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Fiatal Galambok Világbajnoksága - 2014 Vác
Sorrendben a második fiatalok teszttelepi 

világbajnokságát rendezhettük magyar honban 
FCI felügyelet mellett. Az első, Hajdúszobosz-
lón néhány Grand Prix versenyt követően. Vá-
cott épült egy teljesen új teszttelep 2014 kora 
tavaszán. Bacskai Sándor sikeresen jelentkezett 
az újsághirdetésre, belevágott az ismeretlenbe 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség segéd-
lete és útmutatásai mentén. Több szempontból 
is rendhagyó a történések sora. Az első ren-
dezvény mindjárt a Fiatal Galambok Világbaj-
noksága. Úgy vélem hazánkban olyan galamb-
szállás épült elsőként Debrecenben a Gombos 
Tanyán, másodikként Vácott, amelynek építé-
sekor nem a galambok beburkolására törekedett 
a team. Mi úgy véljük, kiemeljük a természet 
szülötteit a galambokat, bezárjuk gondolván, 
hogy a széltől is óvandóak. Pedig nem!!!

Mint jeleztem, nincs tudomásom olyan épí-
tésű teszttelepről, amelyik vetekedne a Vácott 
beüzemelt galambszállásokkal. Észak-déli 
fekvés, a hátfal, továbbá a két oldalfal zárt 
faborítású. A teljes eleje és a padlózat acél-
rács borítást kapott.

Okszerű következmény, a világ 23 orszá-
gából érkezett 987 galamb nem volt kény-
telen hosszú-hosszú órákon át inhalálni na-
ponta az általuk keltett port, amely minden 
máson túl sok penészgombát, baktériumokat 
stb. tartalmazhat.

A második újítás a szeptemberi szaklap 
hátoldalán is látható, egységenként 2 db 3x 1 
méteres volier is a komfortérzetüket növelte, 
nem beszélve a ragadózó madarak elleni vé-
delemről. A galambszállások méretei 10 x 2 
x 2,4 méter.

Az első látogatásom a 35 argentin galamb 
érkezését követő harmadik napon történt. 
Ekkor már készen állt az 1000 galamb befo-
gadására épített három egység. Majd az első 
előversenyt megelőző héten újfent jártam a 
Naszály hegy hosszan nyújtózkodó lábánál. 
Immáron a kész teszttelepet szemlélhettem 
meg. Bacskai Sándor készségesen kalauzolt, 
minden egységben eltöltöttünk egy rövid 
időt, amely bőven elegendőnek bizonyult, 
hogy lássam azt, amiért útra keltem. Konk-
lúzió: ekkor még több, mint 800 fiatal élvez-
te a napsütést, a friss levegőt. Nem találtam 
egyetlenegy beteg, taknyos, szürke orrú, ne-
tán hörgő, szörcsögő fiatalt. Ez ekkor ott több, 
mint pozitív tapasztalat volt számomra. Csak 
és kizárólag az illetve azok értik okfejtésemet 
igazán, akik vezettek már teszttelepet. 

Egy rövid gondolat: Hajdúszoboszló Kelet-, 
Szeged-Mórahalom Dél-, Vác Észak-Magyar-
országon található. Tehát eleddig három táj-
egység tenyésztőinek érkezett (némi túlzással) 
házhoz a teszttelep. Még az is meglehet, hogy 
nyugat Magyarországon is felszívja magát va-
laki-valakik, majdan zarándokolhatunk oda, 
mint eddig minden teszttelepre szívesen. Itt és 
most megsüvegelem nemre, korra való tekin-
tet nélkül mindazokat, akik erkölcsi, anyagi, 
élő munkával segítették a Bacskai birtok át-
alakítását a teszttelep létrejöttével, a fiatalokat 
élelemmel, vitaminokkal, gyógyszerekkel tör-
ténő ellátásában. A napi teendők oroszlánré-
szét Bacskai Sándor és Császár Lajos vitték. 

Az értelmes lények életében van egy kö-
nyörtelen tényező, mégpedig az idő, amely 
nem áll meg. Esetünkben is ez történt, 2014. 
szeptember 27-én Pató József barátom tár-
saságában érkeztem Európa több országából 
idelátogatókkal szinkronban a záróverseny 
helyszínére, Vácra. Ekkor háromnegyed 10-et 
mutatott az óra. 

Meglepett, hogy milyen sokakat hozott ide 
az érintettség, vagy pusztán az érdeklődés, 
avagy a kíváncsiság. Belecseppentünk az 
egész napos Szeretlek Magyarország média 
kavalkádjába is. Éppen galambokat engedtek 
az ország több nagyvárosa felé, ahol az ottho-
nuk volt (Szentendre, Debrecen, Nyíregyháza, 
Kapuvár stb.). Mint lenni szokott, postaga-
lambok lévén üzeneteket is vittek haza, me-
lyeket megérkezésüket követően beolvastak 
a kitelepült stábnak. Így a Szent Mihály-napi 
ünnepség egyik élő helyszínévé vált az újdon-
sült teszttelep a médiaközvetítés segédletével. 

Soha semmi sem történik véletlenül, mint 
megannyi más odafigyelés, szervezés mentén 
kerülnek elénk. Az ország szinte valamennyi 
készülékén a Duna TV házhoz vitte a Vácott 
elkapott perceket. Pozitív hírverés a postaga-
lamb sportnak!

Időközben megtudtuk, hogy a világbajnoki 
címért versengő 443 fiatal 09.30-kor Prága-
Dubec-ből elstartolt. A környezetemben min-
denki osztott-szorzott fejben, a többség 15.00 
óra körüli érkezést jósolt.

A külföldiek a protokollnak megfelelően Vác 
belvárosába a polgármester fogadására voltak 
meghívottak. Köszönet a Váci Polgármesteri 
Hivatalnak a szponzorációért. Mint már oly 
sokszor, most is jó volt megtapasztalni az isme-
rősökkel történő találkozás őszinte örömeit. 

Nem ok nélkül érdekelt többek vélemé-
nye a vadonatúj teszttelepről. Tízen-húszon 
vélemény esszenciáját adom tovább, csak és 
kizárólag az elismerés hangján értékelték a 
látottakat. 

Több házaspár érkezett kicsi gyerekkel, 
rájuk is gondolt a Bacskai család. A galamb-
szállások mögött egy szépen felépített fe-
detlen lovarda, lovasbemutató, a kicsiknek 
lovaglás tette emlékezetessé a napot. Az ap-
róságok Póni lovakon élvezhették a földtől 
történő elrugaszkodást. A külföldiek is önfe-
ledten élvezték a lovas hintót.

Épült a tesztteleppel párhuzamban egy köz-
ponti gyűjtőhely, melynek egészen más volt 
ezen a napon a funkciója. A legkülönfélébb 
süteményeket, kávét, ásványvizet és üdítőket 
kínáltak a Bacskai család hölgytagjai. Két ki-
csi leány kezelte a profi kávéfőző automatát, 
közben mosolygós vidám temperamentummal 
kínáltak bárkinek bármit, amit az asztalokon 
elértek. Tették ezt órákon át fáradhatatlanul, hi-
szen a nagypapának segítettek. Kicsi hölgyek, 
valamennyi kiszolgált néni és bácsi nevében is 
köszönöm sok szeretettel a szolgálatot, no meg 
az arcotokon mindig ragyogó mosolyotokat.

Rendhagyó vendéglátásban volt kivétel 
nélkül mindenkinek része, hiszen a felszol-
gált finomságok és a bőséges főételek: vad-
pörkölt, gulyásleves és halászlé közül min-
denki kénye kedve szerint választhatott.

Közeledtünk a galambok érkezésének idő-
pontjához. Egyszerre hangos moraj, néhány 
hangos kiáltás, jön az első galamb. Többen 
túl korainak gondoltuk az érkezést. Pethő 
Attila kisvártatva lehűtötte a kedélyeket az 
érkező pont egy hetet késett az előző ver-
senyről. Megesett ez velünk Szeged-Móra-
halmon is.

Igazolandó a mérlegeléseket 15.00-kor 
megjelent egy 22 galambos kis csapat. Egy 
junior kategóriás galamb vitte a pálmát, 
Nagy Mihály HU 14-15-02142 galambja, 
míg második, de seniorban első lett egy len-
gyel sporttárs galambja Glandys Mariusz PL 
14-0408-3052. Az egyszerre érkezés okán 
bármelyik galamb nyerhette volna, ilyenkor 
a gyorsaság dönt. Érdekesség, hogy a 22 ga-
lamb 16 országból volt és 1 perc alatt ugrot-
tak be a dúcba.

A többi galamb már kisebb csapatokban 
és időben rövidebb-hosszabb eltérésekkel 
érkezett. Az előversenyek markánsan, szinte 
megfelezték a kb. 800 felgyűrűzött fiatalt. No 
nincs ebben semmi szokatlan, körülbelül ha-
sonló lemorzsolódás bármely külföldi teszt-
telepen rendre előfordul.

Nyilván több örömmel, szívesebben nyug-
táztuk volna, ha teszem azt, az első 50 érke-
zőben sokkal több magyar galamb található. 
Most ennyi jutott nekünk, de ne szegje ked-
vünket. Vácott mind a 23 ország rész vett a 
záróversenyen, melyek fiataljai a Világbajno-
ki babérokért repültek. Sok gátló körülmény 
lehetett útközben, mivel a környező ország-
ból, úgyszintén nálunk is sokan arról a föld-
rajzi területről versenyeztek e napon.

Ki tudja hány keresztbe falka találkozás 
zajlódhatott le útközben? Annyit még hozzá-
fűznék, hogy sokan, nagyon sokan látogattak 
el a záróversenyre. Mi 16.40 táján indultunk 
hazafelé, de körülbelül 300 ember még jól 
érezte magát, hiszen az idő is, a találkozások 
is ezt indukálták. Újfent köszönet és elisme-
rés illet mindenkit, akik odalátogattak, dup-
lán-triplán kijár a Bacskai Sándor és a család 
hölgy tagjai, Ilona, a háziasszony, Ildikó, 
Andrea lányai és Mercédesz, Sztella unokái 
valamint a teszttelep felépítésében önzetlenül 
részt vállaló valamennyi embernek - Császár 
Lajos, Fazekas László, Muri László, Csorna 
Ferenc, Mókus Antal, Sógor Róbert sport-
társaknak, akik egész évben a teszttelepen is 
tevékenykedtek.

Külön meg kell köszönni a záró rendez-
vényhez nyújtott segítségét Császár Lajos 
családjának akik a rengeteg süteményt ké-
szítették, Kurdi Sándornak, Jakusné Erzsé-
betnek, Erdélyi Tibornak, Erdélyi Bencének 
és Molnár Gábornak akik az ízletes ebédet 
készítették.

Ilona asszony külön megköszöni a sok 
vendég jelenlétét, s mivel hangulatában, 
emberi hozzáállásban, nagyon kellemes 
meglepetés érte, ő és a család bármikor, akár 
sokkal több embert is szívesen lát vendégül, 
bármilyen galambász rendezvényükön.

Száraz György
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Kérdések Alfred Bergerhez: 
Fiatal galambok tréningezése és sötétítése-világosítása
A szerkesztőség kérdezi: Az aktuális né-

met versenyszabályzat (§2) azt írja, hogy a 
versenyekhez egyetlen galambot sem szabad 
tréning célból bepakolni. Az egyetlen kivé-
telt azon galambok jelentik, melyeket hosszú 
távon indítanak versenyre.

Eddig egyes egyesületekből a galambokat 
puszta tréning céljából pakolták, elsősorban 
főleg a fiatalokat. Az okok természetesen 
különfélék voltak: egyes tenyésztők nem 
fektetnek nagy hangsúlyt a fiatal galam-
bok versenyeire, s a versenyek alkalmával 
galambjaikat csak a következő évre szeret-
nék felkészíteni. Mások azonban kivételnek 
tűnnek, s fiatal galambjaikat az úgynevezett 
profi-dúcokkal vagy fiatal galambspecialis-
tákkal összehasonlítva tartják, s ebből adó-
dóan galambjaikat konkurenciát mellőzve 
szeretnék küldeni. De valóban ekkora lenne 
a specialistákhoz képest a különbség? 

A második pontot az elmúlt években több 
helyen is megállapították: aki manapság a 
fiatal galambok versenyein sikeresen akar 
részt venni, annak gondoskodnia kell arról, 
hogy a galambok megfelelően legyenek tre-
nírozva, s hogy a galambok lehetőleg teljes 
tollazattal rendelkezzenek - a szárnyak ved-
lése még egyáltalán nem kezdődött meg vagy 
még nem előrehaladott állapotban van. An-
nak érdekében, hogy kedvező vedlési állapo-
tot érjünk el, két módszer áll rendelkezésre: 
a sötétítés és a világosítás. Az időinterval-
lum, melyben a galambokat sötétíteni lehet, 
ez évet tekintve már véget is ért. Ezen kívül 
nem mindenki van abban a helyzetben, hogy 
galambjait sötétíthesse - vagy a galambok 
testi felépítettségéből adódóan vagy egysze-
rűen időkorlátból kifolyólag.

A galambok világosítása mindenekelőtt 
egy igen hasznos kiegészítése és alternatívá-
ja lehet a sötétítésnek. Ennek során a ter-
mészetes körülmények között egyre rövidülő 
napok az év leghosszabb napját követően, 
június 21-e után mesterséges fény által hosz-
szabbíthatóak. Az ehhez szükséges technikai 
felszerelés csak egyetlen fényforrásból áll és 
egy időzítőből, s a legtöbb tenyésztő relatí-
ve egyszerűen tudja használni (sok esetben 
egy egyszerű autóakkumulátor is megteszi 
áramforrásként).

Aki a versenyeken nem jelentett konkuren-
ciát állítólagos esélytelenségből fakadóan, an-
nak most talán a világosítást érdemes megpró-
bálnia. Herr Berger, meg tudná nekünk írni, 
hogy hogyan is működik, néz ki a világosítás?

Alfred Berger: elsőként a tréninggalambok 
témájához szólva: jómagam téves meggyőző-
désnek tartom, amikor valaki fiatal galambo-
kat csak tréningezési célra küld. Természe-

tesen Németországban is mindig problémás 
volt az idősebb galambok versenye, amit a 
fiatal galambok bajnokságának elvétele csak 
még jobban kiemelt. A jól kiképzett galambok 
azonban a jövőbeni sikerek zálogát jelentik. 
Ezt most ismét megélem dúcommal kapcso-
latosan. 2012-ben a fiatal galambokat sújtó 
betegségből fakadóan csak kétszer tudtam re-
latíve nagy veszteséggel a fiatalok versenyén 
részt venni. Munkámból adódó időpont miatt 
az első előversenyt el is szalasztottam, majd 
rögtön az első versenyt követően ki is tört a 
fiatalokat sújtó betegség… 

Az év korai szakasza nem volt könnyű. 
Nem pusztán az időjárásból fakadóan voltak 
mérsékelt sikereim. Idősebb galambjaim ismét 
megfelelő eredményeket értek el, de nem érték 
el a 15%-os díjlistát. Mindez pedig nem a mi-
nőségükön múlott. Mindez azon múlott, hogy 
fiatalként túlságosan kevés tapasztalatot tudtak 
gyűjteni. Ezzel összehasonlítva: 2010-es évem 
során igen jól előtreníroztam galambjaimat, 
nagyszerűen teljesítettem a fiatal galambok 
versenyeit és tréning utakon is részt vettem. Ez 
az év magasan tartja számomra a lécet.

Sok tapasztalat sok repülés útján
Minden tenyésztőnek úgy kellene eljárnia, 

hogy galambjai az összes regionális szerve-
zet versenyén részt vegyenek, vagyis minden 
elő- és főversenyen, valamint lehetőleg a 
környék tréningútjain is. Éppenséggel a na-
gyobb versenyeken a különválás és a falkák 
feloszlása messze esik az egyes regionális 
egyesületek területeitől, s egyedül megtalálni 
a hazavezető utat a legnehezebb megtanulni, 
melyet galambjainknak biztosítanunk kell. 
Ezt biztosan el is érheti az ember, ha a verse-
nyeken kívül külön tréningre is viszi galamb-
jait. De az is biztos, hogy aki kezdettől fogva 
fiatal galambjait csak tréningezési célra tart-
ja, az, ahogyan én nevezem, „pomádés” atti-
tűdöt, meggyőződést hoz magával. Egyfajta 
közöny, közömbösség veszélye pedig aztán 
adott, a mottó után szabadon: „Én csak tré-
ningezési célból indítom el galambjaimat, 
az ifjanak pedig csak repülniük kell”. Ennek 
megfelelően az ellátás éppolyan pomádés és 
közönyös, s ebben rejlik a veszélye annak, 
hogy egy egész évet elrontsunk. Aztán jön 
még a fiatal galambokat sújtó betegség vagy 
egy nehezebb verseny, akárcsak az előreha-
ladott vedlés, s aztán az ifjak csak 2-3-szor 
kerülnek bevetésre. Így vesznek kárba a 
jövőben sikeres galambok! Ha a fiatal ga-
lambokat kezdetektől fogva teljesítményori-
entáltan készítjük fel, a jövőbeni idősebbek 
számára szervezett versenyek sikerei sokkal 
könnyebben elérhetőek. 

Világosítás (nyári hónapok) 
Egy előrehaladott állapotú vedlés igencsak 

csökkenti a fiatal galambokkal való verseny-
zés örömét! Nemcsak azért, mert ez egész 
egyszerűen nem túl szép a „kócos” ifjakat 
befogni, nem, a vedlő fiatalok lassabban re-
pülnek haza, s aztán az embernek nem túl 
sok esélye van a teljes tollazatú galambokkal 
szemben. Az ember tehát ha konkurenciaké-
pes szeretne lenni, az ifjaknak augusztusban 
és szeptemberben még tollpompában kell 
állniuk. Hogyan érheti ezt el az ember? A 
legegyszerűbb és leghatásosabb mód és le-
hetőség a sötétítés, melyet itt nem szeretnék 
megmagyarázni, mivel a kérdés a világosítást 
célozza meg! 

A világosítás esetében annak két formá-
ját érdemes elkülöníteni: 

• januárban/februárban az elkülönítést kö-
vető világosítás

• világosítás június 21. után 
A második világosítási forma célja, hogy 

az egyre rövidebbé váló nappalok miatt fel-
lépő fedőtollazat vedlését meggátoljuk. Eh-
hez pedig azt kell tudnia az embernek, hogy 
a nappalok rövidülésével a galambok hor-
monháztartása is változik, melynek köszön-
hetően a fedőtollazat vedlése is intenzívebbé 
válik. Röviden szólva a nappalok rövidülé-
sével párhuzamosan egyre intenzívebben 
vedlenek a galambok! Ha minden nap reg-
gel 5:30-tól este 22:30-ig fényt biztosítunk 
(hosszú nap), vagyis ezzel a nap hosszúsága 
konstans, eloszlik a felgyorsult vedlés. A 
galambok a „hosszú napok” során is tovább 
vedlenek. Ez pedig nagyjából olyan, mint 
június 21 előtt, vagyis az év azon szakaszá-
ban, amikor még hosszabbak a nappalok. A 
június 21-et követő kiegészítő világosítás 
tehát arról gondoskodik, hogy ne gyorsuljon 
fel a vedlés. 

A június 21-ét követően világított ga-
lambok szemben a nem világítottakkal 1-2 
szárnytollal kevesebbet hullatnak el szep-
tember közepéig, mely azonban igen nagy 
különbséget jelent. Sok tenyésztő azonban 
jóval később lát hozzá a világosításhoz. Ér-
telmes még július közepéig belekezdeni. 
Annak megfelelően, hogy milyen messzire 
járnak már (életkortól függően), vedlik le 
tollazatukat, azonban minden egy kicsit ké-
sőbb kezdődik és lassabban zajlik le. Ezzel 
minden galambász számára – aki eddig még 
nem sötétítette fiataljait – adott egy lehetőség 
a vedlés valamilyen fokú megfékezésére. 
Mindezen felül nem kell az embernek ehhez 
napközbeni fénylámpákat alkalmaznia. Ré-
gebbi izzóval vagy fényforrással ugyanúgy el 
lehet érni ezt a hatást, ezt kisegítheti a nap-
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A versenyt követő (gyors) vedlés
Klaus Osnabrückből a következőket 

kérdezi: Tisztelt Berger Úr, nagyon jól el-
magyarázta, hogy hogyan is „világíthatja” 
meg az ember a fiatal galambokat annak 
érdekében, hogy a vedlési állapotot kedve-
zően befolyásolja. Egyúttal a „sötétítést” 
is igen jól elmagyarázta. Ebben az évben 
először „sötétítettem” és aztán később „vi-
lágítottam meg” fiatal galambjaimat. Az 
ifjak erejük teljében vannak és eddig még 
nagyrészt egyetlen tollat sem hullajtottak el. 
Lassan azonban azon gondolkozom, hogy 
a fiataloknak a fiatalok versenyét követően 
még elegendő idejük van-e a vedlésre. Ez 
esetben a „megvilágítást” hamarabb kéne 
befejeznem, hogy aztán a vedlés hamarabb 
elinduljon? Vagy mit tehetnék annak érde-
kében, hogy a fiatal galambok a versenyt 
követően a lehető leggyorsabban tudják a 
vedlést befejezni? Lehetséges a vedlést va-
lamilyen élelem vagy kiegészítő használa-
tával gyorsítani? És az immáron új tollazat 
- mely aztán rendkívül gyorsan növekszik - 
minőségileg ugyanolyan jó lehet, mint azok 
a tollak, melyek a „természetes” idő során 
növekedtek?

Alfred Berger: aki galambjait megvilágít-
ja, annak ezt legalább a versenyek végéig meg 
kell tartania. Augusztus végén és szeptember 
elején az utolsó, a leghosszabb fiatalverse-
nyek állnak a középpontban. Számos egyesü-
let a júliusi hatalmas hőség és az ebből adó-
dó problémák miatt fiatal galambok számára 
szervezett programjait jól megfontolt módon 
későbbre halasztotta. Ezért kerülnek még 
megrendezésre szeptember közepéig-végéig 
fiatal galamb versenyek. Még a nemzetközi 
versenyeken is a cél a sikeres részvétellel van 

összekötve, amely mindenekelőtt biztos visz-
szatérést jelent. Ezért is ajánlanám mindenki-
nek, hogy a verseny végéig világosítson.

A nappalok rövidülése mindazonáltal hor-
monális változásokat is előidéz. Mindez pedig 
azt eredményezi, hogy a galambok nem képe-
sek maximális teljesítőképességüket kihozni 
magukból, s így kevesebb energiával, lassab-
ban repülnek haza. A fővedlés megkezdődé-
sével többé már nem repülnek teljesítményük 
határán. Az elsődleges prioritást az új tollazat 
kialakítása jelenti. Bármiféle károsodás vagy 
hiba megtört tollakhoz vagy többek közt a hő-
szabályozás korlátozásához vezethet. Mind-
ezt nem akarja a természet sem, s ennek kö-
vetkeztében az energia a sebesség költségére 
az új tollazat kialakításába vész el.

Mindehhez még egyszer szeretném azt 
hozzátenni: a nappali fény a forma egy igen 
jelentős meghatározója, ami a világosítás 
mellett szól, hogy a nagy formával rendelke-
ző fiatal galambok hatalmas repülési vággyal 
vannak a ház körül, a világbajnokságokon 
pedig csúcsteljesítménnyel vesznek részt - s 
mindezt nagyon gyakran tréningek nélkül.

A vedlés szinkronizációját az év folya-
mán komplex mechanizmusok határozzák 
meg. Valószínűleg több különböző hormon 
vesz részt ennek szabályozásában. A sze-
xuális hormonok feltételezhetően gátolják 
a vedlést. A szaporodási periódus végén a 
tiroxin pajzsmirigyhormon bőségesebb vér-
ellátásról és a tollazat előkészítéséről gon-
doskodik, melynek köszönhetően megindul 
a mindenkori tollazatcsere. A tiroxin sze-
xuális hormonokkal való együttműködése 
azonban önmagában még nem döntő, mivel 
a költési szezon során is - mely a szexuális 
hormonok egy relatív magas szintjét jelenti 

- vedlenek a galambok. Az egyéb hormo-
nok, mint a prolaktin és progeszteron szin-
tén úgy tűnik, hogy valamiféle hatást gya-
korolnak a folyamatra nézve. A hormonális 
együttműködésről, ezek együttes hatásáról 
azonban még mind a mai napig kevés az 
ismeretünk.

A versenyt követően
A versenyt követően két lehetőség van a 

világosításra nézve: vagy kikapcsoljuk a ki-
egészítő világítást, mely jelentősen rövidebb 
napot jelent máról holnapra, vagy fokozato-
san csökkentjük a nappalok hosszúságát a 
természetes „fotoperiódusnak”megfelelően. 
Én személy szerint a második lehetőséget 
részesítem előnyben. A kérdés jellemzően 
a fent megfogalmazott igény, hogy az elsö-
tétített vagy éppenséggel megvilágított ga-
lamboknak elegendő idejük van-e befejezni 
a vedlést. Számos ilyen fiatal galamb szep-
tember közepén ejt csak el 1-2 evezőtollat. 
A nappalok fokozatos megrövidítése által 
az ember akár decemberen túl is meg tudja 
hosszabbítani a vedlési periódust. Normális 
esetben galambjaink decemberben befeje-
zik a vedlést. Az így tartott galambok még 
januárban, február kezdetén is vedlik utolsó 
evezőtollaikat- mindenféle hátrány nélkül a 
következő szezonra nézve. 

Mindezen lehetőségek mellett a további 
opciók adottak a vedlés meghosszabbítására:

• a szabadrepülések korlátozása
• nem szerinti elkülönítés
• a tápanyagellátás optimalizálása
• a tollazatápolás biztosítása
A szabadrepülések, még akkor is ha a ház 

körül zajlanak, mindig energiát igényel-
nek. Ha az ember a fiatalokat egyszerűen 

közbeni fénylámpa. Egy egyszerűbb időkap-
csoló órával az ember minden nagyobb ráfor-
dítás, költségek nélkül tudja a rendelkezésre 
álló világítást használni. 

A világítás ezen formája egész nap során 
üzemelhet vagy reggel és este a szürkület 
előtt és után. Azon tenyésztők is, akik fiatal 
galambjaikat elsötétítették, használják június 
21-ét követően a világosítást, mivel a nappa-
li fénynek köszönhetően a fiatalok formáját 
gyorsan és csaknem meglepően jól lehet javí-
tani. Ezen tenyésztők egész nap égve hagyják 
a villanyt. A kevésbé napos napokon ez felet-
tébb érzékelhető. 

Világosítás (január/február) 
A januárban, februárban végzett világosítás 

lehetősége csak a korán született fiatalok ese-
tében bizonyul a sötétítés egy sikeres alterna-
tívájának. Először ezt egy bayeri tenyésztőnél 
olvastam, aki vállalkozó volt, s az év korai 
szakaszában a fontos tenyésztési időszakban 

szakmájából adódóan igen elfoglalt, igénybe 
vett. Már igen korán elkezdte az ifjak tenyész-
tését, s azokat reggel 5-től este 23 óráig vilá-
gította. Így munkájából fakadó elfoglaltságai 
ellenére kora reggel és késő este is probléma-
mentesen el tudta látni galambjait. (Ez pedig 
nem az egyetlen problémája a sötétítésnek.) 
Ezzel a januárban és februárban bevetett fia-
tal galamboknak rögtön volt egy hosszú nap-
juk. Annak érdekében, hogy az ifjak sötétítés 
nélkül ne kezdjenek el korán vedleni, már-
ciustól kikapcsolták a kiegészítő világítást. 
Márciusban még rövidek a nappalok, s így 
ez a galambok számára természetes sötétítést 
jelentett. Röviden szólva: először egy hosz-
szú napot szimulálni, majd egy természetesen 
rövidebb napot „sötétítésre” használni. Így 
márciusban már megindul a „korai” ifjaknál 
a fedő- és kistollazat vedlése. Az ilyen fiatal 
galambok szinte alig vedlik le szárnytollaikat, 
azt is relatíve lassan, úgy hogy augusztusban 
és szeptemberben az ifjak számára rendezett 

repülést többnyire 2-3 hiányzó szárnytollal 
hajtják végre. Fontos: a fedőtollazat vedlése 
ne induljon meg, mellyel az ember igen jó 
versenyeredményeket tudhat magának. 

Célok
A sötétítés és világosítás célja, hogy au-

gusztusban és szeptemberben a fiatal mada-
rakat versenyeztethessük, melyeket így nem 
terhel a fővedlés. Ezzel pedig az ember igen 
jó eredményeket érhet el, ám még ennél is 
fontosabb: ennek segítségével galambjainkat 
minden megrendezett versenyen aggodalom 
nélkül indulni hagyhatjuk. Számomra ennek 
egyik legfontosabb feltétele, hogy ifjainknak 
biztosítsuk a lehetőséget tapasztalatok szer-
zésére, mely aztán a későbbi évek során igen 
jól jövedelmezik számukra. 

Szeretnénk stabil, megbízható utánpótlást. 
Az utánpótlás pedig a holnap reménye. Jó 
versenyzést: Az Önök Alfred Bergerje

ford: Nagy Nikolett
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nem hagyja többé szabadon repülni, akkor 
tud és fog minden energia a tollazatcserére 
fordítódni, melynek révén a galambok sok-
kal gyorsabban vedlenek. A nemek szerinti 
elkülönítés szintén energiát takarít meg, s 
általa gyorsabb vedlés érhető el. A tollazat-
csere támogatása érdekében hasznos értékes 
sókat adni nekik. A rendszeres fürdésnek és 
tisztogatásnak köszönhetően galambjaink 
tollazatuk ápolásának legnagyobb részét 
elvégzik. Nincs is a továbbiakban semmi 
dolgunk, mint optimális ellátást és hatásos 
vegyszerrel ellátott fürdőadalékot biztosíta-
ni, mely által az élősködők károsítása mi-
att elgyengült tollak könnyedén letörnek. A 
repülés így a bársonyos tollazattal sokkal 
energiakímélőbb, s sokkal biztosabb egy ki-
emelkedő helyezés  bajnokságban is. Meg-
felelő fürdőadalékkal lehetőségünk van egy 
további, kiegészítő lehetőségre: a vegyszert 
tartalmazó fürdőkiegészítő a tollazatok ápo-
lását is elősegíti, s a fürdővízben megbúvó 
ektoparazitákat is távolt tartja. Érdemes te-
hát heti többszöri fürdőt biztosítani galamb-
jainknak.

Kéntartalmú aminósavak
A postagalambnak a tollazat váltásából 

adódóan a következő hetekben vitathatatla-
nul megnövekszik az igénye a kéntartalmú 
aminosavakra, a methioninra és ciszteinre, 
ugyanis a tollazat legalább 8%-os arányban 
kéntartalmú aminósavakat tartalmaz. Ez 
pedig tényleg igen magas arány! Amikor 
tehát a tollazat nagy arányban változik, a 
szükséges építőelemeket a tápláláson ke-
resztül kell pótolnunk. Ha megvizsgáljuk 
a magkeverék tartalmát, láthatjuk, hogy a 
fontos aminosavak, mint methionin és cisz-
tein tartalma mindig 0,2% alá esik - mely 
rendkívüli módon alacsony érték. A speciá-
lis vedlési keverékek maguk nem tartalmaz-
nak nagyobb mennyiséget, annak ellenére 
hogy az ember ezt különösképpen a vedlés 
miatt elvárná. A következmény tehát, hogy 
ezen, a tollazat növekedése számára nélkü-
lözhetetlen építőelemeket a táplálással kell 
galambjaink számára biztosítani. A galam-
boknak tehát több táplálékot kell magukhoz 
venniük, mely egyben nagyobb anyagcse-
re-terhelést is jelent, s túlsúlyhoz vezet. Az 
optimálisan táplált galambok esetében min-
dig kiegyensúlyozott testsúlyt állapíthatunk 
meg, még télen is, továbbá a vedlés alatt és 
azt követően is. Meglátásom szerint itt vá-
lik ketté a tenyésztő „pelyvája” a „búzától”, 
emiatt is igaz a kifejezés: „ősszel és télen 
készítik a díjat”.

Mindez visszavezet minket ahhoz a 
kérdéshez, hogy hogyan is tudja az em-
ber takarmánnyal vagy valamilyen 
táplálékkiegészítővel a vedlést meglassítani

Annak érdekében, hogy a tollképződés-
ből fakadó emelkedett vedlési szükségletet 

optimálisan fedezni lehessen, a takarmány 
kiegészíthető vedléshez készített kiegészí-
tőkkel. Elsősorban a methionin aminósav 
tartalmára érdemes figyelni, mint például 
hogy ezt a folyékony vedlési segítő, a „ga-
lambarany” 2%-ban tartalmazza. A sedochol 
nevezetű szer, melyet számos tenyésztő al-
kalmaz vedlés idején, 1 %-os arányban tar-
talmaz methionint. A sedochol előnye, hogy 
a kiegészítésképpen metil-csoportot tartal-
mazó szer nagyon jól segíti a májat, mely a 
vedlés során igen erős igénybevételnek van 
kitéve. A táplálékkiegészítő-szerek mellett a 
tápláléknak egyéb komponenseket is, mint 
például kendert, repcét, szezámmagot és 
fehérjében gazdag szójababot is tartalmaz-
nia kell. A nehezen emészthető borsók vagy 
bükkönyök magasabb arányban csak terhe-
lik a galambok szervezetét. A kénvirággal 
történő táplálás sajnos nem jelent túl sokat, 
mivel az abban található kén, mint fehérje-
alkotó elem nem áll rendelkezésre.

A vedlést mindig szükséges a táplálással 
segíteni, mivel a szükséges aminósavakat 
a galamb csak feltételesen képes tárolni. A 
tollazat azonban minden nap növekszik, s 
a növekedéshez szükséges építő elemeket 
rendszeresen megköveteli. A hozzátáplálás 
megoldható az itatón vagy a takarmányon 
keresztül. Az itatókon keresztüli táplálás 
előnye, hogy manapság a legtöbb tenyész-
tő körében minden nap sor kerül az itatók 
tisztítására, mely így 
kiváló higiéniát is 
biztosít. A takarmány 
esetében az ember-
nek gondoskodnia 
kell arról, hogy az 
etető is gyakran és 
alaposan legyen tisz-
títva, amit azonban 
jómagam csak ritkáb-
ban látok a praxisom-
ban. A methiononnal 
való ellátás mellett 
a vedlésből fakadó 
emelkedett anyag-
csere-terhelés miatt 
multivitaminokkal 
történő táplálás is 
szükséges. 

Az ásványi anya-
gokkal történő táp-
lálást szintén nem 
szabad elhanyagolni, 
mely esetében azt 
javaslom, hogy az 
ásványokat lehető-
leg naponta, kisebb 
mennyiségben ada-
goljuk. Így tudjuk 
csak galambjainkat 
arra ösztönözni, hogy 
a szükséges meny-

nyiséget gyakrabban magukhoz vegyék. 
Legjobb esetben ezt az arányt a galamb 
szükségleteihez igazítjuk, mely esetében 
elegendő annyi, amennyi a következő na-
pig felszívódik, feldolgozásra kerül. Ezáltal 
a galambokat minden nap arra szoktatjuk, 
hogy a létfontosságú ásványi anyagokat fel-
vegyék.

Természetesen mindezen kívül az egész-
séget is szükséges kontrollálni, ellenőrizni. 
A preventív egészségkontroll érdekében 
manapság igen jó ivóvízben oldódó keveré-
keket alkalmaznak. A savak igen jól adagol-
hatóak aminosav készítményekkel együtt az 
itatón keresztül, mely esetében a tényleges 
preventív egészségmegőrzés egyszerűen és 
költségkímélően valósul meg. Mindez alatt 
nem egy nem kontrollált gyógyszerbevitelt 
kell érteni, mivel éppen azáltal keletkezhet-
nek zavarok a vedlésben. Az állatok töké-
letes egészségi állapotban vannak, ezt csak 
ellenőrizni kell a vedlés sima menetének 
biztosítása érdekében. 

Végezetül szeretném még egyszer ki-
hangsúlyozni: a gyors és akadálymentes 
vedlés egy sikeres versenyszezon bázisát, 
alapjait jelenti. A tollak ugyanis galambja-
ink kézi szerszámai. Ezért aztán átvállal-
hatunk egy terhet, amivel galambjaink a 
legfontosabb életfázissal a legjobban meg-
küzdhetnek. 

ford: Nagy Nikolett
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Fiatalok versenye és a tökéletes egészség: 
Természetes módszerrel a szalmonella és egyéb eredetű 

hasmenéses esetek ellen
Madaraink általános egészségi állapotát, 

kondícióját nagymértékben meghatározza 
az emésztőrendszer jó állapota. Különösen 
igaz ez a fiatalok versenyére. Amennyiben 
az emésztés összetett folyamatában zavar 
keletkezik, a galamb szervezete nem lesz 
képes a létfontosságú tápanyagok és víz 
felszívására, a galamb pedig veszít álta-
lános kondíciójából, és kevésbé lesz képes 
ellenállni a kórokozók támadásának. Az 
emésztést és a felszívódást befolyásolhat-
ják a madár szervezetébe bekerült és ott 
megtelepedett kórokozók. Évek óta ál-
landó problémát jelent a fiatal galambok 
gyenge egészségi állapota, melynek követ-
keztében számos sporttárs nem tudja ver-
senyre küldeni madarait. 

Az elmúlt időszakban több új Ayurveda 
gyógynövényes postagalambász terméket 
mutattunk be: a légúti betegségek kezelé-
sére szolgáló RESPZZ® itatófolyadékot, 
valamint a takarmányban lévő penészgomba-
toxinok elleni védekezésben szerepet játszó 
gyógynövényes TOXIROAK GOLD® ké-
szítményt. Mostani írásunk célja egy továb-
bi új termék bemutatása, mely hatékonyan 
kiegészíti a már jelenleg is forgalomban 
lévő népszerű termékeket (SUPERLIV®, 
STRESROAK®, DIAROAK®, CHARMIL 
PLUS®), és természetes megoldást kínál 
szalmonella, E.coli és egyéb eredetű has-
menéses esetek természetes megelőzésében 
és kiegészítő kezelésében, a fiatal galambok 
versenyre való felkészítésében. 

A hasmenéses emésztőrendszeri fertőzé-
sek megelőzésére, az emésztőrendszer álta-
lános jó állapotának fenntartására kiváló 
és költségtakarékos megoldást nyújt a jól 
ismert DIAROAK® por, mely különösen 
az idősebb, kifejlett immunrendszerű galam-
bok esetében rendkívül hatékony önmagá-
ban is a hasmenéses panaszok kezelésében. 
Az olyan agresszívabb kórokozók, mint 
a szalmonella és az E.coli okozta hasme-
néses esetek megelőzésében és kiegészítő 
kezelésében, különösen a fejletlenebb im-
munrendszerű fiataloknál további segítsé-
get nyújthat a SALCOCHECK® por (eng.
szám: 481/1-2/2012 NÉBIH-ÁTI), mely ka-
olinnak, 6 gyógynövény kivonatának, és il-
lóolajoknak a keveréke. A SALCOCHECK® 
természetes hatóanyagai hozzájárulnak a bél-
nyálkahártya regenerálásához, a tápanyag-
hasznosulás helyreállításához szalmonella, 
E.coli és clostridium fajok okozta hasmenés 
esetén is. Fontos tudni, hogy a termék nem 
helyettesíti a vakcinákat, azonban a vakcina 
hatásának támogatásaként, megelőzésként, 
valamint enyhébb-közepes fertőzöttség ese-
tén dupla dózisban önmagában is hatékony 
lehet a hasmenés megelőzésében és megállí-
tásában. Gyógyszeres kezelés szükségessége 
esetén hatékonyan ellensúlyozza a gyógyszer 
mellékhatásait. 

A Garuda Trade Kft. (www.garuda.hu, 
tel: 061-331-2316) a fiatal, feltörekvő ga-
lambász-nemzedék támogatása érdekében 
májusban felajánlott 18 év alatti magyar ga-
lambászok részére egy térítésmentes, kezdő 
Ayurveda-termékcsomagot fiatal galamb-
jaik felneveléséhez, sikeres elindításához. A 
pályázat nyertesei (névsorrendben): Kaczur 
János és Kaczur Milán (13 évesek, F18-
Egyesület, Miskolc), Kalina András (16 
éves, A06-Egyesület, Vasad) és Viglidán 
Ágoston (18 éves, F24-Egyesület, Écs), 
akiknek ezúton is gratulálunk és sikeres to-
vábbi galambászatot kívánunk! Reméljük, 
folytatódik az a pozitív tendencia, hogy a 
tapasztaltabb, idősebb kollégák, a magyar 
postagalambsport sikeres jövője érdekében, 
egyre szélesebb körben adják át majd tapasz-
talataikat a felnövekvő új generációnak, és 
támogatják őket tanácsaikkal, akár egy-egy 
fiatal madárral. 

A fiatalok őszi versenyéhez sok sikert, és 
jó felkészülést kívánunk!

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

Riesz István Dr.(Ayu)Hon., a Magyar 
Ayurveda Gyógyászati Alapítvány Kuratóri-
umi Elnöke

A szakcikkeket összeállította: Csorba Ka-
talin, Dhanvantari díjas szakértő, állatgyógy-
ászati termékfelelős

Fiatal Galambok Világbajnoksága lista
 tul. Sen/Jun ország gyűrűsz érkezés
  1 Nagy Mihaly Junior HU HU-14-15-02142 15:00:10,50
  2 Glandys, Mariusz -- PL PL-14-0408-3052 15:00:14,80
  3 Fuciman, Jan Junior CZ CZ-14-0149-16 15:00:15,40
  4 Paroci Peter Junior YU SRB-14-556763 15:00:20,10
  5 Ortiz Julio -- AR FCA-14-135356 15:00:20,80
  6 John, M. & Son -- GB GB-14-F-33688 15:00:21,50
  7 Homola, Petr -- CZ CZ-14-012-376 15:00:21,60
  8 Monseu - Miller -- BE BELG-14-1156073 15:00:21,80
  9 Radmacher, Heinz-Josef -- DE DV-03504-14-52 15:00:25,00
10 Bruchem, Justin van Junior NL NL-14-1211398 15:00:27,20
11 Joao Manuel Luz Ferreira -- PT PT-14-4311558 15:00:30,30
12 Thai Team -- TH CHA-14-23032 15:00:31,30
13 Wodarczyk, Jan i Marcin -- PL PL-14-0263-4651 15:00:32,10
14 Sk. h. Spisske Podhradie Junior SK SK-14-0999-5001 15:00:34,40
15 Valter, Janez -- SI SLO-14-108-5618 15:00:34,80
16 Urbina Martin -- AR FCA-14-135087 15:00:36,60
17 Campanini-Morosan-Buttoli -- IT Ita-14-098947 15:00:38,30
18 Thai Team -- TH CHA-14-23045 15:00:38,50
19 Bolme, Rolf Tore -- NO NO-14-09523 15:00:40,70
20 Kos, Zan Junior SI SLO-14-101-992 15:00:41,60
21 Burlion, Matheo Junior FR FR-14-255835 15:01:39,90
22 Busoli Jessica Junior IT Ita-14-008072 15:01:48,90
23 Eijerkamp, Hans & Evert-Jan -- NL NL-14-1605164 15:02:04,00
24 Romania Team -- RO RO-14-0824052 15:03:58,30
25 Antalikova, Jana Junior SK SK-14-02106-49 15:04:05,40

26 Clayburn Mr/s -- GB GB-14-N-26967 15:12:28,50
27 Zerner, Marco Junior AT AUST-14-602-204 15:12:42,20
28 Kaintz, Johann -- AT AUST-14-101-3113 15:26:56,30
29 Jelena Tatomir Junior YU SRB-14-510339 15:26:58,00
30 Anastasiadis Tasos -- GR GR-14-0120111 15:27:00,20
31 Kainersdorfer, Heinz -- AT AUST-14-607-90 15:27:01,90
32 Hutin, Kevin Junior FR FR-14-105069 15:27:04,10
33 Ansard, Aurelien Junior FR FR-14-137366 15:27:10,70
34 Verhagen, Thomas Junior BE BELG-14-6040888 15:27:13,10
35 Sirok, Damjan -- SI SLO-14-112-4843 15:32:03,70
36 Varga Janos -- HU HU-14-15-01359 15:32:10,80
37 Malta Team -- MT Malta-14-3924 15:32:13,10
38 Deschamps Freres -- FR FR-14-260754 15:32:16,60
39 Pece Camila y Mauricio Junior AR FCA-14-135271 15:32:23,70
40 Kobal, Mitja Junior SI SLO-14-112-4513 15:33:22,50
41 Busoli Luigi -- IT Ita-14-008060 15:35:33,60
42 Galli Emma Junior IT Ita-14-094140 15:35:45,20
43 Anfossi Alessandro -- IT Ita-14-109619 15:36:57,90
44 Viglidan Agoston Junior HU HU-14-Olimp-33745 15:37:00,30
45 Pezelj, Jure -- HR CRO-14-011642 15:37:00,40
46 Eikeland, Lars -- NO NO-14-12727 15:37:01,30
47 Alessandroni Team -- IT Ita-14-109638 15:37:02,60
48 Herbots, Kobe & Kato Junior BE BELG-14-2199518 15:37:03,70
49 Heitmann, Rieke Junior DE DV-01559-14-38 15:37:06,10
50 Viglidan Matyas Junior HU HU-14-D-752001 15:37:19,40
51 Esperidis Polis -- GR GR-14-0120028 15:37:42,60
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Megemlékezés Tiszafüred-Kócsújfalu - 2014
Az olimpiák történetéből

Talán sokakban nem ismeretes, hogy az 
első olimpiát 1938. január 8-10. között ren-
dezték meg a postagalamb sport őshazájában, 
Brüsszelben.

A második olimpia Kölnben volt megren-
dezve 1939. január 27-30 között.

Ez a két olimpia volt a II. világháború előtt. 
A kölni találkozó után világégés következett.

Ekkor tíz nemzet vett részt, mely megren-
dezés alkalmával az alábbi sorrend alakult ki.

1,/ Franciaország  7926,25 pont
2,/ Hollandia  7922,25 pont
3,/ Belgium  7920,25 pont
4,/ Luxemburg  7869,25 pont
5,/ Németország  7868,75 pont
6,/ Magyarország  7845,00 pont
7,/ Dánia  7835,25 pont
8,/ Anglia  7802,00 pont
9,/ Lengyelország 7700,25 pont
10,/ Csehszlovákia 7659,00 pont

Hazánkban 1975-ben rendezték meg a 
XIV. Postagalamb Olimpiát, óriási érdeklő-
dés közepette.

Szijj Sándor ötlete volt, illetve a Budafoki 
galambászoké, hogy megszerveztek egy pin-
celátogatást az olimpia prominens személyei-
nek részére, mely emelkedett hangulatban ért 
véget és hosszantartó barátságok jöttek létre.

A B-03 egyesület és az ország akkori 
büszkesége, nem más mint a néhai Bagyula 
József, akinek az 1975. évi XIV. Postaga-
lamb Olimpián a tojó galambja első lett. 
Az 1975. évi XIV. Postagalamb Olimpiának 
fő szervezője a néhai Pálmai Gábor, akkori 
szövetségi elnök volt.

Térjünk vissza a mába
1,/ Elkészültek az elmúlt időszak olim-

piai bajnok galambjainkról a plakátok 
(sajnos a korábbi olimpiai bajnokaink fotóit 
a nyomda minőségi kifogásokkal visszauta-
sította). Ezeknek a kihelyezése folyamatban 
van, melyen láthatóak az olimpia ideje, an-
nak megrendezési helye.

2,/ Részt vettünk a Groupama Stadion 
avatásán ahol galambokat engedtünk fel, 
mint békegalambokat, melyek a békét jel-
képezték, a megbékélést a megrendezendő 
olimpia előkészületeinek jegyében.

3,/ Részt vettünk galambok felengedésé-
vel Tiszafüred közelében, a Kócsújfaluban 
megrendezett „Kitelepítettek” megemlékezé-
sén, melyek azt a 2500 családot jelképezték, 
akik a zárt táborokban raboskodtak.

A polgármester asszony köszönetét fejez-
te ki a tiszafüredi galambászoknak a kiváló 
szervezésért, melyet a 19-es tagszövetség 
elnöke (Hegyi György) és sporttársai szerve-
zett meg.

A tiszafüredi galambászok vezető szemé-
lyiségei, valamint a szövetség részéről is 
megjelentek a megemlékezésen, mely mára 
már hagyománnyá vált. Pintér Erika polgár-
mester asszony sok siker kívánt a 2015 janu-
árjában megrendezésre kerülő postagalamb 
olimpiához. Beszédében Illyés Gyula Egy 
mondat a zsarnokságról című versét idézte: 
„A nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor”.

Hogyan tudnak a galambászok visszaem-
lékezni? Úgy, hogy a történetek apáról fiúra 
szállnak át, az apák elmondják a jót és rosszat 
vagyis az igazságot. Hiszen nagyon sokan, 
amikor az első postagalamb olimpia Magyar-

országon megrendezésre került, a mai galam-
bászok közül nem éltek, még elképzelések 
sem voltak.

Ezen megemlékezés alkalmával a polgár-
mester asszony emléklapot adott a tiszafüredi 
galambászok részére, melyet Hegyi György 
vett át.

Zárszó
Sajnos ezen írásom nem csupán a leendő 

örömünnepünkre szolgál, hanem a szomorú 
elnyomó történeteket is bemutatja. A mai ifjú 
generáció el sem tudja képzelni, hogy ilyenek 
is megtörténhettek. Legyen ez a kis történeti 
betekintés intő példa valamennyiünk számá-
ra, hogy soha többé ne történhessenek meg.

Összeállította: Szabó Ferenc
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Egy kis klubélet elnökváltással - F-22
Adrián Arnolddal a 11-es tgsz. Lébény 

F-16 egymás után kétszeres, de egyébként 
többszörös általános távú bajnokával érkez-
tem Csornára, meghívásos baráti vacsorára. 

Vági Imre, alias „KOPI” (F-22 Csorna) a 
Maratonos VELENCEI CSOPORT kitünte-
tettje elhúzódó súlyos betegségéből felépülve 
ismét aktivizálta magát. Eredményeit a köz-
elmúltban főleg a maraton versenyeken érte 
el. A kezdeti időktől fogva többször szerepelt 
az élmezőnyben jól megmozgatva a széket az 
aktuális bajnokok alatt. A betegség azonban 
megálljt parancsolt az előre jutásnak, gyó-
gyították a szívét, ami mostanra megerősöd-
ve továbbra is igazi maratonos szív maradt. 
Most házigazdaként a közelben élő barátai 
és a megújult egyesületi vezetés társaságá-
ban finom tájjellegű pörkölt mellett egy kis 
búcsúztatót tartott lemondott egyesületi elnö-
kük Szeiman József (F-22 Jobaháza) tiszte-
letére, aki itt a vacsora közben jelképesen át-
adta az egyesületi vezetés  „stafétáját” a már 
korábbi egyesületi gyűlésen megválasztott 
fiatal, új elnöknek, Fodor Tamásnak. 

Miközben házigazdánk csipkelődő, de 
jó hangulatú szavaival buzgón biztatgatott 
bennünket a pörkölt dicséretére. Mi többiek: 
Gosztonyi Imre, (F-32 Kapuvár) 2009 Kiel 
egyéni első, többszörös tagszövetségi baj-
nok, Németh László, (F-22 Szárföld) több 
maratonos élhelyezés tulajdonosa, egyesületi 
vb. elnök, persze vettük és egyben adtuk is 
a tréfát, közben régi történetek elevenedtek 
meg újra, átélve szinte minden izgalmát. Ami 
számomra rendhagyónak tűnik – néhány ritka 
példát félretéve – Szeiman Józsi elmondása 
az „őrségváltás” okairól. Odaérkezésünkkor 
feltűnt, hogy a lemondott elnök és az új elnök 
között semmiféle feszültséget nem éreztem. 
Meglátásom szerint a régi elnök életkora és 
agilitása alapján még évekig elláthatná fel-
adatát, eddigi tapasztalataival, ismeretségé-
vel röviden megoldhatna dolgokat. Mikor 
kicsit elhalkultak a nagy kacarászások, fel is 
tettem a kérdést a két érintettnek. Természe-
tesen a mosolyról komolyra váltott a társaság 
és jöttek egymás után a megfelelő érvek.

- Józsi, néhány mondatban kérlek foglald 
össze pályafutásodat és lemondásod okait!

Az F-22 Csornán alakult 1984-ben. De az 
igazi életét Jobaházán éli 1993. évi kiköltö-
zésemtől, amely egybeesett kerületi elnök-
ségemmel. A Nagy Nyugat-Pannonia elnöke 
voltam 1991-től 2001-ig kisebb megszakítá-
sokkal.

Az egyesület 13 fővel kezdte Jobaházán, 
mely mára 34 főt számlál. Köszönhetőn talán 
annak is, hogy az ajtóm a nap bármely sza-
kában nyitva volt a galambászok előtt, amely 
alapja egy baráti közösség kialakulásának.

Úgy érzem a tagság elismerte munkámat 
és megfogadta tanácsaimat amit mindig a 
jobbítás szándékával tettem. Ezt a munkát a 
kerület előterjesztése után a szövetség ezüst 
fokozatú kitüntetéssel ismerte el.

Volt idő amikor úgy éreztem, hogy ezt a 
posztot csak örökölni lehet tőlem. De az utóbbi 
évek gyors mobilizálása és az internetkapcsolat 
arra késztetett, hogy helyet adjak annak az if-
júságnak, aki ebben jártas és most rendelke-
zésre is áll. Maximálisan bízva abban, hogy az 
egyesület közössége eközben nem károsodik. 
Ennek érdekében felajánlottam a vezetésnek, 
hogy a továbbiakban is támogatom munkáju-
kat, ha kikérik a véleményem.

Az elmúlt 20 évben jelentős erő lett az F-22 a 
térségben, példázza hogy a maraton versenyek 
gyűjtésének is helyet ad. Ami másrészt köszön-
hető kiváló gyűjtőhelyünknek is, amit megkö-
szönök Jobaháza önkormányzatának.

Köszönöm a lehetőséget, hogy magamat és 
az egyesületet bemutathattam.

- Tamás, légy szíves mutatkozz be néhány 
mondatban. Te hogy látod egyesületbeli 
ténykedésed a jövőben és mik a terveid?

Fodor Tamásnak hívnak, 1971-ben szület-
tem, nős vagyok, két fiú gyermek édesapja.

Az F-22-ben 5 éve versenyzek aktívan. A 
tagsággal a viszonyom nagyon jó, talán en-
nek is köszönhető, hogy elnökünk lemondá-
sa után felkértek az elnöki poszt betöltésére, 
amit elég sok gondolkodás és fontolgatás 
után elfogadtam.

Döntésemhez hozzájárult, hogy a háttér-
ben egy stabil tagság áll, így több oldali tá-
mogatást is megkapok. Ezt igazolja talán az 
is, hogy a 2013-as fiatalok bajnokságát már 
én koordináltam, és a visszajelzések alapján 
úgy érzem sikeresen zárult ez a szakasz.

A jövőt nézve nem lesz egyszerű a helyze-
tünk, első célom (célunk), hogy ezt a stabil 
egyesületet egybentartsam és bővítsem, ami 
így első lépcsőben sikeresnek látszik, hiszen 
hárman kérték tagfelvételüket, mégpedig az 
ifjonc korosztályból.

Másik fő célom a jövőt nézve, hogy hat-
hatós segítséget nyújtsak egy stabil kerület 
megteremtéséhez, amivel biztosítani lehet a 
sporttársak jövőjét. Ezen belül elsőszámú fel-
adat feltárni és megoldani a tagság tudatában 
lévő kétségek okait.

Ez nem csak egyéni célom, ez a tagság cél-
ja is, és én ebből szeretném kivenni a részem 
egyesületünk vezetésével együtt.

Köszönöm a lehetőséget a bemutatkozáshoz. 

Szeiman Józsi úgy érezte, hogy eljött az 
ideje egy technikai tudásban, energiában és 
talán gondolkodásban is fiatalosabb vezető 
számára való lemondásnak. Fiatal egyesü-
leti társa megérett a feladatra és ez remek 
alkalom, amit nem szabad elszalasztani. Úgy 
érezte, hogy Fodor Tamásban megtalálta 
erre méltó utódját, aki már az informatika 
és a számítógépek világában, idegen nyelv 
tudásban ott van és megfelelő agilitással 
rendelkezik, meg talán annyi szabadidővel, 
hogy rugalmasan, a saját fiatalos gondolko-
dásával és lendületével meg tudja oldani a rá 
háruló feladatokat. 

Reményei közé tartozik az is, hogy ennek ré-
vén talán sikerül a tagság fiatalítása, esetleg 
a létszám növelése a térségben, még ha ma-
napság rossz idők járnak is a galambászatra. 
Természetesen biztosította utódját, hogy bár-
milyen problémával fordulhat hozzá, legjobb 
tudása szerint segít a megfelelő megoldás 
megtalálásában, azonban azt neki kell kivi-
telezni. Úgy érzi, az élet egyéb területén van 
mit bepótolnia, azt tervezi, hogy a felszaba-
dult idejében pedig többet foglalkozik csa-
ládjával és kedvenceivel. Aki volt egyesületi 
vezető, vagy most éppen az, bizton tudja, 
hogy még az egyesületi szinten is ez mennyi 
szervezési munkával jár és más egyéb ügyin-
tézéssel, háttérmunkával, mennyi magánéleti 
lemondással kell számolni, miközben tagtár-
saink foglalkozhatnak kedvenceikkel.

Ahogy végighallgattam, amíg beszélt in-
dulatok nélküli megnyugvást és határozott-
ságot éreztem benne. Példaértékűnek tartom 
döntését és azt, ahogy indokait ilyen nemes 
egyszerűséggel mindenki számára érthetően 
mondta el. Remélem, Tamásnak sikerül ezt 
a nem mindig hálás feladatot ellátni, főleg 
ilyen nagy létszámú egyesületben, mint az 
övék. Biztosan lesznek ellentmondások, de a 
demokratikus döntés alapján a többség véle-
ménye előtt meg kell hajolni, és mindenkinek 
a legjobb tudása szerint kell kivennie a részét 
a közös munkából még akkor is, ha azzal nem 
ért egyet. Remélem így lesz.

J. Varga Attila
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Rainer Püttmann: A szelekció  és az állatvédelem 
Először vessünk egy pillantást a 60-as évekre

A fenti cím merésznek tűnhet, de pontosan így gondolkodom a 
szelekcióval kapcsolatban! És az az aspektus számomra az indo-
kot is magában foglalja. Állattartóként nekem is számos problé-
mám lenne ezzel.

Közel a teljes 50-es, 60-as évekre visszanyúló belga galambiroda-
lomban olyan kifejezésekre bukkan az ember, mint „éles kés” és „so-
kat tenyészteni, sokat versenyezni, sokat szelektálni!” Habár annak 
idején oly sokat propagált és még ma is néha-néha említett, ezen si-
kerformák csak kevéssé terjedtek el. És aztán akik mindent megtettek, 
a versenyeknél a listák elején találja azt az ember!

Sokan közülünk módosították a fent nevezett formát: sok te-
nyésztő inkább kíméli, mint versenybe küldi őket, s mindig az 
újabb kifogás, hogy miért is halogatják a szelekciót!

Tekintsünk azonban egy kicsit vissza: Valére Desmet-Matthijs 
(Nokere) – a belga galambsport egyik leghatalmasabbja – 1964-ben 
mintegy 20 tenyészpárral rendelkezett, 43 özvegyhímmel és tojóval! A 
Willequet testvérek (Kwaremont), Oskar Devriendt (Moere) valamint 
André Van Bruaene (Lauwe) szintén közel azonos számmal rendelkeztek, 
illetve maga Maurice Delbar (Renaix) 50 hímmel és 26 tenyészpárral.

A „sokat tenyészteni” alatt ők többnyire 60 fiatalt értettek maguk 
számára, melyek aztán szívüktől idegeiken át tesztelve lettek, példá-
nak okáért a tojók születésük évében egészen 640 km-es repüléseken. 
A téli tenyésztés, világosítás és sötétítés akkoriban még ismeretlen 
kifejezéseknek számítottak.

S minden említett nagy névnél már akkoriban egymás kezébe adták 
a külföldről érkező látogatók a kilincset, mint például Japánból, Ame-
rikából, Hollandiából és Németországból. S ehhez jött még az igazán 
kemény program, a hosszútávú verseny Barcelonából!

És a kimerítő versenyprogram ellenére kül- és belföldön elegendő-
nek bizonyult számukra télen a 120 galamb nagyságú állomány.

A több mint 100.000-es belga rövidtávoknál ez teljesen máshogy né-
zett ki. A tél során a 20 galambból álló állomány inkább volt szabály, mint 
kivétel és a galambdúcokban a tenyészrészlegeket az ember hiába keres-
te. Mottójuk egyszerűen csengett: aki nem keresi meg pénzét, az mehet!

És mindez idő alatt Németországban?
1964-ben egyesületünk taglistája 96 584 szeniort és 5300 fiatalt 

számlált. Ezen 101 885 tag akkoriban 475 versenyegyesületbe szer-
veződött, melyek következésképpen lépésről lépésre több, mint 200 
taggal rendelkeztek!

Egyesületünk, „The Brieftaube” egyik régebbi lapjában az essen-
frintopi egyesületbe tartozó van Ewyk-Herdikről bukkantam egy 
tudósításra. Idézem: „Az 1964-es versenyévben a már évek óta leg-
inkább ismeretes frintopi dupladúc sikert szerzett, melyen kemény 
kitartással már 1960 óta céltudatosan dolgoztak: 1. kerületi bajnok az 
1-es tagszövetségben - Essenben! És mindehhez még az 1. egyesületi 
bajnok az Essen-Frintropban. Igazi siker, mely mindannyiunk számá-
ra bizalmat fog adni. Aztán kereken 1600 versenyzőből (6 egyesület-
ből) a mindenkori versenyszezon kezdetekor csak egyetlen dúcnak 
sikerült a versenyév végetértével az esseni 1-es tagszövetségben a 
legmagasabb díjat, a kerületi bajnokot megszerezni.”

A kerületi bajnokság ugyanúgy zajlott, mint korábban: 5 ga-
lamb legjobb teljesítménye az 5 legtávolabbi versenyeken! Ezek a 
flensburgi (410km), haderslebeni (450 km), törringi (515 km), aarsi 
(625 km) és skageni körversenyek voltak.

Aki azt hiszi, hogy a kezdetekkor 1600 érdekelt volna az első tíz 
helyezett, akik teljes díjszámmal értek célba, annak újra meg kéne 
néznie egy kicsit közelebbről a díjlistát:
1. van Ewyk-Herdick (Essen-Frintrop egyesület) 23 díj / 12 840 dkm; 
2. Heinrich Hinse (Essen-Katenberg egyesület) 21 díj / 11 325 dkm; 
3. Dietrich Heßmann (1933 Essen-Ost egyesület) 21 díj / 10 930 dkm; 
4. Hans Fuest (1933 Essen-Ost egyesület) 20 díj / 10 920 dkm; 
5. Manfred Seidelmann (1933 Essen-Ost egyesület) 20 díj / 10 755 dkm; 
6. Engel és Söhne (1933 Essen-Ost egyesület) 20 díj / 10 350 dkm; 
7. Wilhelm Pahlke (1933 Essen-Ost egyesület) 19 díj / 10 290 dkm; 
8. Alfred Gerzen (Essen Dellwig egyesület) 19 díj / 10 125 dkm; 
9. Köbl testvérek (1933 Essen-Ost egyesület) 19 díj / 10 075 dkm; 
10. Wilhelm Stensbeck (Essen-Frintrop egyesület) 19 díj / 9 970 dkm!

Először a díjak, majd a kilométerek szerepelnek. A pontozások és a 
sebesség kevés jelentőséggel bírnak. A dúctudósítás természetesen az 
öt győztes galambot is említi, melyek közül az egyik 6 éves, kettő 4 
éves és kettő 2 évesek voltak. Minezek mellett a 6 éves díszítette az ak-
kori kiadás címlapját, s egészen addig 55 győzelmét fészekről repülte. 
A fiatalabb madarak teljesítményüket azonban özvegyként hozták!

A dúcok teljesítményének áttekintése szintén informatív, mely sok 
érdekességet foglal magában.

Akkor is vagy éppen azért, mert az ember akkoriban a nem éppen 
könnyűnek tartott északi versenyirányba küldte, elegendő időt hagyott 
az ember a szezon kezdete során a galamboknak, hogy formába kerül-
jenek. A harmadik út 222 km-en kezdődött, majd a hatodik, hetedik és 
nyolcadik úton több mint 400 km-es határok fölé mentek. A 10, 12, 
13-as versenyek együtt 1875 km-et tettek ki. Feltűnő az is, hogy miféle 
csapattal érkezett egy akkori bajnokdúc. Az összesített pontok alapján 
szintúgy feltűnő, hogy mennyire lecsökkent a galambok száma a sze-
zon közepétől kezdve (valószínűleg a tenyésztők száma), annak ellené-
re, hogy a bajnokdúc (vagy a bajnokdúcok) igen konstansan tartották a 
rekordszámot! Összesítve van Ewyk-Herdick dupla dúca 186 galambot 
indított el és ezzel 118 díjat szerzett meg, megcélozva ezzel 64%-át az 
akkoriban még érvényben lévő 25 %-nak! Számoljuk csak ezt át a mos-
tani 33, 3%-ra, s így azt kapjuk, hogy a bajnokdúc a szezont körülbelül 
85%-os repülési teljesítménnyel játszhatta volna végig!

Senki ne mondja nekem, hogy a galambok minősége korábban ne 
lett volna olyan jó, s ezért volt lehetőségük a bajnokoknak ezen szá-
zalékokat elérniük. Én ebben ugyanis kételkedem!

Start Km indult g verseny küldött g Díjazott
Kirchweyhe 214 2.131 RV 16 12
Bréma I 222 1.924 RV 17 8
Bréma II 222 2.007 RV 15 9
Stade I 293 1.947 RV 16 10
Neumünster 355 1.879 RV 16 13
Flensburg I 405 9.420 KV 14 12
Flensburg II 405 2.580 GR 14 12
Hadersleben 450 5.723 KV 14 12
Bréma III 222 869 RV 14 5
Törring 515 3.837 KV 13 6
Bréma IV 222 611 RV 12 7
Aars 625 2.405 KV 14 9
Skagen 735 1.360 KV 11 8

S mialatt ezt írom, azt kérdezem magamtól, hogyan is voltak akko-
riban a díjidők lehetségesek. Micsoda szerencse, hogy olyan istente-
lenül sokat összegyűjtöttem a galambsportból, mivel akkoriban volt 
szövetségi egyesületünkben heti versenytudósítások voltak, bár egy 
kicsit másféle, de mégis sokkal érdekesebb. S ott szinte minden hét-
végéhez tartozó információt megtalálok:

Május 2/3-i versenyhétvége: az Essen-West egyesület az 1. kerületben 
3.218 galambbal Kirchveyhe-ben, 218 km. 10 órakor tiszta időnél és dél-
nyugati szélnél került sor az indításra. 13:52-kor érkezett az első díjnyer-
tes galamb. 14:49-kor kiosztották a díjakat (díjlista időtartama: 57 perc)

Május 9/10-i versenyhétvége: az Essen-West egyesület 3.000 ga-
lambját az első kerületben 7 órakor Bremenben - 225 km - útnak 
indították. Az első galamb érkezését 10:28-kor jegyezték fel. 10:53-
kor kiosztották a díjakat (díjlista időtartama: 25 perc).

Május 16/17-i versenyhétvége: az első köregyesületből az Essen-
West egyesület Brémától, 222 km-es világversenyt hirdet. 7 órakor 
2.500 galambot indítanak el. 9:45-kor jegyzik az első galamb érke-
zését. 10:13-kor véget ér a lista (Listaidőtartam: 19 perc).

Május 23/24-i versenyhétvége: az esseni 1-es kerületből nem ér-
kezik jelentkező! 
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Május 30/31-i versenyhétvége: az első kerületben az Essen-West 
versenyegyesület 2.500 galambot indít Neumünsterbe - 356km -, 10 
órai indítással. Az első díjnyertes galambot 14 órakor jegyzik. A díj-
lista 14:29-kor véget ért (listaidőtartam: 25 perc).

Június 6/7-i versenyhétvége: Az 1-es köregyesületben az 1. kerület-
ben 6 versenyegyesülettel bronzmedált szerez Flensburgtól - 410 km. Az 
első versenyben 10.000 galambot indítottak 6 órakor. Az első galamb 
12:10-kor érkezett meg Essen-Osthoz. Az utolsó díjnyertesek megérke-
zésével 13:20-kor Essen-Westnél 2.500 díj kiosztására került sor. Ziva-
tarnak köszönhetően megnyúlt a listaidőtartam (1 óra 10 perc).

Június 13/14-i versenyhétvége: az esseni 1-es köregyesületben egy 
szombati napon Flensburgnál - 410 km - 1.600 galambot indított el. 
15:01-kor jegyezték az első galambot. 16:09-kor érkezett be az utolsó 
díjazott. A versenyt a hatalmas hőség nehezítette. Este az útnak indított 
galambok körülbelül még 20%-a hiányzott, melyek közül még egészen 
a következő vasárnapig érkeztek vissza (listaidőtartam: 1 óra 8 perc).

Június 20/21-i versenyhétvége: Az esseni 1-es köregyesület-
ben az 1. kerületben második körverseny során 6.000 galambbal 
Hadersleben (Dánia) - 456 km - repült. A startjelet 15:10-kor adták 
le. Az első díjnyertes galamb 12:33-kor Essen-Ostnál érkezett be. A 
lista 13:30-ig tartott (listaidőtartam: 57 perc).

Június 27/28-i versenyhétvége: az 1 kerületben az Essen-West 
versenyegyesület az 1-es köregyesületben egy köztes versenyt indí-
tott szombaton Brémától - 222km - 1.400 galambbal. A lista 14:18-
tól 14:30-ig tartott. (listaidőtartam: 12 perc). 

Július 4/5-i versenyhétvége: a harmadik körversenyt az ezüst 
egyesületi medálért a 6 észak felé versenyző esseni 1-es köregyesü-
let versenyegyesületei vezették az 1. kerületben Törringtől - 515km 
- július 4-én 4.000 galambot indítottak el reggel 7-kor. Az első ga-
lamb 1.400 m/s-os csúcssebességgel 13:42-kor érte el Essen-Ostnál 
a dúcot. Háromnegyed órán belül kiosztották a díjakat. Összesen 16 
ezüstérem született (listaidő: 45 perc). 

Július 11/12-i versenyhétvége: az 1. kerületben az esseni 1-es köregyesü-
let észak felé versenyző egyesületei köztes versenyeket indítanak. Az Essen-
West versenyegyesület július 11-én Stade-ban - 296 km - 10 órakor indított. 
A díjnyertes galambok 14:50 és 15:40 között érték el Essent (listaidőtar-
tam: 50 perc). Két egyesület a problémás időjárás miatt visszajött Brémába, 
és vasárnap engedtek. Esetükben a listaidőtartam 20 percet tett ki. 

Július 18/19-i versenyhétvége: az 1. kerületben az esseni 1-es 
köregyesület összeköttetett versenyegyesületével Dániában, Aars-tól 
620 km-es szakaszon aranyat szerzett. 2.500 galambot indítottak el 
július 18-án 4:40-kor. A díjnyertes galambok 14:05 és 15:45 közötti 
időben érték el Essent. A galamboknak ellenszéllel szemben kellett 
repülniük. A hatalmas hőség volt az oka a verseny lassú lefolyásá-
nak (listaidőtartam: 1 óra 40 perc). 

Július 25/26-i versenyhétvége: a távolsági versenyeket megelőző-
en az 1-es kerületben általános pihenést tartottak. Egyedül az esseni 
1-es köregyesület indította el az Essen-Ost versenyegyesületet és 
Katernberget köztes versenyekre. Számos esseni sportbarát vett részt 
a 032-es egyesület 85. jubileumi fennállásának alkalmából rende-
zett versenyen, melyet Stade-tól indítottak 295 km-es távon. Július 
26-án 7-kor indítottak, a díjnyerteseket 11:37 és 12:09 közti idősza-
kaszban észlelték (listaidő: 32 perc). 

Augusztus 1/2-i versenyhétvége: Skagen - az északi verseny. Vilá-
gos, tiszta időjárás volt mindenhol Dániában, csak az indítás reggelén 
Skagennél fújt erős nyugati szél. Az időjárásért felelős állomással való 
részletes megbeszélést követően homlokráncolva 5:40-kor történt meg a 
start. Számolni kellett azzal, hogy a Ruhr-vidék igen erős nyugati szele 
mindezt meg fogja nehezíteni. Összesen 14.225 galambot indítottak az 
észak felé reptető 1., 2., 3., 4., 5. és 10. kerületek versenyegyesületei. A 
távolság 720 és 740 km közé esett. Az esseni 1-es köregyesület 1.360 ga-
lambbal vett részt ezen a versenyen, melyek közül az első galamb 18:42-
kor érkezett meg Siedelmann sportbaráthoz Essen-Ostnál. Összesen 26 
galamb érkezett meg szombaton Essenbe. A következő reggelen 8:45-
kor osztották ki a díjakat. Más galambok is jól teljesítettek. 

A listaidőket nézegetem és azt kérdezem magamtól, hogy hon-
nan is ered a mítosz a korábban állítólag rövidebb listaidőkkel 
kapcsolatosan. S mi itt északról indított versenyekről beszélünk, 
tehát nagyrészt „fejszél”- versenyekről!

Egy riportban a kirchbergi/hunsrücki Wilhelm Wilms dúcról, mely 
1961-ben 74,31 %-os, 1964-ben 77,44 %-os versenyteljesítménnyel 
büszkélkedhetett (az akkori díjviszonyokhoz 1:4), a következő észre-

vételre méltó kijelentésre bukkantam: „1961 a tradicionális délkelet 
felől Passaun, St. Pöltenen és Bécsen át vezető út 74,31%-át célozták 
meg, s így fordultak el időközben nyugat felé és választotta Quimpert, 
Bretagne-ban a legnagyobb és leghosszabb bajnokságot.” 

„Ezért a kezdetektől egészen a szezon végéig 14 özvegyet indí-
tottak el, melyek két évesek vagy annál idősebbek voltak. S ezen 
özvegyek között volt 3, melyek 15-ször győztesek voltak, 3 db 14 
díjjal, 2 db 13-mal és így tovább. Az ember 16 versenyen gondolko-
dik. Tévednek, ha azt gondolják, Willems egyetlen versenycsapatból 
merítkezett. Télen teljes 22 cella, 40 galambbal. Az, hogy itt semmi-
féle középkategóriás galamb nem telel át, afelől biztosak lehetünk.”

Start Km indult g verseny küldött g Díjazott
Bar le Duc 207 740 RV 19 13
Mezieres 200 1.065 RV 14 5
Reims I 257 998 RV 14 10
Troyes 305 837 RV 13 12
Bourg en Bresse 448 665 RV 13 12
Párizs-Meaux 361 735 RV 13 11
Chatres 470 5.827 KV 14 14
Reims II 264 632 RV 14 10
Laval 640 5.295 KV 14 6
Mezieres II 200 714 RV 10 9
Rennes 710 4.403 KV 11 9
Bar le Duc 209 504 KV 12 9
Vannes 800 2.813 KV 9 7
Mezieres III 200 416 RV 9 9
Quimper 880 5.685 Csapat 7 7
Reims III 264 434 RV 9 8

A Wilms-csapat 10 legkiválóbb özvegyei: egy 6 éves (14 díj), két 
5 éves (15, 13 díj), két 4 éves (13, 10 díj), két 3 éves (15, 14 díj) és 
három 2 éves (15, 14 és 7 díj)! 

Achen is küldött már délkelet felé 
Aachenből a klasszikus délnyugatiak az imént feltüntetett években 

rövid időre délkelet felöl versenyeztek. Az irányváltoztatás nem azt 
célozta meg, hogy a bajnokok a bajnokok maradjanak. 

Így volt ez az alsdorfi Hermann Hausmannsnál is, aki 1956-ban egy 
33 galambból álló állománnyal győzött, aztán azonban, ahogyan ő azt 
egy cikkben magyarázta, a galambjait illető utólagos kérdések miatt 
1963-ban 18 párja mellé 15 tenyészpárt fogadott be. 

Itt pedig a teljesítményekről szóló táblázat, mely sajnos csak 5 ver-
seny rekordszámát igazolja, tanúsítja Hermmann Hausmannstól, de 
az útiterv szempontjából és az akkori regionális szervezetek nagysá-
gához képest Aachenben igen sokat mond. 

Start Km indult g verseny küldött g Díjazott
Alzey 200 5.013 RV k.A k.A
Straßbessenb. I 250 3.010 RV k.A k.A
Straßbessenb. II 250 2.580 RV k.A k.A
Würzburg I 300 2.724 RV k.A k.A
Würzburg II 300 2.764 RV k.A k.A
Neustadt I 350 2.733 RV k.A k.A
Neustadt II 350 3.834 KV k.A k.A
Neumarkt I 430 5.889 FG k.A k.A
Bad König 240 1.114 KV k.A k.A
Plattling 550 7.555 Kerület 14 11
Würzburg III 300 1.006 RV k.A k.A
Passau 590 4.712 Kerület 12 5
Neustadt III 350 852 RV k.A k.A
Obernzell 620 3.522 Kerület 10 7
Neumarkt II 430 1.509 FG k.A k.A
St. Pölten 750 2.839 Kerület 11 9
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Ahogyan azt korábban említettem, 1956-ban Hausmannsnál 33 ga-
lamb telelt át. Mindez pedig nem tántorította el a bajnokot attól, hogy 
a következő évben 1957-ben a marseille-i nemzetközi szempontból 
a legjobb eredményt mutassa fel, s ezzel biztosítsa magának a „Mar-
seille városa díjat”: 11 útnak indított galamb – 10 díj! Micsoda telje-
sítmény!

Áttekinteném az 5 versenyegyesület bajnok galambjának teljesít-
ményét, hogy Hermann Hausmanns galambjait nem konzekvensen 
küldte, hanem azokat 1 vagy 2 hétvégén át kímélte: 

59-302 (a kerület legjobb madara): 
1. verseny: nem indították  2. verseny: 18/ 3.010 g 
3. verseny: 241/2580 g  4. verseny: 203/ 2724 g 
5. verseny: 8/2764 g  6. verseny: 235/ 2733 g 
7. verseny: lemondva  8. verseny: 67/ 5889 g 
9. verseny: 51/ 1114 g  10. verseny: 137/ 7555 g 
11. verseny: nem indították  12. verseny: 182/ 4712 g 
13. verseny: 10/852 g  14. verseny: 1/ 3522 g 
15. verseny: 47/ 1509 g  16. verseny: 117/ 2839 g! 

13 díj 14 útból!
58-631 (a 75-ös köregyesület legjobb madara): 
1. verseny: 273/ 5013 g  2. verseny: 12/ 3010 g 
3. verseny: 96/ 2580 g  4. verseny: 62/ 2724 g 
5. verseny: 7/2764 g  6. verseny: 30/ 2733 g 
7. verseny: 215/ 3834 g  8. verseny: 937/5889 g 
9. verseny: 57/ 1114 g  10. verseny: 235/ 7555 g 
11. verseny: 11/ 1006 g  12. verseny: nem indították 
13. verseny: lemondva  14. verseny: 139/ 3522 g 
15. verseny: 262/1509 g  16. verseny: 187/ 2839 g!

14 díj 15 útból!
60-1 (a 75-ös köregyesület legjobb tojója): 
1. verseny: 654/ 5013 g  2. verseny: 146/ 3010 g 
3. verseny: 74/ 2580 g  4. verseny: 160/ 2724 g 
5. verseny: 596/2764 g  6. verseny: nem indították 
7. verseny: nem indították  8. verseny: 711/ 5889 g 
9. verseny: 23/1114 g  10. verseny: 122/ 7555 g 
11. verseny: 95/ 1006 g  12. verseny: nem indították 
13. verseny: lemondva  14. verseny: 517/ 3522 g 
15. verseny: 114/ 1509 g  16. verseny: 186/ 2839 g. 

12 díj 13 útból!
60-31 (a 75-ös köregyesület negyedik legjobb madara): 
1. verseny: 601/5013 g  2. verseny: 372/3010 g 
3. verseny: 103/2580 g  4. verseny: 19/ 2724 g 
5. verseny: 116/ 2764 g  6. verseny: 583/ 2733 g 
7. verseny: 810/384 g 8. verseny: nem indították 
9. verseny: 60/ 1014 g  10. verseny: 1365/7555 g 
11. verseny: nem indították  12. verseny: lemondva 
13. verseny: 8/852 g  14. verseny: 226/ 3522 g
15. verseny: 41/ 1509 g  16. verseny: 399/2839 g! 

13 díj 14 útból!
61-819: 
1. verseny: lemondva  2. verseny: 42/3010 g 
3. verseny: 42/2580 g  4. verseny: 239/2724 g
5. verseny: 243/2764 g  6. verseny: 299/ 2733 g 
7. verseny: 609/3834 g  8. verseny: 767/5889 g 
9. verseny: lemondva  10. verseny: 1301/ 7555 g 
11. verseny: nem indították  12. verseny: 576/ 4712 g 
13. verseny: 140/852 g  14. verseny: 141/3522 g 
15. verseny: 135/1509 g  16. verseny: lemondva! 

12 díj 15 útból!
Hermann Hausmannsnak az akkori igen erős regionális alsdorfi 

egyesületből nem volt szüksége hamis eredményekre azért, hogy 
bajnokká válhasson. A bajnoksági feltételeket figyelembe véve, az 
5 legjobb galamb egyszer vagy kétszer szünetet tartott, amikor 
ő azt szükségesnek gondolta. 16 versenynél biztosan értelmes és 
minden tenyésztőtől aki él-hal galambjaiért ez ugyanígy várható 
el! Mindezek ellenére Hermann Hausmanns bajnokká vált! 

Hausmanns 1963-as dúcának a bajnokcsapat 5 kiemelkedő telje-
sítményét hozója közül az egyik 5 éves volt, a második négy éves, 
kettő darab három éves és egy pedig két éves! 10 évvel később (1974) 
Hermann Hausmanns még mindig az ő jól átlátható állományával ver-
senyzett oly kiválóan, hogy Horst Weinholddal közösen meg is láto-
gattam. Aminek lassan már 40 éve!

Mit hoztak nekünk az évek? 
Teljes tisztelettel emelem kalapomat a korai 60-as évek bajnokai 

előtt, akik kis állományukkal a versenyprogramokat oly bravúrosan 
teljesítették. Valódi teljesítményhozóikat 5, 6 évig versenyeztették és 
természetesen ebből is tenyésztettek. Nem volt szükségük túl sok fia-
tal galambra azért, mivel kicsi versenycsapatukban hely csak néhány 
évre volt. És ezért nem is voltak nekik galambházaik. Csak a kereslet 
miatt kezdtek el eladásra tenyészteni.

Az akkori sikerformula: a galambokat egészen 16 hétig ver-
senyre küldeni, mindig a legjobb galambokat megtartani, ezeket 
aztán 6 évre vagy akár hosszabb időre is befogni, mivel ezért is 
tartotta őket az ember, és az utánpótlást pedig belőlük kitenyész-
teni! Ezért is származott az utánpótlás mindig a dúc legjobb és 
legenergikusabb galambjaiból!

A kis állomány azonban természetesen nem a versenyző tenyész-
tői látásmódjából, hanem sokkal inkább az akkori gazdasági körül-
mények miatt. Figyelemre méltó mindebben az is, hogy a gazdaság 
fejlődésével az állomány is emelkedett. Az ember átutazott a határon, 
és meglátogatta ott a híres dúcokat. A kezdetek során már említett téli 
állomány akkoriból például Desmet-Matthijs 120 galambja hirtelen 
sokak által, mint a siker okává és ezért már önmagában követendővé 
vált. Az ember megengedhette ezt magának.

Azt, hogy az állomány sok belgánál csak az érdeklődéshez igazo-
dott, látszólag nem látta az ember, vagy pedig nem akarta azt látni. 
Amikor az első belgák egy fiatal galambért többet kaptak, mint a disz-
nóért vagy akár a tehénért az istállóban, így aztán igen okosan termé-
szetesen reagáltak és az igényekhez igazították az állományt.

Eltartott még egy pár évig, amíg a bajnokok nálunk nagyobb csa-
patokkal felléptek. Az 1964-ben bemutatkozott bajnokok között az 
ember csak egyetlen dúcot talál, mely jó 40 darabos csapattal bírt, de 
aztán ez a szám a következő évek során drasztikusan emelkedett.

Mindez pedig a galambok minőségének kárára ment, majd hama-
rosan az évek során a versenyprogramokat egyre inkább le kellett 
csökkenteni, mivel galambjaink már nem bírtak tovább teljesíteni! 

És éppen mivel mi programjainkat már szintszerűen széles kör-
ben lecsökkentettük, egyre inkább az az érzésem, hogy veszteségünk 
ugyanazon körülmények mellett növekedett, s növekszik tovább. 
Mindezt tenyésztő kötelességként értem, miszerint ezen veszteséget 
nem egyszerűen el kell tűrni, hanem konzekvensen cselekedni az el-
len. Mindebben pedig a legfőbb ellenszer a szelekció, s ezért a gya-
korlott állatvédelem is!

Hát igen, számomra az a gyakorlott állatvédelem, amikor azon 
családot kompletten kizárom a tenyésztésből, melynél számomra 
az utódoknál az igazán jók aránya még nem elég magas, melyek 
egy igen magas kiesési kvóta által tűnnek fel, melynek utódai, után-
pótlása betegségre fogékony, melynek utánpótlása bár klinikailag 
egészséges de mégsem mutat semmiféle vitalitást, melynek után-
pótlása csak fiatalon ragyog és melynek utánpótlása „szembeszél-
nél” csődöt mond. Igen, számomra ez a gyakorlott állatvédelem, 
amikor a tenyésztés a legkiválóbb családokra koncentrálódik!

Senkinek sem kell engem követnie, de számomra az alábbiak biz-
tosak:

Semmi köze az állatok iránti szeretethez vagy állatvédelemhez, 
amikor a szelekciónak a versenyeket használjuk és a gyenge ga-
lambot, amit tenyésztettünk is elküldjük. Amikor a betegségekre 
fogékony és nehéz tájékozódással rendelkező galambok a verse-
nyek során a legkisebb nehézségeknél csődöt mondanak. A veszte-
ség elkerülése minden esetben a gyakorlott állatvédelmet jelenti!

Ford: Nagy Nikolett
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Kiállításokról Magyarországon és külföldön
Sikeresen lezajlott az 58-ik oszágos kiállításunk, az elért eredmé-

nyeket ismerjük. A tapasztalatokat leszűrtük, készültünk a IV. Európa 
Kiállításra Brno-ba. 2014. január 31–február 1–2.

2014. január 30-án de.11:45-re érkeztünk meg a kiállítás területére, 
és a galambokat rendben átadtuk a rendezőknek. A sportos galambok 
közvetlenül a helyükre kerültek. A standard galambjaink külön ket-
recekbe kerültek, amelyeknél a bírálatok történtek. A bírálat kezdete 
2014. január 30-án du. 14:00 órakor kezdődött meg.

Összehasonlításképpen nézzük meg az országos kiállításon kapott 
bírálati pontokat az Európa kiállításon kapott bírálati pontokkal.

Hímeknél: Országos 
kiállítás:

EU. kiállítás:

I. díjas galamb Hu 09-16-08691 92,41 13. hely 92,65
II. díjas galamb Hu 09-01-20228 92,33 29. hely 92,08
III. díjas galamb Hu 10-OL-21151 92,33 24. hely 92,25
IV. díjas galamb Hu 09-29-26952 92,25 25. hely 92,16
Az V. helyett a 8- ik galamb, mely utó-
lag lett berendelve. Hu 11-D-333913

92,16 4. hely 92,91

 
Tojóknál: Országos 

kiállítás:
EU. kiállítás:

I. díjas galamb Hu 10-08-17552 91,91 21. hely 92,67
II. díjas galamb Hu 09-16-11061 91,91 50. hely 92,33
III. díjas galamb Hu 09-21-92143 91,91 62. hely 92,17
IV. díjas galamb Hu 11-06-02310 91,75 9. hely 92,92
V. díjas galamb Hu 11-26-31246 91,75 25. hely 92,67

Összehasonlításként bemutatom a cseh sporttársak országos kiállí-
tási pontjait és az Európa kiállításon kapott pontjaikat bírálati szem-
pontból.

Cseh országos kiállítás hímek: EU. kiállítás:
I. Galamb 92,50 2. hely 93,25
II. Galamb 92,33 10. hely 92,75
III. Galamb 92,08 9. hely 92,75
IV. Galamb 91,91 32. hely 92,00
V. Galamb 91,91 12. hely 92,75

Cseh országos kiállítás tojók: EU. kiállítás:
I. Galamb 92,50 2. hely 93,08
II. Galamb 92,08 8. hely 92,92
III. Galamb 92,08 27. hely 92,67
IV. Galamb 92,00 3. hely 93,08
V. Galamb 91,83 5. hely 93,00

A cseh sporttársak galambjait 2014. január 29-én bírálták a saját 
bírálóik az országos kiállításukon.

A bírálatot követően kerültek át galambjaik az Európa kiállítási ket-
recekbe, ahol egy nappal később lettek bírálva az Európa kiállításon, 
nemzetközi bírálók által.

A galambok nyugodtan pihentek egy éjszakát, valamint félnapot a 
Nemzetközi bírálat előtt.

A magyar galamboknál a kapott pontok alapján megállapíthatjuk, 
hogy a hímeknél kettő galamb kivételével kevesebb pontot kaptak ga-
lambjaink, mint a hazai kiállításon.

Összegezve:  2 galamb több pontot
  3 galamb kevesebb pontot kapott.
Tojóknál: Mind az öt galamb több pontot kapott, mint a hazai ki-

állításon.

Végkövetkeztetés:
A galambokat a nemzetközi kiállítások előtt be kell rendelni egy 

válogatásra. Ezt az országos kiállításon elért eredményektől függet-
lenül el kell végezni, az első tíz helyezett galambok között (Tojók, 
Hímek 10-10). Ez az országos bíráló testület feladata, hogy a galam-
bokat átválogassa (bb. elnök + 2 fő).

A galambjainkat egy nappal korábban kell kiszállítani a nemzetközi 
kiállításokra, hogy a galambok nyugodttan rendbe tudják rakni magu-
kat a bírálat megkezdése előtt.

Tapasztalati összegzés: 2014. február 02. de. 08:00 h. -10:00 h. 
között adták ki galambjainkat

- Galambjainkat sokkal jobb fizikai állapotban kaptuk meg, mint 
amikor a kiállítási ketrecekbe helyezték el őket.

- Meg kell említenem azt is, hogy nem minden galamb bírja a 
stressz hatást, ami ilyenkor éri őt. (pl: idegen környezet, nem ta-
lálja a helyét, nem eszik, iszik). Ezt két galambnál vettem észre, 
mely a pontozásnál meg is látszott.

- Nem akarok senkit megsérteni, ha valakinek bekerül az országot kép-
viselő galambja, annak a tenyésztőnek jobban kell figyelni galamb-
jának fizikai állapotára. (a galamb barátságos, nyugodt állapotára).

- A galamb sajátmaga megmutatja gazdája szeretetét, még idegen 
körülmények között is. Alig volt 5-6 db galamb a 34 db galamb 
közül, amelyik kézbevételnél szinte „beszélgetett” a szállítóket-
recből kivételkor és visszahelyezésekor.

Nagyobb probléma, hogy a bírálói minősítéssel rendelkező sport-
társaink (kb. 300 fő) ebből a legnagyobb jóindulattal is folyamatosan 
foglalkoztatott bíráló 50-60 fő.

Nincs egyesületi kiállítás, vagy alig van az országban. Tagszövet-
ségi kiállítás, vagy válogató a 29. tagszövetségben megtörténik (29 x 
3 fő bíráló = 87. fő, de ebben van olyan bíráló aki kétszer, háromszor 
is bírál különböző tagszövetségekben).

Ezen valamilyen módon változtatni kell!!!!

Szerencsémre volt módom áttekinteni a német kiállítási katalógust, 
ami 2014. január 11-14. között zajlott le Dortmundban.

Tapasztalataim a következők:
- 12 osztályban állítottak ki galambokat, külön a hímek, külön a 

tojók.
- Az osztályok a következők voltak: pl.: 14 útból 13 helyezés hímek 

I/a osztály, 14 útból 14 helyezés tojók I/b osztály, és így arányo-
san a helyezések alapján sorban.

- Ugyanígy kiállítva az egyéves hímek és tojók
- Az életteljesítményes galambok: hímek és tojók
- Az ÁSZ pontok alapján hímek és tojók
- A fiatal galambok hímek és tojók
- Egy szépség, kategória (kimondottan standard, ahol a galambok-

nak nincs eredménye) hímek és tojók.

Most jön az, ami megmozgatja a bírálók tevékenységét - minden ka-
tegóriát egy bíráló és egy jegyző (lehetőleg kezdő bíráló) tojóknál és hí-
meknél is végezte. A bírálati értékek 94,00 - 92, 50 pont között mozogtak.

Ezt nálunk is meglehetne tenni! Az országos kiállításon kiállítunk 
nyolc sportkategóriában galambokat (kb. 35 - 40 db galamb kategóri-
ánként). Minden kategóriát hímekre - tojókra bontva, bírálná egy bíráló 
+ egy jegyző (kezdő, vagy gyakorlattal nem rendelkező bíráló), így a 
sportgalambok kapnának egy bírálati sorrendet is. Ennek az adminiszt-
rációja megoldható, mert a katalógusban beírt eredmények adatai át-
adhatók a számítógépes számolási rendszerbe a bírálat szempontjából, 
így a bírálói minősítéssel rendelkező sporttársaim is több gyakorlatra 
tehetnének szert. Arról nem beszélve, hogy a tevékenységük az OR-
SZÁGOS KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNNE. Nagyobb publikációt kapná-
nak és hasznukra válna a későbbi bírálói tevékenységükben.

Feltéve, ha akarnak tevékenyen részt venni a bírálói munkában a 
későbbiek folyamán. Sajnos a 300 fős minősített bírálóból sok olyan 
sporttárs van, aki csupán azért végezte el a tanfolyamot, hogy a saját 
galambjait tudja kiválogatni a standard alapján.



12 2014. október

Gyerekek és az állatok
Néhány oktatási modul megszüle-

téséről szeretnék hírt adni írásomban, 
mely reményeim szerint nagyban 
hozzájárul gyermekeink állatszere-
tetének, felelősségtudatának kialaku-
lásához, őseink mindennapi életének 
megismeréséhez.

Az oktatás és a tanórák adta kere-
tek közé próbáltam behelyezni olyan 
ritkaságokat, amelyek felkeltik az 
alsós tanulók érdeklődését, ugyan-
akkor rengeteg új információt is tar-
talmaznak. Az ősi magyar paraszti 
kultúra fejlesztő, nevelő hatásai is-
mertek számunkra, de a régi öregek 
kihalásával ezek az értékek korunk-
ban veszendővé válnak!

Sajnos a korosztályok közötti kü-
lönbségek szakadékká nőttek, s jog-
gal fenyeget az ősi mesterségek, a 
paraszti tevékenységek, a hagyomá-
nyos aktív kikapcsolódási lehetősé-
gek kiveszése életünkből.

Ezeknek az űröknek a kitöltésére 
születtek az oktatási moduljaim, mint-
egy hídként a korosztályok közé.

Jómagam alföldi felmenőimtől 
örökölvén, s véremben hordozván 
a paraszti élet szeretetét próbálom a 
rám bízott nebulókban elültetni en-
nek az életnek a magját! Sokszor ta-
pasztalom munkám során, hogy még 
a falusi gyerekek sem rendelkeznek 
olyan aktív tudással, olyan gyakorla-
ti dolgokkal, amiket mi annak idején 
vidéki gyermekként már magunknak 
tudhattunk. 

A mezőgazdaság korosztályvál-
tásához szükség van arra, hogy kis-
gyermekkortól ilyen érdekes és szí-
nes tananyagokat is belevegyünk 
az oktatásba. Erre most nagyon jó 
lehetőség kínálkozott az OFI (Okta-
tásfejlesztő Kutató Intézet) kutatási 
keretein belül, ahol az ENI (Egész 
napos iskola) kidolgozásán munkál-
kodunk. Ez egy olyan program ahol 
végre alulról lehet építkezni, ahol 
aktív, gyakorló pedagógusok készítik 
az oktatási modulokat.

Ennek keretében születtek meg 
az én moduljaim is többek között 

a lovakról (Lovas Nemzet), a pos-
tagalambokról (Repülő Postások), 
a paraszti élet mindennapjairól (A 
szénától a tejig), a palóc emberek 
kultúrájáról (A palóc népszokások-a 
palóc varázslat), a ragadozó ma-
darainkról (A szárnyas vadászok). 
A modulok folyamatos kipróbálás 
alatt állnak, melyről videó anyag is 
készül megkönnyítve az adaptálást 
más iskolák számára, hisz a távla-
ti cél a népszerűsítés, a minél szé-
lesebb körben való megismertetés 
lenne!

Ha az ország bármely területéről 
érdeklődő pedagógusok kipróbálnák 
ezen modulokat, bárki számára elér-
hető anyagiaktól mentesen, hisz a cél 
szentesíti az eszközt, ahol a gyerme-
kek állnak a középpontban!

Málik György
Tanító-modulíró

Mátranovák
malikgy11@gmail.com

ENI - a lehetőségek iskolái
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Milyenek is vagyunk? – Néhány gondolat az etikáról
Mottó: ha otthonról nem hoztad magad-

dal, - a boltok polcairól már nem igen tudod 
megszerezni...

Sokfélék vagyunk. Más és más egyénisé-
gek, más és más anyagi, családi háttérrel. Ki 
innen, ki onnan. Ki az Alföldről, ki a Dunán-
túlról, vagy a fővárosból, - de érzelmeinkben 
valamennyien egy tőről fakadunk, - ez pedig 
a postagalambok szenvedélyes szeretete. Ez 
mindannyiunkban egyformán jelen van, ez az 
ami mozgat bennünket szeretett sportunkban. 

De egyáltalán nem mindegy, hogy a hob-
binkban felmerülő kérdésekre milyen vála-
szokat adunk, mit teszünk vagy mulasztunk 
el megtenni?

Vannak olyan alapszabályok, axiómák, 
„illik - nem illik” helyzetek, melyek meg-
válaszolásának milyensége tesz tisztessé-
gessé vagy tisztességtelenné bennünket.

Bocsássanak meg olvasóim, hogy írása-
imban nem versenycentrikus szakcikkekkel 
jelentkezem. 

Meghagynám e témát azoknak, akik ismerik 
a „titkokat”, akik már évek óta a spiccen van-
nak. (Vagy talán azért nem írnak Ők, mert ha 
leírják és elárulják, - akkor már nem lesz titok a 
titok? Vagy úgy gondolják, amit papírra vetné-
nek, az mindenki számára egyértelmű?) Nem, 
nem hiszem, hogy az lenne. Persze, hiába írnak 
le galambápolóval, orvos háttérrel, óriási popu-
lációval mindent megengedhető anyagi lehető-
séggel szuper programokat, ez galambásztársa-
dalmunk 90%-ának követhetetlen álom marad 
csak. (Nem is olvasom szívesen.) Ellenben, 
mindig különleges figyelemmel olvasok olya-
nokról, akik kis létszámmal, kis pénzzel érnek 
el eredményeket. Az ő titkaik, mesterfogása-
ik..., - na az érdekel! Egy kis kitérőt engedjenek 
meg, ha szabad, ezzel kapcsolatban.

Rosta Gyula keszthelyi sporttársam - s ta-
lán mondhatom mára barátom is - mindig ki-
magaslóan versenyzett. Noha kerületi bajnok 
nem volt, de számolni kellett vele, mert rend-
re az élen végzett, (hadd ne tudjam hányszor 
csak pár pont híján nem lett kerületi első). 
Évekkel ezelőtt történt, amikor megkérdeztem 
tőle: „Te Gyula, - áruld már el, hogy készí-
ted fel a galambjaidat a hosszú utakra, hogy 
ilyen jól jönnek?” Idézem, - mert megjegyez-
tem szavait: „Tudod, úgy rájuk nézek, és amit 
jónak gondolok, - azt rakom be...”. Hát kell 
ennél több? Elárulta a „titkot”. Hogy nekem 
nincs szemem hozzá? - arról ő nem tehetett.

De visszatérve eredeti témámhoz - szeret-
nék pár pillanatképet felvillantani sportunk 
fotóalbumából, a moralitás szempontjából. 
Hiszem, hogy fontosak ezek a dolgok is, s 
nem csak az, hogy mennyi kendert adjunk be-
rakás előtt 1-2 avagy 5 órával a 400 km-es, jó 
időjárási viszonyok között versenyre küldött 
galambjainknak. Hiszem, hogy szebb, embe-
ribb a sportunk, ha vannak kapaszkodóink, 
irányfényeink arról, - mit illik, s mit nem? 

Egy-két gondolatébresztő...
Nem illő jóságosan megkérdezni rendre meg-

vert sporttársunktól: ne haragudj, de mit csi-
nálsz ezekkel, hogy ilyen rosszul jönnek? Vagy: 
most, hogy nyugdíjas lettél, lenne időd, hogy 
foglalkozz velük, miért nincs hát eredmény?

Tanácsot lehet adni, de ne ilyet!
- Abba kéne hagynod, ennek így nincs ér-

telme.
- Szelektáld le az állományod, mind leves-

be való.
- Építs új dúcot, nagyot, tágasat, duplán 

szigeteltet, szellőztető rendszerrel, fű-
téssel, - a régibe pedig tegyél tyúkokat.

Pláne nem illő ilyen léptékű tanácsot 
adni ott, ahol gond a 30-40 galambnak még 
a takarmányozása is. Aki a szegénységi kü-
szöb környékén kínlódik, nem tud 20 pár 
tenyészgalambot, 60 versenyzőt venni tőle, 
több százezer forintért, hozzá új dúcot épí-
teni, a legjobb takarmányt és gyógyszeres 
programot bevállalni.

Ez nem tanács, ez valami más, de, hogy 
nem segítség, - az biztos. Már írtam ko-
rábban az „egy galambbal is lehet nyerni” 
szisztémát. Most csak annyit hozzá, aki ezt 
tanácsolja, - próbálja meg! Küldjön ő 1-et, én 
meg 100-at...Aztán ilyent is hallani.

Tudod mibe van nekem hét-mind hét 150 
galambot küldeni? De muszáj megmozgat-
nom őket. Te könnyen vagy a 8 db galambod-
dal. (Ó, ó - esélyek!) Ezzel ne fájdítsuk anya-
gi gondokkal küszködő sporttársunk szívét.

Nem illik ilyet sem mondani: Ne törődj 
vele, hogy a galambjaid 190 km-rel többet 
utaznak a szállító kocsiban az enyémek-
hez képest, - az légvonalban alig 150 km, - 
amúgy meg a hátszeles utakon úgyis te vagy 
előnyben. (Talán úgy, hogy plusz 150 km-t 
repülnek a galambjaim?) Ugyan már, ilyen 
előnyt az ellenségemnek sem kívánok. 

- Illik gratulálni, a 8. úton végre helye-
zett sporttárs eredményéhez. Pláne, ha meg-
előzött engem, - mert sikerélményre neki is 
szüksége van. 

- Illik akkor is gratulálni, ha csak pár 
percet vert rám sporttársam a galambjával és 
otromba, ha elkezdem eredményét így-úgy 
becsmérelni, s az innen-onnan, elölről-hátul-
ról fújdogáló széllel magyarázni kudarcomat.

Ha nehéz gratulálni, tegyük humorosan. 
Tóth Ferivel rendre így utazunk Keszthely-
ről Marcaliba órabontás után: „Unom, hogy 
mindig én gratulálok neked, de hát el kell is-
mernem, megint megvertél.” - és kezet nyúj-
tok neki.

Nem kell pocskondiázni ellenfelem ga-
lambjait, s felhívni figyelmét arra, hogy mi-
lyen rosszul jönnek a galambjai. Higgyék 
el csak megbántjuk vele. Az illető tudja a 
legjobban, hogy „rosszul megy a szekér”. A 
megbántásról jut eszembe egy régi történet. 
Kaposvári kerületi gyűlés. Már a sokadik órás 
ötletelés során fiatal, egyesületi sporttársam 
- építő szándékkal - szól a „tapasztalt” 60-as 
nagy hangúnak. Mire a válasz: „Öcsi, te csak 
hallgass”-al pillanatok alatt rövidre zárta a 
javaslatot a nagyszájú öreg. Köpni-nyelni, - 
de szégyenlem így utólag, még megszólalni 
sem tudtam védelmében. Nos, az „Öcsi”-nek, 
több esze volt, mint a jelenlévőknek összesen. 
(Azóta családapa lett, hosszú évek óta a ke-
rületünk versenybizottsági elnöke, egyesüle-
tünk valós összefogója, irányítója, 2014-ben a 
kerület sokat magára vállaló vezetője. A sok-

sok jó versenyeredménye mellett a Magyar 
Postagalambsportért Érdemérem Arany foko-
zatú, - MÉLTÁN megérdemelt kitüntetettje.) 
Egyébként Nagy Endrének hívják.

A kis kitérő után...
- A hosszútávú versenyen, ha sporttársam-

nak aznap nincs galambja, - inkább azt illik 
mondani, nehéz út volt, az enyém is úgy esett 
be este, - nagyon fáradtan. 

Mindketten tudjuk, hogy én nyertem, de 
nem ugrabugrálok örömömben, s gúnyoló-
dok kudarcán, - mert bármikor fordulhat a 
kocka.

Verseny után, órabontás előtt, - lassú, finom 
tapogatózás kezdődik, a „na hogy jöttek?”-
el. Nem illik szomorúnak tettetni magunkat, 
hogy rosszul jöttek, hisz’ tudom, - mert vé-
gig telefonáltam a menőket, - hogy vastagon 
megvertem a környéket. Könnyen infarktust 
okozhatok sporttársamnak egy „rosszul jöt-
tek” szöveg után, ha bemondom álszerényen 
másfél órás előnyömet. Persze a túlzott örö-
möm sem jó, mert megvert sporttársamnak, 
épp’ az én kirobbanó örömöm a gyásza. Jó a 
humor itt is és a „majd legközelebb”-el túl-
lépni a dolgokon.

Ami közös bennünk, a postagalambok sze-
retete. S ebbe sehogy sem fér bele, - egysze-
rűen méltatlan hozzánk - , hogy sporttársam 
galambjait - ügyetlenkedést színlelve - bera-
káskor megszorítom, tollait összetöröm, kité-
pem, - mert így biztosan nem rúghat labdába 
a feleresztéskor.

Ez nem versenyszellem! S, az is nagyon 
otromba, ha a jól szereplő galamb „véletle-
nül” kiröppen a kezemből, s e miatt esik ki 
ellenfelem a versenyből.

Az ajándékozásról...
Nem illik rossz galambot ajándékba adni. 

Ami éveken át nálam csak kullogott, amitől 
egyetlen reményt keltő utód nem született, - 
az nem ajándék! Az horgony, fék, az semmi! 
S ne áltassam magam, - hogy a megajándéko-
zott úgy is gyenge galambász, - neki jó lesz 
ez is, - mert ez nem igaz! Pontosan ez nem 
segít rajta, sőt, még inkább visszaveti, hisz’ a 
MENŐ adta és a megajándékozott rátenyészt 
a semmire, a szemétre, - s mire rádöbben, 
elveszett 2-3 éve. Lehet ajándékba adni idős 
tenyészgalambot. De ne olyant, ami egy éve 
nem produkált egy fias tojást sem nálam..., s 
mondogatni csodálkozást színlelve, - én éven-
te 8 pár fiatalt fogtam tőle, - az nem etikus.

Az ajándék engem minősít. Mit is ad-
tam? Milyen ember is vagyok? Segítettem, 
vagy hátráltattam a másikat? (Az eladásról 
meg még inkább érvényesek a leírtak.)

Rövid életünkben oly’ sokszor megbotlunk, 
- hibáinkat felesleges ilyen „segítségekkel” 
még szaporítani, mert hisz’ tetteink alapján 
ítéltetünk meg. Illik elmondani az ajándékba 
kapott, vagy vásárolt galamb eredményeit, s 
hogy ki adta, ki segített, ki tenyésztette ezt 
az értéket?

- Anker annak idején sokszor és sokat adott 
állományából nekem. A javából, és nem egy-
szer azzal a kikötéssel, ha kell neki belőlük,  
ő vásárolhassa vissza tőlem elsősorban, ne 
másnak adjam el.
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A tollak és a tollazat betegségei galambokban 2. rész
A vedlés közeledtével összefoglalnám 

azokat a tollazattal kapcsolatos betegségeket, 
amelyek madarakban, így postagalambjaink-
ban is előfordulhatnak.

Melyek ezek?
1. Rendellenes tollképződés
2. A tollazat lassú növekedése és hiánya
3. Hibás tollképződés az egyes testtájakon
4. Tollhiány
5. A tollváltás zavarai
6. Pigmentáltság változásai
A cikk 2. része a tollhiányt, a tollváltás za-

varait és a pigmentáltság változásait tárgyalja!
Tollhiányról akkor beszélünk, ha az egy-

szer már kifejlődött tollazatát a galamb rész-
ben vagy egészben elveszíti.

Ennek leggyakoribb oka a tollcsipkedés. 
Bár ez postagalamboknál ritkán fordul elő. 
A társak, főleg agresszívebb tenyészállatok 
a fiatalok tollazatát, bőrét véresre marhatják. 
Más állatfajoknál, ez akár a kizsigerelésig 
fokozódhat. Az ilyen madarakat ki kell sze-
lektálni a dúcból!

A tollváltás zavaráról akkor beszélünk, 
ha nem megszokott időben - túl korán vagy 
túl későn – zajlik le, ill. ha normál időben, de 
elhúzódik a folyamat. Soron kívüli tollváltást 
látunk bőrgyulladásoknál, mérgezések után, 
lázas állapotokat követően. 

A vedlés hossza a teljesítmény mutatója, 
értékmérője! Versenyképes csapatot csak úgy 
tudunk kiválasztani, összeállítani, ha azok-

ból a postagalambokból választunk, amelyek 
vedlése gyors és könnyű volt.

A vedlési időszak sportgalambjaink szá-
mára az egyik legfontosabb periódus az év 
során. Öregebb galambászok bizton állítják, 
hogy a következő év díjai ekkor dőlnek el. 
Természetesen ez a megállapítás nem tudo-
mányosan alátámasztott tény, de van benne 
némi igazság. Tökéletes vedlés elsősorban a 
kiváló egészségi állapotnak, másodsorban a 
megfelelő takarmánynak, harmadsorban pe-
dig a sok pihenésnek köszönhető! Vegyük 
sorra ezeket a tényezőket!

Egy egészséges galamb gyorsan és köny-
nyen vedlik. De ugyanakkor ebben az idő-
szakban a legfogékonyabb a betegségek iránt. 
Ha viszont megbetegszik, kezelnünk kell, 
ami viszont visszaveti a vedlés folyamatát!

Nem tudom elégszer hangsúlyozni: csak 
indokolt esetben kapjanak gyógyszereket a 
galambok! Kérjük állatorvos tanácsát! Ha 
kezelnünk kell, nem mindegy, hogy milyen 
hatóanyagokat választunk! Szulfonamido-
kat, coccidium ellenes készítményeket, 
féreghajtókat ebben az időszakban ne al-
kalmazzunk!

Ne vakcinázzunk a vedlés ideje alatt!
Anyagcsere aktivátorokkal, immunerősí-

tőkkel, májvédő készítményekkel támogat-
hatjuk a tollváltás folyamatát. 

A második sarkalatos pont a takarmányo-
zás kérdése. Mi kell a toll felépítéséhez?

Energia és fehérje! A vedlés ideje alatt 
emeljük a keverékek receptúráiban az olajos 
magvak, ill. a hüvelyesek arányát. A lenmag, 
a mungóbab jótékony hatását a külföldi szak-
irodalom kiemeli. A magkeverékek energia-
tartalmának az emelése elhízáshoz vezethet! 
A vedlés ideje alatt folyamatosan ellenőriz-
zük a galambjaink kondícióját!

A harmadik pont a pihenés!
Csak az a galamb vedlik könnyen, amelyet 

a különböző stresszhatások elkerülnek.
A fészekre hajtás, a tojásrakás, a fiókaneve-

lés, a túlzsúfoltság és sorolhatnám a különböző 
stressz faktorokat, a vedlés folyamatát nehezítik.

A pihenés időszaka alatt a galambok sze-
retnek fürdeni, jobban, mint bármikor.

A tollváltás viszkető érzését a fürdés hatéko-
nyan csillapítja! Hetente legalább egyszer biz-
tosítsunk fürdési lehetőséget kedvenceinknek!

A tollak pigmentáltságának változásai ga-
lambokban ritkán fordulnak elő. Más állatfa-
jokban aminosav-, vas- és rézhiány okozhatja 
a tollak színváltozását. A dúc és berendezési 
tárgyainak fertőtlenítésére használatos barna 
színű Virocid készítmény hibás felhasználá-
sakor a tollazat világosbarnára színeződhet.

Kérdéseiket és tapasztalataikat a www.ga-
lambpatika.hu oldalon várja:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, galambász,
a Postagalamb Sportszövetség Állategész-

ségügyi Bizottságának elnöke

Ilyen esetre ugyan sosem volt példa, de 
nyilván egy Ankertól vagy bárkitől is kapott 
ajándékot nem illett volna eladni, pláne az 
ajándékozónak, akinek lekötelezettje vol-
tam.

Illik az ajándékot megbecsülni! (Mon-
dom ezt magamnak is, - persze csak így 
utólag okos az ember.) Farkas Janitól 
Cserszegtomajról sok galambot kaptam ilyen 
formában. Jól megröptettem őket. Volt olyan, 
hogy a kegyetlen nehéz versenyről díjat szállt 
a madara, majd két nap múlva elpusztult a ki-
merültségtől.

(De győzött az élete árán is!) Amiket én 
„jól megröptettem”, - Jani barátom sokszoros 
kerületi bajnok volt és maradt is. Na, ezek 
után nem etikus kuncorogni és újból galam-
bokért menni a nagylelkű ajándékozóhoz. Ő 
segített, én nem éltem vele, sőt visszaéltem a 
lehetőséggel.

Nem mindig sikerül persze jót adni, de 
törekedni kell rá. Akkor adunk jól, ha az el-
adott, elajándékozott galamb testvérei nálam 
is jól repülnek, ha egy pillanatra arra gondo-
lunk amikor kiadjuk, - ej szívesen megtarta-
nám magamnak is. 

Előfordul, hogy tenyészetemben egy kivá-
ló egyedhez ismerős sporttársamnál találom 
meg az ideálisnak gondolt párt, s ha megkap-
tam a kiszemelt egyedet, illik a megbeszélt 
időre visszaadni, és a legtermészetesebb, 
hogy a két fiatalból az egyik a kérésemet tel-
jesítő sporttársat illeti. 

Nem illik ajándékba kapott galambot el-
adni. Talán, még elajándékozni sem, ha csak 
felmentést nem kapok a nekem ajándékozó-
tól, - magyarul nem sértem az ő korábbi segí-
tését. Ha valaki ragaszkodik, hogy egy adott 
pártól kapjon utódot, akkor abból KELL adni 
neki, ha ezt megígértem. (Nem méltó, hogy 
másik pár alól adok el, vagy ajándékozok.)

Ez tisztesség, becsület és lelkiismereti kér-
dés. Mint az írásom elején írtam, - ez bolt-
ban nem vásárolható. Nem etikátlan viszont, 
ha ajándékba kapott szülőktől fogott utódot 
adok el, vagy ajándékozok meg vele mást. 
(Én tenyésztettem, én választottam ki a szü-
lőket és raktam párba őket.)

Pár szóban a berepült galambokról is...
Bevallom őszintén, mindig szerettem ezeket 

a galambokat megnézni, megfogni, de soha 
sem befogni! Csak ennyi. Ha gond internetre 
feltenni, vagy felgyűrűzni, - mert hát nem 
megy el, s hiába a külön röptetés, a közös 
tréning, hogy majd csak visszatér eredeti dú-
cába, akkor is meg KELL találni a módját, 
hogy visszamenjen a gazdájához, mert hisz’ 
NEM az enyém! Kerületi kocsiba tenni, vagy 
bármi módon elzavarni, még akkor is, ha úgy 
néz ki, az 50 éve tenyésztett galambjaimat 
minden próbálkozásomkor röhögve megveri. 
(Egyébként úgy ítélem meg, hogy a berepült 
galambok ritkán lesznek az új helyükön jó 
versenyzők. És állomány alapítók sem.) Ne 
mondjuk, hogy nem megy el. Nem ám! Levá-
gott szárnnyal semmiképpen, de, ha a piacon 

árulom, úgy sem. Bárhogy is fogalmazok, ezt 
LOPÁS-nak ismeri a BTK. És lopni sem eti-
kus! Se szállító kocsiból, se dúc feltörésből, 
sem pedig beröpült, becsalogatott módon. 

Zárásként két pici gondolat. Természe-
tesen ilyen nincs is, de azért leírom. Hátha 
mégis? Nem illő félrevezetni versenyzőtár-
saimat, és azt mondani nekik, én csak búzát 
etetek, gyógyszer, vitamin semmi. (Ennek 
ellenére mégis, hét mint hét, az élben vannak 
a galambjai.) Ha nehéz a titkot elmondani, ne 
tegyük, - hisz’ azért titok. De ostobának se 
gondoljuk versenyző társainkat.

A másik. Csalni, még gondolatban sem! 
Viccelni ugyan szoktam vele én is a többiek 
előtt, jót derülünk rajta, mert nem vagyunk 
érintettek. De úgy előnyhöz jutni egy sport-
társammal szemben, aki korán kell, takarít, 
magántréningez, titkokat kísérletez ki, hogy 
eredményes legyen, én meg titokban elte-
szem, leveszem, csalva becsenem a SEM-
MIT, a nullát?

A becsület, a tisztesség olyan dolog, ami 
természetes, hogy bennünk van, mert be-
lénk ivódott, - otthonról magunkkal hoz-
tuk, szüleink belénk plántálták gyermek-
korunktól. 

Ha ez nem így van, vagy más tisztességte-
len gondolatok mozgatják tetteinket, később 
már nagyon nehéz lesz visszaszerezni azt, 
amit becsületnek nevezünk.

Jáki Zoltán
Y-05
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Halottaink
Mélyen megrendülten tudatjuk, hogy Endre Károly (Husztót) 
postagalambász, vadász-társ, vadászkutya-tenyésztő sportbará-
tunk 66 évesen, 2014. 08. 17-én tragikus hirtelenséggel elhunyt.
Temetésén a kegyelet virágai mellett galambjai felengedésével 
búcsúztunk Tőle.
Tenyésztőtársa, Erős Jenő vándorserleget ajánlott fel emlékére.
Nyugodj békében.

L-03 Pécsvárad,
L-08 Pécs egyesületek tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Fodor 
László (szőr) a kartali A-04 tagja, életének 
68. évében hosszan tartó betegség után el-
hunyt. Temetésén a kegyelet virágaival 
és galambok feleresztésével vettünk tőle 
végső búcsút. Nyugodj békében szőr Laci 
bácsi. 

A-04 és A-26 tagsága

Tenyészgalambjaim egy részét kiadom! 

Jan Lotterman   Branco Junior gyerek
Katy Lotterman   Romi gyerek
Márkus István   1000 márkás gyerek
Prange    Eurostar unoka
Eredeti (2003) de Klak  (K1 Dochter x Knook)
Varga Károly   olimpiás gyerek

2004-01-69750 2009 év B-I Kerület Általános champion 3.
  Rövidtáv 1. Középtáv 3.

Érdeklődni:
Zsikai Attila Tel: 70/534-0906

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2014. 

08. 30-án 80 éves korában türelemmel vi-

selt betegség után elhunyt Horváth Ist-

ván, a D-19 Mány egyesület tagja. 

Személyében egy jó barátot, egy mindig 

tettre kész tagot veszítettünk. Sírjánál ko-

szorúval és kedvenc galambjai felengedé-

sével vettünk tőle végső búcsút. 

Emlékére egyesületünk vándorserleget alapít. 

A D-19 Mány PGSE tagsága
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Állományom felszámolom. 
Származásilag 100% Horváth Károly által 
gyűrűzött 30 db tenyész és azok leszármazot-
tai eladók. 2010-ben kezdtem és 2013-ban 
már a Kolumbia elit Klub tagja lettem. 
Tel. +36 70 3322 802 
e-mail: hegyesiA46@gmail.com

***
Röpposta hétvégi kiárusítás! Janssen, V. 
Vossen, B. Camphuis, de Klak, Jef van Winkel, 
K. Meulemans, Dr. Linsen, Grondelaers, 
Desmeth Matthijs, G. Vandenabeele, K. 
Schellens, Peter. v.de Merwe, Stichelbaut, 
Aarden, Delbar,  A. Lietaer, Van VanRoy. 
Fonyód Kupavezér u. 27. 
Subotha Emil Tel: 70/596-6115

***
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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 megje-
lenés 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






