckaert), Meesterke (Rijckaert), 
Szellőcske (Kotymán Symons).

A legnagyobbnak is KRAK tetszett 
legjobban!

Anker szakmai tudása és az általa impor-
tált rendkívüli genetikai értékek következté-
ben Kaposvár zarándokhellyé vált. Lehetet-
len felsorolni hány kis- és nagytenyésztő for-
dult meg 1962-től 1979-ig a kaposvári dúc-
ban. Jozef Hanák, Jef Symons, Steven van 
Breemen, Gerard van der Pluym… Szinte be-
leszédül az ember! 1979 őszén, Anker tragi-
kus halála miatt maradt el a milliárdos Hans 
Eijerkamp látogatása!

A szakmai csúcs, minden bizonnyal Piet de 
Weerd megjelenése volt. Anker számára nem 
létezett Piet-nél nagyobb szaktekintély. Ő 
volt akitől a legtöbbet tanulta. Piet de Weerd-
et az északi sarktól a déli sarkig a világ ösz-
szes postagalambásza ismerte és ismeri. Pá-
ratlanul értékes szakírói munkájáról Anker 
így vélekedett: „Piet de Weerd külön világ. Ő 
mer újat mondani!” Gyakorlati tanácsai máig 
tartó sikereket eredményeztek. Az a dúc, aho-
vá Piet de Weerd betette a lábát, azonnal az 
élre került. „Rövidesen napi 1000 dollárt 
fizettek neki egy-egy dúc megszűrésére.” De 
Kaposvárra barátként érkezett.

Azt hiszem, ez az esemény történelmi je-
lentőségű. Kaposvárnak és Magyarországnak 
is! Az egyszeri és megismételhetetlen kate-
góriába tartozik.

„Nagy öröm közvetlenül levelezni Ön-
nel!” – írta 1976. január 3-án kelt levelében 
Anker. A világszerte ismert és elismert Piet 
március 28.-án Kaposvárra érkezett! A 80-as 
évek elején megjelent könyvében Piet így írt 
Ankerról: „Jártam Budapesten és Kaposvá-
ron. Soha életemben nem volt más, aki job-
ban lenyűgözött volna a tudásával és szakér-
telmével, mint Ő.” Ezt írta az a Piet de Weerd, 
akit a világ nagy része ma is az egyik legje-
lentősebb postagalamb-szakértőnek tart!

De térjünk vissza 1976 tavaszára, amikor 
is március 28. és április 03. között a szakmai 
eszmecserék mellett, egyedenként vélemé-
nyezte a teljes Anker állományt. A Mester 

tudott vendégének újat is mutatni! Piet el 
volt ragadtatva: „A sok kiválóság között is 
toronymagasan kiemelkedik a PLASTRON 
és a KRAK!” – mondta. Annyira a hatásuk 
alá került, hogy az őt kísérő Geraard van der 
Pluym-nak tett egy javaslatot. Érdekes dolog 
történt: „Geraard Roosendaalban versenyez, 
ahol 400 tenyésztő van. Piet párosít neki, 
Pluym pedig mesterien versenyez. 1977-ben 
megnyerte pl. az Orleans fiatalok nemzeti 
versenyét KRAK-om testvéréből tenyésztett fi-
atallal, melynek anyja Aarden volt Tepas-tól. 
A tojót Piet szerezte Geraard-nak, az „arany 
Aarden tenyészpár”-ból, melynek egyik lá-
nya Dafje St. Vincent nemzeti első 11.313, a 
Kleintje nevű pedig Daxból első 3287 közül. 
KRAK és testvére Leus galambok. Ezeket ná-
lam fedezte fel Piet. Amint hazament azonnal 
elmentek Leus-höz és megvették KRAK-om 
anyját, testvérét. Az ábra mutatja, hogy si-
keres volt az út. Pluym aztán még abban az 
évben, amikor itt voltak (1976), visszaóva-
kodott hozzám és a barátság tulajdonképpen 
innen ered. Azért jött, hogy kölcsönkérje Piet 
által legjobbnak ítélt két tenyészgalambomat. 
PLASTRON-t és KRAK-ot. Odaadtam egy 
esztendőre, 1978-ra. Örültem neki, hogy így 
tettem. PLASTRON első két fia 1978 Orleans 
580 km-ig fiatalon 5 út 5 helyezés, illetve 6 út 
4 élhelyezést repült. KRAK első fia meg egye-
nesen második Orleans-ból 2000 galamb kö-
zött. Mindkettőt Aardennel tették össze. Gon-
dolom érthető az örömöm.” (Anker, 1978.)

KRAK, ahogyan én látom
Mondhatjuk-e, hogy KRAK beváltotta a 

hozzá fűzött reményeket? Igen. Feltétlenül! 
Emlékeztetni szeretném az Olvasót, hogy ő 

és társai nem főszereplőnek lettek meghív-
va a kaposvári „társulatba”, hanem EGY bi-
zonyos szerep kedvéért! Egyszerű iparosként 
érkeztek a galamb-arisztokratáktól hemzsegő 
társaságba. „A gyorsaságot úgy adagoljuk ál-
lományunkba, mint levesbe a sót. A gyorsa-
ság nem minden, de ez adja meg a főzet ízét, 
savát-borsát.” – mondta Anker. Ez volt az 
ő szerepük! BANDIET viszonylagos kegy-
vesztettsége és LOEBAS kényszerű kiikta-
tása után KRAK egymaga szolgáltatta mind-
azt, amit eredetileg három galambnak kellett 
volna.

Azt hiszem, nem járok távol az igazságtól, 
ha kijelentem: az Anker Alfonz által tenyész-
tett galambok igazi kvalitásukat gyakran a 
társ, Kottek Károly budapesti dúcában mutat-
ták meg. Fokozottan igaz ez a 70-es évek első 
felére, amikor a kaposvári dúc versenyered-
mények tekintetében mélyponton volt. Ennek 
okai most mellékesek, de ekkor is ontotta az 
értékes, nagyteljesítményű galambokat. Ka-
posváron látta meg a napvilágot a 71-448 
Kincsem kkt., mely a Kottek dúcba kerülve 
egyévesen 11 úton 10 helyezést és 5436 díj-
kilométert szállt, ami páratlan teljesítmény, 
országos rekord volt! A Jules Rijckaerttól 
származó Groote-III x Mieroogske (Desmet-
Matthijs vér) pártól született. Vagy egy má-
sik: „A kaposvári születésű 445-ös Kottek 
barátomnál 9 út 9 helyezéssel nyeri a kerü-
leti bajnokságot.” (Anker, 1977.) A Leus-
vérrel történő keresztezések is Kotteknál 
mutatták meg először, mit is tudnak valójá-
ban! 73-1810 kh. 1975-ben 1892 galambból 
ker. 2. A következő évben a B-II. kerület 3. 
championja. 73-526 kkt. két évesen 6 út 6 
élhelyezés! KRAK unokák...

Achiel Leus
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Közvetlen utódai többnyire a tenyésztés-
ben kaptak szerepet és ott jeleskedtek, nem 
a versenykosárban. Bár a remek Krak-lányt, 
a szinte mindig 10%-ban érkező, országos 2. 
helyezett Radót ne felejtsük! „Nálam e pil-
lanatban két igazán klasszisnak nevezhető 
galamb repül, 424/74 Radó kt. és a 443/74 
Bumbi kh. Ezek annyi élhelyezésre képesek, 
ahányszor kosárba mennek!” – írta Anker 
1977-ben. 

Bumbi egy külön szám! 14.723 díjkilomé-
ter, kétszeres kerületi champion a nagy Dél-
kerületben, 2 x ker.1. helyezett, 2269 és 4602 
galamb közül! A Délkerület által 1980-ban 
Anker Alfonz emlékére alapított vándordíj 
első nyertese! KRAK unoka… 

A tesztpárosítások során kiderült, a KRAK 
utódok szinte mindegyik törzshöz úgy pasz-
szoltak, mint vaj a kenyérre. Legyen az 
Desmet-Matthijs, De Baere, Aarden, Janssen, 
Verstraete vagy Symons. Ez utóbbival kap-
csolatban megjegyezném, hogy a közhiede-
lemmel ellentétben a mester – bár tenyész-
tői pályafutásának második felében kétségte-
lenül erőteljesen leépítette – soha nem mel-
lőzte teljesen a Symons galambokat. Sőt! Ha-
lála előtt két évvel, Kotymán Imre Symons 
szuperpárjából (690 x 443) is hozott. 

Nos, amikor Afrika (Krak lánya) pár-
ba került a 60-as évek Symons-sztárjával 
Slézingerrel, a párosítás rögtön két remek 
galambot eredményezett: Seregélyt és Sáf-
rányt! Ők is KRAK unokák… Seregélynek 
ilyen sorozata volt: 2427 galamb 1., 2605 
galamb 15., 2591 galamb 30., 2269 galamb 
32., 3077 galamb 31., 2564 galamb 50., 3329 
galamb 60., 4244 galamb 62. és így tovább. 
Hát nem óriási?! 

Hozzátartozik a történethez, hogy ezzel oly 
mértékben felhívta magára a figyelmet, hogy 
egy versenyre szállítás során (egy Duna parti 
városban) kilopták a kosárból! Szerencsére a 
nyomára akadtak és visszakerült gazdájához.

Aztán ott van a 3296 galamb közül kerü-
leti 2. helyezett 2011 Gubacs kkcst. Szintén 
KRAK unoka…

KRAK-nak voltak rövidebb-hosszabb ide-
ig tartó vendégszereplései más dúcokban 
is (1975-ben Budapesten Kajári Jánosnál, 
1978-ban Hollandiában Pluymnál). Amikor 
Anker az ún. „alulról fölfelé” időszakban is-
mét kezdett visszakapaszkodni a verseny-
listák élére, az egyre nagyobb teljesítményű 
versenygarnitúra 50%-ában volt Leus (első-
sorban KRAK) vér. Akklimatizáció? A mes-
ter úgy gondolta, van jelentősége: „Az ilyen 
messziről behozott galambok fiai rendkívül 
könnyen vesznek, hiába jók egyébként.” Egy 
másik, komoly eredményekkel bíró, sok im-
port galamb birtokosát is idézem: „Tapaszta-
latom szerint jó kézben lévő tenyésztés során, 
hazai környezetben született kiváló külföldi 

galamboktól származó (gyerek, unoka, déd-
unoka) tenyészegyedek jobbak, mint az ere-
deti külföldi galambok. Ezeknek - a már ha-
zai tenyészeknek - az utódai általában jobb 
versenyzők. Ha most kezdenék galambászni, 
biztos, hogy ehhez nyúlnék.” (Guzmics Ti-
bor, 1999.)

Talán még fokozottabban igaz volt ez 35-
40 évvel ezelőtt, amikor Magyarországon 
még nem állt rendelkezésre a napjainkban 
már könnyen beszerezhető takarmány-kiegé-
szítők, vitaminok és egyebek széles tárháza.

Példák KRAK utódok tenyész- és verseny-
eredményeire más dúcokban: 5050-80-7684 
fekh. (Krak x Anyóca-3, tehát apa-lánya pá-
rosítás) már Anker György tenyésztése, a bu-
dapesti Horváth Károlynál remekelt, ahol egy 
évig volt kölcsönbe. Egy év alatt öt tojótól 11 
utóda lett, melyből 9 – zömében fekete – ke-
rült tenyésztésbe és ott jobbnál jobb utódokat 
adtak! (Szili Péter, 1991.) A Schaerlaeckens 
tojóval párosítva költötte a Lisztes szüleit. 
1241-84-5727 fekh. Lisztes, két év alatt 18 
versenyen 17-szer az első 5 galamb között 
végzett, majd Japánba került, ahol egy gye-
reke országos 1. díjat nyert! 

Gyerkó Tibor híres állományalapító-
ja a 2564-es, 50%-ban Krak x Loebas vér. 
A dombóvári Kuti Lajos egyik legjobb 
tenyészgalambja a Krak x Fakirske pártól 
született. A kaposvári Sümegi József által te-
nyésztett 5051-87-7102 fekh. (apja Fernandó 
x Anyóca-3)  a szintén kaposvári Horváth 
Józsefnél 1989-ben Aachen maraton verse-
nyen országos 3. helyezett. A ceglédi Molnár 
Károly is kapott Sümegi Józseftől egy fekete 
tojót az Anyóca 3-ból, lánya 4021-86-8283 
fekcst. három évesen Szolnok és környéke 
versenykerületben általános champion 1., 
középtáv champion 2.! Az Anyóca-3 (Krak 
x Chantal) egy remek galamb volt! Szili Pé-
ter induló állományának egyik meghatározó 
tenyészhímje is az ő gyereke volt, az Anker 
György által tenyésztett 5051-81-9525 fekh. 
(Csapos Aarden x Anyóca-3). Szauervein 
József maraton-bajnok állományismerteté-
seinél egész tablót látni feketékből, melyek 
eredete – a megjelent anyagok alapján - 
KRAK-ra vezethető vissza. Miskolci bará-
tom, Halász Róbert mesélte: „A 90-es évek 
elején az azóta sajnos elhunyt újszászi Mol-
nár Illéstől kaptam egy fekete tojót, rokon-
tenyésztett Krak-71 unokát. Nem igazán jó 
alkatú, de nagyon intelligens madárka volt, 
amilyen minden galambász álma. Desmet-
Matthijs származású hímekkel párosítottuk 
és minden távon kerületi champion és díjas 
galambokat adott! Pechemre későn kaptam 
észbe és amikor egy 11 helyezéses fiával 
tettem párba a rögzítés végett, már túl öreg 
volt, nem tojt.” Persze, biztosan más példá-
kat is lehetne említeni.

Úgy gondolom KRAK, ez a remek feke-
te hím méltán szerzett hírnevet, hiszen kü-
lönböző párosításokból származó, első- és 
második generációs leszármazottai között is 
jó verseny- és tenyészgalambok voltak. Te-
kintélyes mezőnyöket maguk mögött hagy-
va versenyeket nyertek, championok lettek, 
eredményes állományokat alapítottak.

Nem eladó, semmi pénzért!
Betegsége miatt a professzor 1979-ben 

jelentősen csökkenteni akarta állománylét-
számát. Postagalambsport, 1979. szeptem-
ber: „Egészségem további romlása kény-
szerít, hogy a jövőben az eddigi állomá-
nyomnak csak harmadát tarthassam to-
vább. Rendkívül nehéz elhatározás szá-
momra a hihetetlen fáradsággal meg-
szerzett tenyészmadaraim 90 százaléká-
tól megválnom. Így 200-800 km-re alkal-
mas DESMET-MATTHIJS (DE BAERE), 
500-1000 km-re való AARDEN, vala-
mint a rendkívüli gyorsaságot reprezentá-
ló VERSTRAETE és JANSSEN törzsekből 
adódik lehetőség néhány madarat megsze-
rezni. Ezek bármivel jól keresztezhetők.

Világsztár rangú közvetlen származásuk 
nem szavakon, hanem írásos dokumentu-
mokon alapszik. Áruk a tényleges értéküket 
nem közelíti majd meg, de így sem kevés. 
Meggyőződésem, hogy a következő 15 évre 
e madarak különösen nagy javító hatáshoz 
jutnak a hazai tenyészetek minőségalakulá-
sában, hiszen ezeket egyenként bárhol a vi-
lágon szívesen fogadnák mindazok, akik kiis-
merik magukat a világ elitgalambjai között. 
Velük együtt bizonyos számú utód kiadására 
is sor kerül. Anker Alfonz Kaposvár, Hámán 
Kató u. 21”

A tenyészállományt szinte kizárólag erede-
ti import galambok alkották, melyek mind a 
világ akkori legjobb galambjainak (többnyi-
re közvetlen) utódai voltak. Számtalan át-
húzott, átsatírozott jegyzet igazolja, hogy a 
professzor 1979 őszén nehéz döntések előtt 
állt. A hirdetés szövegében figyelemre mél-
tó, hogy a Leus (KRAK) utódokat nem kí-
nálja. Persze, hiszen KRAK azon kevesek 
egyike, mely maradni fog, sőt… Kiemelt je-
lentőségű tenyészhím! „A lényeges hímek: 
Plastron-71, Krak-71, Piros, Kán, Groote-3, 
Klapper, Krak-B  x TePas. A lényeges tojók: 
Anyóca-3, Krak-B  x TePas, Krak x Szellőcs-
ke, Szellőcske, Fakirske, Davidske.” (Anker 
A. jegyzete, 1979 szeptember)

Anker november 1-én meghalt, a galam-
bok kiadása félbeszakadt.

Ferenczi Igor
K01 Kaposvár



2014. június 7

Több mint 50 éve él a galambok bűvöletében 

Nyitrai Ferenc (Tiszakécske)  
a Magyar Postagalambsport legújabb örökös bajnoka

A Magyar Postagalambsport Szövetség 
2014. évi tisztújító közgyűlése keretében 
kapta meg a Tiszakécskén élő Nyitrai Ferenc 
„A Magyar Postagalambsport Örökös bajno-
ka” címet, akivel a címátvételét követően ott-
honában beszélgettünk.

Névjegy: 
Nyitrai Ferenc (1948)
vállalkozó
nős
négy felnőtt gyermeke van
5x-ös rövidtávú kerületi bajnok
több hazai nemzetközi teszttelepi verseny 

győztese
 
– Hogyan fogadta a hírt?
– Természetesen örömmel, de az is átfutott 

az agyamon, hogy te jó isten már így eltelt az 
idő! – mit tagadjam betöltöttem a 66. életéve-
met. Megtiszteltetés az örökös bajnokok csa-
ládjába tartozni, de felelősség is, hisz nekünk 
kell az utódoknak példát mutatni, hogy ebben 
a csodálatos szép sportban érdemes áldozatot 
vállalni, a közösségért dolgozni.

– Hogyan kezdődött a galambokkal való 
kapcsolata?

– Családi örökség, talán 8 éves lehettem, 
amikor első postagalambjaim megkaptam 
édesapámtól, aki kiskoromtól kezdve belém 
oltotta a galambok iránti érdeklődést – neki 
kiskunfélegyházi keringői voltak, és én mint 
kisgyerek ott lábatlankodtam körülötte, a 
dúcban az udvaron. Megszerettem a galam-
bokat és ez egész életemen át végigkísért.

– Hogyan váltott keringőkről postaga-
lambokra?

– Valójában engem a postagalambok érde-
keltek és első postagalambjaim a nagy előd-
től Horváth Jánostól kaptam, majd az orszá-
gosan is ismerté vált olimpiai bajnok Újházy 
Pétertől érkeztek galambok, de az igazi lö-
kést az Anker Alfonzzal történt találkozás je-
lentette postagalambász pályafutásomban. A 
budapesti középiskolás évek után kerültem le 
Kaposvárra és a 60-as években ismerkedtem 
meg a galambász királlyal Anker Alfonzzal, 
akitől 20 db galamb került dúcomba és ezek 
a galambok lettek az első állományom alap-
jai, amihez jött még néhány Fábry galamb Dr. 
Teremi Gábortól.

– Mikor jöttek az első sikerek?
– Kisebb nagyobb eredményem már a kez-

detekben is volt, de valójában én a Jahnssen 
galamboknak köszönhetem kerületi, egyesü-
leti tiszttelepi sikereim. A 80-as évek végén 
hoztam be az első Jahnssen galambokat, ösz-
szesen 25 db került Arendokból hozzám és 
örökre felejthetetlen emlék marad a Jahnssen 
testvérekkel való többszöri találkozásom. Ter-
mészetesen elkell mondani, hogy nem mind a 
25 Jahnssen galamb adott kiváló utódot, 8-9-
nek lett eredményesen szereplő utóda, de iga-
zi sikereket az unokák hozták, természetesen 
próbáltam én is tiszta Jahnssen vérvonalúakat 
is versenyeztetni, de a sokból kevés jó lett, ke-
resztezésből és mint említettem az unokákból 
születtek, és születnek kiváló verseny galam-
bok. A tisztavérű egyedek tenyésztésben több 
dúcban hoztak eredményes utódokat említhe-
tem itt a hódmezővásárhelyi Sós Bálintot, de 
sorolhatnám a neveket.

– Mai állománya mekkora létszámú?
– Törzsállomány 33 pár, versenyzői lét-

szám 80 db-os és évente 100 – 120 fiatalt 
gyűrűzünk fel, ebből 20-30 db kerül verseny-
dúcba a szezon végén. Ma már visszafogot-
tabb vagyok, hisz volt olyan időszak is ami-
kor 5-600 db-os volt az állományi létszá-
mom, de rá kellett jönnöm, hogy ennyi ga-
lambot nem lehet versenyeztetni, megfigyel-
ni – vallom, hogy 40-50 db-os versenyzői lét-
szám lenne az, ami még áttekinthető és meg-
felelően fel lehet készíteni.

– A Nyitrai dúc rövidtávú specialista?
– Talán ez túlzás, de tény, hogy főleg a rö-

vidtávra koncentráltam, hisz a vállalkozá-
som nem tette lehetővé, hogy egész nap a ga-
lambokat lessem egy-egy versenyről, a rövid 
utak délelőtt 9-10 órára általában befejeződ-
nek és utána irány a határ, hisz a földeken a 
nyári betakarítási időszakban van teendő.

– A Nyitrai név ismert lett az elmúlt 
évtizedek alatt itthon és külföldön, sőt 
„Jahnssen királyként” emlegetik.

– Valóban, és ez utóbbi megtisztelte-
tés, mert azt jelenti, hogy a tőlem származó 
Jahnssen galambok más dúcokban is sikere-
sek. Sokat és sokszor jártam külföldön, neves 
postagalambászoknál és sok ismerősre talál-
tam. 

– Négy felnőtt gyermeke közül ki foly-
tatja?

– Évek óta felnőtt állatorvos lányommal, 
Gabikával közös néven versenyzünk, ő az 
állategészségügy főfelelőse a dúcban, hogy 
önállóan folytatja-e ez nagy kérdés, a többi-
ek apa hobbijának tartják a postagalambspor-
tot – Anikó lányom Amerikában él belsőépí-
tész, Tamás közgazdászként a vállalkozásban 
a társam, legkisebb fiam Ferenc humán orvos 
Szegeden.

– Ön minden elért - milyen tervei van-
nak?

– Azt hogy mindent elértem az azért túlzás, 
de vallom, hogy talán azon kevesek közé tar-
tozom, aki azt csinálhatta, amihez ért és ami 
érdekelte. Mindenekelőtt az egészség a leglé-
nyegesebb kérdés, ha az van, akkor van terv, 
van kedv a jövőt formálni a vállalkozásban is 
és a postagalambsportban is.

 baraa-press sport
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1. Nyolcad döntő
49. mérkőzés

2014. június 28. 
13:00 (18:00) Belo Horizonte

A-csoport  B-csoport
győztese  másodikja

2. Nyolcad döntő
50. mérkőzés

2014. június 28. 
17:00 (22:00) Rio de Janeiro

C-csoport  D-csoport
győztese másodikja

3. Nyolcad döntő
51. mérkőzés

2014. június 29. 
13:00 (18:00) Fortaleza 

B-csoport  A-csoport
győztese másodikja

4. Nyolcad döntő
52. mérkőzés

2014. június 29. 
17:00 (22:00) Recife

D-csoport  C-csoport
győztese  másodikja

„A” csoport
Brazília Horvátország
Mexikó Kamerun

2014. június 12. 
17:00 (22:00) São Paulo

Brazília  Horvátország

2014. június 13. 
13:00 (18:00) Natal

Mexikó  Kamerun

2014. június 17. 
16:00 (21:00) Fortaleza

Brazília  Mexikó

2014. június 18. 
18:00 (00:00) Manaus

Kamerun  Horvátország

2014. június 23. 
17:00 (22:00) Brazíliaváros

Kamerun   Brazília

2014. június 23. 
17:00 (22:00) Recife

Horvátország   Mexikó

„B” csoport
Spanyolország Hollandia
Chile Ausztrália

2014. június 13. 
16:00 (21:00) Salvador 

Spanyolország   Hollandia

2014. június 13. 
18:00 (0:00) Cuiabá

Chile   Ausztrália

2014. június 18. 
13:00 (18:00) Porto Alegre

Ausztrália   Hollandia

2014. június 18. 
16:00 (21:00) Rio de Janeiro

Spanyolország   Chile

2014. június 23. 
13:00 (18:00) Curitiba

Ausztrália   Spanyolország

2014. június 23. 
13:00 (18:00) São Paulo

Hollandia   Chile

„C” csoport
Kolumbia Görögország
Elefántcsontpart Japán

2014. június 14. 
13:00 (18:00) Belo Horizonte

Kolumbia   Görögország

2014. június 14. 
22:00 (3:00) Recife

Elefántcsontpart   Japán

2014. június 19. 
13:00 (18:00) Brazíliaváros

Kolumbia   Elefántcsontpart

2014. június 19. 
19:00 (0:00) Natal

Japán   Görögország

2014. június 24. 
16:00 (22:00) Cuiabá

Japán   Kolumbia

2014. június 24. 
17:00 (22:00) Fortaleza

Görögország   Elefántcsontpart

„D” csoport
Uruguay Costa Rica
Anglia Olaszország

2014. június 14. 
16:00 (21:00) Fortaleza

Uruguay   Costa Rica

2014. június 14. 
18:00 (0:00) Manaus

Anglia   Olaszország

2014. június 19. 
16:00 (21:00) São Paulo

Uruguay   Anglia

2014. június 20. 
13:00 (18:00) Recife

Olaszország   Costa Rica

2014. június 24. 
13:00 (18:00) Natal

Olaszország   Uruguay

2014. június 24. 
13:00 (18:00) Belo Horizonte

Costa Rica   Anglia

Világbajnokság 2014

2. Negyed döntő
57. mérkőzés

2014. július 4. 17:00 (22:00)
Fortaleza 

49. mérkőzés  50. mérkőzés
győztese  győztese

4. Negyed döntő
59. mérkőzés

2014. július 5. 17:00 (22:00)
Salvador

51. mérkőzés  52. mérkőzés
győztese  győztese

1. Elődöntő
61. mérkőzés

2014. július 8. 17:00 (22:00)
Belo Horizonte

57. mérkőzés  58. mérkőzés
győztese  győztese

Döntő
64. mérkőzés

2014. július 13. 
16:00 (21:00) Rio de Janeiro 

61. mérkőzés  62. mérkőzés
győztese  győztese
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5. Nyolcad döntő
53. mérkőzés

2014. június 30. 
13:00 (18:00) Brazíliaváros 

E-csoport  F-csoport
győztese  másodikja

6. Nyolcad döntő
54. mérkőzés

2014. június 30. 
17:00 (22:00) Porto Alegre

G-csoport  H-csoport
győztese másodikja

7. Nyolcad döntő
55. mérkőzés

2014. július 1. 
13:00 (18:00) São Paulo

F-csoport  E-csoport
győztese  másodikja

8. Nyolcad döntő
56. mérkőzés

2014. július 1. 
17:00 (22:00) Salvador

H-csoport  G-csoport
győztese másodikja

„E” csoport
Svájc Ecuador
Franciaország Honduras

2014. június 15. 
13:00 (18:00) Brazíliaváros

Svájc   Ecuador

2014. június 15. 
16:00 (21:00) Porto Alegre

Franciaország   Honduras

2014. június 20. 
16:00 (21:00) Salvador

Svájc   Franciaország

2014. június 20. 
19:00 (0:00) Curitiba

Honduras   Ecuador

2014. június 25. 
16:00 (22:00) Manaus

Honduras   Svájc

2014. június 25. 
17:00 (22:00) Rio de Janeiro

Ecuador   Franciaország

„F” csoport
Argentína Bosznia Hercegovina
Irán Nigéria

2014. június 15. 
19:00 (0:00) Rio de Janeiro

Argentína  Bosznia-Hercegovina

2014. június 16. 
16:00 (21:00) Curitiba

Irán   Nigéria

2014. június 21. 
13:00 (18:00) Belo Horizonte

Argentína   Irán

2014. június 21. 
18:00 (0:00) Cuiabá

Nigéria   Bosznia-Hercegovina

2014. június 25. 
13:00 (18:00) Porto Alegre

Nigéria   Argentína

2014. június 25. 
13:00 (18:00) Salvador

Bosznia-Hercegovina   Irán

„G” csoport
Németország Portugália
Ghána Egyesült államok

2014. június 16. 
13:00 (18:00) Salvador

Németország   Portugália

2014. június 16. 
19:00 (0:00) Natal

Ghána   Egyesült Államok

2014. június 21. 
16:00 (21:00) Fortaleza

Németország   Ghána

2014. június 22. 
18:00 (0:00) Manaus

Egyesült Államok   Portugália

2014. június 26. 
13:00 (18:00) Recife

Egyesült Államok   Németország

2014. június 26. 
13:00 (18:00) Brazíliaváros

Portugália   Ghána

„H” csoport”
Belgium Algéria
Oroszország Dél-Korea

2014. június 17. 
13:00 (18:00) Belo Horizonte

Belgium   Algéria

2014. június 17. 
18:00 (0:00) Cuiabá

Oroszország   Dél-Korea

2014. június 22. 
13:00 (18:00) Rio de Janeiro

Belgium   Oroszország

2014. június 22. 
16:00 (21:00) Porto Alegre

Dél-Korea   Algéria

2014. június 26. 
17:00 (22:00) São Paulo

Dél-Korea   Belgium

2014. június 26. 
17:00 (22:00) Curitiba

Algéria   Oroszország

Világbajnokság 2014

Bronzmérkőzés
63. mérkőzés

2014. július 12. 
17:00 (22:00) Brazíliaváros

61. mérkőzés 62. mérkőzés
vesztese  vesztese

1. Negyed döntő
58. mérkőzés

2014. július 4. 13:00 (18:00)
Rio de Janeiro 

53. mérkőzés  54. mérkőzés
győztese  győztese

3. Negyed döntő
60. mérkőzés

2014. július 5. 13:00 (18:00)
Brazíliaváros 

55. mérkőzés  56. mérkőzés
győztese  győztese

1. Elődöntő
62. mérkőzés

2014. július 9. 17:00 (22:00)
São Paulo 

59. mérkőzés  60. mérkőzés
győztese  győztese
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A galambok és az időjárás (1. rész)
Dr. G. Schietecat, az Uccle-i Belga Királyi Meteorológiai Intézet 

klimatológiai osztályának vezetője megvizsgált számos 1987-ben és 
1988-ban rendezett galambversenyt.

Egyebek között 1988-ban áttanulmányozott 2106 jelentést, ame-
lyek kilenc belga tartományban rendezett gyorsasági, középtávú és 
hosszú távú versenyek lefolyásáról szóltak:

601 fiatal galamb 46 versenynapból áltó versenyét
410 éves galamb 38 versenynapból álló versenyét
1005 felnőtt galamb 55 versenynapból álló versenyét.
A versenyek menetét összevetette az ugyanazon időben készült me-

teorológiai és geofizikai megfigyelésekkel. Dr. Schietecat kutatásának 

eredményeit tudományos kritériumok szerint fektette le. Miután ala-
posan áttanulmányoztuk dr. Schietecat vizsgálatait, 15 kérdést tettünk 
fel neki. Ezek a kérdések és a rájuk adott válaszok találhatók a követ-
kező cikkben, melyet két egymást követő számunkban folytatásban 
közlünk.

Meg vagyunk győződve arról, hogy úgy a galambversenyek szerve-
zői, mint maguk a rajongók számára rendkívül értékes lesz ez a cikk. 
Segíteni fog abban is, hogy jobban megértsék, hogyan képesek a ga-
lambok megtalálni galambdúcaikat, miután 100 mérföldekkel távo-
labb szabadon engedték őket.

A szerkesztő

1988. május 28. és július 31. közötti
3 napos előrejelzések alapján készült kísérleti galamb időjárási modell, mely a repülési feltételekre 

vonatkozik.

– Mely paramétereknek van (általános 
befolyásoló hatása a galambversenyek le-
folyására?

– A nap, az élet forrása a földön, közpon-
ti szerepet játszik a meteorológiai illetve geo-
fizikai jelenségek is tőle függenek. A napnak 
az égbolton elfoglalt helye éppoly jelentős a 

galambok, mint az emberek számára. Sőt mi 
több, a galambok rendkívül jól tájékozódnak 
a nap segítségével. Ezt nevezzük napirány-
tűnek, vagy néha belső biológiai órának is. 
A galambokban meglévő ezen iránymegta-
láló képesség létezését első alkalommal G. 
Kramer fejtette ki világosan 1957-ben. A 

naptevékenység szintén meghatározó ténye-
ző, ha csak közvetett is, a galambversenyek 
lefolyásában. A föld mágneses mezejének ál-
lapotát a nap aktivitása befolyásolja. 

Ez az oka annak, hogy megnövekvő nap-
tevékenység idején ezen mező magasabb 
szintű zavartsága nagymértékben csökkenti 
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a galambok tájékozódási képességét. A ga-
lambok geomagnetikus iránytűje kevésbé 
jól működik, és a szó szoros értelmében és 
jelképesen is „elveszítik az irányt”. Ezt a je-
lenséget C. Walcott és J. L. Gould kísérletileg 
igazolta 1979-ben. A meteorológiai jelensé-
gek két csoportba oszthatók. Az első csoport-
ba tartoznak a nap égbolton elfoglalt helyére 
vonatkozó megfigyelések vagy becslések, 
vagyis az, hogy milyen vastag a felhőréteg 
és milyenek a látási viszonyok. A második 
csoportot azok a meteorológiai tényezők al-
kotják, amelyek az általános légmozgásokkal 
vannak szoros kapcsolatban. Eme felosztás 
nagyon lényeges eredménnyel járt. Ennek 
segítségével sikerült meghatározni a galam-
bok szempontjából jellegzetes időjárási vi-
szonyokat.

Többek között ebből volt megállapítható 
az, hogy az abnormális és katasztrofális ver-
senyek a galambok iránymegtaláló és tájéko-
zódási képességeinek zavarából, s nem pedig 
- mint ahogy azt eddig hinni vélték - a kedve-
zőtlen időjárási viszonyok miatt adódtak. To-
vábbá a föld mágneses mezejének állapotától 
függően a fiatal galamboknál és az idős(ebb) 
galamboknál eltérő viselkedési módok vol-
tak megfigyelhetők, amely egyrészről a látási 
viszonyok milyenségével és a felhőtakaró 
mértékével, másrészről pedig a légtömegek 
elhelyezkedésével vannak kapcsolatban.

- Milyen tájékozódási pontokat használ-
nak a galambok az iránymegtalálásnál?

– Ismeretes, hogy a galambok nappal a nap, 
éjszaka pedig a csillagok állása szerint tájé-
kozódnak - természetesen jó látási viszonyok 
esetén, amikor vékony felhőtakaró van csak 
az égen. Tájékozódásukban a föld mágneses 
mezejének tulajdonságalt is felhasználják. 
Azonban a galamboknak a memóriájuk is jó, 
így repülésük során ismert tájékozódási pon-
tok még nagyobb biztonságot nyújtanak szá-
mukra. Hasonlóképpen nagymértékben se-
gítségükre szolgálnak bizonyos környékeken 
lévő jellegzetes szagok is. Mindezen felül na-
gyon fejlett hallóérzékük van és majdnem tel-
jes panoráma látásuk. Mindezen érzékek akár 
külön-külön, akár együttes használata biz-
tosítja a galambok számára, hogy egy, a ga-
lambdúcukba visszavezető speciális irány-
megtaláló-rendszert használjanak, amelyet 
azonban még mindig nem eléggé ismerünk. 

Mindazonáltal mostanra már mégsem 
fedi ezt a kérdést teljes homály. Ebből kifo-
lyólag feltételezhetjük, hogy ezen lehetsé-
ges rendszerek között van egy bizonyos hi-
erarchia, és ebben a nap elhelyezkedése és a 
geomagnetikus mezők állapota bír a legna-
gyobb jelentőséggel. Hangsúlyoznom kell 
azonban, hogy sohasem volt szándékomban 
kimerítő magyarázatát nyújtani annak, mi-
lyen módon találja meg a galamb a dúcába 
visszavezető utat. Csak a versenyekkel kap-
csolatos légköri tényezők vizsgálatára szorít-
koztam.

– Milyen kapcsolat van a látási viszo-
nyok és a galambversenyek lefolyása kö-
zött? Mi a föld mágnesességének szerepe?

– Legelőször is egy dolgot kell világo-
san leszögezni. Nincs közvetlen egyértelmű 
kapcsolat aközött, ahogyan egy verseny le-
zajlik és bármely meteorológiai vagy geo-
fizikai tényező között. Arról nem is szólva, 
hogy ha lenne, azt már bármelyik galambász 
rég felfedezte volna. A valóság sokkal ösz-
szetettebb. Egy verseny menetét alapvető-
en a meteorológiai és a geofizikai tényezők 
kölcsönösen egymásra ható kapcsolata hatá-
rozza meg. Ezért a jelenségek két csoport-
jának összetevőit egyidejűleg és mint egy 
egészet szükséges vizsgálni. Ezért a verse-
nyek lefolyását érdemes megvizsgálni, pél-
dául mint a látási viszonyok és a mágneses 
mező állapotának a függvényét, vagy ugyan-
úgy, mint a látási viszonyok és a felhőtaka-
ró mértékének és a geomágneses mező álla-
potának függvényét, így hát ezt tettem. Bár 
igyekszem egyszerű magyarázatot nyújtani, 
mindazonáltal megkísérlem kimutatni, hogy 
a különböző meteorológiai tényezők szere-
péről mit fedeztem fel. 

Következtetéseimet az 1987-ben és 1988-
ban tartott versenyidőszakok alapos áttanul-
mányozását követően vontam le, mely két 
évben új napfolt ciklus kezdődött. Vélemé-
nyem szerint nincs ok azt feltételezni, hogy 
a versenyek lefolyásának évről évre történő 
változása az általános légköri viszonyok kö-
vetkezménye lenne.

A „látási viszonyok” kifejezés itt úgy ér-
telmezendő, hogy jelen van-e a köd, a ködfá-
tyol vagy daraeső, vagyis mindazon jelensé-
gek, amelyek korlátozzák a látást bármelyik 
irányban, úgy a földfelszín közelében, mint 
a magasságban. Megállapítható, hogy a rossz 
látási viszonyok mindig nehezítik a verse-
nyeket. A köd és a ködfátyol különösen a fi-
atal galambok számára nehezítik meg a fel-
adatot. Daraeső esetén minden galamb ne-
hézségekbe ütközik, ezen felül pont az ilyen 
időjárás az, amelyben a legtöbb katasztrofális 
verseny figyelhető meg. Ezen felül, minél in-
kább megzavart a föld mágneses mezeje, an-
nál gyakoribb az abnormális versenyek elő-
fordulása.

– Van-e összefüggés a versenyek lefolyá-
sa, a felhőtakaró és a föld mágneses meze-
je között?

– Igen. Minél erősebb a nap sugárzása, an-
nál korlátozottabb a föld mágneses mezejé-
nek hatása és a versenyek annál gyorsabb le-
folyásúvá válnak. Ez különösen a fiatal ga-
lambokra érvényes s csak kisebb mértékben 
az éves és idősebb galambokra. A galambdú-
cukba történő visszajutásuk során a fiatal ga-
lambok láthatólag sokkal nagyobb mérték-
ben támaszkodnak a napiránytűjükre, mint 
az idősebb galambok. Ez valószínűleg azzal 
a ténnyel magyarázható, hogy a mágneses tá-

jékozódási érzékük még nem olyan fejlett, 
mint az idősebb társaiké. Borús időben an-
nál nehezebben zajlik a fiatal galambok ver-
senye, mennél inkább megzavart a mágneses 
mező. A felhőtakaró kiterjedése és a látási vi-
szonyok azok a meghatározó tényezők, ame-
lyek befolyásolják, hogy a galambok hasz-
nálják-e belső napiránytűjüket és tájékozódá-
si képességüket.

– Mi a csapadék hatása a galambverse-
nyekre?

– A „csapadék” kifejezés esőt, permetesőt 
(daraesőt), havat, jégdarát, jégesőt, stb. jelent. 
Tehát elég általános kifejezés. Április elejétől 
szeptember végéig, egy rendes versenysze-
zonban a galamboknak főként esővel és dara-
esővel kell megbirkózniuk útjuk során, s csak 
kivételes esetben más csapadékformákkal. A 
meteorológiai előrejelzések gyakran esősza-
kadást jósolnak. Ez normálisan azt jelenti, 
hogy nagyon erős esőzés lesz és esetenként 
jégdarával járó mennydörgéses időjárás. Ha-
vazás vagy jégeső ritkán fordul elő.

Általában a galambokat nem zavarja az 
az időjárás, amikor esőzés és napsütés vál-
togatja egymást. De mindez nem vonatko-
zik az olyan felgyülemlett felhőtömegek-
re, amelyek az esőket és záporesőket okoz-
zák. Az ilyen felhőtakaró rendszerint igen 
kiterjedt, ami azt eredményezi, hogy a ga-
lamboknak egész felhőövezeten kell keresz-
tül repülniük. Enyhén esős időjárás esetén a 
galambok legtöbbször képesek időben kitér-
ni a felgyülemlett esőfelhők elől De az eső, 
és különösen a sűrűn szitáló eső nagymér-
tékben nehezíti a galambok repülését. Meg-
figyeltük, hogy kiváltképpen a fiatal galam-
bok versenyét zavarta ez meg a legnagyobb 
mértékben, az évesekét kevésbé, az időseb-
bekét pedig a legkisebb mértékben. Négy 
esős vagy daraesős nap egy ötnapos verseny 
során sohase eredményezett teljesen nor-
mális vagy egyszerű versenyt. Ilyen jelle-
gű csapadékos időben végzetes versenyek is 
történtek és tíz esetből kilencszer szitáló da-
raesővel kellett megbirkózniuk a galambok-
nak. Ezért tehát amikor a légköri viszonyok 
szitáló esőre utalnak, különösen fontos elő-
vigyázatosnak lenni.

– Van-e kapcsolat a léghőmérséklet és a 
galambversenyek lefolyása között?

– A szakirodalomban a léghőmérséklet és a 
szél egyaránt fontos tényezőként szerepel. Ez 
érthető, hiszen ez az a két paraméter, amelyet 
maguk a galambászok is mérni tudnak. Innen 
tudhatjuk, hogy a galambok láthatóan kevés-
bé jól tájékozódnak, amikor a hőmérséklet 15 
°C alá süllyed és igen nehezen tudnak csak 
repülni, amikor 30 °C fölé emelkedik. Ala-
csony hőmérséklet és ellenszél gyakran ered-
ményez katasztrofális versenyt!

E témakörben azt hiszem meg tudom győz-
ni a galambászokat: nincs összefüggés a lég-
hőmérséklet és a versenyek lefolyása között.
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A siker jelentősége a postagalambsportban
A siker elért eredményeink csúcspontja. A 

jól végzett munka megkoronázásaként megelé-
gedést, a munka örömét adja a tenyésztőnek, 
ugyanakkor pozitívan befolyásolja a további te-
vékenységet. Alapjában véve azt mondhatjuk, 
hogy a siker az, amit a legjobban szeretnénk.

Minden tenyésztőnek határozott célja van. A 
többség fő céljaként a jó röptetési eredménye-
ket tűzi ki maga elé. Ebben látja a kezdemé-
nyezés értelmét, amiért szárnyas „barátaival” 
közösen dolgozik. Mint ahogyan azt már gya-
korlatból tudjuk, a tenyésztés több tevékeny-
séget magában foglaló elfoglaltság, amelyhez 
vasakarat szükséges. A rendszeres munkavég-
zés és az állatok megfelelő gondozása a siker 
két nélkülözhetetlen feltétele. Minden tenyész-
tőnek tisztában kell lennie azzal, hogy a siker 
több összetevőből áll – a legapróbb tényező-
ket is beleértve –, amelyeket a valóságban el 
is kell végezni. A legjobb szándék ellenére sem 
leszünk sikeresek, ha nem teszünk érte.

A szerencse és a siker kizárólag 
hozzáállás kérdése

E tevékenységeknél kiemelten fontos, hogy 
a tenyésztő a megfelelő ismeretek és készségek 
birtokában van-e. Ezek nélkül, pusztán a lelkes 
munka kevés a teljes megelégedéshez. Termé-
szetesen van még két fontos tényező: az anya-
gi háttér és a megfelelő mennyiségű szabadidő, 
amelyet a tenyésztési feladatok elvégzésére tu-
dunk fordítani. Soha nem szabad megfeledkez-
nünk tenyészetünk jövőjéről. Ezen a területen 
a jövőbeli sikerek előfeltétele a megfelelő hoz-
záállás. A verseny egyre élesebb, és ha csak 
egyetlen év is kimarad, az azonnal meglátszik 
az eredményeken. A tenyésztéssel járó felada-
tok – még ha csak rövid időre is történő – el-
hanyagolása keményen megbosszulja magát. A 
kihagyás után – még ha nagyon intenzíven is 
igyekszünk visszakapcsolódni a körforgásba – 
a megfelelő és elvárt eredmények elérése még 
sokáig várathat magára. Ebben a sportágban a 
legfontosabb időszak az ősz és a galambok őszi 
tollasodása. Ha ebben az időszakban tenyé-
szetünket elhanyagoljuk, röptetéskor már nem 
tudjuk behozni a lemaradást. Az is köztudott, 
hogy a teendőket a galambok téli pihenőidejé-
ben sem szabad elhanyagolnunk. A tenyésztők 
általában hajlamosak ezt az időszakot félvállról 
venni, mivel a gondozónak is szüksége van pi-
henésre, de ez később, a következő tenyésztési 
és a röptetési szezonban megbosszulja magát. 
Az egykori közkeletű meggyőződés, miszerint 
télen bánjunk fukarul az etetéssel, már a múlté. 
Ha mégis betartjuk, nyugodtan felejtsük el a si-
kert a versenyszezonban.

Fontos még az önképzés. Napjainkban kivé-
telesen sok forrás áll a tanulni vágyó tenyész-
tő rendelkezésére. De ne feledjük: az így meg-
szerzett tudást – a legkiválóbb tenyésztők ta-
pasztalatainak átvételével – el kell mélyíteni. 
Tudásunkat folyamatosan építsük és mélyítsük, 
terveinket, a tenyésztési folyamatot és a kitű-
zött céljaink elérését pedig folyamatosan és tu-
datosan alakítsuk.

Napjainkban a tenyészanyag beszerzése te-
rületén is mind jobb lehetőségek – pl. internetes 
aukciók – nyílnak meg a tenyésztő előtt. Min-
denkinek legyen saját célja, készítsen terve-
ket és azokat valósítsa is meg! A postagalamb-
sportban a tenyészet nem pusztán a tenyésztés 

miatt érdekes számunkra! A sikeres tenyész-
tő tudja, hogyan kell megvalósítania a terve-
it, milyen céllal helyezi a ketrecbe a galambja-
it a gyűjtőhelyen. A tenyésztőt a kisebb közve-
tett célok is előreviszik: márpedig ezekből – jól 
tudjuk – egész évben nincs hiány. Ezek a sike-
rek még nagyobb bátorságot és magabiztossá-
got adnak célunk eléréséhez.

Kockázat nélkül nincs siker!
A kockázat az élet része, de egyben ösztön-

ző és az élet sava-borsa is. Akár vállaljuk, akár 
nem – ki-ki eldöntheti –, a kockázatvállalás 
visszatükröződik abban, amit csinálunk. A koc-
kázatot nem zárhatjuk ki – igaz, sok tenyész-
tő igen óvatos. Azonban mindannyiunknak fel 
kell készülnünk az esetleges kudarcokra. Idő-
vel ezt még sikerre is válthatjuk, hiszen soka-
sodnak a tapasztalataink és tevékenységünk is 
tudatosul. Minden tenyésztőnek arra kell töre-
kednie, hogy a saját – tökéletes egészségi álla-
potú – tenyészetét a lehető legjobban felkészít-
se a startra. Ez egy belső hajtóerő, ami a sikerek 
eléréséhez nélkülözhetetlen. Ellenkező esetben 
csalódás vár.

Cél: a gondosan megtervezett irány 
tartása és a következetesség

A legjobb módszerek és a bölcs tanácsok 
sem vezetnek sehová, ha a tenyésztő nem tesz 
eleget a tőle elvárt feladatoknak. Ehhez termé-
szetesen anyagi lehetőségeinket is figyelem-
be kell vennünk, mert fontos, hogy csak ad-
dig nyújtózzunk, amíg a takarónk ér. Lényeges 
szempont, hogy munkabírásunkat megfelelően 
osszuk be, hiszen nem dolgozhatunk folyama-
tosan a legnagyobb erővel és maximális fordu-
latszámon. A munkára fordított idő hossza hoz-
záállás és temperamentum kérdése. Így példá-
ul a galambdúcban végzendő munkáknál fon-
tos, hogy a teendőket fontosságuk szerint osz-
tályozzuk és a fontos műveleteket elválasszuk 
a kevésbé fontosaktól. A galambokkal való tö-
rődés legyen érdemi, kidolgozott terv szerin-
ti munka! Törekedjünk arra, hogy az elvégzett 
munkának legyen eredménye. Csak ezt a hoz-
záállást koronázhatja siker és ez biztosítja a te-
nyésztőnek azt a megelégedést, ami tevékeny-
sége folytatására sarkallja őt.

A siker iránt eltökélt tenyésztők, 
akiknek szótárából hiányzik a 

„probléma” szó
Ha egy ötlet a galambtenyésztésben nem ve-

zet sikerre, más megoldást kell kipróbálni. Pl. a 
sikertelen szárazözvegység oka lehet a kétsze-
res fészkelési próba vagy egyetlen fióka neve-
lése. Az ilyen kísérletek után már nem nehéz 
kiválasztani a legjobb módszert, amely a leg-
jobb eredményeket hozza. Ezt a módszert az-
tán a következő szezonokban is követhetjük, 
vagy a korábbi módszert tökéletesítő egyéb 
megoldásokat is kereshetünk. Nagyon fontos, 
hogy a tenyésztő által végzett munka szaksze-
rű legyen (pl. egy nehéz röptetés után a tenyé-
szet következő röptetésre való felkészítése cél-
jából az etetés és a megfelelő feladatok szak-
szerű elvégzése). Egy ilyen helyzet jó alkalom 
annak tanulmányozására, hogy vészhelyzet-
ben hogyan kell kezelnünk a tenyészetünket, 
hiszen egy ilyen esemény alkalmával teljesen 
új tapasztalatokat szerezhetünk, majd a követ-

kező hasonló helyzetben már a korábban meg-
szerzett tapasztalatokra támaszkodhatunk, így 
a problémákat fennakadás nélkül tudjuk meg-
oldani. A napi kitartó munkával tehát még a re-
ménytelennek tűnő helyzetet is leküzdhetjük. 
Minden tenyésztő tudja, hogy az ilyen helyze-
tek gyakran megismétlődnek. Kitartó munká-
val azonban újra feljuthatunk a csúcsra! A ne-
hézségeknek serkentőleg kell hatniuk, új ener-
giákat kell felszabadítaniuk a további tevé-
kenységhez és a kijelölt terv kivitelezéséhez.

Mi a siker?
E kérdés megválaszolása a tenyésztők szub-

jektív értékítéletére van bízva. Vannak, akik ezt 
másként látják és napi teendőik során e cél el-
érésére törekszenek és ez meg is mutatkozik a 
sikeres tenyésztőkkel folytatott beszélgetése-
ikkor. A siker két legfontosabb összetevője a 
szorgalom és a kitartás. Számos olyan tenyész-
tő van, akiben megvan a napi teendők elvég-
zéséhez elengedhetetlen szorgalom, de hiány-
zik a kellő következetesség. A szorgalom és a 
kitartás megtanulható, ezek nyitják ki előttünk 
a sikerhez vezető kaput. Minden tenyésztőtől 
tanulhatunk valamit, fontos tehát a kapcsola-
tok ápolása a tenyésztő kollégákkal, úgy az or-
szágban, mint külföldön. A kiemelkedően sike-
res tenyésztőktől átvett tudás pedig különösen 
értékes, hiszen minden tenyésztő más és más 
ismeretanyaggal rendelkezik, különféle galam-
bokkal és eltérő módon elhelyezett galambdúc-
okkal dolgozik. A lényeg, hogy e kollégák ész-
revételeit és tanácsait a saját körülményeinkre 
és saját helyzetünkre szabva vegyük át és al-
kalmazzuk. Olyan ez, mint egy értékes könyv, 
amelynek a tartalmából sajátíthatjuk el a tudást 
és a tapasztalatokat. Saját benyomásainkból 
kovácsolhatunk sikert, miközben megspórol-
hatjuk magunknak a kerülőutakat, amelyeken 
sokszor évekig kellett botladoznunk. Saját kar-
rierünk építéséhez tehát mindent alaposan gon-
doljunk át és a tapasztalatokat alkalmazzuk a 
gyakorlatban is!

Még egyszer: a komplikációk az élet 
természetes velejárói

Mindennapi életünknek ez az összetevője 
erőt ad a jövőben végzendő munkához. Töre-
kedjünk mindig arra, hogy a kudarcokból is ta-
nuljunk! Ezzel tenyészetünk gyarapításához is 
hozzájárulhatunk, ami további sikerekkel aján-
dékozhat meg bennünket. A sikert néha köny-
nyebb elérni, mint hisszük. Ehhez azonban – és 
erről írok ebben a cikkemben – természetesen 
mint minden sportban, így a galambászatban is 
szükség van egy csipetnyi szerencsére – igaz, 
nem kizárólag a sportban.

A mi sportunkban az is fontos, hogy saját és 
kollégáink sikereinek egyaránt tudjunk örül-
ni. Legyen a hobbink a mindennapi nehézsé-
geink ugródeszkája, és hozzon számunkra örö-
möt és felüdülést. Napjainkban e két érzés ko-
moly válságot él meg és sajnos ezt egyesüle-
tünk és tagságunk is jól tudja. Végezetül min-
denképpen szeretném kiemelni, hogy egyesüle-
tünk minden tagja a tenyésztők sikeréért dolgo-
zik, bajnokainknak pedig nem szabad elfelejte-
niük, hogy a „kicsikre” ugyanolyan szüksége 
van az egyesületnek, mint rájuk, hiszen ugyan-
úgy kiveszik a részüket a „nagyok” sikereiből.

Marek KOŚCIELNIAK
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Gyógyszer? Köszönöm nem!
Jó néhány éve már, hogy a gyógyszerhasz-

nálattal kapcsolatban feltett kérdésemre az 
egyik legjobb német versenyző a következő 
választ adta: Noha nem vagyok híve, de ter-
mészetesen én is alkalmazok gyógyszereket, 
de csak akkor, ha elkerülhetetlen!

Ez a válasz gondolkodóba ejtett. Ha elke-
rülhetetlen? Vagyis mikor? Csak akkor, ha az 
orvos diagnosztizálta a betegséget? Amikor 
látható jelei vannak, hogy a galambnak valami 
baja van? Ha az a gyanúnk, hogy a galamb va-
lamilyen fertőzés miatt nem hozza a várt ered-
ményeket? Értelmezhetjük-e úgy a gyógysze-
reket, mint egyfajta serkentő szerek?

A közelmúltban alkalmam nyílt egy másik 
élversenyzővel elbeszélgetni, aki évek óta az 
ország legjobbjai közé tartozik. Megkérdez-
tem tőle, mi a véleménye az utóbbi időben 
varázsszernek tartott doxiciklinről, mire ő ezt 
válaszolta: – Hát az meg mi? Mint a tenyész-
tőkkel folytatott beszélgetésekben gyakor-
lott, tapasztalt ember, ez az őszintétlen válasz 
igencsak meglepett.

Miért van az, hogy ennyien kitérnek a válasz 
alól, ha gyógyszerekről folyik a beszélgetés? 
Félnek, hogy rájuk sütik a doppingoló verseny-
zők bélyegét? Nem ismerik el őket jó röptető-
ként? Vagy attól tartanak, hogy mások utánzá-
sa a bajnok túlszárnyalásához vezet? A választ 
nem ismerem, találgatni pedig felesleges.

Az ideális az lenne, ha tenyészetünkben 
csupa makkegészséges egyeddel büszkélked-
hetnénk – tenyésztettekkel és kiválasztottak-
kal egyaránt –, amelyeket a betegség nem ké-
pes letaszítani a verseny élvonalából. Sajnos 
azonban az ilyen jó felépítésű egyedek meg 
sem születnek.

Jómagam versenyeztem már olyan sze-
zonokban, amikor semmilyen gyógyszerre 
nem volt szükség, mégis nemzetközi díjak-
kal tértem haza. Ezek az évek probléma-
mentes röptetésekkel teltek, azaz majdnem 
minden galamb gyorsan hazatért hozzám és 
a versenyzőtársaimhoz egyaránt. Azoknak 
a galamboknak ugyanis, amelyek gyorsan 
visszatérnek és nincsenek csavargásra kény-
szerítve, alig van lehetőségük arra, hogy 
megfertőződjenek. Ehhez persze kedvező 
időjárás is kellett. E két feltétel találkozása 
pedig minimalizálta az egészség romlásának 
veszélyét.

Jó idő esetén a galamb ellenálló képes-
sége is jó lesz – ez pedig nélkülözhetetlen 
ahhoz, hogy a kórokozók elkerüljék az ál-
latot!

A hideg, nedves időjárási körülmények nö-
velik a fertőzésveszélyt. Leromlott ellenálló 
képesség esetén a dúcban jelenlévő kóroko-
zóknak könnyebb a dolga, különösen akkor, 
ha ilyen időjárási körülmények között a ga-
lambok több időt töltenek a dúcban. Meg-
fertőződnek és szemmel láthatóan romlik az 
állapotuk (esetleg még tünetmentesen).

De visszatérve az én szerencsés, gyógy-
szermentes éveimhez... Kezdetben azt hit-
tem, hogy megtaláltam a bölcsek kövét: 
nulla gyógyszer = kiváló eredmények. Ez az 
egyenlet azonban sajnos a gyakorlatban nem 
igazolódott be.

Mintha csak tegnap történt volna. Az első 
röptetések igazolták a feltételezéseimet, a jó 
kezdet a szezon jó folytatását vetítette elő. 
Ekkor érkezett be az első ötszázas, hátszéllel. 
A legjobb galambjaim eddig az élbolyban re-
pültek, de most az első húszban végeztek. Pe-
dig azt a röptetést mintha rájuk szabták volna: 
optimális távolság, megfelelő szélirány.

De akkor mi volt a vereség oka? A begy-
ből vett kenet egyértelműen kimutatta: 
trichomonas. Rövidebb röptávoknál és hát-
szélben a jelenlétüknek nincs különösebb 
jelentősége, de fordított esetben rámehet a 
győzelem. Két egymást követő napon ada-
goltam a Ronidazolt. Már a következő röpte-
tés sokkal eredményesebb volt, majd a többi 
olyan volt, mintha ezek az élősködők soha 
nem is léteztek volna. Egy 500 km-es táv már 
komoly röptetésnek számít, a verseny pedig 
nagyon erős. Aki tehát bajnoki címre vágyik, 
az nem engedhet meg magának rosszabb röp-
tetési eredményt.

Hogy mire tanított meg ez az eset? Arra, 
hogy a szezon előtt érdemes megvizsgálnom 
a versenyzőimet, hogy nem fertőzöttek-e 
trichomonasissal. Az első, illetve a második 
előröptetés után kis dózisban adagolok nekik 
Ronidazolt a betegség megelőzése érdekében 
– az eredményektől függetlenül. Majd a sze-
zon második felének elején kiegészítésként 
még egy dózis következik. Nem árt az elő-
vigyázatosság!

A tenyészgalambokat soha nem védem 
ilyen módon, hiszen mivel nyitott röptetőben 
vannak, nem áll fenn a fertőzés veszélye, a 
fiókák kiválóan fejlődnek. Kiengedés előtt 
mindig kapnak egy kapszulát, függetlenül at-
tól, hogy megtartom vagy továbbadom őket.

Hogy van-e lelkiismeret-furdalásom a 
Ronidazol alkalmazása miatt? Természete-
sen nincs, ugyanis csak a röptetési szezon 
előtt vagy közben adom nekik, szezonon 
kívül soha, így ez nem nevezhető a madarak 
gyógyszeres stimulálásának. Hogy ez a mód-
szer helyes-e, nem tudom, de számomra egy-
szerű és praktikus!

10 évvel ezelőtt az úgynevezett fiatal egye-
dek betegségei elleni szerek amoxicillint és 
ronidazolt, esetleg hozzáadott colistint tartal-
maztak. Ezt a „megelőző” mixet az edzések 
kezdetén a fiatal egyedeknek adagolták. A 
„megelőző” kifejezést azért tettem idézőjel-
be, mert noha az antibiotikumok gyógyítják 
a betegségeket, a jövőre nézve azonban nem 
nyújtanak védettséget. Megfigyeléseimből 
az következik, hogy ha a fiatal madarak be-
tegségei stresszhelyzetekben derülnek ki, 
akkor a kórokozónak már régóta az állat 
szervezetében kellett lappangania. Ha már 
a meglévő (de még tünetmentes) betegséget 
gyógyszerrel kezeljük, nem biztos, hogy egy-
általán kiütközik. Az igazat megvallva ez a 
sötétben tapogatózás tipikus esete, de kivárni 
azt, hogy a fertőzésből hányás legyen, nem 
biztos, hogy jobb alternatíva.

Ezek a betegségek a tenyészetemet évekig 
elkerülték, amit mindinkább a fenti gyógy-
szerkészítménynek tulajdonítok. Négy-öt év-
vel ezelőtt aztán úgy döntöttem, kihagyom a 

megelőző kúrát. Biztosan szerencsém volt, 
mert a fiókák nem betegedtek meg azonnal, 
de két vagy három évvel később a kór meg-
lepetésszerűen a hatalmába kerítette őket. 
Azonnal felhívtam egy szakembert, aki azok-
ra a szavakra, hogy „fiatal” és „hányás” azon-
nal a már említett mixet ajánlotta nekem.

Hogy mit teszek a következő nyáron? Az 
biztos, hogy nem fogok sokáig várni a ke-
zeléssel, nehogy késő legyen, már az edzé-
sek megkezdése előtt elkezdem, majd a két 
előröptetés és az első verseny után folyta-
tom. Két napig a vízbe adagolva – akárcsak 
a régi, kórokozómentes években. Hogy mi-
ért az első röptetések után? Egyszerűen azért, 
mert a fertőzésre hajlamos egyedek az első 
ellenőrzés után kihullanak, bokszokban több 
lesz a hely, a fertőzésveszély pedig minima-
lizálódik.

Mivel a fent ismertetett módszer nálam 
valóban eredményre vezetett, az öregebb ga-
lamboknál is bevezettem. Az ő esetükben ez 
egy egyszeri, szezon előtti ötnapos kúrát je-
lentett, ami – jelentem – sikerrel zárult!

2002-ben fordult elő először, hogy fity-
tyet hánytam az egészségügyi intelmekre, 
és ugyanebben az évben, anélkül, hogy bár-
milyen gyógyszert vezettem volna be, meg-
nyertem a német hosszútávú bajnokságot. 
Ezért – amint azt korábban említettem – ek-
kortájt elhittem magamról, hogy én vagyok 
a legokosabb. Aztán kiderült, hogy mekkorát 
tévedtem.

Akár így, akár úgy, de jómagam nem va-
gyok a szezon előtti antibiotikumos „tisztí-
tás” híve. Minden szezon más és más. Az idő 
múlásával megtanultam, hogy nem lehet ki-
zárólag egy beidegződött módszertan szerint 
dolgozni. Jómagam intuitív alapon, az évek 
során megszerzett tapasztalataim szerint cse-
lekszem.

2009-ben kb. 10 röptetés után az volt a 
benyomásom, hogy az én madaraim minden 
motivációjukat „otthon hagyták”. Ezután ki-
próbáltam a kúrát: a visszatérés napján este 
Ronidazolt adagoltam, majd a következő 
nap délutánján Baytrilt. A gyógyszereket 
reggel és este etetéshez, mindig friss vízbe 
adagoltam. Ez kiváló röptetési eredményeket 
hozott, melyek közül az utolsó előtti röpte-
tésben több mint 6000 indulóból 21 első díjat 
hoztam el!

Hiszitek vagy sem, azóta nem használtam 
a Baytrilt, mivel számomra mindig a madara-
im a legfontosabbak, és nem az a spekuláció, 
hogy mit adagoljak nekik. Elképzelhető, hogy 
egyszer újra alkalmazni fogom, de kizárólag 
akkor, ha az eredmények romlani kezdenek.

Összegezve: a szezon alatti, előre „ráerő-
szakolt” gyógyszer adagolási tervről nincs 
jó véleményem, de az antibiotiku mok al-
kalmazása nincs ellenemre, ha szükséges. 
Tisztában vagyok azzal, hogy ezek sem ké-
pesek csodát tenni, de nagyon fontos, hogy 
alkalmazásuk során betartsuk a szigorú 
előírásokat. Az eredmények annál szem-
betűnőbbek, minél kevesebb szükség van 
a gyógyszerekre.

Rainer Püttmann
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Fitaktikál
Az e havi cikkem rendhagyó módon nem 

egy betegségről vagy vizsgálati módszerről 
szól, hanem egy új, eddig még kevésbé is-
mert készítményt szeretnék Önöknek bemu-
tatni, a Fitaktikál 01. gyógyhatású koncent-
rátumot.

A készítmény sajátossága a komplexitás 
és a gyógyhatás. Ez utóbbi eltér a hasonló 
piaci készítményektől. Gyógyvízben erjesz-
tett és érlelt gyógynövények kivonata, mely 
kiváló minőségű almaecettel van elegyítve.

Nézzük az összetevőket!
A gyógyvíz egy alkáli-hidrogén-

karbonátos hévíz, amely magas jodidion tar-
talma miatt a jódos gyógyvizek csoportjába 
sorolható. Jelentős fluoridion tartalommal is 
rendelkezik.

Embereknél ivókúraként is használják, 
gyomor, bél és epepanaszokra. Potenciát fo-
kozó hatásáról is beszámoltak.

Ebben a vízben vannak erjesztve a külön-
böző gyógynövények és a vegyes virágpor 
keveréke.

A mezei zsurló a néphiedelemben a termé-
kenység varázsitalának egyik eleme. A gyer-
mekre vágyó nőknek azt ajánlották, hogy 
zsurlóból készült párnán kell aludniuk, a 
könnyebb fogamzás érdekében. Vízhajtó ha-
tása kísérletekben igazolt, magas szilícium és 
szerves ásvány tartalma erősíti és tonizálja a 
szervezetet, általános vértisztító.

A csípős csalán a mitológiában a bátorság 
és az erő szimbóluma. Az egyik legjobb vér-
tisztító gyógynövény, salaktalanít, teája élén-
kítő hatású, sok vitamint és ásványi anyagot 
pl. vasat tartalmaz.

A kamillavirág az egyik legismertebb 
gyógynövények egyike. A benne lévő illó-
olajok gyulladáscsökkentő hatásúak, az im-
munrendszer működését serkentik.

A borsmenta levele emésztés- és étvágy-
javító, valamint vértisztító hatású, légúti be-
tegségekben is javasolt.

Az almaecet nagyanyáink csodaszere. 
Gyorsítja az anyagcserét, javítja mind a fizi-
kai, mind a szellemi állapotokat. Serkenti az 
emésztést, természetes baktériumölő hatású, 
lassítja az öregedési folyamatokat.

Mire használjuk?
• A galambok immunrendszere stabilabb 

lesz, nő a fertőzésekkel szembeni ellen-
álló ké pes ség, gyulladáscsökkentő hatású.

• Az emésztésre jótékony hatással van, ja-
vul a trágya minősége.

• Kiegyensúlyozott esszenciális hátteret 
biztosít.

• Madaraink vitálisabbak lesznek, nő a tel-
jesítmény.

• Egészséges, ellenálló fiatalok kerülnek 
választásra.

Mikor alkalmazható?
Tenyész és fiatal galambjainknál, ill. 

a versenyzőknél a felkészítés időszaká-
ban legalább 10 napig folyamatosan ad-
ható, majd hetente kétszer. Versenysze-
zonban a hét elején a galambok érkezése-
kor, akár ez a készítmény is lehet az ivó-
vízben. Adagolása 10 ml/ 1 liter ivóvíz, 

hagyományos gyógyszerek legtöbbjével 
együtt adható. Az egyéb felhasználási le-
írások megtalálhatók a galambpatika honlap-
ján. www.galambpatika.hu

Még egy téma!
A Postagalamb Sportszövetség új el-

nöksége felkért, hogy elvállalnám-e az Ál-
lategészségügyi Bizottság elnöki tisztsé-
gét. Igent mondtam a felkérésre. Ezúton sze-
retném kérni a magyar postagalambászokat, 
hogy keressenek meg építő jellegű javasla-
taikkal, mit is várnak el egy ilyen bizottság-
tól, hogy ne csak papíron legyen létjogosult-
sága a Sportszövetség életében. 

Tudom, nem lehet forradalmat csinálni 
a mai zűrzavaros viszonyok között, de ha 
már egy kicsit tudunk javítani galambjaink 
egészségén, már megérte. Vannak ötleteim: 
pl. galamb egészségügyi előadások tartása 
tagszövetségi gyűléseken, akár a Bajnokok 
Találkozóján, vagy az Országos kiállításon. 
Napi vagy heti szintű állategészségügyi hír-
adó a szövetség honlapján. 

Kérdéseiket és tapasztalataikat a www.
galambpatika.hu oldalon várja, és eredmé-
nyes versenyzést kíván:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász,

a Postagalamb Sportszövetség
Állategészségügyi Bizottságának elnöke
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Halottaink
Búcsúzunk Palotás Józseftől

Bár nem ért váratlanul, mégis 
megdöbbentett a hír, hogy hosszú, 
méltósággal viselt szenvedés után 
2014. május 6-án 63 éves korában 
elhunyt Palotás József.

Szinte hihetetlen, hogy a koráb-
ban élvonalbeli labdarúgót, az 
örökmozgó közéleti embert le-

győzte a gyilkos kór. Nagy űrt hagyott maga után, mert 
elveszítettünk egy őszinte embert, egy igaz jóbarátot, 
egy kiváló galambászt. A sárbogárdi D-13 egyesü-
let elnökeként, korábban tagszövetségének gépjármű 
ügyintézőjeként nagy precizitással, önzetlenül végezte 
közösségi feladatait. A Magyar Postagalambsport Fej-
lesztéséért Alapítvány kuratóriumának elnökeként na-
gyon sokat tett az utánpótlás neveléséért, a szociálisan 
rászoruló sporttársak támogatásáért. Rendíthetetlenül 
hitt az emberekben, segíteni akart mindenkinek, aki arra 
rászorult. Munkásságát a szövetség elnöksége 2012-ben 
a Postagalambsportért kitűntetés arany fokozatával is-
merte el. 

Kiváló ember volt. Töretlenül hitt az emberi jóságban, a 
becsületben és ha csalódások érték, szeretett családjában 
és barátaiban kereste a vigaszt, általuk merített új erőt.
Szörnyű a felismerés, hogy Józsi barátunk nincs többé. 
Akarata ellenére el kellett hagynia minket és mi szegé-
nyebbek lettünk nélküle, igaz életében még gazdaggá tett 
minket kitüntető barátságával.
Milyen kár, hogy már nem mondhatjuk el Neki, mit is 
jelentett nekünk a léte. Azt azonban ígérhetjük, hogy em-
léke örökké élni fog mindazok szívében, akik őt ismerték, 
szerették és tisztelték.
A lehulló hantok szívszorító hangját csak a sírjánál felröp-
penő 63 postagalambjának szárnycsattogása enyhítette.
Búcsúzunk Tőled Barátom, nyugodj békében!

- - -

A D-13 Postagalamb Egyesület mély megrendüléssel tudatja 
mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy Palotás József 
az egyesület elnöke hosszan tartó betegség után 2014. 05. 06-
án 63 éves korában elhunyt.
Személyében egy kiváló sporttársat, egy remek galam-
bászt és igaz barátot vesztettünk el. Segítőkészsége, fá-
radhatatlansága, hozzáértése példaértékű volt.
Nyugodjék békében, emlékét örökké megőrizzük.

A D-13 egyesület tagsága

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

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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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

***
Betegségem miatt kénytelen vagyok márkás 
galambjaimtól megválni, azaz eladni őket. 
Cattrysse, Van Bruaen, Vereecke, Verstraete 
stb. származásúak. Kerekes János, Dunake-
szi. Tel.: 27/346-085

***
Frissített szoftverű Tipes óra 28-cm-es an-
tennával kábelekkel, kedvező áron megvásá-
rolható!!! Érdeklődni: 30/931-2519-es mobil 
számon.

***
Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
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Lakossági Hirdetés
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

Öt éve - 2009. július 1.

Elmentem Tőletek, nem 
tudtam búcsúzni,

Nem volt idő arra, el kellett 
indulni.

Szívetekben hagyom emlé-
kem Örökre,

Ha látni akartok nézzetek 
az Égre.

Halálának 5. évfordulójára

Hartman család






