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Aachen I. Maraton verseny
Nemzeti első díj, Cenkvári Attila

Nem özönszerűen, de érkeztek a hírek, eleinte olybá tűnt Győr környezete tarol az év
első Maraton versenyén Aachen I-ből nem találnak legyőzőkre egyéniben. Egy hirtelen elhatározástól késztetve első utam a Győr kertvárosában élő Cenkvári Attilához vezet villámlátogatás keretében 2015. 06. 28-án.
Közel 40 éve hódol a postagalambok csodálatának. A Magyar Maraton klub versenyein 13 évvel ezt megelőzően csak hímekkel
az özvegy versenyzési formát gyakorolta. A
tojók „C” vágányra kerültek, kezdve azzal,
szeptembertől márciusig zárva volt előttük a kijárat. A kíváncsiságtól hajtva 2015
versenyévben fészekre engedte a tojókat.
Mondván kíváncsi rá, mire képesek a tojók?
A visszanyert szabadság jót tett a tojóknak.
Emlékezetessé téve a Cenkvári nevet, mintegy keretet vonva köré.
Első sikerét a kezdetekkor 2003-ban a HU
01-11-54934 deres hím szállította a maraton

championok közt kivívott 13. helyével. Három út, három helyezés.
A 2015 versenyévben négy testvérével állt
starthoz a testvérek ugyan jobban repültek,
mégis veszett belőlük. Attila visszaemlékezése nyomán derült ki, a kis tojó nem szerencsésen választott párt, ugyanis az elveszett. A
második választás sem múlta felül az elsőt.
Magára maradva pár nélkül élt a galambházban, mígnem eljött az első Aachen gyűjtése, a küldött galambok között találta magát.
Ezen állapot közel azonos az özvegységgel. Attila felesége korán kelt a verseny napján, mivel a kertben akadt dolga. Ekkor észlelte: a bejáróban galamb vár bebocsátásra.
Közölte Attilával a látottakat, mire a válasz: „Biztos valamelyik elmaradt galamb talált haza”. Azért ha már felkeltették, kinézett,
meglátva az érkezőt.
Úgy teljes hálószoba díszben megpezsdült
az élet. Az óra beállít, jelentés stb. valamivel

később derült ki elsőnek érkezett galambja
az országba. E pillanattól becsülete van a
2015.06.27. 05.57-kor rögzített HU 14-D754579 skt. kis tojónak, amely nem is olyan
kicsi. A négy küldött galamb közül kettő érkezett meg. A másodiknak érkező HU 10-1160328 vkh 17.44-kor lett rögzítve.
Nincs semmi extra bevezetve, saját termesztésű magvakat etet kukorica, napraforgó, búza, köles, borsó. Tóth József gyártotta
Schaub emésztő.
Még valami. Jó, ha vannak önzetlen sporttársai az embernek a nemzeti első tojó Csidei
József ajándéka, testvéreivel együtt.
Tervek jövőre: a Maraton versenyeken
részt venni nem lenne ellenére, ha újfent riportot kellene készíteni élbe repülő galambja okán. Az alkalomra várva jó egészséget,
sok sikert.
Száraz György

Aachen I. - Nemzeti második díj
Fuhrmann László

Fuhrmann László nemzeti II. lett a HU 12-D-477949 hím galambja. A riportot megelőző és azt követő időben telefonon nem volt elérhető.
Kitűnő eredményéhez ezúton gratulálok.
Száraz György

Aachen I. - Nemzeti harmadik díj
Adrián Arnold és ifjabb Arnold
Magyarország
észak-nyugati
részén
Lébényben galambászik a két szimpatikus
postagalambász apa és fia.
Az apa nyugalma és a fia vehemenciája kiegészítik egymást. Vélhetően a józanész kerekedik felül döntéseik meghozatalakor. Az apropó, ami Lébénybe vezette utam
2015.06.28-án az, hogy újfent nemzeti III.
díjat repült egy saját tenyésztésű galambjuk.
Nevezetesen a HU 13-D-627982 skh 08.56kor sétált át a rögzítő rendszeren.
Az apa elmondása szerint érkezéskor csattogva, körözve üdvözölte otthonát. A felmenői jellemzője az él repülés. Apja HU 08-M117356 skh 2012-ben az aranygyűrűs pénzdíjas versenyen első díjat és az azzal járó ös�szeget nyert, no meg egyben országos II. díjat
a nemzeti listán, amely automatikusan zóna
második díj is. Az élet kegyetlen olykor. Sólyom zsákmányaként végezte földi pályafutását. Hab a tortán, hogy az anya féltestvére 2007-ben Kiel nemzeti 12., Rostock nemzeti 31. hely, 4273 induló közül. Sikereiket
tagszövetségi bajnokság, nemzeti hosszútáv díj, no meg a maraton klubban elért csa-
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pat- és egyéni díjak fémjelzik. Ellenére mindezeknek a „fő profiljuk” a tagszövetség általános bajnoksága, amelyben sok kiváló eredményükről az országos évkönyvben tájékozódhat bárki. Némi kronológiát követve.
A fiatalok problémamentes felnevelésén
túl, a tagszövetségi korosztályos programot
teljesíteniük kell. Csak hímekkel és özvegyként versenyeznek. Az éveseknek is 350
km-től 600-640 km-ig kell teljesíteni. 6-8
versenyen kell bizonyítaniuk a családjukra
jellemző idő és távtűrést. Az élelmezés saját
elgondolás mentén zajlik. Holtidőben közös etető. A versenyek kezdetétől fészekben
történik az etetés, itatás. Nem kevés munkát
igényel. Az érkezők és a versenyre készölők
kondíciója és egészségi állapota így jól kézben tartható.
Ami módfelett szimpatikus, az az élelmezés. Veszik a fáradtságot aratáskor, betakarításkor külön-külön megvesznek minden
magféleséget, a kukoricát góréban szárítva
kézzel morzsolva teszik a keverékbe, időjárás és távolság függvényében tudnak igazítani a saját keveréken. A készen vett keverék

bel tartalma adott. A saját keverék 1/3 kukorica, 1/3 napraforgó továbbá rizs, búza, borsó,
cirok, repce adja a harmadik harmadot. Jut
még időnként kendermag és mogyoró is kézből etetve. A versenyzőket érkezéskor csalán
forrázattal fogadják, amelybe időnként méz
is kerül.
Sikereik ellenére tőlük távol áll a fogcsikorgatva készülés a maraton versenyekre.
Nem is áll sok ilyen galamb a rendelkezésükre, ha és amennyiben úgy ítélik meg rendben
van minden, az előversenyek után bátran kosaraznak.
Aachenben 4 galambjuk utazott. Kettő érkezett meg. Az első nemzeti III. díj, amely
I. zóna III. díjat is jelent. A profizmus jelét
vélem felfedezni a maraton versenyekre készített galambok esetében. Csak az elhelyezésről: 4 galamb egy 4-4,5 légköbméteres,
6-8 fészkes helyen nyert elhelyezést. Munkásságotok fizetségeként még számos díjjal
örvendeztessenek meg galambjaitok.
Mindezekhez kitűnő egészséget, sikeres
versenyzést.
Száraz György
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Hogyan tenyésszünk jó galambokat?

„Hogyan tenyésszünk jó galambokat?”
Minél többet gondolkodtam a kérdésen, annál érdekesebbnek tűnt. A minőség kérdése
nagyon fontos. Sok tenyésztő ott keresi a siker kulcsát, ahol nem kéne. Túlságosan bíznak a gyógyszerekben, a „varázsüvegekben”.
Úgy gondolom, hogy e tekintetben minden
ország egyforma. Míg sok sporttársam jobb
gyógyszerek, vitaminok és jobb állatorvosok
után kutat, én inkább a jobb madarak után járok. Természetesen a szerencsére is szükségünk van. Persze ennél azért többről van szó.
Elgondolkodtató, hogy miért van az, hogy
nagyon gyakran ugyanazoknak a tenyésztőknek újra és újra jó galambjaik vannak, míg
mások egész életükben nem tudnak egy megfelelő galambot tenyészteni.
Szerencse
A jószerencse fontos tényező, de elmesélem mi történt velem nemrég. Európa egyik
legjobb tenyésztője Co Verbree nálam járt,
hogy „Sissi” nevű galambom két unokáját
megvásárolja. Szerinte ez egy legendásan jó
tojó volt, talán a legjobb a történelem folyamán. Szerintem ez túl hízelgő volt rám nézve és enyhe túlzásnak is tűnt. „Igen ez egy jó
madár” hagytam jóvá, „de ehhez még egy jó
adag szerencse is kell.” Sok ivadéka szenzációs nyertes madár volt, de nem mindegyik.
Ezekkel a madarakkal jó esélyed van a sikerre, de semmi több. Nem garantálhatom, hogy
ezek a madarak lesznek a legjobbak. Ha biztos lennék abban, hogy van köztük egy szuper biztosan, nem adnám el őket. „Ugyan kinek beszél” kérdezte Mr. Verbree. „Tudja,
hogy az enyém volt a legjobb madár Hollandiából a Dél Afrikában rendezett olimpiádén.” Természetesen tudtam. Mr. Verbree:
„Abban az évben, amikor ezt a nyerő madarat kitenyésztettem, még öt fiókám kelt
ki ugyanazoktól a szülőktől. Mind jó volt,
mondhatnám szuper. Gondolhatja, hogy a következő évben megint pároztattam őket. Tíz
fióka kelt ki és nagy reményeket fűztem hozzájuk. Tudja mi lett az eredmény? A tíz közül egyetlen egy sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ellenkezőleg. Ott álltam tíz
silány példánnyal. El tudja ezt képzelni?” El
tudtam. Mert ilyenekhez hasonló esetek egyre gyakrabban fordulnak elő. De Mr. Verbree
még több érdekes dolgot mondott: „Az egyik
amerikai importőr megvette a nyertes madaramat egy őrült összegért. Megmondjam az
igazat? Kiváló eredményei ellenére ennek a
madárnak soha sem lett jó utóda. Őszintén
szólva ezért is adtam el. Viszont ennek a madárnak az egyik testvére, amelyik soha nem
volt jó versenyző nagyon jó tenyésznek bizonyult. Úgy tűnik jól döntöttem. Eladtam azt
a versenyzőt, amelyik rossz tenyésznek bizonyult és megtartottam a testvérét, amelyik jó
tenyésznek tűnt.”
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Az arany páros:
Ismerek pár japán galambászt, aki csak két
szót ismer angolul. Nem hibáztathatjuk őket
érte. Ezen kívül bizonyosan van másik nagyszerű tulajdonságuk. Ez a két szó: „Arany páros”. Olyan párok, amiknek csak szuper utódaik vannak csak az álmodozók képzeletében
élnek. Mit gondolunk, miért van az, hogy
mostanság az európai bajnokok sokkal több
fiókát keltetnek mint rég? Mert egyre többen
jönnek rá, hogy a jó madárhoz nagyadag szerencse is kell. Amint azt már korábban említettem, nem csak szerencse. Hogy világossá
tegyem ezt a megállapítást, elmondom, hogy
mi történt az egyik belga versenyzővel.
Többnyire szeretem megadni a pontos neveket, mert ez hihetőbbé, és hitelesebbé teszi
a történetet. Nos ez esetben ezt inkább nem
tenném, mert lehet, hogy megsérteném az illetőt. És Isten nem azért teremtette az embereket, hogy sértegessék egymást.

Példa
Minden komoly tenyésztő néha behozott galambbal keresztezi a sajátját, mert így
akarja javítani madarai minőségét. Ahhoz,
hogy optimális feltételeket biztosítsunk a sikeres keresztezéshez, nagyon fontos, hogy
tisztában legyünk saját madaraink hibáival
és hiányosságaival. Nos itt volt ez a belga
tenyésztő, akinek a madarai rövid távú bajnokok voltak. A következő kérdések gyötörték: „Hosszútávú versenyeken miért rosszak
az eredményeim? Valamilyen testi hiba okozza ezt? Ha igen, akkor pontosan mi ez? Mi
a megoldás? Például sikeres keresztezés?”
Őszintén szólva én nem látom, ha egy madár
jó (senki sem látja). Azt viszont észreveszem,
ha egy madár nem jó, vagy milyen gyenge
pontjai vannak. Láttam az ő madarait is. Fantasztikus példányok, nagyszerű izmok, de
meglepetésemre szinte mindegyiknél ugyanaz volt a gond, a szárnyak utolsó tolla rugalmatlan volt. Nem értette, hogy mire gondolok. Rámutattam két galambra, melyeknek el
volt törve az utolsó tolla. Vállat vont, mondván: „Na és? Ez csak olyan baleset, ami bármelyik madárral megtörténhet.” Igen, de
nem eshet meg könnyen a jó madarakkal. Ha
a szárny utolsó tollát két ujjunk közé ves�szük és meghajlítjuk annak nem szabad eltörnie. Ez a rugalmasság jele, ami elengedhetetlen feltétele annak, ha hosszútávon akarjuk
versenyeztetni madarainkat. Figyelnünk kell
madaraink tollára, ha több órás versenyen
vesznek részt. Enyhe hajlást észlelhetünk a
szárny végén. Mi történik akkor, ha a szárnyak annyira merevek, hogy nem hajlanak?
A madarak mozgáskorlátozottakká válnak,
nehezebben tudnak repülni. Hamarabb kifáradnak, mint azok a madarak akiknek hajlé-

kony és rugalmas a szárnya. A belga tenyésztő megértette ezt. Olyan madarakat hozott be,
amiknek rugalmas és hajlékony szárnya van
és ezeket keresztezte a sajátjaival. Két évvel
később olyan madarakat kapott, amelyek bírták a hosszútávú versenyzést. Nem győzöm
eleget hangsúlyozni, hogy milyen fontos,
hogy észrevegyük madaraink hibáit, mert
csak ebben az esetben tudunk tenni ellenük,
így tudjuk javítani a minőséget. Sok tenyésztő követi el azt a hibát, hogy olyan madarat
behoz, amelyik ugyanolyan hibákkal rendelkezik, mint a sajátjai. Ez mindenképpen az
állomány tönkretételéhez vezet.
A bajnokok legtöbbje keresztezés eredménye
A legtöbb keleti és amerikai tenyésztő a
beltenyészetet kedveli. Ez nem is rossz ötlet,
ha ezeket a madarakat tenyészként és nem
versenyzőként kezeljük. Szinte mindegyik
szuper madár Hollandiában és Belgiumban
is keresztezés eredménye. Saját jó példányaimat is ennek köszönhettem a nyolcvanas
években. Tisztán akartam tartani ezt a vonalat. Most is és akkor is jó példányaim lettek,
de meglepetésemre azok, akik vásároltak tőlem ebből a fészekből jobb példányokat tenyésztettek ki mint én. Keresztezték az én
madaraimat a sajátjukkal. Ezek után én is így
tettem. Nem ragaszkodtam a beltenyészethez, hanem én is kereszteztem a madaraimat.
Egyikük ellentétben a bátyjával gyenge versenyző lett, és ráadásul rossz költő is. Legalább is ezt gondoltam. Pároztattam egy idegen fészekből való példánnyal és ez az utód
lett a National Orleans győztese 1985-ben.
Sajnos elég öreg volt már, amikor rájöttem,
hogy milyen jó költő. Ilyen dolgok gyakran
történnek meg másokkal is. Mikor rájönnek,
hogy van egy jó költő párjuk, a pár egyik fele
elpusztul, vagy már túl öreg.
Hiba
Mikor az ember galambot akar venni,
gyakran ugyanazt a hibát követi el. Mondjuk hat galambot akarunk: legyen három tojó
és három hím. Így három párt kapunk. Rájöttem, hogy nem ez a jó módszer. Ha madarakat vásárolok a saját legjobb madaraimmal,
pároztatom őket. Ezek a madarak már bebizonyították, hogy megvan az a képességük,
hogy jó utódokat neveljenek. Ez sokkal gyorsabb és közvetlenebb módja annak, hogy sikeres utódokat kapjunk, mint amikor a behozott madarat párosítjuk egy másik behozott
madárral. Amikor behozott madarat párosítunk behozott madárral, egy kérdést pároztatunk egy másik kérdéssel. Ha egy behozott
madarat párosítunk egy saját bevált példán�nyal csak az importmadár a kérdéses.
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A külső megjelenés
Mi a helyzet a madarak külsejével kapcsolatban? Elsősorban puha legyen a tollazatuk.
Ne legyenek túl nagyok. Óvakodjunk a nagy
madaraktól! A mai versenyzők kisebb testűek, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Legyen
jó az egyensúlyuk, „simuljanak jól a kézben”
mondják a hozzáértők és dőljenek egy kissé
előre, ha kézbe vesszük őket. Nagyon fontos az erős csontozat is. Ez ellenőrizhető, ha
enyhe nyomást gyakorlunk a mellcsontra (a
test alsó részén). Ha a madár horkoláshoz hasonló hangot ad az rossz jel. Az általam sorolt jellemzők abszolút szükségesek. De van
itt egy probléma. Az a puszta tény hogy ezek
a jellemzők együtt vannak, nem biztos, hogy
kifogástalanul jó madarat eredményeznek.
A rossz madaraknak is lehet puha tollazatuk, jó egyensúlyuk és erős csontvázuk. Mindent egybevetve, ha a madarak nem rendelkeznek ezekkel a tulajdonságokkal, biztosan
rosszak. Ez nem matematika, nem csavargathatjuk körbe a dolgokat. Egy filozófus mondta egyszer: „minden tehén állat, de nem minden állat tehén”.

További példák
A legtöbb bajnoknak két, három, sőt négy
vérvonala is van. Az ütőképes versenyzők általában ezeknek a keresztezéséből születnek.
Mivel ezek már bajnokok, nem behoznak,
vagy vesznek túl sok madarat, csak párat néhány esetben, egyet, kettőt évente. Többnyire
nem is fizetnek értük, csak cserélnek. Emlékezzünk csak Houbenre és Verbruggenre.
Csak egy madarat cseréltek el. Keresztezték
azt a saját madaraikkal és ez mindkét fészekben kirobbanóan sikeres madarakat eredményezett. Ugyanez történt Engelssel és van
Hove Uytterhoevennel. Mindkettőjüknek jó
madaraik voltak, de még jobbak lettek, miután keresztezték a cseremadarakat a már meg
levő sajátjaikkal.
Szintén jó
A legtöbb holland és belga versenytenyésztő évente váltogatja a párokat is. Sokan (még
a Janssen fivérek is) év közben is így tesznek.
Valamilyen rejtélyes okból kifolyólag a jó
párok fiókáinak a minősége is romlik, ha túl
sokáig pároztatjuk ugyanazt a párt. A legjobb
hímeknek én magam is két vagy három különböző tojót adok évente. Ennek az az oka,
hogy azok a madarak illenek össze a legjob-

ban, akik a lehető legjobb formában vannak.
Sok tenyésztő csodálkozik azon, hogy néhány jó madarukat pároztatják az év során,
és mégis van olyan év, hogy egyetlen jó utód
sem kel ki. A magyarázat valószínűleg a szülök állapotában keresendő. Egy tanulmány
azt bizonyítja, hogy sok jó utód származik
az egyéves példányoktól. Ez nem jelenti azt,
hogy az idős példányoknak nem lehet jó utóda. Az a gond, hogy az idősebb példányoknak gyengébb a begyteje. Az idén elkövettem
azt a hibát, hogy hagytam egy 1992-es hímet,
hogy táplálja a saját utódait. Néhány fiókából nem lett szép kifejlett példány és ezért
csak magamat hibáztathatom. Fiatalabb madarak alá kellett volna tennem a tojásokat,
hogy ezek táplálják a fiókákat miután kikeltek. Nem kell szégyenkeznünk a hibáink miatt. Az egyetlen gond, ha nem vagyunk tisztában a hibáinkkal, mert akkor nem is tudjuk
korrigálni azokat. A győzteseket az különbözteti meg a vesztesektől, hogy felismerik
a hibáikat és tanulnak belőlük. Ha nem ismerjük fel saját hiányosságainkat, és nem
vagyunk tudatában hibáinknak, soha nem
tudunk továbblépni.
Ad Schaerlaeckens

45 év a postagalambsportban - Hajnal István

2015.05.17-én családias ünnepre készültek
Törökszentmiklóson a Nyár út 11-ben, természetesen csak a verseny után.
Hajnal István sporttárs május 08-án töltötte
be a 70. életévét, 1970 óta versenyzik lakhelyén. Eredményeit nem kívánom felsorolni,
hiszen azok már több alkalommal közölve
lettek a szaklapban. Nem lehet elégszer elmondani, hogy ezeket az eredményeket sok
feladat, teendő mellett minimális családi
segítséggel érte el. Nyugdíjasként részben a
galambászat finanszírozására méhészkedik,
ami sokszor ütközik a hobbijával. 2014 évi
eredményei mégis elég szépre sikerültek:
egyesületi bajnok (R-31), kerületi általános
bajnokság 5. hely, Coburgi országos verseny
5-6. helyezés (620 km, 1 éves galambbal).
Pannon Maraton Club Wittenberg csapat
1. helyezés (900 km). Aki ismeri az tudja,
hogy a galambok megszállottja és leginkább
a hosszútávú versenyzést kedveli. Madarai
Roger Vereecke a belga nagymestertől származnak, akivel a mai napig is jó kapcsolatot
ápol.
No, de vissza az ünneplésre, 12 óra körül érkeztek a vendégek, barátok, sporttársak
akik különböző ajándékokkal köszöntötték
Hajnal sporttársat. Majd megérkezett Bárdos
István szövetségünk elnöke, aki szintén oklevelet és emléktárgyat adott át az ünnepeltnek.
Aki több alkalommal elérzékenyült, de férfiasan viselte a köszöntéseket.
Ezt követően jó étvággyal fogyasztottuk a
halászlét, túrós csuszát, sülthurkát-kolbászt,
süteményeket, amiket felesége Erzsike készí-
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tett. Közben folyamatos beszélgetés alakult
ki, a régi versenyekről, jövőről és a fejlődés
lehetőségeiről.
16 óra körül jókívánságok, köszönet nyilvánítások társaságában szállingózni kezdtek
el a vendégek, de néhányan tovább kitartottak folytatva az eszmecserét. A jó hangulatra
árnyékot vetett, hogy Hajnal sporttársnak az
orvosok, a galambászás befejezését javasolták. Ahogy Ő mondja, több mint 60 éve szipákolja a galambdúc porát, a tollpúdert, ezért
idült hörghurutja van, folyamatos orvosi ellátásra szorul. Nagy bánatára a családjából sem
gyerekei, sem unokája nem érdeklődik a galambok iránt, így ha befejezi a versenyzést

nem lesz aki átvegye tőle a stafétát.
De szenvedélyét nem tudja abba hagyni,
ezért jövőre csak 3-4 hosszú utat kíván versenyezni. Szeretett galambjai jó részétől meg
kell válnia, hiszen azt a programot kevesebb
madárral is meg tudja röptetni.
Itt a kiváló lehetőség, jó hosszú távú galambok beszerzésére!
Végül köszönjük eredményes galambász
tevékenységét, elkötelezettségét és a kellemes
rendezvényt. További jó galambászkodást és
egészséget Hajnal Istvánnak!
Írta: Dögei Károly
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Érdemes megvennem?!

Elmélkedés a tenyészmadarak ár-érték összefüggéseiről
Minden galambbal foglalkozó embertársunk – ne nevezzünk még mindenkit
„tenyésztőnek” – galambászatában eljön, el kell jöjjön az a pillanat, amikoris
már nem elég a saját állomány, nem elég
az idei szaporulat, vérfrissíteni kell.
Miért is írom ezt? Azért, mert ha valaki „csak” galambtartó, nyílván számára nem kiemelt fontosságú, hogy
tenyészállatai genetikai állományán
javítson, folyamatos fejlődést érjen el.
Lehet ez pl. az emelkedő választáskori
fiókasúly a húsgalamb tenyésztésben,
vagy a még ideálisabb fejforma a King
tenyésztésben.
Ha azonban tenyészállatot szeretnénk
vásárolni, kapásból megválaszolatlan
kérdések sokaságával találjuk szemben
magunkat. Honnan? Milyet? Mennyit?
Mennyiért?! A kérdések megválaszolása nem egyszerű, cikkemben éppen
ezért igyekszem bemutatni e tényezőket, és hatásukat - főként - a galambtenyésztésben, egy központi kérdésre
koncentrálva.
Mi határozza meg egy tenyészgalamb
árát, ill. értékét?
A kérdés felvetése jogos, azonban azt
szükséges tisztázni, hogy a két fogalom
jelentése sok esetben eltér egymástól.
Az ár az a pénzmennyiség, amit az eladó
kér a tenyészállatáért, míg az érték az,
amennyiért, ha akarjuk, mi tudjuk majd
eladni. (Azaz, lényegében amennyit nekünk ér.) Ekkor az, ami a mi szemszögünkből érték, a vevőéből ár lesz. HA
egy tenyészállat nagyon a szívünkhöz
nőtt, akkor már eszmei értékről is beszélhetünk. Ez általában lényegesen magasabb, mint a „normál” érték.
Vizsgáljuk meg tehát azon tényezőket,
melyek hozzájárulnak egy tenyészállat
árának és értékének kialakításához - kialakulásához. Ezek az alábbiak:
- fajta
- tenyésztői „tábor”
- tenyésztő elismertsége, presztízs
- származási hely, ill. az adott régió
„anyagi helyzete”
4

- az új tenyésztő felfogása; célok,
egyedi igények.
Vegyük sorjában ezeket a tényezőket.
Azt gondolom, az egyik, ha nem a legfontosabb tényező a tenyésztett, vagy tenyészteni kívánt fajta. Vannak úgynevezett világfajták, amiket szinte bármelyik
kontinensre utazunk, láthatunk. Ilyen pl.
a King, vagy a Texán. Azonban arra ne
számítsunk, hogy mondjuk Kínában is
Szováti kéket tenyésztenek. A fajta elterjedési köre, létszáma, „tenyészthetősége”, külleme és minden, hozzá köthető
tulajdonsága befolyásoló tényező lehet
az ár kialakításánál. Nem állíthatjuk,
hogy ha egy galambfajta széles körben
ismert és tenyésztett, akkor olcsóbb lesz,
bár bizonyos esetekben ilyen tendencia
is tapasztalható.
A tenyésztői „tábor” oly módon befolyásolhat, hogy ha több tenyésztő is
ugyanazt a típust részesíti előnyben,
akkor élesedhet a verseny. Ha szeretett fajtájukat megbecsülik, az árnövelő
tényező lehet. Ezzel szemben, ha egy
adott fajtát meg szeretnénk menteni a
kihalástól, lehet, hogy pont azért adjuk
szinte ajándékba. Vagy azért kérünk érte
csillagászati összegeket, mert annyira
ritka. Ki-ki maga dönti el, hogy miképp
cselekszik.
A presztízs, és az adott tenyésztő elismertsége. A - feltehetőleg - módosabb és
ezzel együtt igényesebb tenyésztőtársak
igyekeznek külföldről (is) vérfrissíteni.
Ez egy elismerendő és logikus felfogás.
Mindazonáltal most az anyagi oldalát
tekintve megállapítható, hogy azon tenyésztők állományából vásárolni, akik
rendszeresen külföldről vérfrissítenek,
lényegesen nagyobb költség (beruházás), mint a hazai állományból. De kérdem én: ki várhatná el, hogy egy olyan
külföldi madártól, ami pl. 300-ba került,
2000 Ft-ért „szórják” a fiatalokat?! Érthető tehát, hogy aki nagyobb presztízsű

tenyészetből vásárol, drágábban tud jó
minőségű tenyészmadárhoz jutni. Tény,
hogy az elismertebb tenyésztőktől megvásárolt - igaz, drágább - tenyész növendékekkel várhatóan magasabb színvonalon lehet majd tenyészteni.
Eddig szinte kivétel nélkül árnövelő
tényezőkkel találkoztunk.
Kivétel ez alól - sajnos - a származási hely, ill. az adott régió „anyagi helyzete”. Több árcsökkentő tényező is felléphet akkor, ha olyan vidéken, régióban
tenyésztjük kedvenc fajtánkat, ahol az
életszínvonal lényegesen alacsonyabb,
mint más környéken. Kis hazánkban is
tudna mindenki erre kapásból jó néhány
példát hozni. Egy elmaradottabb régióban sosem lesz olyan ára a tenyészálla
toknak, mint egy „elit környéken”. Ezt
tudomásul kell venni.
Nem utolsó sorban említeném meg a
leendő új tenyésztő felfogását; céljait, egyedi igényeit. Ezek árnövelő - és
csökkentő tényezők is lehetnek. Ha valaki úgy szeretne Texánt venni, hogy
csak „új” színűek kellenek, valószínűleg
mélyebben kell a pénztárcájába nyúlnia.
Ha viszont mindegy milyen madarat
visz haza, csak a fajtastandard követelményeinek megfeleljen, kétségtelenül
olcsóbb lesz a vásárlás. Ezen tendenciák és jellemzések nem teljes körűek, és
nincsenek adott helyzetekre kiélezve.
Természetesen különleges feltételek
esetén más tényezők is formálhatják a
tenyészállat(ok) árát. Igazak lehetnek
akkor is, ha valaki vérfrissíteni szeretne, és akkor is, ha komplett új állományt
szeretne.
Cikkemben arra szerettem volna rámutatni, hogy mik azok a legfontosabb
tényezők, melyek árat befolyásolhatnak.
Ezek után tegyük fel újra a kérdést.
Honnan? Milyet? Mennyit? Mennyiért?!
Mindenki döntse el maga. A támpont
adott.
Gyimóthy Balázs
2015. július

A kutatás területéről
Galamb szemek és tanulási képesség

Az idei év kezdetén egy állatorvosi képzés
keretei között lehetőségem adódott Manns
professzor asszonytól a Bochumer Egyetemtől egy igen érdekes, a galambok tanulási
képességéről szóló előadásán részt venni.
Manapság már igen modernnek számít a
madarakkal és azokon kutatásokat végezni.
Különösen ismertek a hollók és papagájok. A
Bochumer Egyetem évek óta vizsgálja a galambokat, különösképp a postagalambokat.
Dr. Elisabeth Peus
Manns professzor asszony kifejtette,
hogy a galambok a kezdetektől fogva a
neurobiológiában a klasszikus állatmodellek
köréhez tartoznak. A patkányoknál hosszabb
ideig élnek, melynek köszönhetően nagyobb
időintervallumon keresztül lehetséges megfigyelésük és tanulmányozásuk. Ebből kifolyólag könnyen meg is szelídülnek. Agyi
teljesítményük figyelemre méltó, továbbá
az optikai észlelést tekintve is igen erősen
fejlettek. Tudja az ember, hogy az embrionális fejlődés során a két agyfélteke között
különböző feladat elválasztás- és megosztás
játszódik le. Mindez nemcsak a galamboknál,
hanem az embereknél is. A galambokkal való
kutatás egy igen speciális előnye, hogy azok
rendkívül szorgalmasak, s csak igen csekély
dicséretet igényelnek.
Hosszú ideig azt gondolta az ember, hogy a
madarak agya az emlősállatokénál gyengébb,
mivel azok másként épülnek fel. Időközben
azonban már tudja az ember, hogy bár ezen
felépítés strukturális szempontból valóban
különböző, a teljesítményében azonban megállja helyét az emlősaggyal szemben, sőt talán még le is körözi azt? A madarak esetében
a látóideg teljes mértékben kereszteződik,
mely azt jelenti, hogy a jobb szem a bal agyféltekét látja el információkkal és a bal szem
pedig a jobb agyféltekét. A tojásokban lévő
galamb-csibék jobb szemei még kívül helyez-

Egy ilyen fajta sápadt és gennyes szem egy
szalmonella fertőzés következménye is lehet

2015. július

kednek el. Éppen ebből az okból kifolyólag
a jobb szem sokkal hamarabb jut információkhoz a fényen és sötétségen keresztül, a bal
agyfélteke erősebben fejlődik. Mindez pedig
a galambok élete végéig így is marad.
Mindebből két igen fontos dolgot tanulhatunk galambjainkról. Először is a tojásokat nem kell teljes sötétségben kikeltetni:
a mesterséges keltetés során a teljesen zárt
inkubátorok kevésbé teljesítő-képes agyat
eredményeznek! A kikelést követően bár egy
része még kiegyenlítődik, kompenzálódik, de
ki szeretne már a kikeléskor butább galambokat? Az, hogy a fényhatás a téli ifjaknál
vagy a kora évi ifjaknál valamilyen hatást,
befolyást mutat-e, egészen napjainkig nem
teljesen biztos.
Másodszor pedig a jobb szem sérülései
vagy gyulladásai sokkal erősebben kihatnak
a galamb orientációjára, szemben a másik
szem sérüléseivel. Mindezt állomáshelyünkön korábban már többször is megfigyelhettem, most már világosan magyarázott. A
gyakori szemgyulladások a pároztatás során
keletkező sérülések (melyek a csipkedésekből adódnak) által keletkeznek. Ebben az
összefüggésben világos, hogy szükség van a
perpatvarok gyors kezelésére.
A szemgyulladások azonban baktériumok által is bekövetkezhetnek, igen fontos
kórokozónak tekinthetők e szempontból a
chlamydiák. Mivel a chlamydiák az emberekre nézve is fertőzőek, így mindenféleképpen vizsgáltassa ki az versenyek megkezdése előtt galambjait! Példának okáért már
az összegyűjtött ürüléket is elég elküldeni
egy galamb-klinikára, hogy ott aztán egy
chlamydia-vizsgálatot kérhessen. Normális
esetben a chlamydia okozta szemelváltozások jól meggyógyulnak.
A nedves és gyulladt szemek okozói továbbá a trichomonádok is lehetnek galambok esetében. A trichomonádok a könnycsatornákban telepednek meg - ez a szem
és az orr közötti összeköttetés. Ezen az
igen vékony csatornán keresztül folyik el
a könnyváladék. Amint a trichomonádok
a nyálkahártya megduzzadását okozzák, a
csatorna eltömődik és a szemek nedvessé
válnak. Pontosan úgy, ahogyan az egy náthánál - szemmel nem látható a különbség.
Az embernek a trichomonádok létezését
egy, a begyből vett váladék mintával kell
megvizsgálnia. Gyulladás esetén a csatorna normális esetben gyorsan meggyógyul, valamint a szem változásait illetően is.
Nagyon ritka esetekben a fej területén lévő
tumor okozza a könnycsatorna tartós elváltozását.

Ha Ön akár az egyik szemben sárga színű elváltozást lát, vagy a szem maga teljesen
elmosódottá válik, azonnal ki kell vizsgáltatnia galambját szalmonella gyanúval. Sajnos a sárgás szemelváltozások még a sikeres
szalmonella kezeléseket követően sem gyó
gyulnak meg, hanem az érintett szem megvakulását okozhatják. Egy tenyészgalamb esetében ez nem olyan szörnyű, ha az mindennek
ellenére vizet és élelmet talál. Csak arra ügyeljen, hogy a galambot ne szorongassák meg
túlságosan a párzási idő alatt. Sajnos ugyanis az egy oldalra megvakult tenyészgalambok
esetében gyakran keletkeznek a csipkelődésből adódóan sérülések a szemben, mivel azok
a másik galambot nem látják rendesen.
A fent leírt elváltozásokon kívül továbbá
fehéres lerakódások jelenhetnek meg a szemben. Fehér szaruhártyára lehet figyelmes, vagyis a szem felszínén kívül egy fehér színű
csillogásra: akkor az csak szaruhártya-sérülés. A „csak” persze már éppen elég rossz,
ugyanis az rendkívül fájdalmas és könnyen
rosszabbá válhat, de legalább él a remény,
hogy a sérülés meggyógyulhat.
Ha a szem mélyén egy fehéresebb csillogás található, a pupillában, akkor feltehetően
szürke hályogról van szó. Ahogyan az nálunk
embereknél is. Sajnos az idősebb galamboknál ez gyakran előfordul. A szem látóereje az
idő múlásával egyre gyengül. Kezdetben az
esetek többségében ez nem tűnik fel, mivel
a tenyészgalambnak elegendő ideje van a
lassú haladás során hozzászokni a rosszabbodó kilátáshoz, szöghöz. Ez a megbetegedés
a kanári madaraknál igen gyakori. Ilyenkor
a szinte teljesen vak madarak eligazodnak
a már megszokott helyen, környezetben.
Mindez a látáskorlátozottságban szenvedő
tenyészgalambok számára vigaszt nyújthat.
Ford: Nagy Nikolett

A nedves szemet – ahogyan a képen is látható – és gyulladást trichomonádok is
okozhatják
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 PAKUTS KÁROLY
Postagalamb etológia - 1. rész

SZOKTATÁS
Az etológia a természettudomány egyik,
az állatok viselkedésével foglalkozó ága. Az
újabb kori tudományok közé sorolhatjuk.
A tudományág legkiemelkedőbb és egyúttal legismertebb képviselője, a Nobel-díjas,
osztrák Konrad Lorenz. Több könyvét magyar nyelven is olvashattuk. Konrad Lorenz
iskolát teremtett, s ma már a tudósok sokasága foglalkozik egy-egy állat viselkedésével. A
professzor munkáiból megismerhetjük kutatásainak eredményeit. Megfigyelései nemcsak
rendkívül érdekesek számunkra, de egyúttal
sokszor magyarázatot is szolgáltatnak a fejlettebb élőlények, így az ember magatartására. A postagalambokról írva elkerülhetetlen,
hogy akaratlanul is ne érintsük galambjaink
viselkedését a különböző helyzetekben. Nincs
is olyan szakkönyv, melyben erre számtalan
példát ne találnánk. Olyan szakkönyv azonban amelynek csak a postagalambok viselkedése lett volna a tárgya, tudomásom szerint
még nem íródott.
A „jószemű” galambász, de akármely állattartó számára az adott állat viselkedése,
annak az állatnak a „nyelve”. A nyelven
most természetesen nem egy szervet értünk. A
nyelv ebben az értelemben a megértés eszköze. Bár nem mondhatjuk, hogy a galamb csupán hangtalan kapcsolatteremtésre képes, a
gazdájával mégis a „némák nyelvén beszél”.
Nem képzelhető el sikeres versenyzés és tenyésztés e „néma nyelv”, vagy mondhatnánk
így is „hangtalan beszéd” megértése nélkül.
Bizonyára a nagy tenyésztők mindig is jól
értették galambjaik „nyelvét”. Vannak olyanok is, akik viszont csak „törik”, vagy egyáltalán nem értik ezt a „nyelvet”.
Számukra adjuk közre - ezúttal csokorba
kötve - megfigyeléseinket.
A sorok között számtalan idézőjelbe tett
szóval találkozhatunk. Ennek az a magyarázata, hogy a galamb bizonyos viselkedését csak az emberhez hasonló viselkedési
fogalmakkal fejezhetjük ki. Témám kifejtése
során igyekeztem a teljességre törekedni, de
vajon tudhat-e egy ember mindent? Aligha.
Ezért arra kérem a Kedves Olvasót, segítsen
abban, hogy munkám minél teljesebbé válhasson. Keressen fel levélben, fejtse ki véleményét az olvasottakról, s fűzze hozzá saját
megfigyeléseit is. Egy-egy újabb folytatás
után a legérdekesebb megfigyeléseket szaklapunkban közölni fogjuk.
A véletlen úgy hozta, hogy többször is
lakhelyet kellett változtatnom. Az első alkalommal a korábbi lakhelyemnél majd 300
kilométerrel északabbra költöztem. Ezután
ismét, ezúttal már ugyanazon község egyik
épületéből a másikba kerültünk. A két épület
körülbelül 2 kilométer távolságban volt egymástól. A költözködéskor mindig magammal
vittem galambjaimat is, így közvetlen tapasztalatokat gyűjthettem viselkedésükről a különböző helyzetekben.
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Nemcsak horizontálisan, hanem vertikálisan is változtattam a galambok helyét. Alacsonyabb fekvésű dúcból magasabbra, majd
ismét kerti dúcba kerültek madaraim.
Mint mindenkivel, velem is számtalanszor
előfordult, hogy idegen galambokat kellett
beszoktatnom.
A szoktatás problémakörénél különbséget
kell tennünk fiatal és idős, idegen és saját nevelésű galamb viselkedése között. A szoktatás
irányulhat a külvilág és a dúc kapcsolatára,
illetve a dúcon belüli viszonyok megváltoztatására. Itt például az egyik fészekfülkéböl
a másikba történő átszoktatás kerülhet szóba. A postagalambok beszoktatása, dúchoz
kötése, sarkalatos kérdése a versenyzésnek
is. Nem vitás, hogy a többi galambfajtához
viszonyítva a postagalamb kötődik leginkább
a dúcához.
A fentiek előrebocsátása után az egyes
szoktatási helyzetekhez kötődő viselkedésformákat tesszük vizsgálatunk tárgyává.

Saját nevelésű fiatal galamb szoktatása
Korábban - de még ma is - az ösztönös galambtartóknál gyakran megfigyelhető volt,
hogy a tenyésztők a fiatalokat, azok kirepüléséig, és még azután is, együtt tartották az
idősebb galambokkal. Így a fiatal galamb, a
fészek elhagyása után is együtt élt szüleivel a
végleges beszokásig.
A szülőpár a kelést követő 20. nap táján
ismét tojást rak. Ezután a fiatalok nevelését
egyre inkább a hím galamb veszi át. Miután
a fejlődő fiatalokat nem helyezzük át az öregek dúcából, azok továbbra is az új tojásokon
kotló szüleik mellett pihennek. Ez a helyzet
azonban a napok múlásával egyre kényelmetlenebbé válik. Különösen a tojó számára
terhes, aki igyekszik a korábbi kapcsolaton
lazítani. Abbahagyja a fiatalok etetését, illetve csak ritkábban etet. Időnként csipkedi
a fiait. A szárnypróbálgatáskor, illetve az etetések alkalmával könnyen előfordulhat, hogy
az egyik fiatal kiesik a fészekből. Ez az esemény kellemetlen következményekkel járhat
a fiatalra nézve. A fészekből kiesve – amit általában a 20. napjuk felé közeledő galambok
ép bőrrel megúsznak - a földre kerül, ahol
a számára idegen galambok „gátlás nélkül”
csőrükkel csípni, verni kezdik. Bár a kisgalamb is felveszi a „megadási pózt” (földre lapul, nyakát behúzza és sir), ez leggyakrabban
mégsem menti meg az ütlegeléstől. A dúcban
levő galambok szinte kivétel nélkül csipkedik, egyik-másik gátlástalanabb hím akár el
is pusztíthatja a fiatalt. Az „üldözési reakció”
csak akkor szűnik meg, ha a fiatal - de így
van ez beteg vagy sérült idősebb galamb esetében is - már élettelenül hever.
Szerencsére a legtöbbször nem válik ilyen
súlyossá a helyzet. Ha több fiatal került a
földre, a galambok figyelme már megoszlik.
Esetleg a fiatalnak sikerül elrejtőznie, de legfőképp megszokottá válik.

A galambok rendkívül érzékenyek minden
szokatlan jelenség, természetellenes viselkedés iránt. Reakciójuk ezeknek megfelelően
alakul. Nem állíthatjuk, hogy a szülők közömbösek utódjaik sorsa iránt. Annyit mondhatunk csupán, hogy a közvetlen kapcsolat
megszűnése után egy-két nappal a galamb
elidegenedik a fiataljától, és már nem kezdi
el újra etetni. Hogy ehhez pontosan mennyi
órára van szükség, az egyedenként változó.
Bizonyos, hogy ha nem a fiatalt, hanem az
öreg galambot távolítjuk el a fészektől (azaz
például utaztatjuk), a fiatalhoz való kötődés
napokkal megnyújtható.
Ha az egyik fiatal a fészekben marad, a másik a földre esik, a szülők a földön levővel is
törődnek, ha az látható. Ebben a vonatkozásban a hímnek nagyobb a „felelősségérzete”.
A tojó inkább már az új tojások költésével
van elfoglalva.
Felelőssége a költés előrehaladásával egyre nő a tojások iránt. Ezzel arányosan csökken az érdeklődése a kirepülés előtt álló fiatalajai irányában.
Nem egyszer megfigyelhetjük, hogy a hím
védi a földre került fiát. A közeléből elzavarja
az idegen galambokat, amelyek a fiatalt támadni próbálják.
Feltétlenül meg kell állapítanunk, hogy
a fiatalokat tovább etető hím felismeri ivadékait, bár a felismerő képesség mértéke
egyedenként különböző. Megállapítható a viszont-felismerés is a fiatal részéről. Egymás
felismerésének reakciója mind a fiatalnál,
mind a szülőnél olyan mozdulatokat vált ki,
melyek a felismerés helyességét megerősítik
(hangadás, élelemkoldulás, szárnyrázás stb.).
Ha a visszajelzés nem megfelelő, mind a fiatal, mind a szülő elbizonytalanodik, hisz a
fiatal érzi, hogy az élelmet adó csőr, fájdalmasan szúró, idegen tárggyá változhat át.
Bonyolultabbá válik a helyzet, ha - mint
ahogy ez igen gyakran előfordul - több fiatal
esik le a földre. Ilyenkor a helyzet rövid időn
belül megoldódik. Lassan közömbösül a „kikihez” tartozik elv, s az etető hímek az idegen
fiatalokat is etetni kezdik, hisz azok magatartása is az éhség következtében megváltozik,
gátlásaikat legyőzik, és bátrabban, később
már erőszakosan koldulnak. Nem volna helyes azt állítani, hogy eközben a szülő-utód
már nem ismeri fel többé egymást. De az
etetés „kábulatában” nem képes a galamb a
csőrök között különbséget tenni. Ő azonban
kétségkívül a saját fiataljai etetésére indul.
Az etetésre hívó hangadása azonban minden
fiatalt mozgósít.
Ha ilyen esetben csökken a fiatalok üldözése, az csupán a megszokással magyarázható.
A repülni már tudó fiatalok első leesésükkor igyekeznek mielőbb visszajutni saját
fészkükbe. Ez legtöbbször nem sikerül az elsőre. Idegen fészekbe repülve még abban az
esetben is üldözés vár rájuk, ha ott vele azonos korú fiatalok ülnek. Az idegen jövevényt
feltétlenül felismerik.
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Ez nem azt jelenti, hogy nem helyezhetünk
el idegen fiatalokat, nevelő galambok alatt.
Körülbelül 10 napos korukig ezt minden nehézség nélkül megtehetjük. De később is, ha
megfelelő módon járunk el. Még különböző
méretű fiatalok nevelésére is képesek lehetünk rávenni a nevelőpárt. A feltétel csupán
az, hogy mindig legyen a fészekben egy olyan
fiatal, amelyet a galamb már jól ismer, s közte
a szülőutód kapcsolat már „élővé” vált.
Mégis óvnék attól, hogy ebből sportot csináljunk. Ezt a játékot előbb-utóbb, mind a
fiatal, mind az öreg galamb megsínyli.
A repülni már tudó fiatal végül is visszakerül eredeti helyére. Ez a mozzanat kapcsolódik a beszokás problémaköréhez.
Ha a szülő-utód kapcsolat élő, tehát az
egyedek felismerik egymást, a hím eteti a
már repülni tudó fiatalját, akkor a fiatal - nyilván éhségében - követi mindenhová az apját.
A röpdeszkára éppúgy, mint a tetőre. Az utat
visszafelé is megteszi a fiatal anélkül, hogy a
beszokás tudatosulna nála. Az etető hím után
„gondolkodás nélkül”, automatikusan repül.
Ha a fiatal szem elől téveszti apját, könnyen
elveszhet. Különösen áll ez azokra az esetekre, ha a hím nem száll le, hanem a ház körül
körözni kezd, és a fiatal így kerül a levegőbe.
Ebben az esetben már csak saját képességére
hagyatkozhat. Számtalan fiatal veszett már
így el.
Hála azonban a galamb kitűnő látóképességének, a fiatal még abban az esetben is
visszatalálhat a dúcba, ha olyan helyen sikerült leszállnia (nem túlságosan távol levő idegen tető vagy egyéb tárgy), ahonnan repkedő
apját láthatja. Az is előfordul, hogy a fiatalt
a szülő veszi észre, és oda-visszarepülésével
hazacsalogatja.
Mindezek az esetek a még kirepülésre nem
teljesen érett fiatalokra vonatkoztathatók elsősorban.
Szólnunk kell a fészekből történő kiesés
másféle veszélyeiről is.
A leesett fiatalokat, mint már említettük, az
idegen galambok támadják. Ennek legros�szabb következményét már bemutattuk, de
ha nem is pusztul el a fiatal, számtalan sérülés következhet be rajta. A súlyosabb, ami
szinte a fiatal egész életére maradandó nyomot hagyhat - versenypályafutását is befolyásolhatja -, ha a fejét annyira megsebzik, hogy
azon a területen maradandóan tollhiányos
lesz. De sérülés érheti a szemgyűrűt, a pislogó hártyát és magát az íriszt is. Ugyanígy
veszélybe kerül az orr és a fül épsége is.
A galamb csőrén számtalan baktérium és
oocysta lehet. A csípéssel ezek a fiatal galamb
bőre alá, izomzatába, vérébe kerülhetnek. Ez
megfelel annak, mintha az érzékeny szervezetet teljes életképességű fertőző anyaggal
oltanák be. Ezek a csípések, tehát olyan betegségeket lobbanthatnak fel a fiatal állatban,
amelynek a leküzdésére a galamb minden
ellenállására szükség lehet. Az így legyengített szervezet azután más kórokozók könnyű
prédájává válhat.
A modern postagalamb-tenyésztésben a
fiatalok beszoktatása másként történik. Itt a
tenyésztő célja az, hogy mielőbb tehermentesítse a szülőket az utódnevelés gondjai alól.
Minél nagyobb fiatalt kell ugyanis a verseny-
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zésre szánt madárnak nevelnie - bár kivételek
találhatók -, általában annál kevésbé lesz alkalmas a galambunk a bekosarazásra. Ezért
ma azon az elven vannak a modern postagalamb-tenyésztők, hogy a fiatalokat mielőbb,
tehát 20-25 napos korban, a szülőktől elválasszák. Szerencsésnek mondható, ha erre
még az új tojások lerakása előtt sor kerülhet.
A korszerű tenyésztési és versenyzési eljárások alkalmazásakor a párosítás, a tojásrakás, a kelés, illetve a nevelés minden párnál
azonos időpontban történik meg a versenyzésre szánt egyedeknél. Ez nagy jelentőséggel bír a fiatalok szoktatása szempontjából
is.
Korszerű galambtartási körülmények között a fiatalok önálló dúcba kerülnek. Az
önállósításnál célszerű két fokozat betartása.
A 20-25 napos korban leválasztott fiatalok,
és a 35-40 napos, illetve ennél idősebb fiatalok jó, ha nem egy helyen vannak. Ennek a
következő a magyarázata.
A normálisan nevelt 20-25 napos fiatal már
képes önállóan táplálkozni. Bár néha előfordul, hogy nem eszik azonnal a leválasztás
után, de ez csupán csak egy-másfél napig
tart. Ezután enni kezd. Fel kell számolnunk
azt a nézetet, miszerint a hozott vagy a véletlenül magára maradt fiatalt „tömni” kell. Erre
semmi szükség. A „tömés”-sel egyébként is
kárt okozhatunk a fiatalnak. Megsérthetjük
a csőrkáváját, a szájpadlását, mellyel ismét
csak kaput nyitunk a kórokozóknak. A „tömés” következtében a fiatal leromlik, míg ez
néhány nap koplalása esetében nem következik be az átállításkor.
A „galamb-bölcsődében” (a kifejezéssel
azt kívánjuk jelölni, hogy itt több azonos korú
madár van mindig; e ténynek önmagában is
jelentősége van a mielőbbi önállósodásban,
hisz az élelmesebb fiataltól „tanulják el” az e
tekintetben kevésbé önállóak a szem felvevésének módját) az ivással néha még probléma
van. De a fiatal csőrének vízbe tartásával ez a
nehézség könnyen áthidalható. Egy-kétszeri
ismétlés után a fiatal mindenképpen inni fog
önállóan is. Ügyeljünk azonban arra, hogy ez
esetben még az itatóedényeket, „az életkornak megfelelő” magasságban helyezzük el.
A „galamb-bölcsőde” azért is ajánlatos,
mert az éhező fiatal, hasonló korú - esetleg
már teljesen önállósult - társától is koldul.
A kolduló sírás, és a hozzákapcsolódó kérő
szárnymozdulat a pár héttel idősebb fiataloknál etetési reakciót válthat ki. A 20-25 napos
fiatalok egymást még nem etetik. Miután a
madarak elérik a 30-35 napos kort, már önállóak, és nem szorulnak koldulásra. Ekkor
tehetjük át őket a már szintén önállósult fiatalok közé.
Ha egy kisgalamb koldulás útján csak
egyetlenegyszer is élelemhez jutott egy másik
fiatal által, akkor már nem fog enni eleget, s
így - mivel társától sem kap megfelelő men�nyiségű táplálékot - visszaesik a fejlődésben.
Mindez természetesen az etető, idősebb
fiatalra nézve is hátrányos, hisz az sem fog
fejlődni megfelelően, mert a felvett táplálékot kiöklendezi.
Az egymást etető fiatal galambok ismét
csak megnövelik a különböző betegségek átvitelének a kockázatát.

Mindezekért a közvetlenül leválasztott és
a már önállósult fiatal galambok együtt-tartása nem ajánlható. A leválasztott, de nehezen
önállósuló, illetve már a koldulás gyakorlatát
végző fiatalt a többitől, annak önállósulásáig (ez általában néhány nap csupán) el kell
távolítani.
Az idősebb fiatal etetőkészségét nem tekinthetjük sem különösen jó, sem különösen
rossz tulajdonságnak. Ez a tény nem határozza meg az adott galamb későbbi minőségét,
de talán még fészekszeretetének milyenségét
sem. Ez csupán a galamb ösztönös, reflexszerű viselkedésével magyarázható. Mint, ahogy
nem tekinthető nemileg érettnek az a fiatal
sem, amelyik már a „galambóvodában”, sírós
korban párosodik.
Az ösztönös galambtartó mindent a galambjára hagy. Nem avatkozik be annak
életébe. Ezáltal akaratlanul is számtalan veszélyhelyzetnek teszi ki fiatal állatait.
A tudatos tenyésztő az események elébe
megy, és így eléri, hogy teljesen ép, egyidős
és kirepülésre felkészült fiatalok álljanak a
rendelkezésére.
Még csak egy mondatot: a 30-100 napos
fiatalok egymásban említésre méltó kárt nem
tesznek.
Az egy időben leválasztott fiatalok szoktatása
A fiatal galambok kirepülésének ideje akkor érkezik el, amikor a vezértollaik (utolsó
négy toll) majd teljes hosszúkat elérték. A galamb falkaállat, ami annyit jelent, hogy szívesen tartózkodik közösségben. Ez a falkaszellem kihasználható a szoktatáskor is. A fiatal
galambok mágnesként vonzódnak egymáshoz. Az egyik fiatal - ha esetleg elkeveredett
- messziről felismeri egyívású társait, s ha dúcába nem talál vissza, feltétlenül szívesebben
ül be oda, ahol több fiatal galambot lát.
Ennek az a magyarázata, hogy ahol több fiatal van, ott ehhez az idősebb galambok már
hozzászoktak, így a fiatalnak - még ha idegen
is - nagyobb reménye lehet arra, hogy befogadják, illetve kevésbé bántalmazzák. A galamb a
csípéstől sokkal jobban fél, mint amilyen fájdalmat nála a csípés a valóságban kivált. Még
inkább így van ezzel a fiatal galamb.
Legtöbb esetben nincs lehetősége a fiatalnak már a dúcból megszemlélni a környéket,
pedig a beszokás a közvetlen környezet alapos megfigyelésével kezdődik. Ezt a lehetőséget biztosítanunk kell a galamb számára. A
körül sem tekintő, azonnal levegőbe emelkedő fiatal könnyen elveszhet. Természetesen
számtalan példát sorolhatnánk fel, amikor
ennek ellenére is visszatért a madár a dúcba.
A hirtelen felrepüléskor nem az a probléma,
hogy a galamb nem tudja, hol repült fel. Inkább az, hogy nem tudja, hol kell leszállnia,
hol kell a dúcba visszatérnie, így azután százszor is elszáll a dúc fölött, bemenni mégsem
mer, esetleg csak napok múlva.
Az ilyen fiatal azonban a stresszhatás következtében jelentősen visszaeshet a fejlődésben. Egyrészt nem jut több napig eleséghez, másrészt morálisan megtörik.
Biztosítanunk kell tehát fiataljainknak,
hogy több napon át tanulmányozhassák a dúc
közvetlen környékét, annak bejáratát. Ho-
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gyan oldhatjuk ezt meg? A kerti dúcoknál, a
fiatalok részének kijárója elé szoktató ketrecet helyezünk fel. Ugyanezt megtehetjük más
típusú dúcok esetében is.
A fiatalok röpkedve - így is mondhatnánk
vállalkozó kedve - a reggeli és a délutáni
órákban a legnagyobb. Napközben szívesebben pihennek. Ekkor nem célszerű náluk a
kirepülést kezdeményezni. Ha ilyenkor zaklatjuk őket, kirepülve, hamar megülnek egy
idegen tetőn vagy faágon, s csak estefelé legtöbbször már későn - igyekeznek a dúcba
visszatérni.
Miután a fiatalok a szoktató ketrecből
alaposan megismerték szűkebb környezetüket, megtanulták miképp lehet a kijáróhoz
és visszarepülni, egy csendes, délutáni órában, amikor az idősebb galambok lezárva
dúcukban tartózkodnak, eltávolítjuk a szoktató ketrecet. Az első pillanatok kritikusak a
fiatal kirepülésekor. Fontos, hogy ne ijedjen
meg. Ne csapjunk ilyenkor zajt a dúc körül.
Legyen elegendő ideje a fiatalnak a környezet megtekintésére, most már szoktató ketrec
nélkül is a fiatalok egymás után repülnek a
kijáróra, majd onnan a dúc tetejére. Jó, ha ezt
az utat alaposan megtanulhatják, ha az ideoda repülést gyakorolhatják. Ne keseredjünk
el, ha a fiatal aznap nem emelkedik fel a levegőbe, jobb, ha ezt később teszi. Másnap,
harmadnap a délután ugyanazon órájában
(15-16 óra között), jó idő esetén ismét engedjük ki a fiatalokat. A ki-berepülés gyakorlását
folyamatosan biztosítsuk, ennek a tanulás
szempontjából nagy a jelentősége. A gyakorlás lehetőségének indokolatlan megszakítása
veszélyekkel járhat.
Szerencsésnek mondható, ha dúcunk közelében nincs nagyobb tömegű galambsereg
vagy nagyon magas épület. A fiatalt felrepülésekor ez megzavarhatja. A dúcba való
visszatalálás a fiatal postagalamb első vizsgája. Jó jelnek kell tekintenünk, ha minden
simán zajlik le. Rossz jel, ha a fiatal nehezebben talál vissza helyére, mint egy parlagi
galamb. A felrepülés után a galamb, dúcának
pár száz méteres környezetét szemléli meg a
magasból. Újra és újra, egymást keresztező
vonalakban repül át a dúc felett, az eltávolodást fokozatosan növeli. Olyan messze is
elrepülhet akár, hogy a szemünk elől tévesztjük. A fiatal galamb élvezi a repülést, szinte
megmámorosodik. A levegőben bukásokkal
próbálkozik.
Kritikus a leszállás mozzanata. Gyakran
előfordul, hogy a fiatal galamb nem közvetlenül a dúcára vagy a mellette levő épület tetejére száll le. E tényből sem következtethetünk a galamb későbbi versenyértékeire, de
hátrányos abból a szempontból, hogy a fiatal
galambot az idegen tetőn baj érheti. A rossz
beidegződés miatt a következő felrepüléskor
a már egyszer biztonságos helynek mutatkozó területen száll le.
A kellően előkészített beszoktatás után
örömmel láthatja a tenyésztő, hogy fiataljai
a tájoló repülések után rendben gyülekeznek
a dúc, illetve a mellette levő családi ház tetején. És nem kevesebb az öröm, ha este mindannyi fiatalját felleli a dúcban.
Az első felrepülés után vissza nem térő fiatal sorsa bizonytalanná válik. Sokszor előfor-
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dul, hogy ezeknek a fiataloknak a többsége
már másnap a dúcban lesz. Mégis az egynapi kint alvás veszélyeket tartogathat a fiatal
számára. Még a második, sőt későbbi napok
során is visszakeveredhet egy-egy fiatal, de
ez semmiképp sem kívánatos már.
A fiatal galambok szoktatása kapcsán szóltunk már arról, melyik napszakban célszerű a szoktatást megkezdeni. Említsük meg
azonban azt is, hogy melyik évszakok, illetve
időjárási körülmények a legalkalmasabbak a
szoktatásra.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a késő tavaszi, illetve a nyár eleji hónapok a legmegfelelőbbek ebből a szempontból. De elvileg
minden időpontban képesek lehetünk a fiatal
galambok beszoktatására. A viharos, ködös
időjárási körülmények azonban nem alkalmasak e tekintetben. Ha ilyenkor próbálkozunk, bizonyosak lehetünk abban, hogy nagy
veszteségeink lesznek.
Vannak, akik kifejezetten jó jelnek tartják,
ha a fiatal galamb a szoktatásnál jelentkező
váratlan körülményekkel (azonnal felrepül
egy falkához, kiszökik a dúcból, anélkül,
hogy előzőleg a környezetét látta volna stb.)
sikeresen megbirkózik. Egyet kell értenünk
azzal, hogy ez, a galamb tájékozódó képességét illetően, kedvező jel. De a sikeres versenyzésnek csak a jó tájékozódó képesség a
feltétele?
Idegen, vásárolt fiatal szoktatása
Hány napos korig szoktatható be könnyen
az idegen fiatal? Hatással van-e az idegen
környezet a fiatal beszokására, illetve későbbi versenyteljesítményére?
Ezeket a kérdéseket gyakran felteszik a
postagalambászok. Van, aki azt állítja, hogy
már azt a fiatalt is nehéz beszoktatni, amelyik
- miután szeme kinyílott - a dúcban egyszer
körülnézett. Ez azért túlzás.
A tapasztalat azt mutatja, hogy a fiatalt
életkorának azon szakaszában lehet a legsikeresebben beszoktatni, amikor az a kirepülésre éretté válik. Ez a galamb életének 3545. napja közötti időben van.
Ha azonban valaki egy ilyen korú idegen
fiatalt a dúcából azonnal kienged, szinte bizonyosra veheti, hogy a galambját nem látja
többé.
Célszerű tehát „bölcsődés” korú, már önállósult fiatalok szoktatásával próbálkozni.
Amíg ezek teljesen kifejlődnek, épp eléggé
megismerik az új dúc belsejét, ami szinte
ugyanolyan hatással lesz rájuk, mint az e korban leválasztott saját nevelésű fiataljainkra.
Az is feltétlenül ajánlható, hogy az új jövevények a már meglevő fiataljainkhoz hasonló
életkorúak legyenek, így az idegenek is magabiztosabbak lesznek, és hamarabb megbarátkoznak a környezettel, vagyis könnyebben
akklimatizálódnak.
Általános szabálynak fogadhatjuk el, hogy
a több hasonló korú fiatal beszoktatása azonos időben könnyebb feladat, mint az egyedüli, vagy egy-két darab fiatalé.
Ha megfelelő életkorú fiatalt szerzünk be,
beszoktatásának nehézsége nem nagyobb
saját fiataljaink beszoktatásánál. Ellenkező
esetben - tehát, ha a fiatal az optimális koránál
már idősebb - a szoktatás körülményesebbé

válhat. Ez a megállapítás azonban nemcsak
az idegen fiatalokra érvényes. Saját fiatalunk
is könnyen elveszhet a háztól, ha „lekéssük”
a szoktatás optimális időpontját. Az idegen fiatal esetében ennek esélye azáltal fokozódik,
hogy annak számára még a környezet is teljesen idegen, ezért félelme fokozott mértékű.
Többször említettük már az „idegen környezetet”. E megállapítással elfogadjuk,
hogy a fiatal még életének 30. napja előtt
tudatosítja, hogy hol van. A korábbi környezetéből történő kiszakítását már ekkor világosan érzékeli.
A már „tudatosult” fiatal beszoktatására
ezért jóval nagyobb gondot kell fordítani.
Ha ilyen fiatalt hozunk dúcunkba, nem engedhetjük azonnal szabadon. Korától függően, néhány napig zárva kell tartanunk. Ha
már előzőleg másutt is kint repült, a zárva
tartás ideje hosszabb kell, hogy legyen. Sokan vallják, hogy könnyebb az olyan fiatalt
beszoktatni, amelyik egyszer már valahol
beszokott galamb volt, mint az olyant, amelyik idősebb korban (értsd 50-70 napos)
először megy ki. Ebben a korban a galamb
már tökéletesen repül, s képes akár több
száz kilométer megtételére is. Ha felrepül,
nem a rossz minősége miatt nem talál vissza
a dúcába, hanem azért, mert attól úgy távolodott el, hogy előtte nem volt elég ideje a
helyi környezetről tájékozódni. Ha ilyenkor
vissza is keveredik másod-harmadnapra, általában a sok repüléstől és koplalástól an�nyira leromlik, hogy csak igen hosszú idő
után nyerheti vissza korábbi állapotát. Legtöbbször az ilyennek lefejezés a vége, hisz
a dúcba visszacsavargott fiatal állat állandó
betegségforrássá válhat.
A fiatalok szoktatásával sohase kísérletezzünk, hanem igyekezzünk megfelelő
módszerek alkalmazásával azok elvesztését
elkerülni.
A második kérdésre azt válaszolhatjuk,
hogy az idegenből, megfelelő korban hozzánk került fiatalok többsége - ha rendelkezik a szükséges adottságokkal - képes jól
szerepelni a versenyeken. Nyugat-Németországban, de másutt is találkozhatunk olyan
versenyzőkkel, akik nem foglalkoznak a
galambok szakszerű tenyésztésével. A fiatal
galambokat mindig megvásárolják. Ennek
ellenére igen jó eredményeket érnek el.
Vannak, akik határozottan kiállnak amellett, hogy az idegenből hozzánk került fiatalnak - sőt az idegenben kelt öreg galambok
hazai ivadékainak is - hátrányai vannak a versenyeken, saját nevelésű fiataljainkkal szemben. Azt állítják, hogy a fiatalt már a tojásban
érik azok az elektromágneses erővonalak,
melyek után majd versenyző korában tájékozódni fog. Én inkább azon a véleményen vagyok, hogy egy fiatal galamb sikeres, illetve
sikertelen versenypályafutását más tényezők
döntik el. Ennek okait a tenyésztésben (az
idegenből származó galambokat legtöbbször
keresztezik a hazaiakkal, s mint tudjuk, ennek eredménye kiszámíthatatlan), illetve a
tartáskörülmények különbözőségében (takarmányozás, elhelyezés, higiéniai szint, egészségvédelem stb.) kell keresnünk.
Szaklap Archív 1986-87
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Történetek Kaposvárról - FÉNYES

A bajnok galamb és családjának története - 1. rész
Kaposvár, 1962. A város és környéke a több
évtizede pezsgő galambászélet központja. A
postagalambsport azonban gyerekcipőben
jár. Nem csak itt, hanem az egész Délnyugat
kerületben. De valami történni fog, mindenki
érzi. Olyan valaki érkezett közéjük, aki meghatározó személy lesz a következő években.
Anker Alfonz galambász pályafutásának
legnagyobb sikerei előtt áll. Hányatott sorsa,
addig nem engedte, hogy hobbijának komolyan hódoljon. Most eljött az idő, hogy megmutassa bírálóinak, nem a levegőbe beszél!
Az indulás nem zökkenőmentes. Kaposvárra érkezésekor a galambok elhelyezése nem
megoldott, segítségre van szüksége. Mindössze egyetlen helyi tenyésztő van, akit valamelyest ismer. 1959-ben a kaposvári Tóth
József már vásárolt tőle galambot. A kezdeti
nehézségeken Tóth sporttárs segíti át, más
lehetőség nem lévén, az ő lakása előtt, az
utcán lesz elhelyezve az a bizonyos mobil
dúc, a „cirkuszkocsi”. Majd a szintén ebben az időben Kaposvárra költöző Katona
Györggyel kialakult barátság eredményeként egy évig közös dúcot tartanak fenn. A
tenyészállományt Katona sporttárs kezeli,
a versenyzés Anker-Kottek-Katona néven,
Anker versenydúcában az Április 4 közben
történik. 1964-ben és az azt követő években
olyan galambok születnek a kaposvári dúcban, melyek sikert-sikerre halmoznak.
A galambimport jelentősége
Anker szerint a magyar postagalamb állományok értékesek, de az általános színvonal
emeléséhez szükséges, hogy a legmodernebb
típust képviselő, jól áttenyésztett külföldi törzsekből minél több kerüljön be a hazai állományok vérkeringésébe. A fejlődés érdekében
ez nagyon fontos. Azok, akiknek alkalmuk
van külföldről galambot hozni, elsősorban a
következő tenyésztőktől igyekezzenek szerezni: Marcel Desmet, gebr. Janssen, Heinz
Fulgoni, G. és V. Fabry, Maurice Delbar.
Ha bekerül Magyarországra ezektől – vagy
hasonló kaliberű tenyésztőktől – egy-két pár
galamb, akkor annak csak akkor láthatjuk
hasznát, ha tervszerű tenyésztői munkával ki
is használjuk. Nem szabad összevissza párosítva tenyésztgetni velük, mert akkor a drága
vér szinte nyomtalanul eltűnik ahelyett, hogy
2-300 magyar állományt nemesítene. Az eredeti tenyészpárt hosszú évekig egymással
kellene párban tartani, hogy minél több utódot neveljen. A közvetlen utódokat nem röptetni, feleslegesen nem tenni ki az elveszés
veszélyének. Az ilyen messziről behozott
galambok fiai rendkívül könnyen vesznek,
hiába jók egyébként. Az utódok közül néhányat testvérpárosításban lenne célszerű párosítani, melyek rokontenyésztett, versenyzésre nem igazán alkalmas, de tenyésztésben
kiváló utódsorozatokat nyújtó galambokat
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hoznak az esetek többségében. A többi közvetlen utódot – velük megközelítően
azonos értékű galambokkal
– keresztezni. Ezekből a párosításokból kitűnő versenygalambokat várhatunk. A
keresztezettek legjobbjait a
törzshöz visszapárosítani, ily
módon cseppvér frissítéssel
bővíteni a tiszta törzset olyan
galambokkal, melyek 75%os arányban viselik törzsük
vérét. Ezek versenyzésre és
tenyésztésre is jók.
Ezen a módon tervszerűen
és tenyésztésileg célszerűen
elszaporíthatók a nagy értékű
törzsek és ez bőven elegendő
galambot szolgáltat ahhoz,
hogy közel azonos értékű
galambok százaival lehessen ellátni más tenyésztők
állományát, akik így valóban
profitálhatnak majd egy-egy
ilyen galambnak az állományukba vitelével.
Ezekben az időkben – véleménye szerint – ilyen tervszerűség mellett tenyésztettek: Ujházy Péter, Budapest (Fabry), Király
László, Budapest (Fabry), Tóth László, Budapest (Gossens), dr. Teremi Gábor, Pécs
(Fabry és Delbar), Erdélyi Bertalan, Szerencs (Symons), Katona György, Kaposvár
(Symons, Fabry, Delbar) és Simon Kálmán,
Kaposvár (Symons).
Ezektől a tenyésztőktől valóban érdemes
volt galambot szerezni!
„Sosem hiszem, hogy az én állományom
már elég jó!”
Ebben az időben főként Symons, Bricoux,
Wiemels galambjai voltak. „Folyton figyelem
versenyzőtársaimat s más hazai és külföldi
tenyésztők eredményeit, hogy amint valami
különlegeset észlelek, lecsaphassak olyan
gyöngyszemekre, amelyekkel tovább növelhetem állományom képességét.” – mondta.
Az 1960-as évek elején még kevés galamb
érkezett Magyarországra neves nyugati tenyésztőktől. Delbar és Fabry, sikerei csúcsán
volt. A pécsi dr. Teremi Gábor azon szerencsések közé tartozott, akinek lehetősége nyílt
e két világhírességtől 4-4 galambot szerezni.
Világhíres tenyésztők, világhíres galambjainak egészen közeli utódait. Anker 1963 telén
meglátogatta, hogy megnézze a Delbar és
Fabry galambokat. Vonattal utazott le Pécsre.
„Mikor visszaérkezett, azt mondta Tóth Józsi
bácsinak: Jóska! Tereminél vannak Magyarország legjobb galambjai!” (Berkes László,
2010)

Fényes 1965-ben
Az importokról készített 1963-as jegyzetei:
Delbarok
Belg. 60-4164136 kh. „Rendkívül energikus, Középtestű, pehelysúlyú, sárgásbarna
szem, kis pupillával.”
Belg. 60-4164137 kkh. „Kistestű, pehelysúlyú, remek piros-sárga, szemcsés szem, kis
pupillával.”
Belg. 60-4164124 skt. „Sötétkovácsoltcirmos, pehelykönnyű, gyorstípusú, gazdag
szem, jó tollazat.”
Belg. 60-4164129 kcst. „Kicsi, wringer.
Ragyogó szem!!! Barnás, foltos, igen szemcsés, egészen kis pupillával. Keskeny homlok,
feje tipikus Delbar.”
Fabryk:
Belg. 59-1005185 kkh. ARGENTÉ „Csodás izomzat!!! Barnás szem. Antwerpeni típus. Apja Bleu Atomic, Argenté fia. Anyja egy
kékovácsolt tenyésztojó.”
Belg. 59-1005189 skt. Bronzé „Középtestű, pehelysúlyú, rövid csőrű. Szeme igen
durván szemcsézett üvegszem, kis pupillával.
Izomzata kiváló!”
Belg. 59-1005190 skh. BRONZÉ „Kicsi,
igen áramvonalas, pehelysúlyú test. Igen
gazdag, barnás, durvaszemcsés szem, kis pupillával. Hosszúcsőrű, nem Hansenes típus.”
A két Bronzé fészektestvér, a Bronzé-16 x
Fille d’ Armand párosításból.
Belg. 59-1005149 kt. Criquet „Apja
Criquet (Mosquito testvére) a Gendarm x La
Souris pártól. Anyja Bleu Reproductie.”
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Fényes 1970-ben
A Delbarok származásáról röviden: a 136 kh. és a 137 kkh. fészektestvérek voltak. Delbar híres 806-osának – Belgium 1964. év legjobb
hosszútávú galambjának – közvetlen gyerekei. A 124 skt. a világhíres
Ballon unokája, a 129 kcst. a Ballon húgának a lánya.

tojást és fiatalt láttam és a versenydúcban is sok pár ült. A fészekre
hajtó párok sem voltak kevesen. A madarak egészségesek ugyan, de
látszik rajtuk valami elcsigázottság-féle. A dúc nem a legmegfelelőbb.
Földről etet, az etetőt nem helyesli. Azt mondja, hogy Fabry és Delbar
sem etetőből etet. (Van benne valami!). A tenyészdúcban nem láttam
azokat a kiegészítőket (pl. sóder) amiket állította, hogy ad. A fiatalok
a versenydúcban nevelődnek.”
A rendelkezésemre álló adatok alapján Anker összesen 10 Delbart,
7 Fabryt, Katona György 4 Delbart (később Anker az övéiből kettőt
neki ajándékozott), 5 Fabryt hozott a pécsi dúcból. Az Anker-KottekKatona dúcban a Teremitől beszerzett galambok két új vonalat alapítottak. A Fabry az 5-ös, a Delbar a 6-os számot kapta.
A Teremi-féle Fabryk mellé a budapesti Király Lászlótól is hozott
Fabry galambokat, mellyel az volt a célja, hogy idegen vér nélkül
tudja az előbbieket frissíteni. A két helyről beszerzett azonos vér miatt
a vonalat két részre – 5/A (Teremi) és 5/B (Király) – bontotta. „An�nyira nem imádom Fabryt, hogy Tőle magától hozzak galambot. Megfelel az is, amit ennél a két tenyésztőnél találok.” – mondta. Később
Ujházy Pétertől is érkezett néhány, de ezek szerepe nem volt jelentős.
Maurice Delbartól viszont vásárolt 1965-ben kettőt (Draaierke kt. és
771 kh.). „Nem volt olcsó mulatság, de úgy vélem megérte.” (Anker)
Tenyésztési elképzelés és gyakorlat
Nem kívánok túlságosan belemerülni, hiszen a Repülő keresztrejtvényt sokan olvasták, ott részletesen kifejtette, mit, hogyan, miért csinált abban az időben. Egy meghatározó és ideillő gondolatot emelek
csak ki: „A magam gyakorlatra épített felfogása, hogy először stabil,
rögzített örökletes alappal rendelkező vonalakat kell kialakítani, majd
azután ezek keresztezési tesztjeit elvégezni különböző partnerekkel.”
Állományát ennek megfelelően alakította és 10 vonalra osztotta.
(Lásd táblázat.)

Az Anker-Katona duó még ebben az évben mindkét törzsből több
ciklusban vásárolt és cserélt Teremivel.
A következő év tavaszán a dúc- és tenyésztőtárs Katona György is
leutazott Pécsre. Részlet naplójából: „1964. március 8. vasárnap. Dr.
Teremi sporttársnál tett látogatás. Sok-sok galamb, egyik jobb, mint a
másik. Tele vitalitással minden madár, de a mi dúcunkban jobban néznének ki. Példa erre az a 10 db, ami itt van. Napok alatt megváltoztak.
Kifényesedtek, kikerekedtek, megdagadtak (nem elhízásra gondolok).
Tervszerűtlen a versenyzése és a teleltetése is. A tenyészdúcban sok
Anker Alfonz tenyésztési naplója alapján (1967. októberi állapot)
2. sz
Symons
Hímek

SÁTÁN
STABIL
SMIRGLI
SZÖRNYŰ
SABLON
SLÉZINGER

Tojók

Nele
Sallang
Szerény
Sujtás
Stöpszli
Szódás
Szerencsétlen
Selymes
Sebes

Vérvonalba
illeszthető
F1-ek

Hullám
Virág
FICKÓ
FÁRAÓ
FARMER
Furfing
FURKÓ
FOXI
ARSZLÁN
FOKOS

3. sz.
Wiemels

4. sz.
Schlégel

5/a sz.
Fabry

5/b sz.
Fabry

LABANC
LUCIFAR
LURKÓ
LUTRI

LÁMA
LANTOS
LOMHA
LEMIL

DELLON
DETEKTÍV
DÁRIUS
DRÁKÓ

Zsizsik

Lotti
Líra
Liliom
Lizbet
Labda
Lila

Lulu
Lili

Draaierke
Darmol
Dutra
Dundi

HAJRÁ

FLEGMA
Fényes
Fénylő
Firma
Fister
FÁRAÓ
FARMER
Furfing
FURKÓ
FINÁNC
Fitos

Fruzsina
Frajla
Fáni

FLEGMA
Fényes
Fénylő
Firma
Fister
Fitos
Flepni
Furcsa

WADU

Virág
VODKA
Fruzsina
Frajla
Fáni
Vacogó

6. sz.
Delbar

7. sz.
Bricoux
BRITÁN
BRANCO

8.sz.
Janssen
JAN

9. sz.
Desmet
MARCEL

Milleken
Marieke

(A hímeket mindig nagy-, a tojókat kisbetűvel írta.)
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letett. Ekkor még nem lehetett tudni, hogy FÉNYES valóban fényes
jövő előtt áll, de szüleinek párosítása ígéretesnek tűnt.
Az apa 4356-63-20 kkh. DELLON (6-os vonal). Fészektestvér párosításból született. Nagyszülők a Teremi-féle eredeti Delbarokból a
136 kh. és a 124 skt.
Az anya 3321-63-302 skt. LILIOM (5/A vonal). Liliom apja L113-61-105 skh. (Bronzé x Criquet), anyja L1-13-61-122 skt. (Bronzé
x Criquet és Argenté x Bronzé).
Mindkettő alapos rokontenyésztettsége mellett érdekesség még,
hogy felmenőik között a Delbar vonal esetében a harmadik, a Fabry
esetében még távolabbi ősi sorban vannak olyan galambok, melyek
versenyeztek is. Igaz, azok mind nagyon jók voltak.
FÉNYES születésekor indult a „Fiatalok 400 km-re” program.
Ahogy dúctársai, ő is megrepülte az előírt távolságot. Akkoriban sokan kételkedtek az intenzív fiatalröptetés ésszerűségében. A galambok
azonban igazolták, hogy szervezetüket nem tette tönkre az erőpróba,
később is jól teljesítettek. FÉNYES négy éves koráig minden évben
repült kerületi díjat (1x1., 3x2.), kétévesen 1966-ban Ceska Lipa versenyen 9062 galambból országos 2. helyezett.
„Egy csomó egészen feltűnő díjat repült, külön szólózásokra volt
képes. Meggyőződésem a galambbal kapcsolatban, hogy mindent a
különleges intelligenciájával oldott meg és nem a küzdeni tudása vagy
a testi felépítésében rejlő ereje jutatta sikereihez.” (Anker, 1971)

Győztünk!
Két vonal nem szerepel. Az 1-es a régi Kottek-Anker, mely Horváth János galambjaira épült, a 10-es pedig a majdan létrehozandó
„A” vagyis Anker vonal számára volt fenntartva. 1967-ben az 1-es
már nem, a 10-es még nem létezett.
A különböző párosításokkal megvalósítani kívánt céljai:
- kombinatív készség vizsgálata, bevált kombinációk ismétlése
- gyorsaság, küzdenitudás fokozása
- „A” (Anker) vonal kialakítása
- tiszta vonalak fenntartása
- rokontenyésztés
„Egy ennivalóan intelligens észkombájn.”
A Delbar és Fabry galambok remek keresztező partnernek bizonyultak. „A két törzs akkor adta a legjobb eredményt, ha a Delbar
az apai, a Fabry az anyai oldal volt. Érdekes, de fordítva nem működött!” (Tóth József, 2010)
Mindkét vonal jellemzője az intelligens, nyugodt természet, remek
testfelépítés, selymes tollazat. Könnyűtestű, ún. pehelyszállók voltak.
Az 5/A vonal hímjeinél negatívumként jegyezte föl a nem eléggé laza
izomzatot, továbbá ez a vonal tisztavérben nem sokat volt röptetve
így képességeikről pontos adat nem volt. „Kérdés mekkora a távolsági állóképességük, rossz időt állásuk?” (Anker). A hiányosságokat
a 6-os számú vonal hosszútávú specializáltsága, energikus küzdeni
tudása volt hivatott kompenzálni. A 6-os vonal a rövidebb távokon
gyengén teljesített, ezen az 5/A dinamizmusa segített.
Egy ilyen párosítás eredménye az 5020-64-364 sötétkovácsolt tojó,
mely Anker Alfonz egyik büszkesége lett. 1964. március 18-án szü-
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1965. Délnyugat kerület Záhony I-VI. versenyek V. champion
1965. K-01 egyesület Záhony I-VI. versenyek III. champion
1965. Délnyugat kerület középtávú bajnokság V. champion
1965. Magyarország középtávú bajnoksága XXIII. champion
1965. prágai spartakiád magyar csapat tagja
1966. Délnyugat kerület általános I. champion
1966. Délnyugat kerület olimpiai kategória I. helyezett tojó
1967. Délnyugat kerület standard kategória I. helyezett tojó
1967. Bécs, magyar csapat tagja sportkategória
1969. Délnyugat kerület standard kategória II. helyezett tojó
Elsősorban középtávú adottságokkal rendelkező versenygalamb
volt. 1966-ban – általános bajnoki győzelme idején – hat 536 km-es
Ceska Lipa volt a program. Ez megfelelt neki. Következő évben a
800 km-es Magdeburgból viszont egy hét múlva jött meg. ”Boldog
voltam, hogy egyáltalán hazakerült!” (Anker)
Igaz, hogy a mainál időnként jelentősen kevesebb galamb indult
egy-egy versenyen, de a sikert akkoriban sem adták ingyen. A viszonyok mások, a szállítási körülmények mai szemmel nézve kezdetlegesek voltak. A záhonyi versenyek egyáltalán nem voltak könnyű
futamok. Az esetek 50-60%-ában kemény, ellenszeles utak, melyhez
többször esős, rossz idő vagy éppen fülledt meleg társult. Azok a galambok melyek innen sikeresek voltak, elismerést érdemelnek. „Nem
egyszer fordult elő, hogy azonos napon, külföldi, hosszabbtávú utakról
a verseny már rég befejeződött, amikor a záhonyi versenygalambok
eleje éppen jött!” (Anker, 1971) Innen átfordítva őket északnyugati
irányba – akár szezon közben is -, szintén jó eredményeket értek el.
Ferenczi Igor
K-01 Kaposvár
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A néhai Tóth László - Országos Szakelőadó

Akiről még nem írtam, akit talán el is felejtettek nem más, mint a B-14 PGS egyesület
néhai elnöke, volt Országos Szakelőadó. Egy
szolid, halk szavú nagy tudású galambász az
akkori Majakovszkij utcában, jelenlegi nevén
Király utca.

Távozott örökre. 1981 vagy 1982-ben egy
zimankós februári napon, ahol néhány barátja vett tőle búcsút az Új Köztemetőben.
A mindenki Laci bácsija, akkoriban a B-14
PGS Egyesület elnöke és nem utolsó sorban
az Országos Szövetség Szakelőadója.
Idézet Laci bácsitól: „Az akkori szövetségi
vezetőnek elég volt, hogy csupán a kalapja legyen a fogason, már az tiszteletet váltott ki.”
A tiszteletet kiérdemelték. Nem háborúztak, szaktekintélyek voltak, az akkori
harmincasok, negyvenesek elfogadták, mit
mondanak a hatvanasok, illetve a hetvenesek. Kiérdemelték a tiszteletet. Igaz ma már
nem sokan emlékeznek rá, nem fűződnek a
nevéhez versenyek, talán a volt egyesületének tagjai is megfeledkeztek róla.
Egy kis visszatekintés: A mindenki Laci
bácsiját nem csupán országon belüli versenyzők, de határainkon túl is kedvelték, mint
szaktekintélyre néztek fel rá.
Bevezetőm után az ő korabeli eredményei
a teljesség igénye nélkül:
1,/ B-2-5-1954-57 kk. Tojó
1958-ban kerületi champion első
1959-ben kerületi champion negyedik
1959-ig 3.425 díjkm. tulajdonosa
B-02 egyesület, B01 Kerület
2,/ B-2-5-1954-54 kk. Tojó
1956-ban kerületi champion harmadik
1959-ig. 3.498 díjkm. tulajdonosa
Forrás: PGS 1960. áprilisi újság
Goessens úrral történő ismeretségük
Szoros kapcsolatot ápolt Georges Goessens
világhírű postagalamb tenyésztővel.
Mind Goessens úr, mint Tóth László a galambtenyészeten túl díszmadártenyésztéssel is
foglalkoztak. Egy európai díszmadár kiállításon ismerkedtek össze, melyet szoros barátság
követett. Így kerültek közvetlenül Goessens
madarak Magyarországra, elsőként Tóth Lászlóhoz bárki is az ellenkezőjét állítja.
A látogatások
Mint zöldfülűt, Laci bácsi egy olyan kiemelkedő galambász társaságba vitt be,
akikről ma már csupán emlékeink vannak.
Rövid időn belül maguk közé fogadtak, - a
B-14 PGS egyesületbe már új tagként üdvözöltek.
Kik voltak a korábbi, majdani B-14
PGS egyesület akkori tagjai a teljesség igénye nélkül
Elnök: Tóth László
Tagok: Antal Andor, Brehel László,
Bíró József, Dákai Péter, Dénes János,
Czigány Ferenc, Horsi Tibor, Jakab Károly, Jónás István, Kálazi László, Lekner
Gyula, Mártonföldi Gyula, Molnár István, Pálmai Gábor, Rákosfalvi István,
Riez Károly, Slezák Attila, Szalai Sándor, Teizenhoffer József, Tihanyi János,
Ujházy Péter, Dr. Zalka Károly. stb.
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Visszautalva
Mint zöldfülűt meghívott Laci bácsi egy
külön baráti társaságba is, akik akkoriban
kéthetenként a Keleti Pályaudvar Éttermében egy szerény vacsora mellett mesélték
el élményeiket, tapasztalataikat. Őszintén
megosztották egymással véleményüket / kudarcaikat. Ezektől a nagy tekintélyű, őszinte
galambászoktól az Ő szaktudásokból sokat
lehetett meríteni.
Kik is voltak ezek az országos hírű galambászok?
Bíró József, Brehel László a „KÉKCSODA” gk. vezetője (Dordin tenyésztő), Kottek
Károly - Anker Alfonz barátja, versenyzőtársa -, Tóth László.
Laci Bácsi tenyésztési módszere
A Fábry madarakat Laci Bácsi keresztezte
a Goessens madarakkal, de Dobos Istvántól
is szerzett be a „Bronze Fábrykból” (melyek
eredetileg Dr. Zalka Károlytól származtak)
vérfrissítésre. A tesztelt, eredményes utódokat visszavitte az eredeti Goessens törzsre.
Így egy all round törzset alakított ki magának.
Minden évben 16 db fiatalt nevelt, ezekből 4
db-ot választott ki (vesztesége éves viszonylatban 3-4 db madár volt) a többit barátai között szétosztotta.
Nem szabad azonban megfeledkezni egy kiváló Fábry származású tojóról sem, melynek
tulajdonosát Kálazi Lászlóban vélte Laci bácsi felfedni. Ez a Fábry származású 530 gyűrűszámú madár azonban Fodor József (Kispest, Villanytelep) nevű galambásztól ült be
fiatalon a Tóth dúcba, melynek tenyészértéke
szinte felülmúlhatatlannak tűnt a későbbi
évek folyamán. Ezen gyűrűszámú madárnak
később boldog tulajdonosa lehettem.
Az ankeri elismerés
„Egy olyan kerületben mint a Budapest I.
a tíz legjobb verseny galambból hatodik, nem
kis szó. Tóth László sporttársunk évről évre
feljebb tornássza magát a díjlistákon. Állománya szintén egyazon vérből kitenyésztett
egységes anyag, versenyzési technikája ki-

magasló, persze mindig jobbak és jobbak az
eredmények is.” „Róla mindig azt hallani,
nem, hosszútávúak a galambjai.”
„Nos Berlinből 1181 galamb közül 4-ik,
Rostokból 621 közül harmadik, a pontversenyben pedig szintén harmadik a kiváló
Borsos és Kajári után.”
Forrás: Anker Alfonz könyve: 1960. augusztus havi újság cikk.
Megjegyzés
Tóth László már évtizedekkel azelőtt rokontenyésztést folytatott, melyre fentebb már
utaltam. A díszmadár tenyészetben alkalmazott tenyésztési tudását finomította postagalambjai között is. De Goessens úr is rokontenyésztést folytatott, melynek eredményeit
folyamatosan értékelték.
Tóth László versenyzési technikája
A korabeli időkben hétmérföldes léptekkel
túllépte kortársait versenyzési technikájával,
ezt bátran állíthatom. Versenyzési technikáját
a teljesség igénye nélkül vázolom.
1. A tükör rendszer alkalmazását használta
versenymadarainál, a hímeknél.
2. Már abban az időszakban elektromos
légteret alakított ki a dúcában (gyengeáramú
módszerrel). (Az elektromos légtér kialakításának szemtanúja voltam.)
3. Tojásokat átfúrva, rovarokat helyezett el
a tojásokban és tíznapos tojásról versenyeztette a tojókat.
Zárszó
Ritkán találkoztam ilyen kiváló, őszinte,
nagy tudású személlyel. Még sok esetben ma
is igazak azon állítások, melyek a néhai Tóth
Lászlótól hangzottak el anno. Legyenek azok
versenyzési, tenyésztési felvetések. A galambok egészségügyben felvetett problémáira,
azok megelőzésére. Ma is sokan alkalmazhatnák eredményesen módszereit.
Nagy kár, hogy elment, de remélhetőleg
néhányunk emlékeiben még talán él.
Szerkesztette:
Szabó Ferenc – picollodúc –

2015. július

A siker titka a tökéletes egészség és az erőnlét

A kora tavaszi tréningek, a hűvös
és szeszélyes időjárás, az egyévesek
stressz igénybevétele a versenygalambok esetenkénti jelentősebb veszteségét
okozzák. Ennek nagy része elkerülhető
lehet a versenyidény további részében
az ayurvedikus készítmények alkalmazásával.
A tréningektől kezdve célszerű szakaszosan alkalmazni a már jól ismert
Stresroak-ot, amely ásványi mikroelemeket és gyógynövényeket tartalmazó immunerősítő és stressz elleni szer.
A Stresroak-ot verseny előtt 2-3 napon
át célszerű adagolni, ugyanakkor a 19
gyógynövényt tartalmazó Superliv
(anyagcsere szabályozó és méregtelenítő hatású) alkalmazása folyamatos lehet.
A verseny napján és utána 2-3 napig a
Diaroak készítményt ajánljuk, amely
emésztést helyreállító és hasmenést
megelőző hatású.

A három készítményt a sporttársak
széles köre évek óta eredményesen alkalmazza az egész versenyidényben,
amelyeket ivóvízbe vagy takarmányra
szórva adagolhatunk.
Mindez a fiataloknál erősebb csontozatot, finomabb tollazatot, a belső szervek jobb kifejlődését eredményezi, stabilizálja az immun- és idegrendszert is,
és a versenygalambok gyorsabban regenerálódnak.
A légzésjavító Respzz kiváló eredményeket hozott a Kustyán-Ayurveda dúcban 2014-ben, így hosszabb és nehezebb
versenyek előtt 5-6 napos alkalmazása
tovább javíthatja galambjaink teljesítményét.
Mint tudjuk, nagy előnye az
ayurvedikus készítményeknek, hogy
több ezer éves tapasztalatokon alapulnak, a humán - és állatgyógyászatban
széles körben alkalmazzák - minden

Olvasói levél

Vajon csaló van közöttünk?
Tisztelt Sporttársak!

Az eset amit megírok, 2015.
06. 01-én 9-10 óra között történt meg velem fővárosunkban, a
Szent István kórház udvarán.
Orvosi vizsgálatra vártam, de
mivel hamarabb érkeztem, leültem a korház belső udvarán egy
padra és nézelődtem. Egy csinos,
170 cm magas, őszes férfira lettem figyelmes, aki a telefonba
hangosan mondja, hogy „itt és itt
vagyok, kerékbilincset tettek az
autóra, de nincs nála elég pénz.”
Siessenek érte, mert 2 óra után
elviszik az autót, de nem tudnak
jönni csak délután a barátok.
Utána leült mellém és mondta,
hogy galambokat hozott versenyre és bosszantó ami most történt,
de csak 21 ezer forint van nála és
az kevés a rendőröknek. (Később
már ezen is elgondolkodtam.) Aztán elkezdtünk a galambászatról,
barátokról beszélni. Elég sok
olyan dologról, nevekről, amit
csak az tudhat, aki benne van eb-
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ben a sportban. Be is mutatkozott;
X Gábor, Székesfehérvárról. Sajnos a vezetéknevét nem értettem,
de lehet, csak mondott valamit.
Felhívtam a figyelmét, miért
nem megy haza busszal, itt van
a Népligeti buszvég és sűrűn járnak arra. Bele is ment, de 3.000.forintot kért a jegyárra, a címet is
elkérte, ígérte másnap postázza.
Tulajdonképpen nem is a pénz
most már a lényeg, hanem az erkölcs. Azért mertem adni, mivel
a galambász ember nálam eddig
szavahihető, becsületes volt, de
ez a viselkedés rombolja a sporttársak erkölcsét az országban.
Lehet, áldozat vagyok, vagy
hiszékeny balek? Ez az ember
újra, újból mással szemben is
visszaélhet a sporttársak és más
emberek bizalmával.
Tanulságos eset számomra, érdemes odafigyelni mi is történik,
történhet mások nevében, körülöttünk.
Vollein Tiborné Mara,
Kocs C-11-es körzet

más kezeléssel együtt, káros mellékhatás nélkül.
A siker eléréséhez - a jó galamb és
hozzáértés mellett - az egészséges, toxinmentes eleségnek és tiszta, fertőzésmentes ivóvíznek is fontos szerepe van. Az
ilyen problémák megelőzésében és kezelésében nyújthat segítséget a haszonállat tartók által évek óta eredményesen
használt Salcocheck Pro (szalmonella
és e-coli esetén), valamint a Toxiroak és
Vilocym-Z. Kérdéseikkel bizalommal
fordulhatnak Kustyán Tamáshoz (mobil:
06-30/494-0068), vagy a Garuda Trade
Kft.-nél Horváth Hajnalkához (tel.: 0630/506-3474; 06-1/331-2316).
Minden sporttársnak sok sikert kívánunk 2015-re is!
Riesz István Dr.(Ayu.) Hon.
www.garuda.hu
www.ayurveda.hu

Katowice emlékverseny
A verseny időpontja: 2015. július 25. szombat.

Részvételi feltételek:
1. A versenyen részt vehet minden olyan postagalambász, aki tagja
a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek, és nincs eltiltva a versenyzéstől, nem folyik ellene fegyelmi eljárás, érvényes versenyengedélye
van saját maga és galambjai részére.
2. A galambok gyűjtése a Szövetség által kijelölt gyűjtőhelyeken
történik.
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a
versenyzők gondoskodnak.
3. Szállítás - a Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezésében.
4. Egyéni és csapat eredményeket hirdetünk, (az összes küldött galamb közül egy nevezett és 2 befutó alapján 2 zónában: I. zóna 300
km-ig, II. zóna 300 km felett) a lista 20%-os.
5. Nevezési díj: 400.- Ft/db. Fizetés a bepakolásnál!
Szállítás a sportszövetség szervezésében.
Központi gyűjtőhelyek, időpontok
A gyűjtőhelyeken az elektromos rendszerek begyűjtő egységeiről a
versenyzők gondoskodnak.
2015. július 23. (csütörtök)
Tiszafüred, Szőlősi út 14.			
07.00 – 09.00
Miskolc, PEMO Center			
08.00 – 10.00
Nyíregyháza, Honvéd u. 7.			
10.00 – 11.00
Debrecen, Nagy Mihály kert 31.		
12.00 – 13.00
Hatvan, Hajdú u. (újhatvani piactér)		
14.00 – 15.00
Szeged, Szeged-Tápé Dráva u.17.		
11.00 – 12.00
Kecskemét-Hetényegyháza Úrihegy 144.
13.00 – 14.00
Budapest, SYMA csarnok belső parkoló
12.00 – 15.00
Esztergom, Pöltenberg Ernő út 80.		
15.00 – 16.00
Tatabánya, Galambfalu			
16.00 – 17.00
Győrszentiván Művelődési ház, Déryné út 50. 18.00 – 20.00
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Vakcinázási útmutató

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 2015-ös Versenyszabályzatának
részlete:

4. paragrafus, 5. pont:
A versenyeken indított galambok
egészségesek, láthatólag tünetmentesek
legyenek, az előírt állategészségügyi
előírásoknak megfeleljenek. Csak a
hatályos állategészségügyi rendeletek
szerinti védőoltással ellátott galambok
vehetnek részt versenyen, melyek orvosi igazolását április 15-ig, a fiatal galambok oltási igazolását augusztus 15-ig
a Sportszövetségi Versenybizottságnak
le kell adni. Az előírt időpontig minden
tartott galamb védőoltását el kell végezni vagy végeztetni.
A galambok vakcinázási rendje 2003.
január 1-től a következő, amely azóta is
hatályban van:
A Magyar Postagalamb Sportszövetség tagjainak minden belföldi és külföldi
röpversenyre és kiállításra, valamint az
FCI rendezvényeire nevezett postagalambot - az állományainak védelme érdekében - kötelező paramyxo-vírus fertőzés ellen beoltani!
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A vakcinának:
• Magyarországon törzskönyvezett,
• célállatként a galambot megjelölő,
• 12 hónapos védettséget adó,
• inaktivált PMV-1 vírustörzset tartalmazó vakcinának kell lennie!
Ezt a röpversenyekre és kiállításokra
való nevezés alkalmával hitelt érdemlően igazolni kell!
A vakcinázás időpontja nem eshet a
verseny vagy a kiállítás időpontjához képest 1 évnél régebbi, ill. 14 napon belüli
időpontra.

E feltételeknek a következő vakcinák felelnek meg 2015-06-21-én:
1. Columba vakcina, TK. engedélyes: Pharmagal Bio S. R. O., törzskönyvi szám: 2232/1/07 MgSzH ÁTI (30
adag), 2232/2/07 MgSzH ÁTI (50 adag),
2232/3/07 MgSzH ÁTI (100 adag).
2. Nobilis Paramyxo P201 vakcina,
TK. engedélyes: Intervet International
B.V., törzskönyvi szám: 2095/1/06
ÁOGYTI (20 ml),2095/2/06 ÁOGYTI
(50 ml),2095/3/06 ÁOGYTI (250 ml).

3. Colombovac PMV vakcina, TK.
engedélyes: Zoetis Hungary Kft. törzskönyvi szám: 2283/1/07 MgSzH ÁTI
(50 adag), 2283/2/07 MgSzH ÁTI (100
adag).
Részletes információk:
h t t p s : / / w w w. n e b i h . g o v. h u /
szakteruletek/szakteruletek/
allatgyogyaszati_igazgatosag/
kozerdeku/torzskonyvezes/
forgalmazhato/nemzeti
Miért is született ez az írás?
A magyar postagalambászok egynegyede a versenyszabályzatnak nem
megfelelő vakcinát használ!
Kérdéseiket és tapasztalataikat az ismét megújult www.galambpatika.hu oldalon várja:
dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa, galambász,
a Postagalamb Sportszövetség Állategészségügyi Bizottságának elnöke
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Kerekes János: Anker Alfonz munkássága

ÚJ könyv!

ÚJ könyv!

Megjelent Kerekes János gyűjtése alapján Anker
Alfonz munkássága a Szaklapban megjelent cikkei, tanulmányai.
Minden ami a
Kerekes János
postagalamb ok
ról
megjelent
Anker Alfonz
egy kötetben.
Megvásárolható a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Megjelent Jan Aarden könyve magyar nyelven.
Sjra Hendriks és Machiel Buijk könyve 1992ben látott napvilágot holland
nyelven.
Most elérhető a
magyarok számára is.
Megvásárolható
a Magyar Postagalamb Sportszövetségben.

Ára: 2500.munkássága
tanulmányai és cikkei
tükrében
Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu
Tel: 05-1/3424-522

Ára: 5000.-

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu
Tel: 05-1/3424-522

BÉLYEGÚJDONSÁGOK A 34. POSTAGALAMB OLIMPIA ALKALMÁBÓL
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk és kétcímletű sorozat kibocsátásával köszönti a 34. Postagalamb Olimpiát. A bélyegblokk egyik címletén egy magyar tenyésztésű, korábbi olimpiai bajnok postagalamb, Jr Villám látható, a másik bélyegképen pedig a röptetés egy pillanata
került megörökítésre. Ára 900 Ft. A sorozat címletein szintén magyar tenyésztésű, korábbi olimpiai bajnok postagalambok, valamint Budapest egy-egy nevezetessége látható. A 115 Ft névértékű bélyegképen First Lady és a Hősök tere, a 145 Ft-os címleten pedig Mr Villám
és a Halászbástya részlete látható. A miniatűr műalkotások Székely Kálmán grafikusművész tervei alapján készültek az ANY Biztonsági
Nyomdában. Borítékra ragasztva + 80 Ft

Megvásárolható: a Filapostán (Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16., a Szent István Bazilika mellett), az ország nagyobb postáin,
		
a Posta honlapján (eshop.posta.hu)
		
a Magyar Postagalamb Sportszövetségben, 1076 Budapest, Verseny u. 14, E-mail: info@postagalamb.hu
Ajándékozzon magyar bélyeget! • Bélyegek, speciális szettek • Első napi borítékok, (FDC) • Tematikus csomagok és éves bélyeg összeállítások • Keretezett bélyegek • Bélyeggyűjtési kellékek • Egyéb filatéliai kiadványok széles választéka a Magyar Postától
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Halottaink
Mély fájdalommal
tudatjuk,
hogy Barátunk és
Sporttársunk, az
APC V-09 Postagalamb Sportegyesület egyik
alapító
tagja,
Kovács
László 2015. április
23-án váratlanul

elhunyt.
Galambász pályafutásának évtizedei
alatt mindig példát mutatott tagtársainak. Személyében jó barátot, és mindig
segítőkész galambásztársat veszítettünk
el. Temetésén a kegyelet virágai mellett
galambok felengedésével vettünk tőle
végső búcsút.
APC V-09 Egyesület tagsága
Tóth Antal
1938-2015
Elment egy fantasztikus
galambász. A szombathelyi Tóth Antal
barátunk 78 éves
korában elhunyt.
A Postagalambsportért Érdemérem
Arany fokozatával kitüntetett sokszoros
Bajnok és Mesterversenyző nemcsak a
sportunkban volt művész. Galambszobrocskái vagy a Postagalamb Sportszövetség által adományozott kitüntetések is az
alkotói tudását hirdetik.
Úgy gondolom, hogy a természetes
módszerrel versenyző galambászok legnagyobb alakja volt.
Nyugodjék békében a NAGY MÁGUS!
Idézet egy írásából:
„Bűnbánó szívvel, de Isten akaratából
megnyugodva bevallom: fogott galambokkal (többségük német volt) kezdtem
a galambászatot, így nyilvánvalóan ezek
voltak első tenyészgalambjaim is. A sárvári egyesületben ekkor (1969) Borsos,
Molnár, Újházi és Anker madarakkal
versenyeztek barátaim. Ez az egyesület
igazi baráti társaság volt! Emígyen oktat-

Megrendüléssel
tudatjuk, hogy
Czakó Lajos az
R-02 egyesület
tagja, életének
79. évében elhunyt.
VI évtizedes galambász pályafutása alatt 4 alkalommal nyert
kerületi bajnokságot. Több alkalommal
bírált országos kiállításon. Galambjai
számtalan esetben képviselték a Magyar
színeket nemzetközi kiállításokon.
Temetésén a kegyelet virágaival és galambok felengedésével búcsúztak tőle
sporttársai.
Nyugodjon békében.
R-02 Egyesület tagsága
tak: „Ha eredményt akarsz elérni, vegyél
Ankertól galambokat, ezt a szedett-vedett
társaságot meg ereszd szélnek”. Csakhogy
a következő évben már én nyertem az egyesületi bajnokságot, minden „jó tanács”
ellenére, sőt folyamatosan 1981-ig. Ekkor
költöztünk Szombathelyre.
Érdemes visszatérni 1972 tavaszára,
amikor is a szakmai viták eldöntésére kb.
50 db galamb került a Moszkvics csomagtartójába, és irány Kaposvár. Békyvel mentünk, Anker szívesen fogadott bennünket.
Örült annak, hogy semmi előző ismerete
nincs a madarakról, így minden befolyás
nélkül bírálhat. A Mester valamennyi galambot egyenként tüzetesen megvizsgált.
Berci szó szerint jegyezte szavait egy füzetbe.
Nos, a közvetve Ankertól származó
Symonsok közepes minősítést kaptak, a 3
Rucz és az egyetlen Schaub madár vizsgálatakor csak a vállát vonogatta a Mester,
bizonytalannak ítélve őket.
Hát a szedett-vedett társaság? Azok bizony a jó, kiváló, príma, extra és klasszis
jelzőket kapták. Szegény Berci barátom
egészen elvörösödött ettől! Anker véleménye teljesen egyezett az enyémmel. Igaz,
volt nagy tévedése is, amikor a legjobb
versenyzőmet álmosnak tartotta.”
Nyugodjon békében!
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Lakossági
Hirdetés
Legjobb galambjaimból tenyésztett, 24 db
tenyésztésre - állomány frissítésre alkalmas
galamb eladó. Távtűrő képességük: 100900 km! Őseik: Marcel-Desmet, Aarden,
Callebert, Janssen, Desmet-Matthijs. Cím:
Szepesi Imre, 5900 Orosháza, Szentesi u.
50. Tel: 30/577-4819
***
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