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Az Olimpiát megelőző évben Világ-
bajnokságon vesznek részt az FCI or-
szágainak postagalambászai, ahol egyé-
ni és csapatverseny értékelésben hirdet-
nek fiatal galambok világbajnokságát. 
Az utóbbi 5 évben a nemzeti csapatok 
mellett az adott ország junior bajnokai 
is részt vehetnek – külön értékelésben 
a Világbajnoki versenyeket. Magyaror-
szág hagyományosan sikeresen szerepel, 
hiszen több egyéni 1-3 helyezésünk, csa-
pat 1-3 helyezésünk volt már – legutóbb 
2012-ben, Nyitrán nyert egyéni Világ-
bajnoki címet Dr. Gotthard László Ma-
gyarország színeiben.

A Világbajnokság rendezésére hely-
színt keresünk, a kiírt pályázatra Bacskai 
Sándor a 06. Dunakanyar Tagszövetség 
élversenyzője, sikeres postagalambász 
pályázott, aki Vác külterületén lakik és 
gazdasági telephelyén, nagyon szép kör-
nyezetett teremtett a vadonatúj dúcok-
nak. A minden igényt kielégítő helyszín 
menet közben fejlődött modern központi 
gyűjtőhellyé, s itt parkol a tagszövetség 
versenyszállító gépkocsija is. Bacskai 
Sándor és postagalambász barátai, kol-
légái, munkatársai Császár Lajos, Faze-
kas László, Csorna Ferenc, Muri Lász-
ló, Mókus Antal kitűnő körülményeket 
teremtettek és gondos gazda módjával 

felügyelik, kezelik nap, mint nap a fiatal 
világbajnoki galambokat. A galambok 
gondozását 2014. május 31-től Császár 
Lajos végzi.

Az alábbi FCI országok küldtek ga-
lambokat: Argentína, Ausztria, Belgi-
um, Bosznia-Hercegovina, Kína, Hor-
vátország, Csehország, Franciaország, 
Németország, Görögország, Olaszor-
szág, Málta, Hollandia, Norvégia, Len-
gyelország, Portugália, Románia, Szlo-
vákia, Szlovénia, Szerbia, Thailand, 
Anglia, Magyarország. Összesen 23 or-

szág 969 fiatal galambot. A záróverseny 
2014. szeptember 27-én, szombaton lesz 
megtartva kb. 420 km távolságról.

A tervezett program:
- Július-augusztus hónapokban rövid, 

20-30 40 km-es tréninget
- Szeptember 5-6., szeptember 12-13, 

szeptember 19-20. előversenyek
- Szeptember 26. FCI kosarazás
- Szeptember 27. Világbajnoki ver-

seny.
A Világbajnoki teszttelep nyitott, 

bárki-bármikor (természetesen emberi 

időben) megtekintheti a dúcokat, a fi-
atal galambokat, konzultálhat Bacskai 
Sándor telepvezetővel és Császár Lajos 
dúcgondozóval.

A Világbajnokságról információ-
kat az alábbi honlapon lehet elérni: 
www.olympiad2015.hu 

Kérdéseket, észrevételeket az 
info@postagalamb.hu e-mail címre 
lehet küldeni.

Szorítunk a magyar galambok sike-
réért és sikeres, jó munkát kívánunk 
Bacskai Sándornak és társainak 2014. 
szeptember 27-én várjuk a világ posta-
galambászait Vácra, amely nagy nem-
zetközi eseménye lesz Vác városnak és a 
Magyar Postagalambsportnak is.

Bárdos István

FCI Világbajnokság 2014. Vác

Bacskai Sándor                             Császár Lajos
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Jegyzőkönyv kivonat - Vác - 2014. 06. 03.
Készült a Magyar Postagalamb Sportszö-

vetség 2014. június 3-án, 10 órakor tartott 
elnökségi üléséről. Helyszín: Vác, Vám u. 3. 
(Forte Étterem).

Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint 
az elnökség tagjai.

Napirend:
1. Versenyzési lehetőségeink, versenykör-

zeteink, tagszövetségeink és a postaga-
lambsport jövője

2. Az elektromos rendszerek új program-
változásai

3. Az olimpiai Szervező Bizottság tájékoz-
tatója

4. Aktualitások
1. Versenyzési lehetőségeink, verseny-

körzeteink, tagszövetségeink és a postaga-
lambsport jövője

Konrád János: ... a több éve versenybi-
zottsági munkával foglalkozó sporttársak 
nagy része nem ismeri a versenyszabályzatot.

A versenyprogram leadása megtörtént 
határidőn belül, de a tagszövetségek 2/3 ré-
szét fel kellett szólítani hiánypótlásra. Pl. 
röpcsoportok hiánya, gyűjtési időpontok 
hiánya volt jellemző. Az eddigi 5 verseny 
hétvégén 72 versenyváltozás volt, holott ezt 
indokolt esetben lehetne csak módosítani. 

A tagszövetségi VB-k legnagyobb része nem 
küld ellenőrzési jegyzőkönyveket, ezzel veszé-
lyeztetik a kiugró eredmények hitelességét.

Az országos ellenőrző úgy nevezett Kont-
roll Bizottság elkezdheti munkáját, mert 
szükség van az ellenőrzésre.

Doholúczki Tibor elmondja, hogy az ösz-
szes szállító autó, utánfutó meg lett tekintve, 
le lett fotózva, csak ezekkel lehet szállítani. 
Emellett az összes tagszövetség honlapja, vi-
deója, GPS hozzáférhetőségét személyesen 
átnézte.

Legfőképpen a szél, eső, napsütés, hőmér-
séklet körülményeitől kell megvédeni az au-
tót és a versenygalambokat. Sok autó teteje 
nincs szigetelve. Az autók 80%-ban nincs 
ventilátor, rossz a levegőcsere, magas a kon-
téner belső hőmérséklete.

A honlapra fel fogjuk tenni az autók fény-
képét.

Bárdos István Kifejti, hogy a versenyév 
legfontosabb dolga, a versenyszabályzat 
szerinti versenyzés. Azokat a versenyeket, 
amelyeken szabálytalanul, hiányosságokkal 
versenyeztek, nem lehet elfogadni.

Minden tagszövetség honlapot kell, hogy 
működtessen. Az autók állapotát értékelni 
kell októberben. 

A GPS hozzáférhetőségeket nyilvánosság-
ra kell hozni a szövetségi honlapon.

A Kontroll bizottság bővíthető. 
SVB vizsgálat kell a 22. tagszövetségnél. 

Állítólag egy ketrec galambot megevett vala-
milyen állat a starthelyen. 

A 24. és 27. tagszövetség közösen szállítja 
a versenygalambokat, ahova az M3-ról letérve 

benzinkútnál pakolnak be nem versenyző ga-
lambokat. Az esetet szintén ki kell vizsgálni.

Tasi Tibor: A Kontroll bizottság nagyon 
fontos ellenőrző csoport kell, hogy legyen, 
amely munkájában ő is részt kíván venni. A 
22-es tagszövetségnél történteket mindkét 
esetben ki kell vizsgálni.

A 24-27-es szállító konténerben banános 
dobozba voltak galambok betéve. Beázik az 
autó.

Az élgalambokat a kiírásnak megfelelően 
folyamatosan ellenőrizni kell az eredmények 
hitelessége érdekében. Felhívja a figyelmet 
Józsa János kimagasló eredménye iránt. 

A Dunakanyar egyik szállító járműve al-
kalmatlan szállításra, nincs redőnye és beáz-
nak a ketrecek.

A Villám sportklub 2013-as eredményeket 
érintő kérdéseiben több ellentmondás talál-
ható.

- gyűjtőhelyek
- gyűjtést végző személyek
- kifeszített ketrecek stb.
Kupai Béla: az egyesületek, tagszövetsé-

gek kötelessége a jegyzőkönyvek leadása. A 
szabályok be nem tartását szankcionálni kell.

Dr. Berta Krisztián az Állategészségügyi 
Bizottság elnöke a szállítással kapcsolatos 
állategészségügyi kérdésekről fontos írni. 
Szívesen részt vesz az ősz folyamán a gépko-
csivezetők, kísérők képzésében.

2. Az elektromos rendszerek új prog-
ramváltozásai

Pethő Attila elmondja, ebben az évben új 
eredményszámoló programot készítünk, ami 
nem zavarja a jelenleg folyó versenyek kiér-
tékelését.

Az idei év fontos témái:
- a régi típusú chipgyűrűk forgalomból 

való kivonása (2008. januárjától hirdetjük).
- Az egyesületi kompatibilitás, a verseny-

gyűjtések, órabontások során.
3. Az olimpiai Szervező Bizottság tájé-

koztatója
Bárdos István: 2015. január 12-én le kell 

szállítani a ketreceket Lengyelországból. 
13-án a magyar kiállítási galambokat be 

kell hozni és ki kell állítani.
14-től az olimpiai galambokat. Valamint 

az olimpiai bírálókat fogadjuk. A standard 
galambok értékelése táblagépekkel történik a 
lengyel rendszer alapján.

15-én lesz a galambok standard bírálata.
16-án pénteken 10 órakor lesz az Olimpia 

megnyitója. Délután nemzetközi tanácskozá-
sok, sport, junior, állategészségügyi kérdé-
sekben.

17-én szombaton az FCI kongresszusa, 
este pedig ünnepi gála ez Európa hajón.

Promóciós filmet készítünk az Olimpiára. 
Augusztus hónapokban országos és helyi 
rendezvényekhez kötve szeretnénk az Olim-
pia reklámját elindítani. Valamennyi galamb 
szállító autónk, konténerünk hátuljára vízhat-

lan Olimpiai reklám plakátokat készítettünk 
amelyeket a tagszövetségek helyezzenek el 
a konténerek hátuljára, hirdetve, reklámozva 
az Olimpiát.

4. Aktualitások
Bárdos István: Új tagszövetségi megállapo-

dásokról kér véleményt az elnökség tagjaitól. 
Az elnökségi tagoktól és a magyar posta-

galambászoktól érkezett elmúlt évi fegyelmi 
problémák kapcsán változott a kitüntetési sza-
bályzat, illetve a kitüntetési keretszám. Dön-
tés született kitüntetések visszavonásáról.

Gyulai József Országos Fegyelmi Bizott-
ság elnökének levelét ismerteti, amelyben 
tájékoztatást kér több fentebb elhangzott 
ügyben is (22., 24., 27., 21.) tagszövetségek-
ben történt versenyekkel, versenyzésekkel 
kapcsolatosan.

Az elnökségi ülésen az alábbi határoza-
tok születtek:

1. HATÁROZAT
Országos jellegű Kontroll Bizottság kez-

di meg munkáját, amelynek vezetésével 
Doholúczki Tibor alelnököt bízza meg a ve-
zetőség.

2. HATÁROZAT
A 21. tagszövetségben kiemelkedően ver-

senyző Józsa János versenyzését a hátralévő 
versenyeken ellenőrizni kell.

3. HATÁROZAT
A 22. tagszövetségben vizsgálatot kell 

folytatni a galambok elhullásával kapcsola-
tosan, megállapítani a felelősök személyét.

4. HATÁROZAT
A 24. és 27. tagszövetségek közös szállítá-

sa során a szabályellenesen történik nem ver-
senyző galambok bepakolása tagszövetségi 
konténerbe. A Versenybizottság vizsgálja ki a 
fenti eseményt, a felelősöket meg kell találni. 
A vizsgálat idejére az elnökség Dr. Tóth La-
jos a 27. tagszövetség elnökének az Országos 
Versenybizottsági tagságát felfüggeszti.

5. HATÁROZAT
A tagszövetségek GPS nyomkövető rend-

szeréhez való internetes hozzáférést nyilvá-
nosságra kell hozni, fel kell tenni a szövet-
ségi honlapra.

6. HATÁROZAT
Az elnökség Kovács Mihálytól visszavon-

ja a Nemzet Galambásza kitüntetést. Az el-
nökség Czékus Jánostól és Erdélyi Gyulától 
visszavonja a Postagalambsportért Érdem-
érem kitüntetést.

7. HATÁROZAT
Az elnökség a Versenybizottság javaslatára 

hozzájárul a B-1 tagszövetség és a Galamb 
Derby Klub hosszútávú utakon közös szállítá-
sához és feleresztéséhez. A versenyekről közös 
lista készül amelyen a B-1 tagszövetség ver-
senyengedélyt váltott tagjai szerepelhetnek.

Jegyzőkönyv vezető:
Pethő Attila

főtitkár
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Egy váratlan ellenőrzés margójára...
Mottó: ha eredményeid olyanok, melyre 

felnéznek mások, - egy ellenőrzéssel még in-
kább igazolttá válnak azok.

2014. május 31-én, marcali házam előtt, 
a megbeszélt időben Tóth Feri utánfutós 
kocsija állt meg. Szaladtam az órával, a ga-
lambokkal, - közben Stáb Pisti is kiszállt, és 
segített a pakolásban. Észre sem vettem a 
mögöttünk álló Audit. (Gondoltam a szom-
szédhoz jött, - nem foglalkoztam vele.) Az-
tán Tóth Feri halkan súgja, - Bárdos István 
van a kocsiban a kísérőjével. Ellenőrzést 
kaptunk. Volt gyerekszobám, - természete-
sen odamentem és bemutatkoztam... Aztán 
elindultunk Keszthelyre, a gyűjtőhelyünkre. 
Nehezen dolgoztam fel a hirtelen ért stresszt. 
Ugyan eddig is volt már ellenőrzésünk, de 
a Szövetség Elnöke? Akit csak az újságban 
láttam, s ahogy visszagondoltam Kaposvári, 
Keszthely - Marcali évtizedeimre - soha nem 
találkoztam regnáló szövetségi vezetővel. S 
ahogy belegondoltam, egyre világosabb lett. 
Bárdos Úr, CSAK a munkáját végzi. Nem 
ellenségként jött! Pusztán csak becsületből, 
hivatástudatból, s áldozta fel fél szombatját 
Budapest – Marcali - Keszthely autózással, - 
s tudom, NEM anyagi haszonért.

Zavart az is, hogy éppen belefutottunk egy 
Balatont körbekerekező kerékpáros rendez-
vénybe. Rengeteg rendőr, forgalom elterelés, 
jó 20-25 perces várakozás, km-es kocsisor.

Ha kicsit késve is, azért odaértünk a gyűj-
tőhelyre. A többiek is ledöbbentek, amikor az 
ellenőrzéssel szembesültek, de sietnünk kel-
lett, mert Horváth Karcsi - a kerület gépko-
csivezetője óramű pontossággal érkezik már 
évek óta a gyűjtésekre.

Tettük a dolgunkat a begyakorlott mozdu-
latokkal.

Bárdos István, hol itt, hol ott jelent meg. 
Figyelt, kérdezett, s emberséggel ellenőrzött. 
Aztán ahogy Farkas Jancsival találkozott, 
örömmel láttam, hogy mint régi ismerősök 
üdvözölték egymást.

Ja kérem, aki ötszörös kerületi bajnok, és 
rengeteg teszttelepi fiatal verseny igen-igen 
eredményes résztvevője, - többek között a 
lengyelországi világbajnokság 2. helyezettje 
és nem sorolom tovább - persze, hogy talál-
koztak már, s jól ismerték egymást.

Rózsás Pista, aki szintén kerületi bajnok 
2013-ban, és országos hosszútávú, valamint 
országos szuperkupa bajnok is ez évben. 
Meg persze Tóth Feri, aki szintén kerületi 
bajnok, kétszer zóna győztes az olimpiai gyű-
rűs galambok versenyén..., és nem sorolnám 
ezt sem tovább. Miattuk, az ő eredményeik 
miatt kaptuk az ellenőrzést. (Hogy miért is 
nem tudnak visszafogottabban versenyezni, 
mondjuk úgy, mint én az egészséges közép-
mezőnyben?) Nos, ők hárman meg is kapták 
az ellenőrző matricás jelzőket a galambjaik-
ra. (Hogy, hogysem az én 
eredményeim, s a többieké 
sem keltette fel az ellenőrök 
figyelmét. Így hát marad a 
szokásos szlogen: MAJD 
JÖVŐRE!)

Epilógus: A 450 km-es 
prágai versenyre rendben 
begyűjtöttük a galambokat. 
Mosolyogva váltunk el, el-
lenőrzők és ellenőrzöttek. 
Közös fényképek készültek. 
Azt hiszem, így is lehet! 
Vagy talán így kellene min-
denhol? Érdekes volt ez az 
út. Zárt felhőzet, eső, kb. 15 

fok, s hiába a hátszél, mégsem a legkönnyebb 
idei versenynek jegyeztem fel a füzetembe.

És elárulom, senki, de SENKI nem sértő-
dött meg, még a duplán ellenőrzött menők 
sem. És ha azt gondolják, az ellenőrzöttek, 
most megégtek, s nem jöttek a galambjaik 
„szomorúan” jelenthetem, nincs csattanója a 
történetnek. Egyszerűen csak, megint jól el-
vertek bennünket!

Nyolc egyesület, 1.858 galambjából 1. 
Tóth Feri, 2. Rózsás Pista, 3. Farkas Jancsi, 
illetve a nagy kerületben a 3.544 galamb kö-
zül ugyanők 5., 12., 15-ek lettek.

Zárszóként, még csak annyit. 
Tisztelt Bárdos Úr!
Remélem máskor is meglátogatsz minket, 

akár gyűjtéskor, akár órabontáskor, - s talán 
egyszer fehér asztalnál is beszélgethetünk.

Csak a köszönet hangján szólhatok áldoza-
tos munkád kapcsán, s szívből örülök, hogy 
személyesen is megismerhettünk.

Jáki Zoltán
Y-05 Marcali

Az Y-05 Marcali egyesület versenyző tagjai
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Magdeburg, Chomutov és Katowice versenyek  
a Magyar Postagalambászok hétvégéje keretében 

2014.07.19-én kerülnek megrendezésre
A résztvevők elfogadják a Magyar Postagalambsport Szövetség 

által kijelölt Start felelősök a résztvevőkkel történt egyeztetés utá-
ni döntését a galambok felengedésekor.

A versenyeken részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja 
a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, nincs eltiltva a verseny-
zéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás és versenyengedélyt váltott 
2014-ik évre.

Magdeburg (52°10’33,3”---11°29’06,4”)
Ezen a versenyen 5 féle értékelésben lehet eredményt elérni. A 

feleresztési koordináta az előzetes helyszíni szemle után lesz közölve.

Beszámít a verseny a Nemzeti Hosszútávú bajnokságba (10/3-as 
befutó). Tenyésztőnként az 1-es és 2-es csapat közül a jobb eredményt 
elért csapat számít 20 %-os lista alapján!

Beszámít a verseny a Magyar Dúc bajnokságba
(tenyésztőnként összes küldött galambból 5 db-onként 1 helyezés, 

de minimum 2) 20 %-os lista alapján.

Szuper Kupa Komlódy Ferenc emlékverseny
3 zónára osztva az Ország.    I. zóna  700 km alatti dúcok
     II. zóna  700-800 km közötti dúcok
   III. zóna 800 km feletti dúcok

A szuper kupa csapat eredménye az Országos lista alapján készül, 
koefficiens számolással!

Tenyésztőnként az 1-es vagy 2-es csapatból a jobb eredményt 
elért lesz besorolva!

Csapatonként 10 db küldöttből -3-as befutó alapján

  elért helyezés x 1000
Koefficiens =-------------------------------------------
  indult létszám x dúctáv km

Egyéni díjazás Zónánként (1000 galambonként 10 galamb)
      1. helyezés: 50.000 Ft
      2. helyezés: 30.000 Ft
      3. helyezés: 20.000 Ft
 4-10. helyezés: 10.000 Ft

Csapat díjazás Országos besorolás alapján!
        1. helyezés: 60.000 Ft
        2. helyezés: 40.000 Ft
        3. helyezés: 30.000 Ft
   4-10. helyezés: 15.000 Ft
 11-20. helyezés: 10.000 Ft

Kállay Ferenc Derby verseny.
3 zónára osztva az Ország.    I. zóna  700 km alatti dúcok
     II. zóna  700-800 km közötti dúcok
   III. zóna 800 km feletti dúcok

Csak egyéni verseny a derby gyűrűs galambok között!
Díjazás: Bruttó 1.000.000 Ft osztva a versenyen indult derby gyű-

rűs galambok számával, és a kapott Ft/db szorozva a zónákban indult 
derby gyűrűs galambok számával adja az adott zónában kiosztható 
összeget.

Díjazva a zónákban indult derby gyűrűs galambok 2 %-a!

2 és több éves 
Nemzeti gyűrűs galambok versenye!

Nevezési: Díj 400 Ft/ db. Fizetve gyűjtéskor a gyűjtőhelyeken.
3 zónára osztva az Ország.    I. zóna  700 km alatti dúcok
     II. zóna  700-800 km közötti dúcok
   III. zóna 800 km feletti dúcok

Díjazás: Bruttó 1.000.000 Ft osztva a versenyen indult Nemzeti 
gyűrűs galambok számával, és a kapott Ft/db szorozva a zónákban 
indult Nemzeti gyűrűs galambok számával adja az adott zónában ki-
osztható összeget. Díjazva a zónákban indult Nemzeti gyűrűs galam-
bok 5 %-a!

A várható létszámjelentés csak azoktól kell 10 nappal a gyűjtés 
előtt, akiknek a galambjai nem Tagszövetségi szervezésben vesz-
nek részt a versenyen.

Központi gyűjtőhelyek, időpontok
1. Tagszövetségi szervezésű versenyeken a tagszövetségek szállításával.
2. Pannon Maraton Klub szervezésében.
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak.
2014. július 17. (csütörtök)
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.   10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.  12.00 – 13.00
Karcag, Szivárvány u. 2.   14.00 – 15.00
Rákóczifalva, Május 1. út Sporttelep  15.00 – 16.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144. 17.00 – 19.00
Orosháza, Fő út 3. Új Osztási volt Iskola 13.00 – 15.00
Pécsvárad, Szentháromság tér 2.  16.00 – 18.00

Egyéves 
nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

Chomutov (50°26’27”---13°23’52”)

Nevezési: Díj 400 Ft/ db. fizetve gyűjtéskor a gyűjtőhelyeken.
A zóna beosztás     I. Zóna  530 km alatti dúcok
    II. Zóna  530-600 km közötti dúcok
  III. Zóna  600 km feletti dúcok
Díjazás: Bruttó 1.000.000 Ft osztva a versenyen indult Nemzeti 

gyűrűs galambok számával, és a kapott Ft/db szorozva a zónákban 
indult Nemzeti gyűrűs galambok számával adja az adott zónában ki-
osztható összeget. Díjazva a zónákban indult Nemzeti gyűrűs galam-
bok 5 %-a!

Központi gyűjtőhelyek, időpontok
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak.
2014. július 17. (csütörtök)
Tiszafüred, Szőlősi út 14.   07.00 – 09.00
Miskolc, PEMO Center   08.00 – 10.00
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.   10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.  12.00 – 13.00
Hatvan, Rákóczi út 83.   14.00 – 15.00
Szeged, Szeged-Tápé Dráva u.17.  11.00 – 12.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144. 13.00 – 14.00
Budapest, SYMA csarnok belső parkoló 12.00 – 15.00
Esztergom, Pöltenberg Ernő út 80  15.00 – 16.00
Tatabánya, Galambfalu   16.00 – 17.00
Győrszentiván Művelődési ház, Déryné út 50. 18.00 – 20.00
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Az ayurvedikus postagalambász termékek 
hatásmechanizmusa, összetevői

Az elmúlt időszakban több sporttárs is ér-
deklődött az indiai Ayurveda gyógyászat jelen-
tőségéről a humán és állatgyógyászatban, va-
lamint Ayurveda gyógynövényes termékek ha-
tásmechanizmusáról, összetételéről. 

Mint már sokan ismerik, az Ayurveda egy 
több ezer éves gyógyászati rendszer, a kínai és 
a nyugati gyógyászati rendszer mellett a világ 
három nagy gyógyászati rendszerének egyike, 
a világ legősibb, az Indiai szubkontinensről 
kiinduló gyógyászata. Szó szerinti fordításban 
az Ayurveda az „Élet Tudománya”. Eredetét 
tekintve elsősorban humángyógyászati rend-
szer (manapság is több mint 2 milliárd em-
ber egészségmegőrzéséért felel világszerte), de 
módszereit régen, és napjainkban is hatéko-
nyan hasznosítják a hobbiállatok, és a gazda-
sági haszonállatok természetes módszerekkel 
történő gyógyításában is. Hazánkban e gyógy-
ászati rendszer a Magyar-Indiai Egészségügyi 
Megállapodások keretében került bevezetésre, 
és a hatósági engedélyekkel rendelkező termé-
kek 1991-től vannak forgalomban.

Immunerősítés, stressz elleni véde-
kezés: Stresroak itatófolyadék

A versenyekre való felkészítés speciális fel-
készítési program alkalmazását igényli a ga-
lambásztól, ami kifejezetten a sok stresszel és 
erős fizikai megpróbáltatással járó versenyhó-
napok törődését nyújtja a galambok számára. 
A versenyek elengedhetetlenül a stressz szá-
mos forrását jelentik a postagalambok számá-
ra. A hosszú repülések során a madarak szerve-
zete feléli a szervezet számára nélkülözhetetlen 
tápanyagokat, amelyeket verseny előtt szüksé-

ges a galamb számára ideális mennyiségben és 
összetételben biztosítani, illetve a verseny után 
pótolni.

A szintetikus úton előállított vitaminkészít-
mények – bár rövidtávon erőteljes hatást gya-
korolhatnak a madarak szervezetére – hosszú 
távon jelentősen megterhelik a galambok má-
ját, méregtelenítő képességét. A természetes 
anyagok ezzel szemben hatékonyan megtalál-
ják az utat a madarak szervezetében a megfele-
lő szervekhez, sejtekhez, ahol előnyös hatásu-
kat kifejthetik. A STRESROAK itatófolyadék 
vizes oldatban négyféle gyógynövény, és egy 
különleges ásványi anyag, a Shilajit koncent-
rált kivonatát tartalmazza a madarak szerveze-
te számára optimális összetételben.

A Stresroak összetevői:
Ocimum sanctum
A bazsalikom mikrobaölő, gyulladáscsök-

kentő, immunerősítő, görcsoldó és légzésköny-
nyítő hatással rendelkezik, aminek köszönhe-
tően hosszú, fárasztó repülések alatt segít ki-
váló kondícióban tartani a galamb izomza-
tát, tüdejét és immunrendszerét. Antioxidáns, 
stresszoldó hatású.

Mangifera indica
A mangó kivonata igen gazdag könnyen 

felszívódó szénhidrátokban (melyek energiát 
szolgáltatnak a repülés során a madárnak), vi-
taminokban (A, B, C és E-vitaminban, melyek 
antioxidáns hatásúak), ásványi anyagokban (az 
izomműködésben nélkülözhetetlen káliumban, 
valamint az oxigént szállító vörösvértest-kép-
ződést és a kalcium beépülését segítő rézben), 
aminosavakban (melyek a szervezet újraépü-
lését szolgálják), többszörösen telített zsírsa-

vakban (melyek energiát adnak) és a szintén 
antioxidáns karotinoidokban. Hatékony sejtvé-
dő hatású, fokozza az ölősejtek aktivitását is. 

Phyllanthus emblica
Az indiai egres (más néven amla) rend-

kívüli C-vitamin tartalommal rendelkezik. 
Ennek köszönhetően nagyon hatékony az 
immunrendszer erősítésében, a betegségek, 
fertőzések megelőzésében, melyek a szállí-
tás alatti összezártság során veszélyeztetik 
a madarakat. Kutatások szerint hatékonyan 
támogatja az ölősejtek aktivitását. Kiváló 
antioxidáns, vértisztító, szíverősítő, fizikai és 
szellemi élénkítő hatásáról ismert, így segíti 
a madár idegrendszerének, tájékozódó ké-
pességének működését. Sejtvédő hatású, véd 
egyes rákkeltő anyagok ellen is. 

Humán gyógyászatban is alkalmazott gyógy-
növény, egy OGYI-engedélyes immunerősítő 
ayurveda gyógytermék (Chyawanprash/Vita 
Jam) fontos komponense.

Withania somnifera
Az indiai ginzeng elsősorban stresszoldó 

és immunerősítő hatású. A ginzeng termé-
kenységfokozó, és a változó környezeti fel-
tételekhez való adaptációt segítő hatásáról 
ismert. Tudományos vizsgálatok igazolták a 
Withania somnifera kivonat hatékonyságát 
a vörösvértestek és a fehérvérsejtek számá-
nak fokozásában, valamint a makrofág (ölő)
sejtek aktivitásának fokozásában. Az indi-
ai ginzeng e mellett antioxidáns, az örökítő 
anyagot védő hatással is bír, valamint jelentő-
sen növeli az őssejtek termelődését. Magyar-
országon az indiai ginzeng (Ashwagandha) 
humán gyógyászatban is alkalmazott, OGYI-
engedélyes immunerősítő, stresszoldó, vitali-
tásfokozó hatású gyógytermék.

Katowice
(50°13’27”---18°59’06”)
Szállítás a sportszövetség szervezésében.

Központi gyűjtőhelyek, időpontok
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a 

versenyzők gondoskodnak.
2014. július 17. (csütörtök)
Tiszafüred, Szőlősi út 14.   07.00 – 09.00
Miskolc, PEMO Center   08.00 – 10.00
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.   10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.  12.00 – 13.00
Hatvan, Rákóczi út 83.   14.00 – 15.00
Szeged, Szeged-Tápé Dráva u.17.  11.00 – 12.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144. 13.00 – 14.00
Budapest, SYMA csarnok belső parkoló 12.00 – 15.00
Esztergom, Pöltenberg  Ernő út 80. 15.00 – 16.00
Tatabánya, Galambfalu   16.00 – 17.00
Győrszentiván Művelődési ház, Déryné út 50. 18.00 – 20.00

Előzetes létszámjelentés 10 nappal a gyűjtés előtt.
Nevezési díj: 400 Ft /db fizetve a gyűjtéskor.

Értékelés: 2 Zónában
I. Zóna a 300 km alatti dúcok
II. Zóna a 300 km feletti dúcok

Egyéni díjazás két Zónában:
  1.  30.000 Ft értékű üdülési csekk
 2.  20.000 Ft értékű üdülési csekk
 3.  10.000 Ft értékű üdülési csekk

Csapat díjazás két Zónában: 1. 30.000 Ft
    2. 20.000 Ft
    3. 10.000 Ft
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Shilajit
A Shilajit, a Stresroak egyik legfontosabb 

összetevője, egy több millió éves kövület, 
amit a kemény sziklarétegek közül bányász-
nak ki. A Shilajit növényi és ásványi anyagok 
fosszíliája, melyet az indiaiak a „természet 
ajándékának” neveznek, hiszen a Shilajit egy 
olyan komplex természetes immunerősítő 
anyag. Közel 85 ásványt és más vegyületet 
tartalmaz ionos kötésben, vagyis a szervezet 
számára jól hasznosítható formában. Évezre-
des tapasztalatok, és modern összehasonlító 
kutatási eredmények is bizonyítják e komp-
lex természetes gyógyanyag immunerősítő, 
adaptogén, és termékenységfokozó hatását. A 
Shilajit humán gyógyászatban is alkalmazott, 
hazánkban OGYI-engedélyes immunerősítő 
gyógyhatású termék.

A Stresroak szinergikus hatású komponen-
sei optimalizálják a vér kortizon-szintjét, nö-
velik a védekezőképességet, a specifikus és 
nem specifikus immunválaszt, a vakcinázás 
utáni ellen-anyag szintet, jobb általános el-
lenálló-képességet eredményezve tenyész- 
és verseny-állományoknál egyaránt. A 
stresszoldó és immunerősítő hatású kompo-
nensek hozzájárulnak a (tenyész és verseny) 
teljesítmény fokozásához, antioxidáns hatá-
sú komponensei pedig tenyészállománynál 
védő hatással bírnak az ivarsejtekre is, ered-
ményesebb reprodukciós képességet eredmé-
nyezve állomány szinten.

Anyagcsere fokozása, májvédelem: 
Superliv itatófolyadék

A máj a galamb egyik legfontosabb bel-
ső szerve, a szervezet anyagcsere-folyamata-
inak központja. Életfontosságú szerv, mely-
nek működése rendkívül sokrétű, és ezért jó 
állapotának megőrzése létfontosságú a ga-
lambok egészségének és jó teljesítőképesség-
ének fenntartása szempontjából.

A versenyek során az intenzív izommun-
ka hatására a galambok szervezetében nagy 
mennyiségű bomlástermék halmozódik fel, 
aminek kiürítése és semlegesítése szintén a 
máj feladata. A galambok esetenként szennye-
zett vizet ihatnak, vagy műtrágyát, más vegy-
szereket vehetnek fel szervezetükbe akár ivás, 
akár a szabadban való táplálékfelvétel során. 
Ahhoz, hogy a madarak kiváló kondícióban 
kezdhessék a következő versenyt, vagy hogy 
regenerálódhassanak a pihenési, vedlési idő-
szakra, rendkívül fontos szervezetük méreg-
telenítő funkcióinak támogatása. A máj mé-
regtelenítésére legalkalmasabbak a gyógynö-
vénytartalmú készítmények, melyek termé-
szetes módon támogatják a májfunkciókat.

A SUPERLIV egy természetes alapanyag-
okból – 19 gyógynövény kivonatából – ké-
szülő víz alapú oldat, mely az ivóvízbe ke-
verve könnyen adagolható a madaraknak. A 
SUPERLIV olyan, elsősorban az indiai szub-
kontinensen honos, évezredek óta a humán- 
és az állatgyógyászatban alkalmazott gyógy-
növények keveréke, amelyek májvédő, mé-
regtelenítő, toxinokat semlegesítő hatásukról 
ismertek. Alkalmazása kifejezetten ajánlott 
versenyidőszakban, a versenyekről való ha-
zatérés után 2-3 napig adagolva, hogy a ma-

darak szervezete „fellélegezhessen” a nagy 
terhelés során a szervezetben felhalmozódott 
méreganyagoktól. A szervezet méregtelení-
tésével javul a kondíció, az immunrendszer 
működése is, így a madarak ellenállóbakká 
válnak a betegségekkel szemben. Hatására 
felszabadulnak a méreganyagok által lekötött 
energiák, az öngyógyító folyamatok is bein-
dulnak. A SUPERLIV étvágyjavító, takar-
mányhasznosulást segítő hatású. A verseny-
től kifáradt madarak így könnyebben erőre 
kapnak, hamarabb regenerálódnak.

A SUPERLIV alkalmazása azonban nem 
csak versenyidőszakban, hanem a fiatal ma-
daraknál is előnyös, mivel elősegíti a belső 
szervek (szív, tüdő, máj) és az izomzat erő-
teljesebb fejlődését. Az erősebb fizikai alkat 
és az előnyös genetikai tulajdonságok jobban 
érvényesülnek, és lehetővé teszik a nagyobb 
teljesítmény elérését. Méregtelenítő hatásá-
nál fogva a SUPERLIV alkalmazása javasolt 
antibiotikumos kezelés, féreghajtás és más 
gyógyszeres kezelés után. 

A Superliv legfőbb összetevői:
Achyranthes aspera
Hatékonyan javítja a légzőszervrendszer 

működését, megfelelő kifejlődését.
Andrographis paniculata
Májvédő hatású, olyan májenzimek ter-

melődését segíti, melyek elősegítik a méreg-
anyagok lebontását és kiürítését.

Azadirachta indica
Mikrobaölő, természetes antibiotikus ha-

tású. Immunerősítő, a májsejtekre is védő 
hatással bír.

Boerhavia diffusa
Májvédő hatása mellett gyulladáscsökken-

tő és vírusellenes hatású.
Terminalia chebula
Nyálkahártyavédő hatású, különböző tan-

ninokat és illó-zsírsavakat tartalmaz.

Védekezés az emésztőrendszeri 
panaszok ellen: Diaroak

Amennyiben az emésztés összetett folya-
matában zavar keletkezik, a galamb szer-
vezete nem lesz képes a létfontosságú táp-
anyagok és víz felszívására, a galamb pe-
dig veszít általános kondíciójából, és immun-
rendszere is kevésbé lesz képes ellenállni a 
kórokozók támadásának. Az emésztést és a 
felszívást nagyban befolyásolhatják a ma-
dár szervezetébe bekerült és ott megtelepe-
dett élősködők, és a galamb által véletlenül 
elfogyasztott mérgező anyagok, mikotoxinok 
és kórokozók. A különböző emésztőrendszeri 
fertőzések és a hasmenéses megbetegedések 
a postagalamb tartásából, és a postagalamb-
sport jellegzetességeiből kifolyólag szinte el-
kerülhetetlenek.

A DIAROAK 13 gyógynövény kivonatá-
nak keveréke, amely 2-3 nap alatt mellékha-
tás nélkül megállítja a hasmenést, helyreál-
lítja az emésztőrendszer normális működését. 
Megakadályozza a víz- és tápanyagvesztesé-
get, védőréteget képez a bélrendszer nyálka-
hártyáján, megköti és semlegesíti a kóroko-
zók által termelt méreganyagokat, elősegíti a 

méreganyagok és a kórokozók kiürülését. Al-
kalmazása javasolt megelőzésként tréningek 
és versenyek után, és kezelésként már kiala-
kult tünetek esetén 3-5 napig, vagy a tünetek 
elmúlásáig egy kevés olajozott, vagy nedves 
takarmányra szórva, hogy a madarak azonnal 
elfogyasszák.

A Diaroak komponensei
A kaolin olyan jótékony, abszorbens hatá-

sú ásványi anyagokat tartalmaz, melyek ösz-
szetapadnak a hasmenést okozó baktériu-
mokkal, és elpusztítják azokat, valamint elő-
segítik kiürülésüket.

A gyógynövényi hatóanyagok egyen-
ként is, illetve kombinált készítményekben, 
szinergikus hatásukat kihasználva széles kör-
ben ismertek a hasmenéses eseteket gyógyí-
tó hatásukról. 

Andrographis paniculata 
Csökkenti az enterotoxinok okozta hasme-

nést és vízveszteséget. Fokozza a bélfal víz-
visszatartó képességét. 

Berberis aristata, Holarrhena Anti-
dysenterica, Cyperus rotundus

Hatékony antimikrobiális hatás különféle 
bakteriális eredetű hasmenéses esetekben. 

Felgyorsítják a hasmenéses megbetegedé-
sek lezajlását, a gyógyulási folyamatokat, és 
minimalizálják a vízveszteséget. 

Tinospora cordifolia
A növény szárának alkoholos kivonata ta-

nulmányok szerint igen hatékony az E. coli 
fajok szaporodásának gátlásában.

Punica granatum 
Növeli az elfogyasztott takarmány emész-

tőcsatornán való áthaladásának idejét, ezáltal 
hatékonyabb felszívódást eredményez, és 
csökkenti a hasmenéses esetek kialakulását.

Acacia catechu, Woodfordia fruticosa
Asztringens, nyálkahártyát összehúzó és 

antimikrobiális hatású. 
Aegle marmelos 
Több mint 20 féle baktérium esetében iga-

zolt antibakteriális hatás. Helyreállítja a nor-
mál bélperisztaltikát.

Zingiber officinale 
Elősegíti az emésztés helyreállását, fokozza 

az emésztőnedvek termelődését, és tanulmá-
nyok szerint befolyásolja a mikrobák anyag-
cseréjét, ezáltal gátolja szaporodásukat.

Javasoljuk a termékek kombinált alkal-
mazását mind fiataloknál, tenyészpároknál a 
madarak genetikai potenciáljának kiaknázása 
érdekében.

Kustyán Tamás, a Kustyán-Ayurveda dúc 
tulajdonosa, F02 Győr Egyesület

Riesz István Dr.(Ayu)Hon., a Magyar 
Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kuratóri-
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2013 legjellemzőbb galambbetegségei
A megtört tenyésztőktől augusztus végén és 

szeptember elején érkezett tízegynéhány tele-
fonhívás után kezdtem el azon gondolkod-
ni, hogy ezek a szakemberek milyen komoly 
gondokkal küszködnek galambjaik egészség-
ben és jó röpformában tartásával kapcsolat-
ban. Általánosságban azt mondhatom, hogy: 
a tenyészetükben megjelenő betegségek fő-
leg azoknak a tenyésztőknek okoznak gon-
dot, akiknek nincs erre vonatkozóan kidol-
gozott tervük vagy programjuk.

Egy tenyészetnél az alapvető szezonok cik-
likusan váltják egymást, és ezekre a tenyész-
tőknek idő előtt fel kell készíteniük magukat 
és galambjaikat is. Magukat úgy, hogy meg-
szerzik a galambok fiziológiájával és életkorá-
val összefüggő ismeretanyagot. A galambokat 
időszakos vizsgálatoknak és – ha szükséges – 
gyógykúráknak, illetve előírt oltásoknak vetik 
alá. Ebben az időszakban biztosítani kell szá-
mukra a megfelelő táplálékot és minden szük-
séges táplálék kiegészítőt Ha ez nem történik 
meg, és a tenyésztő mindezt nem rendszere-
zi kellő időben, a galamboknál komoly egész-
ségügyi problémák jelenhetnek meg.

Természetesen betegség még egy jól előké-
szített prevenciós program esetén is előfor-
dulhat, de ennek kockázata jóval kisebb és az 
általa okozott károk sem olyan fájdalmasak.

Munkaterv a galambdúcban
Ahhoz, hogy kidolgozzunk egy munkatervet 

„a galambdúcban”, jelentős galambtenyészté-
si tudásra kell szert tennünk. Ez manapság már 
nem olyan nehéz, mint évekkel ezelőtt: szaksaj-
tó, könyvek, filmek állnak rendelkezésünkre, de 
ahhoz, hogy tartalmukat hasznosíthassuk, nem 
elég pusztán csak birtokolnunk ezeket. A szak-
sajtót és a szakirodalmat el kell olvasni, a fil-
meket meg kell nézni, és le kell szűrni a meg-
felelő következtetéseket arról, hogy hogyan al-
kalmazzuk azokat saját tenyészetünkben. En-
nek alapján lehet kidolgozni a saját etetési, táp-
lálékkiegészítő-adagolási és röptetési prog-
ramot. Több, eleséget és táplálék kiegészítőt 
gyártó cég ad ki saját – olykor nagyon részletes 
– programot arról, hogyan és milyen mennyi-
ségben adagoljuk termékeiket, a hét mely nap-
jain, szezontól függően. Ez hatalmas segítséget 
nyújthat nemcsak a kezdőknek, de azoknak is, 
akik már hosszabb ideje foglalkoznak tenyész-
téssel, vagy akik a versenyeredmények javítása 
érdekében új megoldásokat keresnek.

Hogy miért is írok ezekről az egyébként ter-
mészetesnek tűnő dolgokról? Azért, mert kide-
rült: ezek nem mindenki számára egyértelmű-
ek. A tenyésztőkkel folytatott beszélgetésekből 
azt látom, hogy az ő alaptudásuk meglehető-
sen gyenge lábakon áll, vagy – ami még en-
nél is rosszabb – hibás. Ezt gyakran maguk is 
beismerik, és tanácsot, javaslatot kérnek tőlem 
arról, hol lehetne olvasni ezekről. De már ez is 
fél siker, mert a megszerzett tudást remélhető-
leg alkalmazni fogják a saját tenyészetükben.

A legrosszabb, amikor a tenyésztő nem 
hiszi el, hogy valaki a segítségére lehet. 
Nem kér szakmai tanácsot tapasztalt szak-
emberektől, nem olvas szakirodalmat, 
hanem csak ellesi másoktól, hogy azok mi-
lyen „csodaszert” adagolnak azért, hogy a 
galambjaik egészségesek legyenek és díja-
kat nyerjenek. Szerintem így csak ártanak 
saját tenyészetüknek. 

De találkoztam már olyan tenyésztővel is, 
aki „besavanyodott” és rosszindulattal vádol-
ta meg a kollégáit, sőt még az állatorvost is, 
hogy a jó szereket csak a kiválasztott tenyész-
tőknek javasolja. Előfordul olyan is, hogy az 
állatorvosnak nemcsak a galambokat, hanem 
a tenyésztőt is gyógyítania kell.

Milyen betegségekben szenvedtek 
tavaly a fiókák?

A megbetegedések gyakoriságát figyelem-
be véve a fiatal galambokkal kell kezdenem. 
Legtöbb megbetegedés július elején volt. A 
betegség az idősebb – azaz a 2–4 hónapos – 
fiatalokat érintette.

Amikor a betegség már az egész galamb-
dúcban elterjedt, idővel a fiatalabb és az idő-
sebb egyedek is megbetegedtek. A betegség 
első jele az étvágyvesztés és a repülési kedv 
elvesztése volt. Ez a rossz közérzet olykor né-
hány napig is eltartott, mielőtt megjelentek 
volna a betegség jelei. A fiatalok kezdtek nem 
enni, csak gubbasztottak a galambdúc sarká-
ban vagy a legalsó rudakon. Az ürülékük fo-
lyékonnyá, zöldessé és nyálkássá vált. Ezek a 
fiatal egyedek nagyon gyorsan fogytak, kiszá-
radtak, dacára annak, hogy a begyükben nagy 
mennyiségű víz volt kitapintható. A kezelés 
hiánya vagy a nem megfelelő gyógymód né-
hány nap után elhulláshoz vezetett. A betegség 
e stádiumában – a korábbi években tapasztalt 
betegségektől eltérően – ritkán fordult elő há-
nyás a begyből. Azt lehet tehát mondani, hogy 
tavaly azok a fiatal egyedek, amelyeknél meg-
jelent a begyből hányás, nem szenvedtek ko-
moly betegségben és nem hullottak el. Azon-
ban azok a fiatal egyedek, amelyeknél ún. te-
lített begy volt megfigyelhető, az intenzív 
gyógykezelés ellenére sem élték túl a beteg-
séget. A fiatal egyedek esetében ez a kóros ál-
lapot gyakorlatilag abban a pillanatban meg-
szűnt, amikor megkezdődtek az intenzív edzé-
sek, azaz július végén. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy ez az időszak eseménytelen lett vol-
na. A megbetegedések időnként még előjöt-
tek, de amikor megkezdődtek a ketrecből való 
első röptetések, a betegség új formában ütötte 
fel a fejét. Miután a fiatal egyedek visszatértek 
a röptetésből, az ivás vagy néhány szem mag 
elfogyasztása után heves hányásban törtek ki. 
Ugyancsak megjelent a vizenyős hasmenés. 
Ezek a tünetek az előző években (2011-ben 
és 2012 májusában) a 3. vagy 4. röptetésből 
visszatérő felnőtt galamboknál előfordult be-
tegség jeleire emlékeztettek. Náluk a galamb-

dúcba való visszatérésük és néhány korty víz 
és eleség elfogyasztása után heves hányás és 
vizenyős hasmenés következett. Olyan is tör-
tént, hogy ha azonnal nem kezdődött meg az 
intenzív gyógykezelés, a galambok elhullot-
tak. Néhány esetben sikerült kenetet venni a 
beteg galambok begyéből, ilyenkor a bakteri-
ológiai vizsgálat megerősítette annak a gyanú-
ját, hogy a betegség oka az E. coli baktérium. 
Minden bizonnyal abban az évben azoknál a 
fiatal egyedeknél, amelyek az első reptetés-
ből történő visszatéréskor már betegek voltak, 
e betegség fő okozója szintén az E. coli bak-
térium volt. Sajnos ezt a gyanút bakteriológiai 
vizsgálattal nem tudtam megerősíteni. A fiata-
loknál is nagyon hevesen zajlott le a betegség, 
sőt, egyes esetekben elhullások is előfordul-
tak. De mégis, a megfelelő gyógyszer alkal-
mazásával a betegség gyorsan elmúlt. Viszont 
azokban az esetekben, amikor a galambok 
nem kaptak gyors gyógyszeres segítséget, a 
betegség krónikus sorvadásos betegséggé ala-
kult. A hányás megszűnt, de a fiatal egyedek 
gyors ütemben fogytak, majd a kimerültség-
től elhullottak. Ezekben az esetekben az elhul-
lás nagymértékű volt és sok galambot el kel-
lett távolítani, mert állapotuk javulására nem 
volt sok remény.

Mindkét betegség esetében gyors és ha-
tékony gyógykezelésre van szükség. A pia-
con a fiatal egyedek betegségeit gyógyító szá-
mos készítmény beszerezhető, azonban ezek 
hatékonysága nem minden esetben kielégítő, 
mert fokozatosan növekszik az E. coli bakté-
rium gyógyszer elleni rezisztenciája is. A re-
leváns antibiotikumok alkalmazásán túl szük-
ség van még a gyógyítást támogató ellátásra. 
Ezért alkalmazzuk párhuzamosan az antibio-
tikumos elektrolitokat (a szervezet kiszára-
dásának ellensúlyozására), a hasmenés elle-
ni és az E. coli baktériumok fejlődését fékező 
gyógynövénykészítményeket, a kondíciónö-
velő készítményeket, valamint az ATP-t (vagy 
prekurzorait), valamint hasznos baktériumtör-
zseket a szervezetbe juttató probiotikumokat. 
A nagyon beteg galambokat egyénileg kell 
gyógykezelni: a gyógyszereket a begybe, az 
erőnlétet növelő szereket pedig vagy a bőr alá 
vagy intramuszkulárisan befecskendezve kell 
alkalmazni (akár naponta kétszer is). Jó ered-
ményeket érhetünk el az intravénásan, illetve 
a hasüregbe (intraperitoneálisan) bejuttatott, 
kiszáradás elleni folyadékokkal is.

Természetesen azonnal felmerül a kérdés, 
hogy az ilyen állapotban lévő galambot egy-
általán megéri-e megmenteni. Ebben az eset-
ben megéri. Természetesen ez időt és energi-
át követel, de gyakran még a kritikus állapo-
tú fiatal egyedek is gyors gyógyulást mutat-
nak, majd később jól repülnek. Persze előfor-
dulnak kudarcok is, főleg akkor, ha a galam-
bok hosszabb ideig betegeskednek. Néhány 
antibiotikum egymást követő alkalmazása je-
lentősen megterheli és sterilizálja a szerveze-
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tet. Ilyenkor a belső szervek károsodásával, 
a táp- és légzőszervek gombásodásával kell 
számolnunk. Ha a gyógykezelés rövid ide-
ig tartott is és eredményes volt, a fiatal egye-
dek körében több esetben felfedezhető volt 
a repüléstől való idegenkedés. A galambdúc 
felett megtett néhány kör után, miután leül-
tek a dúcon, nyitott csőrrel lélegeztek. Ponto-
sabb megfigyeléssel látható volt, hogy viasz-
hártyájuk elszürkült vagy bevörösödött, oly-
kor tüsszögtek és kaparták a csőrüket. Mindez 
azt bizonyította, hogy amikor betegség a fiatal 
egyedeket megtámadja, a légutak is fertőződ-
hetnek – ennek eredménye az immunrendszer 
jelentős legyengülése. A beteg fiatalok beteg-
ségének leküzdésére alkalmazott gyógysze-
rek a légúti megbetegedéseket általában nem 
gyógyítják, így elkerülhetetlen, hogy emellett 
a légúti betegségek elleni gyógyszeres kúrát 
is bevezessék a tenyésztők.

Hogyan tovább a felgyógyulás után?
A fiatal egyedek betegségből való fel-

gyógyulása után, a tenyésztőnek még akkor 
sem szabad azonnal túl intenzív edzéseket 
tartania, ha a galamboknak jó étvágyuk van 
és szívesen repülnek.

A fiatal galambok szervezetének regene-
rálódó képessége nagy, de a tenyésztőnek 
még így is segítenie kell ebben, olyan ké-
szítmények adagolásával, amelyek a szer-
vezet regenerálódását meggyorsítják.

A betegség (E. coli circovírus) hatása a 
szervezetben:

• bélgyulladás  hasmenés  hányás  
kiszáradás

• károsodnak a fontos belső szervek, a máj, a 
vesék, a lép, időnként még a szív és a tüdő is,

• a sejtek és az immunrendszer károsodása, 
az ellenálló képesség drasztikusan romlik  
ez elősegíti a légút további fertőzéseit és a 
paramixovirózist.

A hosszan tartó antibiotikum-kúra hatása:
• hatékony baktériumokkal sterilizálja az 

emésztő- és a légzőrendszert  elősegíti az 
intenzív gombás fertőzéseket,

• terheli a belső szerveket, leginkább a má-
jat és a veséket, illetve a vérképző szerveket,

• elősegíti az immunrendszer gyengülését.
A tenyésztőnek arra kell törekednie, hogy 

helyrehozza ezeket a sérüléseket.
A felgyógyulás után néhány napig, miután 

az állatok már nem kapnak gyógyszereket, ke-
verjen a galambok ivóvizébe elektrolitos ké-
szítményeket, energiaitalokat az ATP-vel, 
probiotikumokat, valamint a máj és a vesék re-
generálódást serkentő készítményeket. Vala-
mennyit együtt, egy erősítő-regeneráló koktél-
ként adja az állatok ivóvizéhez, 3–5 napig. Egy 
ilyen állapoterősítő kúra után tanácsos gomba-
ölő (fungisztatikus) és immunstimuláló szerek 
adagolása. Ne feledjük azonban, hogy a fiatal 
egyedeknél kiújulhatnak a betegségek, sőt, az 
állományban akár többször is megjelenhetnek. 
Ezért szinte kötelező érvénnyel adagoljunk az 
ivóvízbe és a belekbe pH-csökkentő készítmé-

nyeket. Tanácsos gyakran és szisztematikusan 
probiotikumok, illetve kb. 3 hetente immunsti-
muláló készítmények adagolása.

Szövődmények
Az egyik szövődmény vagy a betegség kö-

vetkezménye a fiatal állatoknál a tenyészet-
ben megjelenő paramixovirózis. Ha ez jelleg-
zetes idegi tünetekkel jár (paramixovirózis, 
fejforgatás), a tenyésztő hamar felismeri, mi-
vel áll szemben.

Mivel azonban ezek a jelenségek gyak-
ran elmaradnak, a paramixovirózis megöli 
a galambot. Ilyenkor az elhullást a tenyész-
tő hajlamos a cirko-colival – vagyis a fiatal 
állatok betegségével – magyarázni, és nem 
gondol a paramixovirózisra. Csak a betegség 
lefolyásának elemzése, a tünetek felismeré-
se és a gyógykezelés hatékonysága vezet-
het nyomra. Ha a betegség hosszan (7–14 
napig) elhúzódik, a galambok nem, vagy 
csak egyszer voltak beoltva paramixovirózis 
ellen, egészségi állapotuk hol javul, hol pe-
dig romlik, és bizonyos időközönként meg-
jelenik a vizenyős hasmenés (poliuria), és a 
galambok viszonylag jó egészségi állapotuk 
ellenére mégis elhullanak – komoly okunk 
van paramixovirózisra gyanakodni. Ekkor a 
tenyészet megmentésének érdekében minden 
fiatal galambot be kell oltani. Egyes tenyész-
tők véleményével szemben – akik szerint 
ilyenkor az oltás csak elősegíti a beteg álla-
tok elpusztulását –, az derült ki, hogy a beteg 
állatok jól viselik az oltást. Néhány nap után 
megszűnnek az elhullások, két hét elteltével 
pedig nem jelenik meg újabb megbetegedés.

Őszi megelőzés a fiatal állománynál
Ez válasz a fiatal tenyésztők kérdésére, akik 

csak egyszer oltatták be a fiatal egyedeket:
Lehet-e oltatni egyszer, a röptetés után?
Természetesen, ez tanácsos, hiszen ősz-

szel történik a legtöbb paramixovirózis-
megbetegedés.

A fiatal galambok a repüléseket követő-
en (októberben és novemberben) betegsze-
nek meg leggyakrabban. A tünetek megegyez-
nek a fiatalokon tapasztalt tünetekkel és min-
den valószínűséggel az okok is ugyanazok: 
a megbetegedés oka az E. coli baktérium. A 
cirkovírusok nemcsak a fiatal galambokban 
vannak jelen, hanem a már idősebb évjáratok-
nál is, a cirko–E. coli kettős eddigi megfigye-
léseink szerint egészen az újévig jelent komoly 
veszélyt az állatokra, majd ezt követően a be-
tegségek megszűnnek. Ezért a fiatal röptetett 
galambokat egészen az újévig tartsuk elkülö-
nítve! Ne helyezzük őket át másik közösségbe, 
és ne helyezzünk közéjük más, későbbi szüle-
tésű fiatalokat, a vásárolt galambok közé pe-
dig ne helyezzünk máshonnan galambot. A ga-
lambok más csoportokhoz való áthelyezése a 
betegségek megjelenésének leggyakoribb oka.

A fiatal galambok betegsége ellen különfé-
le oltóanyagokat lehet kapni a piacon, nevük-
ben az „adeno” megnevezéssel. A tenyésztők 

gyakran érdeklődnek ezek hatékonyságáról. 
Ha ezek az oltóanyagok valóban tartalmaz-
zák is a vírus antigénjét, a fiatal állatok meg-
betegedését nem tudják hatékonyan megelőz-
ni, mivel annak fő okozója a cirkovírus és az 
E. coli baktérium, és nem az adenovírus. Ez 
ugyan a tudományos álláspont, de a gyakorlat 
is azt mutatja, hogy a megbetegedéssel szem-
ben ezen oltóanyagok közül egyik sem nyújt 
biztonságot a fiatal állatok számára.

Problémák a felnőtt galamboknál
Noha a sportgalamb-tenyészetben a máso-

dik félévben főleg a fiatal galambokkal adód-
nak problémák, az egyre gyakrabban előfor-
duló betegségek miatt a felnőtt galambok is 
okozhatnak fejtörést. A folyamat elején gyen-
gébb röptetési eredmények és rosszabb kon-
díció a jellemző, majd ezen a ponton – akár 
hosszabb időre is – megáll a betegség tovább-
fejlődése, majd a röptetési szezon végezté-
vel indul meg a kialakulása. Néhány galamb 
– gyakrabban a tojók – gyors fogyásnak in-
dulnak, hasmenésük van, levertek, gyengék, 
még a fészekhez sem képesek elrepülni. So-
kat közülük a tenyésztő likvidál, vagy ma-
guktól elhullanak. Általában ez a jele annak, 
hogy a tenyészetben valami nagy baj történt 
és a tenyésztő ekkor rohan az állatorvoshoz.

Ha van lehetőség a teljes állomány átvizsgá-
lására, akkor általában az elhullott galambokon 
boncolással paracitológiai vizsgálatokat vég-
zünk, amelynek során a betegséggyanús egye-
dek belső szerveiből, valamint a begyből és az 
izomzatból veszünk kenetmintát a bakterioló-
giai vizsgálatokhoz. A paracitológiai vizsgála-
tokkal megerősíthető, hogy történt-e a tenyé-
szetben élősködők általi invázió és fertőzés, 
miközben a bakteriológiai vizsgálatok világíta-
nak rá arra, hogy megalapozottak-e az E. co-
li-fertőzés és az ezzel járó esetleges társfertőzé-
sek (a Staphylococcus, az Enterococcus, vagy 
a Klebsiella) gyanúja. Mikrobiológiai vizsgá-
latokat is tanácsos elvégezni. A vizsgálat után 
a laboratórium valamennyi baktérium esetében 
azonnal elkészíti az antibiogramot. Ezek a bak-
tériumonkénti antibiogramok szolgálnak ala-
pul a megfelelő antibiotikum kiválasztásához 
az adott baktérium leküzdése érdekben.

A coli pálcikák antibiotikum-érzé-
kenysége annyira különböző, hogy anti-
biogramok nélkül egyáltalán nem lenne 
szabad megkezdeni gyógykezelést.

A gyógykezelésnek az alkalmazott antibio-
tikumtól függően 5–7 napig kellene tartania. 
A gyógykezelést regeneráló kúrának kell kö-
vetnie és a fiatal egyedek betegségeinél leírt 
módon, rendszeres megelőző kezeléseket kell 
alkalmazni azért, hogy elkerülhető legyen, 
hogy a baktériumok a betegséget előidéző 
mennyiségében jelenjenek meg. Azokban a 
galambdúcokban, ahol a felnőtt galamboknál 
jelentős mennyiségű E. coli jelenléte mu-
tatható ki, a fiatal állatok körében gyakori a 
súlyos lefolyású, nehezen gyógyítható beteg-
ségek előfordulása.
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Szalmonellózis
E betegség tünetei kezdetben hasonlóak 

az E. coli tüneteihez, de idővel előjönnek az 
olyan járulékos tünetek, mint a sántítás vagy 
a szárnyízület duzzanata. Ekkor már biztosan 
szalmonellózisról beszélünk, amelyet a pál-
cika alakú E. coli baktérium okoz (végül is a 
szalmonella és coli pálcikák „rokonságban” 
állnak egymással). Tavaly – szintén a röpte-
tési szezon vége felé – ez a veszedelmes be-
tegség felütötte a fejét a felnőtt galambok 
körében, míg az előző években ez ritkaság-
számba ment. Ezeket az eseteket laborvizs-
gálatok erősítették meg, tehát nem pusztán a 
szárnyak betegségével magyarázható feltéte-
lezésekről van szó. Az ilyen veszélyes beteg-
ségek esetében mindig fel kell kutatni, hon-
nan kerülhetett be a galambdúcba. A tudomá-
somra jutott esetekben a kórokozót a külföld-
ön megvásárolt, illetve a hosszabb időre köl-
csönadott, majd visszakapott galambok hur-

colták be. Két esetben pedig előfordult, hogy 
„pont ebben az évben” a galambok nem let-
tek beoltva, illetve a vakcinát lengyelről egy 
jobb „külföldire cserélte le a tenyésztő.

A galambdúcban megjelenő szalmonel-
lózissal járó problémát az okozza, hogy a 
betegség nehezen gyógyítható és a galamb 
gyógykezelése ellenére visszamaradhatnak tü-
netmentes hordozók. Ezért az antibiotikumok-
ba vetett feltétlen hit, illetve a gyógykezelés 
utáni ellenőrzés elmaradása súlyos hiba lehet.

A szalmonellózis megállapítását köve-
tően a tenyészet valamennyi galambját 
gyógykezelésnek kell alávetni.

A galambdúcban a szalmonellózis megál-
lapítása után a következőképp járjunk el:

• valamennyi galambot 14–21 napon ke-
resztül gyógykezeljük;

• a gyógykezelés közben és végén fertőtle-
nítsük a galambdúcot és a tenyészet eszközeit,

• gyógykezelés közben a betegség által 
meggyötört egyedeket szelektáljuk ki, és 

azokat, amelyeknél a betegség tünetei (has-
menés, ízületi gyulladás) nem szűntek meg, 
távolítsuk el;

• a hosszan tartó gyógyszerezés után rege-
neráljuk az egyedet,

• oltsuk be szalmonellózis ellen,
• tartsunk immunstimuláló kúrát,
• az ürüléket két-három hetes periódusok-

ban, háromszoros ellenőrzésnek vessük alá.
Látható, hogy a galambdúcban megjelenő 

szalmonellózis felszámolása hosszú folyamat 
és nem mindig eredményes, ezért nagyon 
fontos az alapvető biológiai biztonsági elő-
írások betartása.

Ezek a tavalyi nyár végéig a leggyakrabban 
előforduló betegségek, amelyek ősszel sajnos 
újra felüthetik a fejüket. Ezért tanácsos min-
den megelőző és alapvető biológiai biztonsági 
előírás és intézkedés betartása, hogy ne es-
sünk abba hibába, hogy a saját galambjain-
kat kitesszük egy súlyos betegségnek.

Andrzej KORALEWSKI

Ötvenöt éve óvja a magyar galambfajtákat
Több mint fél évszázada jegyezte el magát 

Hunyadvári Árpád csorvási agrárszakem-
ber, galambtenyésztő és tanár a galambász 
hagyományok ápolásával és a magyar fajták 
tenyésztésével. A szakmai indíttatást tanító-
mesterétől, a nemzetközi hírű Anker Alfonz 
genetikustól kapta.

Hunyadvári Árpád Csorváson töltötte 
gyermekéveit, a Békéscsabai Rózsában érett-
ségizett. Hódmezővásárhelyen 1977-ben ál-
lattenyésztő üzemmérnöki oklevelet szerzett, 
1991-ben Gödöllőn kapta meg tanári diplo-
máját. Munkájával 25 évig a mezőgazdasá-
got szolgálta, 15 évig tanárként dolgozott, s 
a Csorvási ÁMK általános iskolájából vonult 
nyugdíjba.

Munkájának elismerése - számára pedig 
megtiszteltetés - volt, hogy a Magyar Tudo-
mányos Akadémia felkérte, hogy egy szakér-
tői csoport tevékenységében vegyen részt A 
múlt hónapban volt pontosan 55 éve, hogy 
belépett a Csorvási Postagalambsport Egye-
sületbe. Középiskolás korában a galambász 
és állattenyésztési szaklapokat olvasva is-
merkedett meg Anker Alfonz tanaival, me-
lyek egész életére meghatározták a galamb-
tenyésztéshez való viszonyát. Volt dúcápoló 
az Anker-dúcokban, dolgozott Anker Alfonz 
irányítása mellett Balatonszabadiban, a helyi 
szövetkezet sertéstelepén, ahol a KA-HYB 
sertés tenyésztéséhez az apai vonalak előál-
lítása történt. Ez a fajta a magyar sertéste-
nyésztésben jelentős szerepet kapott, s hét 
európai országban ma is népszerű.

Mestere „szakmai végrendeletnek’’ is te-
kinthető intelmeiben felkérte, hogy kísér-
je figyelemmel az őshonos magyar galamb-
fajták sorsát, a másik jeles tanítványát, a sá-
rospataki Gyulai Józsefet pedig arra bíztatta 
Anker Alfonz, hogy a postagalamb-tenyész-

tés és a postagalambsport tisztasága felett 
őrködjön. Hunyadvári Árpád maradéktala-
nul eleget tett a megbízásnak. Természetvé-
delmi Alapítvány létrehozásán munkálko-
dott, tenyésztelepet létesített a magyar ga-
lambfajták számára, de a postagalambokhoz 
is mindig hű maradt. A szakembert a galamb-
tenyésztés és a galambsport elkötelezett hí-
veként ismerik, amit bizonyít, hogy példá-
ul 2008-ban és 2009-ben 58 iskolában tartott 
előadást a magyar galambfajtákról, és e két 
évben több mint 200 madarat ajándékozott a 
tanulóknak. Az előadássorozatot a 307. elő-
adást követően fejezte be.

A kipusztulás szélére jutott szalontai óriás 
fajta megmentésén másfél évtizede fárado-
zik, és most agrárhíradónknak óvatos opti-
mizmussal arról nyilatkozott, hogy várhatóan 
már szeptemberben komoly eredményekről 
számolhat be. A galambokról könyvet is írt 
és szerkesztett, amely az ország több mint 
500 könyvtárában olvasható. Csorváson fi-
ataloknak galambász egyesületet szervezett, 
mely immár öt éve működik eredményesen, 
s a tanulókat arra kívánja tanítani, hogy őriz-
zék meg a magyar galambászhagyományokat 
és vigyék tovább a magyar galambfajták te-
nyésztését.

A 307. előadás - Csorvási ÁMK. Általános Iskola
Az előadás után Hunyadvári Árpád ajándékot ad át a tanulóknak
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A tékozló fiú
– Mi lett az Anker galambok sorsa? – kér-

dezte Pakuts Károly egy 1988-as, Kertész At-
tilával készített interjúban. „Az Anker ga-
lambok halhatatlan emlékké váltak a magyar 
postagalambsport történetében.” – mond-
ta Kertész. Ez igaz. És konkrétan? – vetődik 
fel a kérdés a kíváncsiakban. Sok galambról 
még a kortársak – Anker Alfonz vagy Anker 
György közeli ismerői, barátai – sem ren-
delkeznek információval. Kutatásaim során 
nagy erőfeszítéseket tettem a „Melyik ga-
lamb hová került?” kérdés tisztázására.

Anker végakarata szerint az állomány sor-
sával kapcsolatban két alternatíva volt. Ma-
radjon egyben, ha fia úgy dönt, hogy átve-
szi a dúc vezetését. Ha nem, akkor magyar 
tenyésztőknek, árverésen kell a galambokat 
értékesíteni. A professzor halála után óriá-
si összeget, több tízezer nyugatnémet már-
kát ajánlottak az állományért. A galambok 
azonban maradtak Kaposváron, mert a fiú 
úgy döntött, folytatja… „Apám óriási erő-
feszítéseket tett – ez anyagiakra is vonatko-
zik – azért, hogy a világ legértékesebb gene-
tikai anyagát hozza be az országba és ez ná-
lunk terjedjen el. Édesapám emléke, valamint 
az időközben bennem is kialakult galambsze-
retet együttes hatására folytattam azt, ami az 
ő életének egyik fő öröme s mozgatórugója 
volt.” (Anker György, 1981.)

Anker György viszonylag későn – már fel-
nőttként – kapcsolódott be a galambsportba. 
A siker íze sem tette igazi galambásszá. Rö-
vid időn belül családi, magánéleti okok mi-
att, többszöri lakásváltás is következett. A 
galambok és a galambsport háttérbe szorult, 
másodrendűvé vált. Az állomány 1984-re tel-
jesen szétforgácsolódott.

Az Anker állomány végnapjairól egy rend-
kívül érdekes riportot készítettem 2013 tava-
szán Jónásné Tornyi Elzával, Anker György 
egykori feleségével, aki apósa halála után – 
míg férje katona volt – a nagyhírű állományt 
gondozta és versenyeztette, nem is akármilyen 
eredménnyel! Egyike az utolsó tanúknak, hi-
szen 2009-ben Anker György is elhunyt.

Addig a professzor halála és az állomány 
végső felmorzsolódása közötti időszakról ke-
vés és sokszor egymásnak ellentmondó in-
formációm volt, ezért nagyon örültem, hogy 
Elza vállalta a beszélgetést. Sajnos a szám-
talan érdekes történet mellett a „Melyik ga-
lamb hová került?” kérdésben ő sem tudott 
segíteni.

„Sajnálom, de csak keveset tudok monda-
ni a galambok sorsáról. Nem tudom Gyuri 
mit, hogyan, kinek adott el. 1981 júliusá-
ban született a lányunk. Ekkor vonultam ki a 
galambászatból. Teljesen átadtam Gyurinak. 
A munkával és a feszültségekkel együtt. Míg 
én mindenben pontosan követtem Alfi bácsi 
tenyésztési és versenyzési elveit, Gyuri sok-
szor szembement azzal. Úgy gondolta, neki 
jobb érzéke van a galambsporthoz és a gene-
tikához, mint apjának. Sajnos ehhez nagyon 
sokat kellett volna még tanulnia és alázatot 
tanúsítani e gyönyörű sport iránt. Letért az 
apja által kijelölt útról, elkezdett új dolgokat, 
saját ötleteit belevinni, holott nem volt meg 
hozzá az alapja, tudása. Innentől kezdve az 
eredményekben zuhanórepülés volt. Persze 
az életünk is nehéz volt, nagyon sokat dol-
goztunk.

Nagyberkiből 1984-ben Gödöllő mellé köl-
töztünk. Az állomány maradékát vittük ma-
gunkkal, és az ottani szolgálati lakás padlá-
sán lettek elhelyezve, de azt nem tudom, hogy 
ekkor még mely galambok voltak meg. Gyuri 
már Nagyberkiben is sokat eladott.

KRAK-ra jól emlékszem! Egy fekete szép-
ség volt. Nagyon jellegzetes, emlékezetes ga-
lamb. Az akkori versenycsapat nagy favoritja 
a Bumbi, az ő unokája volt.” (Jónásné Tor-
nyi Elza 2013.)

Igyekeztem a rendelkezésemre álló összes 
adatot összeszedni és rendszerezni. Külön-
böző forrásokból az „alulról fölfelé” időszak 

több mint 80 galambjáról van adatom, de 
számtalan közismert galamb sorsát homály 
fedi, mintha a föld nyelte volna el…

Sajnos voltak olyanok is, akik Anker 
György közvetlenségét, bizalmát kihasz-
nálták és így jutottak jelentős galambok-
hoz. Nyilván ezek az emberek később nem 
dicsekedtek. Ez is oka lehet annak, hogy 
sok neves madár sorsáról nincs vagy csak 
bizonytalan, közlésre alkalmatlan informá-
ciók vannak.

Az utolsó gazda
Szerencsére KRAK nem vált köddé a zű-

rös, utolsó években. Az Anker dúc azon ke-
vés, nagynevű galambjainak egyike, mely 
hosszú földi pályafutását Kaposváron fejez-
te be. „Kovács Ottó dúcában számos Ankertól 
származó galamb van, legértékesebbnek a 
KRAK-71-est tartja. Sajnos nincs ideje, hogy 
sportunknak komolyabban hódoljon, pedig in-
duló tenyészanyagban nincs hiány.” – írta Ba-
ranyai Antal, a szaklap Sodrás című rovatában 
1989-ben. KRAK ekkor már 18 éves!

Kovács Ottó fanatikus Anker-galamb 
rajongó volt. A hatvanas évek végén, tiné-
dzserként lépett a kaposvári egyesületbe. Az 
akkori meghatározó személyek közül Tóth 
Józsefet említi, akivel jó viszonyba került 
és sok támogatást kapott. Az indulást követő 
néhány év gyorsan eltelt, majd 1972-től vá-

Pluym a győztes feketével

Történetek Kaposvárról 
KRAK - Lede fekete aranya (2. rész)
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lasztott hivatásának kötöttsége hosszú időre 
meghatározta a postagalambsportra fordítha-
tó időt. Ez a hivatás nem ismeri a „nyolctól-
ötig munka” fogalmát. Hétvégi készenlétek, 
ügyeletek sokszor hetekig, hónapokig mini-
málisra korlátozták a galambokra fordítható 
szabadidejét. A versenyeken a lehetőségei-
hez mérten vett részt. Nagy tisztelője Anker 
Alfonznak. „Alfi bácsi szerette, segítette, 
támogatta a fiatalokat, kezdőket. Engem is. 
Egyszer tizenévesként, megkerestem, hogy 
szeretnék galambot venni tőle. Mondta, hogy 
tud adni, de az ára 250 Ft. Várta a reakci-
ómat… Rendben. – válaszoltam. Amikor 
mentem a galambért, persze ajándékba is 
kaptam.

Rendeltem egy példányt a Repülő kereszt-
rejtvényből, de hosszas várakozás után sem 
akart megérkezni Hódmezővásárhelyről, 
egyre türelmetlenebb voltam. Kértem Alfi bá-
csit, segítsen megsürgetni a dolgot. Megígér-
te és addig odaadta a saját tiszteletpéldányát, 
hogy olvasgassam, amíg az enyém megjön.” 
(Kovács Ottó, 2013.)

Anker Gyurival baráti viszonyba kerültek. 
E barátság révén igen komoly tenyészanyag 
birtokosa lett. Melyek is voltak ezek a ga-
lambok?

KRAK-71 Belg.71-4070231 fekh., Ame-
rika 5050-79-6349 kt. (Krak x Szellőcske), 
Fecske fekcst. (Krak x Amerika), Meteor 
5050-78-4159 kkh. (Bol x Chantal), Mira-
78 kkt. (Bol x Chantal), Főnökné 5050-78-
4105 vkt. (Piros x Aarden-6), Kisfakó fah. 
(Piros x Jelmez), Krétás 5050-79-6405 skh. 
(Crayonne x Dikke Zwarte), Katjusa 5020-
77-3081 kkt. (Klammer x Katja), Genaaide-2 
skt. (Kromme x Genaaide), Hamis 5051-
83-2249 kkh. (Kán x Achtje), 5051-83-2705 
kkcsh. (Kán x Achtje), Kapacht kkcsh. 
(KapoenAchtje x Achtje), PietAchtje 5051-
80-7489 kkt. (Piet x Achtje), 5050-81-9670 
kt. (Rode Aarden x Kék Aarden).

Megkockáztatom, ilyen minőséghez, ilyen 
mennyiségben csak kevesen jutottak. A sok 
kiváló galamb mellett is a KRAK-ot tartotta 
a legértékesebbnek, rendkívül erős rokonte-
nyésztést végzett rá.

„Anker Gyuri, amikor már Nagyberkiben 
lakott, adott nekem két pár tojást. Egy párat a 
Krak x Amerika, egy párat a Kán x Achtje pár 
alól, hogy azt neveltessem föl a saját galamb-
jaimmal. Azt mondta, a Krak nem jól nevel, 
ezért adja oda a tojásokat, de azzal a feltétel-
lel, hogy ha kikelnek, mindegyik párosításból 
az egyik fiatalt vissza kell adnom neki. Nálam 
mind a négy kikelt és szépen felnevelődött. A 
megállapodás szerint 1-1 db-ot visszaadtam 

Gyurinak. A nálam maradt fiatalokból a Krak 
x Amerika alól egy feketecsapos tojó lett 
(Fecske) a Kán x Achtje alól a 2705 kkcsh.

Krétás, Kapacht (KaponAchtje x Achtje) és 
a Hamis a Peller dúcból lett elhozva, ahová 
Anker Gyurival mentünk. Peller igen szívé-
lyes volt, ami meglepett, mert előre felké-
szítettek, hogy a galambok közé senkit nem 
enged föl, mégis engem szinte erőszakkal be-
tuszkolt a padlásra. Úgy gondolom a Krétás 
neki is nagyon tetszett, mert amikor néhány 
év múlva egy országos kiállításon összefutot-
tunk, azonnal rákérdezett: Kovács úr! Meg-
van-e még a kis sötét hím?!

A Piet x Achtje tojó később került Kapos-
várra, azt Gyuri a Sikter Lacival hozta el 
Pellertől, ekkor olyan markos fiatal volt, és 
itt Kaposváron lett felgyűrűzve.

A Mira sajnos elpusztult nálam. Kár érte, 
mert szerintem jobb volt, mint a Meteor! Sze-
rettem a fakó és vörös Plastronokat (Kisfakó 
és Főnökné), de a vörös színű utódaik több-
ségét mindig elvitte a ragadozó. Az Aardenek 
nem váltak be. Nem is akartam belőlük, de 
Gyuri rábeszélt, hogy Desmet-Matthijsok 
mellé feltétlenül kellenek, ezért hoztam a 
Rode Aarden lányát, egy kék tojót. Na, ennek 
minden gyereke a kirepülés után azonnal elve-
szett, már háztól. Hozzám a Desmet-Matthijs 
és a Krak utódok álltak legközelebb.” (Ko-
vács Ottó, 2013.)

A 80-as évek végén a kaposvári szü-
lői házból a közeli Jutába költöztek. A 
tenyészállomány (kb. 50 db) még egy ideig 
maradt Kaposváron, csak a fiatalok kerültek 
az új ház padlására. A bekerült értékes ga-
lambok és azok utódai a létszámot alaposan 
felduzzasztották.

„Nagyon sok jó galamb volt a dúcomban, 
de nagyon kevés időm volt rájuk és egy idő 
után a bőség zavarával is küzdöttem. Azok-
ban az években sokan felkerestek levélben 
vagy személyesen galambvásárlás szándé-
kával. Akiben elhivatottságot láttam, annak 
igyekeztem a kérését teljesíteni és igyekeztem 
jó galambot adni. Persze vagy sikerült, vagy 
nem. Ha nem vált be, az engem mindig el-
szomorított. Nem láthattam bele a galambba, 
mégis zavart. Ez is oka volt, hogy sok kérést 
visszautasítottam.

Voltak kellemetlen tapasztalataim is. Egy-
szer egy ismerősöm meglátogatott két, szá-
momra ismeretlen galambász társaságában, 
akik galambot akartak venni - egyikük kis-
sé piás volt - és amikor felmentünk a padlás-
ra (időhiány miatt a takarítás el-elmaradt) a 
piás fennhangon odaszólt a másiknak: - In-
nen akarsz te galambot venni?! A pimaszsá-
gán begurultam: - Igaza van! Innen nem fog 
galambot venni! Persze az ismerőst meg a 

másikat erre az infarktus kerülgette és könyö-
rögtek, de én megmakacsoltam magam, ga-
lamb nélkül távoztak.

Egy másik eset: A 80-as évek végén állo-
mányom egyik nagyon értékes tagját (KRAK) 
költésre kölcsönadtam egy ismert galambász-
nak azzal, hogy cserébe én is kapok egy na-
gyon értékes - Ankertól származó - galamb-
jából fiatalt. Rövidre fogva: a fiatalt sosem 
kaptam meg, az én galambom pedig csak 
jelentős késéssel, jogi lépések kilátásba he-
lyezése után került vissza hozzám.” (Kovács 
Ottó, 2013.)

Ottó a galambász-riporter rémálma. Sok 
érdekes dolgot tud, de nem szeret és nem is 
beszél magáról, soha nem ér rá, mindig rohan, 
tízből egyszer lehet otthon találni. De nála is 
vannak ritka, különleges pillanatok. Több-
nyire váratlanul, amikor a riporternél se toll, 
se papír… Én abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy a közös munkahely révén lehe-
tőségem volt sok időt tölteni, sokat beszélget-
ni vele. Kovács Ottóról az a hír járja, hogy 
megközelíthetetlen. Nem igaz. Csupán nem 
lehet nála ajtóstól rontani a házba.

„A postagalambsportban engem mindig 
nagyon érdekelt a tenyésztés. Manapság ki-
vel lehet erről beszélni? A galambászok je-
lentős részénél elképesztő a tájékozatlanság. 
Néhány mondat után kiderül, hogy fogalmuk 
sincs miről beszélünk.” (Kovács Ottó, 2013.)

Ottó mindig csendes és szerény volt. 
Nem csinált hírverést a nála lévő rendkívüli 
tenyészanyagnak. Talán kár, hogy így tett… 
Azok a szerencsések, akik a 80-as 90-es 
években padlásán megfordultak és elnyer-
ték bizalmát, értékes galambokhoz jutottak. 
Gyakran ajándékként. Csak néhány közülük: 
Horváth Károly, Szili Péter, Steimann István, 
Pásztor Róbert… Ugye ismerős nevek? Én is 
a szerencsések közé tartozom, bár eredmé-
nyeimmel nem mérhetem magam a felsorol-
takhoz.

„Nekünk kaposváriaknak, nem szabadott 
volna hagyni elkallódni az Anker galambo-
kat! Óriási érték volt itt! Én ameddig lehe-
tett őriztem őket, de időm alig volt rájuk, így 
képességeik kibontakozására nálam nem volt 
lehetőség. Sajnos.” (Kovács Ottó, 2013.)

KRAK 20 évesen Kovács Ottó dúcából 
költözött a másvilágra.

Két évvel ezelőtt egy téli éjszakán a Ko-
vács állomány történetének végére egy nyest 
pontot tett. Gondolataim saját dúcom felé 
fordulnak. A feketék... Igen, valószínűleg az 
utolsó mohikánok! Kaposváron és környékén 
mindenképp.

Ferenczi Igor
K01 Kaposvár
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- Mely szél a legkedvezőbb és melyik a 
legkedvezőtlenebb?

- Feltételezem, hogy ez a kérdés a szél-
irányra vonatkozik, mivel a szél sebessége 
egy külön kérdéskör. A léghőmérsékletről az 
előbbiekben megállapítottakkal ellentétben 
a szélirány és a versenyek lefolyása között 
szoros kapcsolat van. A fiatal galambok szá-
mára a váltakozó irányú szélfúvás kedvezőt-
len; amikor a szélirány egyező volt, nem volt 
megállapítható semmilyen kapcsolata a ver-
senyek lefolyásával.

Éves és idősebb galambok esetében vilá-
gosan érzékelhető a délnyugati és különösen 
a déli irányból a földfelszín közelében fújó 
szelek kedvező hatása. Itt most a hátszéllel 
foglalkozunk. A magasban fújó dél-nyugati 
szélnek ugyanez a hatása. Bármely más szél-
irány esetén korrelációt nem lehetett megál-
lapítani. A még világosabb kifejtés érdekében 
ki kell hangsúlyoznunk, hogy az összes meg-
vizsgált belga galambverseny során a galam-
bok feleresztése délen, Franciaországban és 
Észak-Spanyolországban történt.

- A szél sebessége befolyásolja-e a ga-
lambversenyek lefolyását?

- Egy közepesen erős vagy déli vagy dél-
nyugati szél, akár a földfelszín közelében, 
akár magasságban fúj, igen kedvező az éves 
és az idősebb galambok számára. Ilyen idő-
ben a fiatal galambok legtöbbször kevésbé 
jól szerepelnek. Ez valószínűleg abból a 
tényből fakad, hogy a fiatal galambok még 
nem elég erősek és tapasztaltak ahhoz, hogy 
a hátszelet jól tudják felhasználni. Egy déli, 
dél-nyugati vagy nyugati irányból fújó ma-
gasságbeli szél, amely legalább 50 km/óra 
sebességű, – azaz legtöbb esetben hátszél – 
sohasem okoz abnormális vagy katasztrofális 
versenyt. Másrészt viszont, és ez bármely ga-
lamb versenyre érvényes, egy a magasságban 
fújó erős északi, észak-keleti vagy keleti szél 
mindig kedvezőtlen hatású, olyannyira, hogy 
sok versenynek abnormális, sőt még kataszt-
rofális kimenetele is volt.

De van egy olyan tényező, amely kétségkí-
vül még fontosabb szerepet játszik: a szél irá-
nyának és sebességének a magasság függvé-
nyeként adódó együttes hatása. Más szóval itt 
arról a magasságkülönbségről van szó, ami a 
között van, ahol a földfelszín közelében fel-
eresztik a galambokat és addig a maximális 
magasságig terjed, ahová a galambok száll-
nak. Meteorológiai kifejezéssel élve ez a le-
vegőréteg súrlódási rétegként ismeretes, azaz 
közvetlenül a földfelszín közelében lévő le-
vegőréteg. Fiatal galamboknál sohasem le-
hetett teljesen normális versenyt megfigyel-
ni olyan esetekben, amikor a szél a súrlódá-
si rétegben a magassággal együtt növekedett 
és kedvezőtlenebb irányból is fújt. Ilyen eset 
volt akkor, amikor 3 napból 2 nap kataszt-
rofális volt a verseny. Hasonlóképpen egy-

éves galambok esetében sok verseny kevés-
sé sikeresen vagy katasztrofálisan zajlott ak-
kor, amikor a szél a magasságban növekedett 
és ellenszéllé változott. Ilyen feltételeket ész-
leltek katasztrofális versenyek 5 napja közül 
3 nap. Meglepő tapasztalni, hogy a fiatal ga-
lambokkal ellentétben az éves galambok szá-
mára kedvezőbb, ha a szél a magasságban 
erősebbé válik és kedvezőbb irányból fúj.

A felnőtt galambokat szintén akadályozzák 
az erősebb és kedvezőtlen irányból fújó sze-
lek, bár észrevehetően sokkal kisebb mérték-
ben, mint fiatalabb társaikat. Ilyen feltételek 
mellett az öt versenynapból két nap volt ka-
tasztrofális. Akárcsak az éves galamboknál, 
a felnőtt galamboknál is megfigyelhető volt, 
hogy a versenyeket kedvezően befolyásolta a 
magasságban erősödő szél, amely kedvezőbb 
irányból fújt. A galambászoknak nem szabad 
meglepődniük ezért azon, hogy az ügyesebb 
és/vagy tapasztaltabb galambok, akár szán-
dékosan, akár véletlenül teszik is, magasabb 
levegőrétegekben repülnek, hogy gyorsab-
ban visszatérhessenek galambdúcaikba. Ez 
elfogadható magyarázatul szolgál azokra az 
esetekre, amikor néha abnormális gyorsa-
sággal térnek vissza bizonyos galambok. Azt 
sem szabad elfelejteni, hogy a szél sebessége 
és iránya rendszerint eltérő a föld felszínéről 
és a magasságban, mivel a magasság növeke-
désével a szél legtöbbször erősödik.

- Milyen mértékben befolyásolja a lég-
áramlás a galambversenyek lefolyását?

- A „légáramlás” kifejezés a nagy területet 
átfogó légtömegek vízszintes irányú elmoz-
dulását jelenti. Ez a légmozgás lehet mele-
gebb és nedvesebb meleg légáramlat esetén, 
vagy hidegebb és szárazabb egy hideg lég-
áramlat esetén. A légáramlások szorosan kap-
csolódnak az időjárási front-rendszerekhez.

Ezek a légáramlások akár melegek, akár 
hidegek, láthatólag nem gyakorolnak hatást 
a felnőtt galambok repülésére. De ez nem 
bizonyult igaznak az éves és fiatal galambok 
tekintetében. Meleg áramlatoknak határo-
zottan negatív hatásuk van, nem úgy mint a 
hideg áramlatoknak, ahol csak nagyon ritkán 
figyeltek meg abnormális versenyeket.

Ez azzal a ténnyel magyarázható, hogy a 
levegő tisztább és szárazabb és ezért átlát-
szóbb hideg légáramlás esetén. A galambok, 
különösen a fiatalabbak emiatt jobban tudnak 
ilyenkor a napiránytűjükre támaszkodni, és 
kevésbé kell a geo magnetikus irányérzékü-
ket használniuk. Meleg áramlat esetén általá-
ban nagyfokú felhőréteg, azaz legalább 5/-as 
nem átlátható ködképződés figyelhető meg. 
A galambok képtelenek a napiránytűjüket 
használni és teljesen a geo mágneses irány-
zékukra kell hagyatkozniuk. Ilyen esetben a 
geo mágneses mező zavartsága katasztrofá-
lisnak bizonyul, különösen fiatal galambok 
esetében.

- Milyen hatással van a légnyomás a ga-
lambversenyekre? Hasznos-e  a barométer 
a galambászok számára?

- Erre a kérdésre nemmel kell válaszol-
nom. A légnyomásnak a föld közelében egy 
adott ponton történő mérése például baromé-
ter segítségével, semmifajta információt nem 
nyújt a galambverseny lefolyását illetően. 
Éppen ezért semmi értelme nincs a baromé-
tert vizsgálni, s annak segítségével próbálni 
meg a verseny kimenetelét prognosztizálni.

- Pontosan mit jelent a „mágneses mező? 
Mi és hogyan zavarhatja még a mágneses 
mezőt?

- Minden galambász tudja, hogy mi a mág-
nes és látott már iránytűt. Az az erő, amely 
az iránytű tűjét egy bizonyos adott irányba 
betájolja úgy ismeretes, mint a föld mágne-
sessége. Az emberi lények, legalábbis tuda-
tosan, nem érzékelik a föld mágnesességét. 
A galambok viszont felhasználhatják a föld 
mágnesességét a dúcaikba történő visszatéré-
süknél, leginkább abban az esetben, amikor 
egy attól távol eső helyen engedték őket sza-
badon.

A föld mágneses mezejét a bolygó belseje 
és forgása indukálja és tartja fenn. A mágne-
ses mező egy legfőbb mezőből áll, amelyet a 
föld folyékony magja alkot, és még számos 
olyan mezőből, amelyeket többek között az 
ionoknak nevezett elektromosan töltött ele-
mi részecskék és a föld magnetoszférájának 
egymásra hatása idéz elő, vagy ugyancsak 
előidézhetik a földkéregben lévő mágneses 
ásványok helyi felgyülemlései, amik mág-
neses anomáliaként ismeretesek. Bármely 
pontban, a föld sugarának ötszörös távolsá-
gáig ez a mező tartja erősségét, lejtését és 
elhajlását. Az iránytűn a tű lefelé hajlását ne-
vezik lejtésnek (inclination), míg a viszony-
lagos földrajzi észak felé hajlása az elhajlásra 
vonatkozik. Ez a három tényező együttesen 
határozza meg a geo magnetikus koordinátá-
kat. A geografikus koordinátákkal ellentétben 
ezek a koordináták az időben változnak.

Bennünket kizárólag a rövidtávú változá-
sok érdekelnek, melyeket egyrészt a napkitö-
rések, másrészt az ionok atmoszférabeli moz-
gásai, vagy még pontosabban az ionoszféra, 
vagy pedig a villámlás okoznak.

Továbbá a mágneses anomáliák is éppilyen 
jelentőséggel bírnak. Ez a mágneses mezőben 
jelentkező azon anomáliákat jelenti, melye-
ket a mágneses lerakódásokból álló földalat-
ti sziklarétegek okoznak. Közismert, hogy 
a szabadon eresztett galambok a mágneses 
anomáliák térségében csak nehézségek árán 
tudják megtalálni a dúcaikhoz visszavezető 
utat — néha pedig teljesen képtelenek erre.

Mivel a galambok érzékenyek a föld mág-
neses mezejére, ezért az azt érintő zavaró ha-
tásoknak elsődleges jelentőségük lesz. A föld 
maga és a nap is megzavarhatja ezt a mezőt. 
A föld a belső plazmájában végbemenő moz-

A galambok és az időjárás (2. rész)
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gással illetve a bolygó kemény magjának 
mozgásával, valamint a földkéreg elcsuszam-
lása révén idézhet elő ilyen jelenséget. Ami 
a napot illeti, a rajta végbemenő robbanások 
úgy ismeretesek, mint nap láng, napfellob-
banás és napkiemelkedés (solar flares, solar 
faculae, solar prominences). Ha a mágneses 
mező megzavart, akkor ez logikusan a ga-
lambok repülési viselkedésében is megmu-
tatkozik. Nem lehetünk meglepve, hogy ilyen 
körülmények között számos galamb eltéved 
és csak egy bizonyos idő elteltével, amikor a 
mező visszatér normális állapotához, találják 
meg a dúcaikhoz vezető irányt. A különösen 
fiatal galambok viszont ilyen időben csak rit-
kán térnek vissza.

- Van-e kapcsolat a rádióhullám vétele 
és a galambversenyek lefolyása között? 
Hogyan lehetséges, hogy mindkettő pozitív 
korrelációt mutat? Lehet-e arra alapozni 
a galambok szabadon eresztését, hogy mi-
lyen rádióvétel, avagy van egy jobb mód-
szer a mágneses viharok észlelésére?

- A rádió-meteorológia tudományát Belgi-
umban nem gyakorolják. Az én tudomásom 
szerint szisztematikus tanulmány még nem 
készült arról, hogy meghatározzák a rádió-
hullámok és a galambversenyek lefolyása 
közötti kapcsolatot. Ezért nem mondhatok 
annál többet, amit már a szakirodalom is 
megírt, vagy amit a rádióamatőrökkel folyta-
tott beszélgetéseimből megtudtam.

Ténylegesen megtörtént már az, hogy 
a katasztrofális versenyek pontosan olyan 
napokon születtek, amikor rossz volt a rá-
dióvétel. Ez annyit jelent, hogy bizonyos 
alacsony frekvenciájú elektromágneses jelek 
vétele nagyon megzavart vagy teljesen lehe-
tetlen volt. Ezeknek a jelenségeknek az oka 
gyakran kapcsolatban van a földet körülvevő 
ionoszféra rétegeiben végbemenő változá-
sokkal, amit mágneses viharként ismerünk, s 
amit a növekvő naptevékenység okoz. De ezt 
a naptevékenységet más módon is, és sokkal 
nagyobb biztonsággal lehet előre jelezni 3 
nappal előbb a csillagászati intézetekben. Azt 
nem szabad elfelejteni, hogy a rádióvételek 
minőségét pusztán meteorológiai tényezők 

is befolyásolhatják, mint például egy erős 
hőmérsékletváltozás vagy időjárási front-
rendszerek. Következésképpen különös óva-
tossággal kell eljárni, amikor a rádióvételek 
minőségét annak meghatározására akarjuk 
felhasználni, hogy mikor a legcélszerűbb a 
galambok feleresztése.

- Mi a fő előidézője a katasztrofális ver-
senyeknek? Hat-e erre a napfolt-ciklus?

- Minden kétséget kizáróan fő előidéző-
ként a galambok feleresztése és versenye 
alatt jelentkező meteorológiai és geofizikai 
eredetű kedvezőtlen légköri feltételek jelöl-
hetők meg. Az is igaz azonban, hogy a me-
teorológusok és a geofizikusok nem képe-
sek minden esetben előre jelezni a kedve-
zőtlen légköri feltételeket. Ebből következő-
en a galambászoknak mindig fel kell készül-
niük néhány katasztrofális verseny esetleges 
előfordulására. De ezek arányát biztosan le-
het csökkenteni. Bizonyítékul szolgál erre az 
1988-as versenyszezon. Május 28. és július 
31. között a galambok felszállására vonatko-
zó 3 nap speciális meteorológiai és geofizikai 
információs adatain alapuló kísérlet zajlott. A 
kísérlet kiértékelése megmutatta, hogy ezen 
galambversenyek kimenetele a legtöbb eset-
ben jól előrelátható volt.

Ezért megkockáztatom azt az állítást, hogy 
az 1989-es versenyszezontól kezdve a ga-
lambfeleresztések szervezői többé már nem 
háríthatják a felelősséget az időjárás jelenté-

sekre abnormális és katasztrofális versenyek 
esetén. Nagymértékben valószínűsíthető, 
hogy a napfolt-ciklus és az abnormális ill. 
katasztrofális versenyek gyakorisága között 
összefüggés van. Bár ez eddig még nem lett 
bebizonyítva. El lehet azonban fogadni a kö-
vetkező tények miatt.

Megfigyelhető, hogy körülbelül minden 
tízedik évben növekszik meg a galambászok 
tudományos információk iránti érdeklődése, 
ami a katasztrofális versenyek megnövek-
vő számával van összefüggésben. Idősebb 
kollégáktól szerzett információk alapján 
jöttem arra rá, hogy ez az érdeklődés, hogy 
úgy mondjam párhuzamba állítható a napte-
vékenységgel. A nap-ciklus elején jóval na-
gyobb érdeklődés figyelhető meg a légköri 
jelenségek iránt, mint a nap-maximum után, 
amikoris ismét csökken a naptevékenység.

- Mágneses zavarok hiányában is jelent-
kezik-e oly sok végzetes verseny?

- Az előbbiekben elmondottak fényében 
megkísérlek nemleges választ adni. De ek-
kor figyelmen kívül kell hagynunk egy má-
sik, nem elhanyagolható jelentőségű mete-
orológiai jelenség létezését, nevezetesen az 
üvegház-effektusét. Mérsékelt égövünkben 
az elkövetkező évtizedekben növekvő fel-
hőtakaróra és a nedvesebb légtömegekből 
származó romló látási viszonyokra lehet szá-
mítani. És mint már említettem, a föld mág-
neses mezejének állapotával összefüggésben 

lévő felhőtakaró réteg és látási viszonyok 
központi szerepet játszanak a katasztrofális 
versenyek problematikájában. A mágneses 
zavarok intenzitásának a nap-maximum utáni 
lehetséges csökkenése nem vezethet semmi-
lyen jelentős javuláshoz. Ez bizonyára nem 
valami lelkesítő távlat a galambászok szá-
mára. De egyben eggyel több indok amellett, 
hogy valóban figyelembe vegyük a meteoro-
lógiai és geofizikai jelenségeket.

- Van-e különbség a fiatal és az idősebb 
galambok nap- és mágneses-iránytű hasz-
nálatukban?

- Igen, van. Ráadásul pont ez a felfedezés 
képezi kutatásaim fő eredményét, vagyis az, 
hogy a geo magnetikus mezők állapota hatást 
gyakorol a galambversenyek lefolyására. A 
fiatal galamboknak jóval nagyobb szükségük 
van arra, hogy észleljék és betájolják a nap 
helyzetét ahhoz, hogy meg tudják határozni 
a dúcukhoz; visszavezető utat, mint az idő-
sebb galamboknak. Felnőtt galamboknál a 
geo mágneses érzékelés annyira jól fejlett, 
hogy még borús időben is szinte hibátlanul 
képesek a dúcukhoz vezető irányt megtalál-
ni. Ez a különbség a zavart geo magnetikus 
mező esetében is megmutatkozik, amikor is 
főként a fiatal és az éves galambok számá-
ra okozza a legnagyobb nehézséget az irány 
megtalálása.

Szaklap Archív
1990. december
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A szállító járművek, felépítmények állat-egészségügyi 
követelményei (1. rész)

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
ajánlásával Doholúczki Tibor alelnök úr egy 
körlevelet küldött a tagszövetségeknek, mely 
a postagalamb szállítás kísérőjének feladata-
it, kötelességeit és szabályait taglalja. „Be-
keményített a szövetség” - kommentálták a 
körlevelet a különböző fórumokon. - Nem! 
Csak rendet akarunk csinálni!

A június 03-án, Vácon megrendezett el-
nökségi ülésen szó volt a tagszövetségek 
járműállományáról. A járműpark jó része el-
avult, az emberi hozzáállás is hagy kívánni 
valót maga után.

Az elnökség felkért, hogy foglaljam össze 
azokat az állatok szállításával kapcsolatos 
állat-egészségügyi előírásokat, melyek betar-
tása elengedhetetlen lenne a korrekten kivi-
telezett postagalamb szállításához.

Az Európai Unió Tanácsának 1/2005/
EK rendeletének melléklete részletesen tag-
lalja a szállítójárművek követelményeit, ezek 
megvalósítását, betartását próbáltam a gya-
korlatba átültetni.

Valamennyi szállítóeszközre  
vonatkozó rendelkezések

A szállítóeszközöket, konténereket, és fel-
szereléseiket oly módon kell megtervezni, ki-
alakítani, karbantartani és működtetni, hogy:

 megakadályozzák az állatok sérülését 
és szenvedését, valamint biztosítsák az ál-
latok védelmét.

Ne történhessen meg az, ami már többször 
is előfordult, hogy vadon élő ragadozók be-
juthassanak a ketrecekbe, és lemészárolják 
galambjainkat!

A rácsok kialakítása úgy kell, történjen, 
hogy oda a galambok szárnya, lába, feje be 
ne szoruljon.

 megvédjék az állatokat a zord idő-
járással, szélsőséges hőmérsékletekkel és 
kedvezőtlen időjárási viszonyokkal szem-
ben.

Nem lehet a galambokat nyitott oldalfalú, 
felhúzott redőnyű vagy redőny nélküli jármű-
vekkel szállítani! A csapadék sem oldalt, sem 
a tetőn keresztül nem eshet be.

A tető világos színű kell, hogy legyen, elő-
írás a hőszigeteltség.

Az egyesületek rekeszei, galambszállító lá-
dái ideális lenne, ha kompatibilisek lennének 
egymással. Ne sötétben az éjszaka leple alatt, 
elemlámpa mellett kelljen átpakolni az egyik 
egyesület madarait a másik ketrecbe!

 azokat kitisztították és fertőtlenítették.

Elengedhetetlen! A fiatalkori galambelve-
szések meggyőződésem, hogy csökkenthető-
ek lennének.

Ott, ahol az üres ketrecben tojásokat talál 
az ember, biztos nem volt takarítva, nemhogy 
fertőtlenítve!

 megakadályozzák az állatok szökését, 
vagy kiesését és az állatok mozgása által 
okozott igénybevételt kibírják.

Volt már rá példa!

Folytatjuk!

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

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa,
galambász,

a Postagalamb Sportszövetség
Állategészségügyi Bizottságának elnöke
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Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2014. 
06. 03-án 54 éves korában, türelemmel vi-
selt súlyos betegség után elhunyt Bodás 
István, a bólyi L-07 egyesület tagja.
Személyében egy jó barátot, egy mindig 
tettre kész tagot veszítetünk.
Sírjánál virágok mellett, kedvenc galamb-
jai felengedésével vettünk tőle végső bú-
csút.
Emlékét megőrizzük, emlékére egyesüle-

tünk vándorserleget alapít.
Nyugodj békében PISTA!

Az L-07 Bóly PGSE tagsága

Halottaink
Sajnálattal közöljük, hogy elhunyt Bíró István az R-32 
Tiszatenyői egyesület elnöke

Az A-32 Kakucs PGSE tudatja, hogy Ács István sporttársunk, 
életének 66-ik évében elhunyt. Temetésén galambjai feleresztésé-
vel búcsúztunk Tőle. 
Emlékét megőrizzük!

A B-19 Postagalamb Sport Egyesület fájó szívvel tudatja, hogy 
Pekó József sporttárs, többszörös egyesületi bajnokunk 85 éves 
korában tragikus körülmények között elhunyt.
Emlékét őrizzük, sírjánál galambok feleresztésével búcsúztunk.

Szeretett sporttársunk Csomós István 2014 áprilisában 64 évesen 
tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az egyesületünk a temetésén kel-
lő kegyelettel elbúcsúzott tőle. 
Tiszteletére emlék kupát alapítunk. Galambjai jótékonysági árve-
résen az egyesület tagjaihoz kerültek.
Kedves személyisége hiányozni fog. Emlékét megőrizzük.

B-16 PGSE

A Karancs Tagszövetség és a Salgótarjáni 
E-01 Egyesület ismét gyászol.
Hosszantartó, nagy türelemmel viselt be-
tegség után 81 éves korában elhunyt kö-
zösségünk legidősebb  tagja Mede József 
sporttárs.
Mede  Dodi 1946-ban lépett be a Salgó-
tarjáni Karancs PGSE-be és azóta folya-
matosan tagja volt a Magyar Postagalamb 
Sportszövetségnek.

A postagalmbsport volt élete egyik legnagyobb mozgatórúgó-
ja. Élete végéig ott volt minden rendezvényünkön, tudta mindig 
hogy mit kell tennie. Sokak vehetnek példát sportszeretetéről.
Hamvait saját kérésére egy, a közelben zöldellő öreg fa tövéhez 
szórtuk. Galambjaival búcsúztunk tőle, nevével emlékversenyt 
rendezünk.
Józsi barátunk, Józsi bácsi, nyugodj békében! Isten veled.

Élettartam garancia. Egyedi elképzelését is megvalósítjuk.

3600,-
forinttól

3200,-
forinttól

5200,-
forinttól

Hívjon bizalommal, és rendeljen most!

Szívesen kapna díjkiosztóra értékálló ajándékot? 
Megajándékozná szeretteit egy különlegességgel?

Németh István
06 30 299 19 27

galambekszer@gmail.com
fb.com/galambekszer

A Magyar 
Postagalamb 
Sportszövetség 
hivatalos partnere

Garancia
Arany, ezüst és bronz termékeink között meg fog ja 

találni ízlésének és pénztárcájának megfelelo darabot

A megoldás

GALAMBÉKSZER
Egyedi tervezésu Medálok, Kituzok és Fülbevalók
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30 éve az élvonalban szereplő állomá-
nyomból  Janssen, Koopman, Sangers, 
Schaerlaeckens,    Bossua, Hermes, 
Desmeth-Matthijs, Gyerkó,  Aarden,  
Stichelbaut vérvonalakból  fiatalok ki-
adók 5000 Ft/db. áron. Bővebb infor-
máció :T. 06-96-262-784, Mob.06-20-
4589563, www.jakabart.hu Jakab Sán-
dor Csorna, Szatmári út 1/a

***
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Köszöntjük  
a július  

hónapban született 
sporttársainkat

Z38 Kovács Ferencné 95
G01 Huszár Lajos 81
C07 Hampl Béla 79
B25 id. Kruss Ágoston 79
U04 Laskai István 79
N04 Seres József 79
Z32 Szabó Géza 79
Z42 Szövördi József 79
R01 Zana Flórián 79
B17 Berényi László 77
U02 Kotymán Imre 77
Y01 Lohonyai István 77
Z20 Onofer Sándor 77
J02 Pápai Jenő 77
B07 Salgó Arnold 77
N11 Török Ferenc 77
E03 Zsingor Ferenc 77
B12 Dávid János 76
S01 Elek Péter 76
Z13 Galamb János 76
A03 Kerekes János 76
Z38 Kovács Ferenc 76
P19 Török Zsigmond 76
C02 Auerhammer János 75
H07 Szerdahelyi István 75
U03 Verto Mihályné 75
D13 Csóri Antal 74
U05 Dósa Imre 74
B08 Geizler Pál 74
V10 Hársfalvi József 74
A32 Szilvási József 74

C08 Túri Bálint 74
D17 Domján István 73
S01 Pércsi Sándor 73
F02 Szalai Imre 73
B25 Ihász Zoltán 72
A23 Lengyel János 72
R16 Csécsei József 71
E03 Cservenák József 71
H03 Czirók Ferenc 71
B09 Fehér Attila 71
R40 Gazdag Tibor 71
A57 Járosi András 71
A08 Kiss Gábor 71
U01 Marton Péter 71
A31 Sivó Imre 71
F19 Víg János 71
N01 Krupa Tibor 70
N08 Nagy Lajos 70
A03 Szabó László Kálmán 70
A52 Turcsán János 70
C12 Verő István 70
U01 Bodrogi Sándor 65
M09 Czemmel János 65
G10 Gelencsér Sándor 65
Z01 Gogolya István 65
D13 Győri József 65
U21 Kalapis Gyula 65
D01 Kósa Győző 65
N17 Magyar László 65
A13 Mersitz Gyula 65
P05 Miklavitz János 65

Y07 Nagy József 65
B26 Noszál Géza 65
Z30 Nyitrai János 65
F18 Páli Béla 65
U18 Rapcsányi Sándor 65
R30 Sárándi Lajos 65
L01 Ulmer Antal 65
B16 Virbling János 65
H05 Balázs István 60
B17 Balogh Ferenc 60
F09 Horváth Róbert 60
R14 Mayer Gyula 60
T11 Mezei Vilmos 60
B16 Mikó István 60
D19 Mohos László 60
V33 Nagy István 60
F03 Németh Imre 60
D12 Schlett Ferenc 60
K03 Szabó Attila 60
K03 Székely Ferenc 60
E05 Király Sándor 55
M08 Madár István 55
K01 Strángli Tibor 55
A58 Tóth Ferenc 55
A04 Futó Ferenc 50
Y14 Horváth Jenő 50
F33 Király László 50
T12 Kiss Gábor 50
F16 Lenzsér Gyula 50
C06 Minczér István 50
N15 Sneider János 50
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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

Békés megyei eredmények: 2009. Kö-
zéptáv csapat 2., Fiatalok 6 út csapat 1. 
2010. Középtáv csapat 1., 2011 Közép-
táv csapat 2., 2012. Hosszútáv csapat 3., 
H kategória 1., D kategória 2. 13 út 13 
helyezés, 40 helyezéses, championok 
stb. 34 db Eladó! Szepesi Imre Oroshá-
za, Szentesi út 50. 30/577-4819

***
Bricon Speedy óra kompletten, 14 és 28 
cm-es antennákkal, adapterrel, kifogás-
talan állapotban, betegség miatt reális 
áron eladó. 30/441-5439

***
Elhalálozás miatt 42 m2-es vasszerkezetű 
galambház eladó. Az elbontás és a szállí-
tás a vevőt terheli. Irányár 390.000 Ft.
Érdeklődni: Balogh Tamásné, 5461 Ho-
mok (Tiszaföldvár) Tel: 56/470-680

***






