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A lét és a tudat, mint a lehetőségek korlátai

Még mindig és újra a „Mit ad nekünk
a Szövetség?” kérdés felvetésével szeretnének harcos szerepben tetszelegni néhányan, ezúttal pont annak a korosztálynak tagjai - és szándékosan nem
írom, hogy képviselői – amelyiknek, az
élet törvényei szerint – belátható időn
belül át kell vennie ennek a patinás közösségnek megannyi feladatát és hozzá a
szövetségünk vezető tisztségeit.
Gyorsan meg is válaszolom a kérdésüket azért, hogy áttérhessek a mögöttesen
meghúzódó és valódi tárgyalást igénylő
gondolatokra.
LEHETŐSÉGET!
Lehetőséget mindarra, amit úgy szoktunk összefoglalni, hogy a hobbynak
gyakorlására, pedig valójában és elsődlegesen csak az emberi kapcsolatok kialakítására és fenntartására. Ezért igyekeztek módot teremteni az első szervezett
közösséget létrehozó – és nem magától
kialakultat elfogadó – elődeink lassan
másfél évszázada. Hozzá kell tennem,
hogy az elsők között Európában!
Rájöttek ugyanis arra, hogy a baromfi,- dísz- vagy röpgalamb tenyésztésnek
hódolók nem nélkülözhetik egymás
társaságát – barátságát. Ez a kedvtelés
igényli a versengés lehetőségét éppúgy,
mint a sporttársak közötti tapasztalatcserét. Ehhez pedig szükség van és lesz
olyan fórumokra, ahol mindez megtörténhet.
A tenyésztők szívesen diskurálnak
élményeikről, kedvenceikkel kapcsolatban megélt eseményekről, de egy ponton
ez az érdeklődés elsősorban olyan társak
irányába keres folytatást, akik azonos
fajtát, azonos változatot kedvelnek, sőt
céljaik is egy irányba mutatnak, illetve
igen hasonlóak. Ez a magatartás pedig
nem más, mint törekvés egy fontos személyes, vagyis emberi haszonszerzésre.
Eleink tudták, hogy minél népesebb
a hasonszőrűek tábora, annál biztosabb, hogy benne az érdeklődő megleli
társas kapcsolatait. Ezért a kerekasztal
társaságaikat egyesületté, országos
egyesületté, majd regionális közösségek
nemzeti szövetségévé fejlesztették. Ez
a munka nem ment egyik napról a másikra, és nem is volt mindig zökkenőmentes. Az idők során rendre felvetődött
azonban, hogy „jótündérkedésről” szó
sincs, ez a dolog a kölcsönös előnyökről
szól. A munka pedig csak egy bizonyos
mértékig lehet önkéntes. Aki több és
több feladatot kap társaitól, az egy mérték után szükségét veszi költségeinek
részben, majd egészben történő megtérítésének. Olyan egyesületi titkárt is isme2015. szeptember

rek, aki főállásban viszi a több mint 400
tag ügyeit.
Egy társadalomban, ahol felismerik
felelősségüket egymásért az emberek,
ott önkéntesek százezrei cselekszenek
egymás segítésében. Hívják ezt az egyházak szolgáltatásának vagy nevezzék
„Békehadtestnek”. Csak az emberek
iránti tisztelet a fontos, a különbségek
elfogadása. Obama elnök bizonyos társadalmi feszültségeket felismerve országukban minden embertársuknak megjelölte feladatát, „akinek valóban fontos
a változás, az mostantól a közvetlen
környezete jobbá tételén dolgozzon”
idézett gondolata kinyilvánításával.
Miért is tette az egymás iránti gondoskodást kiemelt társadalmi feladattá?
Azért, mert semmilyen külső erő, közösség vagy hatalom nincs a kellő pillanatban ott, ahol éppen segítenünk kell
egymáson és ezzel önmagunkon, tehát
egyedül mi nyújthatunk segítő kezet.
Az Amerikai Egyesült Államokból indult az a mérlegelés is, miszerint „men�nyit és hogyan adtál vissza másoknak
abból, amit a sors neked adott?” Először, másodszor és sokadszor kell tenni,
segíteni és ez tudatunk és akaratunk szerint való legyen!
Bizonyosan téves hozzáállás egy sikeres közösség munkájából a támogatás kérdését kiemelni, vitatni vagy attól
elzárkózni, bár a siker egyik velejárója
a saját lábon állás és a mankó nélküli
járás.
A közösségünket egykor életre keltők olyan elhivatottsággal néztek a jövőbe, hogy bizton hitték utódaikról, azok
munkájáról, hogy az álmaikat valóra
váltják és az egyesületek szövetsége egykor majd „önjáró” lesz. Az alapszabályban rögzített célokat önállóan megvalósítja és nem lesz létével a kisebb szakmai
közösségek terhére. Valószínűleg nem is
reménykedtek azonban abban, hogy ez a
közösségek munkáját koordinálni hivatott és ma MGKSZ nevet viselő cég képes lesz úrrá lenni minden belső és külső
nehézségen miközben hathatós idegen
segítség (pl. állami források) nélkül áll
majd saját lábán. A mai közgazdasági
környezet hazánkban bár különösképpen
nem támogatja, a politikától mentes un.
civil szervezetek működését, de gátolni
csak addig és olyan mértékben igyekszik, amíg az elvonható javakat be nem
söpri az államkasszába.
A lét tehát számunkra behatárolja vágyainkat, ezért tudatunk sem tehet másképp. Ezúttal nem vitatkoznék azokkal,
akik más arányban osztanák fel a már

meglévő szövetségi javakat, inkább a
jövő terheit majd vállukra vevőknek
ajánlanék egy-két kérdést megfontolásra.
- Miért nem készülnek új próbálkozások, vagy másoknak is szolgáltatásokat nyújtó tevékenységek
tervei közös bevételünk növelésére
annak érdekében, hogy szakmai
célú kiadásainkat megemelhessük, és ezzel többet fektethessünk
az MGKSZ jövőjébe?
- Milyen törekvések vannak a tagságunk és szimpatizánsaink körének
szélesítésére?
- Hol késik az ifjúság bevezetése a
kisállatok életének megismerésébe, az állatokkal való etikus bánásmódba?
A tudat, hogy a kérdések nem megkerülhetők, bizonyára elgondolkodtatnak
minden szervezett kisállattenyésztőt, aki
a saját állatairól felelősen gondoskodik.
Hiszem, hogy ez a viselkedés az ember
sajátja, ez az erkölcsünk része. Ha már
a felsorolt és a hasonló típusú kérdéseken úrrá tudunk majd lenni, akkor bízhatunk abban, hogy tenyésztői kultúránk
és magatartási példánk tovább él mások
tudatában. Elért eredményeink értéke
befolyásolja cselekedeteiket, vagyis
kihat majd létükre, ezzel együtt kisállat
fajtáinkéra is.
Botorság tehát azt gondolni, hogy utánunk az özönvíz, mert Noék mindig is
lesznek. Hiszem, hogy nem kell majd reánk úgy gondolniuk, hogy kár volt napi
kicsinyességből megszüntetni, feladni
állattartásunkat, nemesítő céljainkat,
mert be kell látni, hogy mindezek nélkül létünk szegényebb, tudatunk pedig
szegényesebb lesz. Ha valaki közölünk,
úgy vélekedik, úgy viselkedik, és arra
kívánja rábírni tenyésztőtársait, hogy
közösségünk napi létének könnyebbé
tételére áldozzunk többet a szövetségi
megtakarításainkból, azt kérem higgyen
szilárdabban a közös bölcsességben és
fogadja el az MGKSZ céljait és a hozzárendelt költségvetést.
Mi, akik az örökhagyó elődeinktől
nem kaptunk egyebet, mint csodálatos
LEHETŐSÉGET a munkájuk, passziójuk és barátságuk tovább vitelére, mi,
akik hamarosan örökhagyók leszünk,
tegyük azzal felszabadultabbá életünket, hogy a kisállatfajtáink tenyésztési
eredményeit megőrizzük, közösségi tudatunkat tovább adjuk és biztosítjuk
utódainknak is ezt a lehetőséget.
Rohringer István
Galamb és kisállat magazin 2015. 08.
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Szabó Attila a Magyar Maraton Klub 2015
Aranygyűrűs versenyén I., II. díj

A Maraton Klub legnagyobb versenye
kétséget kizáróan az aranygyűrűs versenyek között 2015-ben az Aachen III-ból
rendezett verseny. Az eddig megrendezett
aranygyűrűs versenyeinket felülírja Szabó Attila Enesén. Valamennyi Maraton
versenyző emlékezetében kiemelt helyet
kell elfoglaljon Szabó Attila sikere.
Aachen III. aranygyűrűs versenyben
nemzeti I., II. díj. Ez egy új rekord melynek tanúi lehetünk 2015. évben.
Néhai  Nagy Gusztáv (Győr) unszolására 2003-ban kezd postagalambászni.
2004-ben a tagszövetségi programban
bontogatta szárnyait. Mi tagadás, elmondása szerint voltak részsikerei. A kezdet kezdetén ráébredt, ha és amennyiben
nem pusztán saját szórakozását tekinti,
sürgősen át kell térni a Szuper hosszútáv
röptetésre. A Magyar Maraton Klub versenyein elért sikerek elismertsége nagyságrendekkel nagyobb minden más versenyzési formánál. Ezt környezetében,
de országszerte is tapasztalta. Ő maga
is úgy véli, az az erőfeszítés, amit a galambnak a start pillanatától a fészkére érkezés pillanatáig kell véghezvinnie, jelesül a távolság függvényében, értékelendő. A Maratont repülő galambra minden más versenyző galambtól eltérően
egy vagy több komoly veszélyforrás leselkedik. Az éjszakai leszállás, hogy sikerül azt a helyet kiválasztania. Villanydrótok, telefon és egyéb madzagok, bagoly, macska, menyét, görény, és a legvérszomjasabb, az, aki a légpuska mögött áll. Nagy valószínűséggel a felsorolás korántsem teljes.
Szinte minden versenyszezont megelőzően vannak jó és kevésbé jó előjelek. a tél 2014-ről 2015-re fordulva 12
galambba került. Sajnos mind aranygyűrűs volt. Itt a ragadozó madarak krémje,
a vándorsólyom szedi az áldozatait. Meg
a másodhegedűs héják.
Vannak olyan maraton versenyzők,
akikkel örömmel cserél eszmét. Kiemelten jó kapcsolat fűzi Bors László háromszoros összetett maraton csapatbajnokhoz. Legalább hasonló hangszeren játszanak a 2014 Maraton csapatbajnok Élő
Szilveszterrel.
Bors Lászlóban nem csak egy galambászt, egy önzetlen, segítőkész embert
tisztelhet. Felhasználva a nyilvánosságot, mindenért köszönetét küldi az idős
mesternek.
A siker kovácsairól is essék szó.
HU 2014-M-136967 FaH évesen csak
az Aachen III. aranygyűrűs versenyt repülte háromnapos fiatalról, nemzeti 1. díj.
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Nagyapja a HU 08-M-117302 KH, aki
2009-ben Aranygyűrűs verseny Kielből
nemzeti 2. díj lett. A 302-es a Sauvervein
Józseftől származó 03-03-49350 KKHnak a dédunokája.

HU 2012-M128912 KT másodikként
érkezett aranygyűrűs nemzeti II. díjat
repült. 2 év alatt 5 Maraton helyezés,
maraton champion.
2015-ben 3 út 3 helyezés:
Aachen I.
aranygyűrűs 154.
Aachen II.
aranygyűrűs 5.
Aachen III.
aranygyűrűs 2.
2014-ben is 3 helyezést produkál, ha a
Brüsszeli órabontást nem sietik el.
Az ő fia az aranygyűrűs nemzeti 1. díjat repült HU 2014-M-136967 FaH.
A 912-es apja: HU 08-11-38773 KH
2010-ben maraton champion 1.
Anyja: Bors László 600-as lánya,
nagyapja a Szauervein KKH.
Ez esetben tetten érhető a „jót a jóval”
örökbecsű mondás.
A felkészülési időnek néhány mozzanata: a maraton versenye előtt 5 napig tricho kúra Ronidazollal, és 3 nap
Eukalipsan kúra.
Az élelmezés: maga keveri a galambok
élelmét. Vesz kész keveréket is, de saját
elképzelés szerint dúsítja. A gyűjtés napján kiegészítésként popcorn + ad még.
Az eddig elért eredményekről essék
szó.
2009
Aachen országos 14., 19
Liege országos 2.
Kiel
országos 9. aranygyűrűs 2.
2010
Liege

országos 5.
zóna 2.
országos 23.
zóna 10.
Kiel
országos 23.
országos 29.
országos 68.
országos csapat 3.
Összetett csapat országos 6.
maraton champion 1.
2011-ben 11. tgsz-ben 2 év alapján
„C” kategória 1.
2011
Kiel

országos 41., 56., 97., 99.

2012
Aachen országos 32.
2013.
Aachen egyéni 1.
Liege csapat 1.

Aachen aranygyűrűs 1.,3.
Aachen országos 1., 8., 75.
országos cs. 10. zóna 1., 5.
Liege országos 4., 17., 18., 54.
aranygyűrűs 4., 10.
csapat 1., 4.
Brüsszel országos 7.
zóna 4.
országos 25.
zóna 17.
összetett csapat 3.
2012-M-128913 KH 10 út 10 helyezés
11. tgsz. hosszútávú champion 1.
Magdeburg országos 1.
Év galambja 2.
Győr 11. tgsz. rövidtávú cs.bajnokság 2.
rövidtávú champion tojó 1.
fiatalok versenyén Prága egyéni 1.
csapat 1., 2.
2014
Aachen országos 42.
zóna 18.
		
aranygyűrűs 9.
országos 62.
zóna 24.
Liege országos 30.
zóna 16.
aranygyűrűs 3.
országos 32.
zóna 18
		
aranygyűrűs 4.
országos 40.
zóna 22
		
aranygyűrűs 7.
csapat 3.
Champion tojó 5.2011-D-358002 KtT
2015
Aachen 1 országos 8.
zóna 4.
országos 41.
zóna 25.
országos 47.
zóna 27.
országos 84.
zóna 41.
csapat 10.
Aachen II. országos 16.
zóna 11.
országos 17.
zóna 12.
országos 35.
zóna 21.
országos 38.
zóna 24.
országos 39.
zóna 25.
csapat 7., 8.
		
aranygyűrűs 4., 5.
Aachen II. országos 3.
zóna 2.
országos 9.
zóna 7.
országos 41.
zóna 32.
országos 75.
zóna 51.
csapat 1. Aranygyűrűs 1., 2.
champion tojó 1. 12-M-128912 KT
champion hím 4. 13-D-594494 KH
champion hím 13. 13-D-629720 H
Maraton Klub nemzeti ált. cs. 2. díj

Azt tapasztaltam, hogy nincs nagy barátságban a spaklival, a jövőt két lábon
állva a földön tervezi. Életkora és érdeklődése még számos elismerést hozhat a
konyhára.
Száraz György
2015. szeptember

Nemzeti versenyek 2015 - Előzetes listakivonatok
Katowice 2015.07.25. 6:15:00

Országos: 81 Indult tenyésztő, 621 nevezett galamb
I. zóna egyéni
1. Tóth József
Z27 Hu 13-D-656904 H 1064,00
2. Zilahy László
Z10 Hu 11-08-24480 H
1025,97
3. Török Károly
Z26 Hu 14-D-787707 T 1004,77
4. Apjok János
Z44 Hu 13-27-46749 T
994,00
5. Molnár József
Z27 Hu 13-D-656434 H
990,28
6. Csalavári István
Z44 Hu 13-24-50161 H
979,10
7. Zavadovics János Z36 Hu 11-D-355098 T
970,97
8. Horváth-Gardus
Z26 Hu 11-18-18969 H
969,55
9. Török Károly
Z26 Hu 14-D-787685 T
969,37
10. Apjok János
Z44 Hu 14-27-49561 H
968,91
11. Tilger László
Z27 Hu 14-24-51510 H
952,31
12. Pálmány Boldizsár E05 Hu 14-23-61740 T
933,59
13. Csalavári István
Z44 Hu 14-27-49724 T
926,38
14. Kéri István
Z26 Hu 12-18-24632 H
924,79
15. Zavadovics János Z36 Hu 12-08-35886 H
882,68
16. Kéri István
Z26 Hu 07-50-63223 H
880,22
17. Horváth-Gardus
Z26 Hu 14-D-787677 H
846,89
18. Molnár József
Z27 Hu 12-24-45702 H
841,48
19. Zilahy László
Z10 Ro 12-0123550 H
824,35
20. Krompák Sándor Z26 Hu 12-18-25025 H
822,05
I. zóna csapat
1. Zavadovics János

Z36 1.cs

249636

II. zóna egyéni
1. Petró Sándor
2. Czégény Antal és fia
3. Czégény Antal és fia
4. Sós Sándor
5. Erdős György
6. Lakatos András
7. Lakatos András
8. Dócs Gyula
9. Szikszai Imre
10. Torzsás Tamás
11. Póker Klub
12. Sós Noémi
13. Markos János
14. Oláh Attila
15. Sarka Béla ifj.
16. Sós Noémi
17. Sarka Béla ifj.
18. Torzsás Tamás
19. Babincsák Ferenc
20. Petró Sándor

T12
T12
T12
T14
T17
T11
T11
T02
T02
T17
S06
T14
T17
S16
T17
T14
T17
T17
T16
T12

Hu-12-D-498987 H
Hu 13-22-33525 T
Hu 12-22-30096 T
Hu 12-27-40021 H
Hu 13-27-46927 H
Hu-13-D-665735 T
Hu-13-D-665789 H
Hu 12-27-37528 H
Hu-13-D-661636 H
Hu-10-O-05086 H
Hu 13-05-38786 H
Hu 14-22-36685 H
Hu 14-27-47860 H
Hu-12-10-80960 H
Hu-14-D-812884 T
Hu 13-22-34040 T
Hu-14-D-812888 H
Hu-13-O-21772 H
Hu-13-24-50554 T
Hu-13-D-647422 H

II. zóna csapat
1. Torzsás Tamás
2. Sós Noémi
3. Sarka Béla ifj.
4. Babincsák Ferenc
5. Markos János
6. Varga Tibor
7. Morgós János

T17
T14
T17
T16
T17
T17
T14

1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs
1.cs

2015. szeptember

353068
327095
337660
310935
358300
325472
316816

337,6623
1040,86
1040,27
1039,78
1033,53
1022,17
1017,67
1017,45
1012,79
1009,00
1005,39
1004,50
995,37
994,77
991,59
990,74
989,45
983,24
982,36
982,15
978,30
104,9251
139,1862
194,8608
203,4261
336,1885
353,3191
391,8630

1 éves Olimpiai gyűrűs verseny Dubec

2015.07.04. 5:30:00
Országos: 237 indult tenyésztő, 619 indult galamb
I zóna
1. Klauz Attila
F13 Hu-14-O-27017 H
1039,62
2. Andorka Testvérek F29 Hu-14-O-27190 H
1025,37
3. Juhász Ernő
G02 Hu-14-O-29021 H
1019,54
4. Cser Balázs
F29 Hu-14-O-27043 H
1017,48
5. Rum János dr.
F16 Hu-14-O-27095 H
1015,99
6. Földing Norbert és Apja F30 Hu-14-O-33702 H
1015,30
7. Balog Norbert
F01 Hu-14-O-33623 H
1010,60
8. Baksa - Nagy
Y09 Hu-14-O-28202 T
984,06
9. Fitos Mihály
H02 Hu-14-O-28228 H
979,94
10. Cseledi Sándor
F20 Hu-14-O-27384 H
970,67
II. zóna
1. Horváth-Varga
2. Horváth-Varga
3. Fetter István
4. Tóth Béla
5. Tóth Béla
6. Tóth Béla
7. Végh Kálmán
8. Gulyás Gábor
9. Schwember Sándor
10. Zérczi József

A09
A09
B19
A44
A44
A44
G19
A35
B06
A08

Hu-14-O-38009 H
Hu-14-O-38003 T
Hu-14-O-23888 H
Hu-14-O-23922 T
Hu-14-O-23905 T
Hu-14-O-23907 H
Hu-14-O-23802 T
Hu-14-O-34895 T
Hu-14-O-23189 T
Hu-14-O-25120 H

1062,65
1061,76
1038,64
1037,26
1036,87
1011,59
994,95
979,42
976,29
972,19

III. zóna
1. Pintér Ferenc
G19
2. Dr. Kovács László ifj. Z35
3. Pintér Ferenc
G19
4. Fejős Zsolt
A23
5. Adorjáni Mózes István L02
6. Fejős Zsolt
A23
7. Fenyvesi Balázs és N. A60
8. Pintér Ferenc
G19
9. Baráth Gyula
A60
10. Víg Zoltán
V35

Hu-14-O-23565 T
Hu-14-O-32912 T
Hu-14-O-23566 T
Hu-14-O-25710 T
Hu-14-O-30187 T
Hu-14-O-25609 T
Hu-14-O-35197 T
Hu-14-O-23551 T
Hu-14-O-29462 T
Hu-14-O-31764 T

1088,69
1087,63
1062,49
1054,19
948,83
884,45
883,39
855,03
829,08
798,61

IV. zóna
1. Dubecz & Karolina
2. Kárász László
3. Apjok János
4. Hajnal Team
5. Barócsi Péter
6. Lajkó Gyula
7. Kárász László
8. Hajnal Team
9. Maul József
10. Szabó Lajos

N10
N08
Z44
N16
L03
N05
N08
N16
L02
N16

Hu-14-O-24444 T
Hu-14-O-32852 H
Hu-14-O-31971 H
Hu-14-O-32665 T
Hu-14-O-38475 H
Hu-14-O-34138 H
Hu-14-O-32851 H
Hu-14-O-32670 T
Hu-14-O-34374 T
Hu-14-O-32691 T

989,27
983,77
975,07
931,51
920,90
913,14
893,73
879,17
878,32
850,34

V. zóna
1. Barna Ákos
2. Iváncsik József id.
3. Sós Bálint
4. Barna Ákos
5. Marton Péter
6. Barna Ákos
7. Barna Ákos
8. Barna Ákos
9. Vér&Péterfalvi
10. Kiss Ferenc

U01
T16
U01
U01
U01
U01
U01
U01
U01
U03

Hu-14-O-34090 T
Hu-14-O-30708 H
Hu-14-O-24753 T
Hu-14-O-34089 H
Hu-14-O-24741 H
Hu-14-O-34082 H
Hu-14-O-34088 H
Hu-14-O-34092 H
Hu-14-O-24756 T
Hu-14-O-28629 T

1025,33
1010,44
1007,45
988,25
922,61
913,38
913,34
860,87
809,79
806,14
3

Döbeln nemzeti és olimpiai gyűrűs verseny, előzetes lista

Részt vett: 1540 tenyésztő, 14.802 galambbal, ebből 550 olimpiai gyűrűs
I. zóna
1 Görözdös Lajos
F19
2 Tóka József
E11
3 Görözdös Lajos
F19
4 Ledó Gábor
F16
5 Jakab András
F04
6 Holchammer Sándor F16
7 Papp László és fia F16
8 Klauz Attila
F13
9 Ledó Gábor
F16
10 Takács Gábor
F16
11 Piskovszki János
C08
12 Kustyán-Ayurveda dúc F02
13 Kovács Gábor
C08
14 Földing Norbert és apja F30
15 Szórádi Imre
F19
I. zóna olimpiai gyűrűs
1 Földing Norbert és apja F30
2 Szórádi Imre
F19
3. Andorka testvérek F29
4. Adrián Arnold és fia F16
5. Politzer Testvérek Y14
6. Zámolyi Zoltán
F35
7. Földing Norbert és apja F30
8. Mészáros Zsolt
C25
9. Renczés Ottó
F08
10. Domonkos Csaba F30
I. zóna csapat
1. Takács Gábor
F16
2. Földing Norbert
F30
3. Holchammer Sándor F16
4. Kustyán Tamás
F02
5. Kovács Gábor
C08
II. zóna
1 Sajgó István
A38
2 Tóth Imre
A03
3 Gulyás Gábor
A35
4 Várhegyi István
A35
5 Varga Károly
A08
6 Pató-Hegedűs
B10
7 Major László
A53
8 Annus József
A81
9 Börcsök Ferenc
C12
10 Kollár József
A42
11 Varga Béla
A30
12 Grampsch - Kancsár G19
13 Tóth-Berkes
B16
14 Szűcs István
C07
15 Tóth Imre
A03
II. zóna olimpiai gyűrűs
1 Tóth Béla
A44
2 Petromárko Zsigmond A58
3. Petromárko Zsigmond A58
4

SK-13-0301-813 H
HU-13-01-60455 H
SK-13-0301-808 H
HU-11-D-356727 H
HU-13-D-699120 H
HU-12-D-474479 H
HU-12-D-474361 H
HU-14-D-752385 H
HU-12-11-75485 H
HU-12-11-75350 H
HU-11-12-21778 H
HU-13-11-79496 H
HU-10-12-12529 H
HU-13-OL-19213 H
HU-13-OL-17691 H

1 088,87
1 087,00
1 077,70
1 074,45
1 068,05
1 064,52
1 061,00
1 059,27
1 057,44
1 056,74
1 055,20
1 055,13
1 052,66
1 052,17
1 048,23

HU-13-OL-19213 H
HU-13-OL-17691 H
HU-13-OL-18116 H
HU-12-OL-13684 H
HU-13-OL-18936 H
HU-13-OL-20869 H
HU-11-OL-07756 H
HU-13-OL-13796 H
HU-12-OL-12877 H
HU-13-OL-19232 H

1 052,17
1 048,23
1 042,24
1 039,65
1 035,81
1 034,43
1 027,01
1 024,00
1 013,70
1 011,05

487,173
513,212
488,634
506,375
524,594

3
3
3
3
3

0,024877
0,043557
0,056909
0,063824
0,080860

HU-08-06-86114 H
HU-13-03-06042 H
HU-12-D-461826 H
HU-13-D-617874 H
HU-12-D-458221 H
HU-12-M-129947 H
HU-13-D-617060 H
HU-14-D-739066 H
HU-13-D-695624 H
HU-10-D-252029 H
HU-12-D-449615 H
HU-12-17-53631 T
HU-13-09-21650 H
HU-13-D-509205 T
HU-12-03-01323 H

1 095,05
1 076,47
1 075,13
1 075,10
1 071,64
1 070,51
1 064,62
1 055,86
1 052,96
1 052,76
1 052,03
1 051,36
1 051,26
1 050,86
1 049,82

HU-11-OL-10986 H 1 048,68
HU-10-OL-02987 H 1 046,24
HU-10-OL-02988 H 1 040,64

4. Balázs Attila
5. Balázs Attila
6. Hunyadi & Forest
7. Gulyás Gábor
8. Fetter István
9. Tóth Ferenc
10. Horváth - Varga
II. zóna csapat
1. Császár András
2. Tóth Imre
3. Németh István
4. Fetter István
5. Burik István

G19
G19
A03
A35
B19
Y05
A09

HU-13-OL-21072 H
HU-13-OL-21030 H
HU-13-OL-20995 H
HU-13-OL-20175 H
HU-10-OL-03041 H
HU-12-OL-16910 H
HU-12-OL-12629 H

1 035,00
1 030,93
1 027,12
1 025,67
1 024,96
1 024,01
1 019,95

A34
A03
B16
B19
A34

561,895
586,658
594,401
572,830
562,985

3
3
3
3
3

0,024804
0,033742
0,042592
0,060416
0,063625

HU-13-OL-21657 H
HU-14-D-707221 T
HU-13-02-17663 T
HU-14-01-62624 H
HU-14-D-718744 T
HU-13-01-55938 H
HU-10-OL-00365 H
HU-11-01-39804 H
HU-13-OL-21656 T
HU-14-D-744426 H
HU-14-02-30199 T
HU-10-04-24935 T
HU-14-D-713390 H
HU-12-02-13789 H
HU-14-01-62605 H

1 091,95
1 076,94
1 065,75
1 065,24
1 055,43
1 055,14
1 051,96
1 051,90
1 050,29
1 050,29
1 049,81
1 048,85
1 048,52
1 047,99
1 047,07

HU-13-OL-21657 H
HU-10-OL-00365 H
HU-13-OL-21656 T
HU-11-OL-5903 H
HU-13-OL-22112 T
HU-12-OL-11459 H
HU-13-OL-20443 H
HU-13-OL-20440 H
HU-14-OL-23523 T
HU-11-OL-10711 T

1 091,95
1 051,96
1 050,29
1 045,58
1 017,59
1 012,07
991,15
988,63
977,92
964,66

600,387
604,412
608,440
602,321
604,895

3
3
3
3
3

0,009420
0,043669
0,054003
0,073668
0,080032

HU-12-D-509446 T
HU-12-19-30160 H
HU-13-09-22225 H
HU-12-D-513637 H
HU-13-21-28317 H

1 070,61
1 058,45
1 056,19
1 053,79
1 044,04

III. zóna
1 Pintér Ferenc
G19
2 Tihon József
A22
3 Gábler Ferenc
G19
4 Maszlag Attila
A40
5 Bodor Dániel
G19
6 Maszlag Attila
A40
7 Pintér Ferenc
G19
8 Maszlag Attila
A40
9 Pintér Ferenc
G19
10 Pintér Ferenc
G19
11 Pintér Ferenc
G19
12 Madár István
M08
13 Császár István
G19
14 Kreisz Antal
G19
15 Maszlag Attila
A40
III. zóna olimpiai gyűrűs
1 Pintér Ferenc
G19
2 Pintér Ferenc
G19
3 Pintér Ferenc
G19
4 Richter Ferenc
A60
5. Pintér Ferenc
G19
6. Csóri Antal
D13
7. Baráth Gyula
A60
8. Baráth Gyula
A60
9. Zentai és Fia
G19
10. Érsek Gyula
V17
III. zóna csapat
1. Maszlag Attila
A40
2. Kreisz Antal
G19
3. Pintér Ferenc
G19
4. Farkas Imre
B07
5. Kis László
A22
IV. zóna
1 B. Kiss Lajos
2 Tóth Pál
3 Szabó Károly
4 Szabó Lajos
5 Nagy Lajos

R06
R14
R23
N16
N08

2015. szeptember

6 Molnár Balázs
A14
7 Zatykó József
A14
8 Püski Gábor
R06
9 Benkő József
N01
10 Benkő József
N01
11 Hegedűs József
N14
12 Sarapka József
A05
13 Faragó Zoltán
R06
14 Kanyó József
R01
15 Garaczi János
N08
IV. zóna olimpiai gyűrűs
1. Ferge Miklós ifj. G17
2. Szabó János
N16
3. Ferge Miklós ifj. G17
4. Faragó Zoltán
R06
5. Donkó Emil
R01
6. Varga András
A05
7. Tóth István
N10
8. Szabó Péter
A05
9. Kalmár Imre
N08
10. Szabó Péter
A05
IV. zóna csapat
1. Zatykó József
A14
2. Szabó Károly
R23
3. Garaczi János
N08
4. Simon Lóránt
A14
5. Szabó Lajos
N16
V. zóna
1 Onozó István
U03
2 Barna Ákos
U01
3 Megyeri Sándor
U01
4 Rotár István
P06
5 Onozó István
U03
6 Tóth László
U01
7 Szabó Zoltán
P19
8 Rozsnyai Endre
P01
9 Harmat Gábor
U03
10 Kassai Péter dr.
P06
11 Hegedűs Csaba
U03
12 Czékus János
U03
13 Fenyvesi Mihály
N11
14 Harmat Gábor
U03
15 Hegedűs Csaba
U03
V. zóna olimpiai gyűrűs
1. Tari Tibor
U12
2. Megyeri Sándor
U01
3. Lajkó Gyula
N05
4. Barna Ákos
U01
5. Tóth László
U01
6. Barna Ákos
U01
7. Galaczi Sándor
L07
8. Szekeres Sándor
T04
9. Kitulják Pál
P02
10. Pintér Tiborné
U03
V. zóna csapat
1. Megyeri Sándor
U01
2015. szeptember

HU-12-D-503894 H
HU-13-D-601429 H
HU-12-19-28114 H
HU-11-04-34962 H
HU-11-04-34962 H
HU-13-21-29858 T
HU-12-D-572046 H
HU-13-19-38700 T
HU-13-D-580462 H
HU-10-PM-2629 H

1 043,74
1 039,89
1 036,53
1 035,43
1 035,42
1 033,54
1 033,28
1 032,84
1 031,35
1 029,12

HU-13-OL-19962 T 1 008,61
HU-11-OL-09652 T
999,42
HU-13-OL-19963 H 988,45
HU-13-OL-18913 H 985,87
HU-10-OL-03498 H 938,34
HU-12-OL-12268 H 916,59
HU-14-OL-24478 H 891,47
HU-13-OL-18961 T
891,40
HU-12-OL-15019 T
877,04
HU-13-OL-18966 H 860,81
664,106
661,440
670,435
665,585
670,841

3
3
3
3
3

0,087293
0,09528
0,105049
0,108546
0,112412

HU-13-D-688528 T
HU-11-05-13627 T
HU-13-D-687680 H
HU-13-D-577437 H
HU-13-D-688576 H
HU-11-D-340569 H
HU-13-05-40279 T
HU-13-05-37182 H
HU-13-05-42980 H
HU-13-D-577636 T
HU-12-D-457329 H
HU-12-D-560572 H
HU-10-04-32004 H
HU-13-05-42998 T
HU-12-D-457334 H

1 068,84
1 042,67
1 041,91
1 038,20
1 036,80
1 016,55
1 014,71
1 014,52
1 013,34
1 012,14
1 012,04
1 010,21
1 008,94
1 007,40
1 006,99

HU-12-OL-12924 H
HU-11-OL-06555 H
HU-12-OL-11358 H
HU-13-OL-18809 T
HU-12-OL-12740 T
HU-13-OL-18808 H
HU-13-OL-18052 H
HU-13-OL-21307 T
HU-12-OL-12822 T
HU-13-OL-19366 H

994,58
958,38
944,69
926,49
914,71
891,46
858,07
804,66
710,94
695,67

742,728 3

0,132807
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Atlandsberg 2015.06.21. 5:30:00
Országos: 139 tenyésztő, 845 galamb
1. Bodnár Krisztián J. Z27 Hu 14-D-800683
2. Dubecz Sándor
N10 Hu 13-D-613347
3. Korsós Albert
R36 Hu 13-D-701038
4. Borbás József
R36 Hu 13-D-662311
5. Sági Zoltán
M09 Hu 11-P-03343
6. Boros Pál
R14 Hu 12-P-06820
7. Polyák Tibor
N01 Hu 13-D-691391
8. Hajnal István
R31 Hu 11-D-328086
9. Kiss Gyula
M08 Hu 12-D-558127
10. Lévai Ferenc id.
R02 Hu 12-10-74326
11. Gulyás István
T01 Hu 12-D-499202
12. Kaldenekker Sándor N01 Hu 13-D-691805
13. Patyi Béla
N04 Hu 12-D-513760
14. Szilágyi Attila
T01 Hu 11-22-24918
15. Galaczi Sándor
L07 Hu 13-M-133319

1294,26
1257,07
1235,36
1219,14
1209,16
1201,16
1197,55
1195,47
1192,35
1192,33
1188,31
1182,47
1181,77
1181,05
1176,13

Döbeln 2015.07.04. 5:30:00
Országos: 164 tenyésztő, 1184 galamb
1. Szabó Károly
R23 Hu 13-09-22225
2. Zsíros Miklós
A02 Hu 13-P-08414
3. Nagy Lajos
N08 Hu 13-21-28317
4. Zatykó József
A14 Hu 13-D-601429
5. Benko József
N01 Hu 11-04-34962
6. Garaczi János
N08 Hu 10-P-02629
7. Polyák Tibor
N01 Hu 10-04-25946
8. Kárász László
N08 Hu 11-01-37795
9. Rozsnyai Endre
P01 Hu 13-05-37182
10. Zsíros II. István Pál A02 Hu 13-M-131695
11. Ferge Miklós ifj. G17 Hu 13-O-19962
12. Szabó Péter
N18 Hu 10-D-283224
13. Garaczi János
N08 Hu 11-04-36386
14. Király-Boda Róbert N06 Hu 13-D-613167
15. Szabó Károly
R23 Hu 11-09-12712

1056,19
1048,18
1044,04
1039,89
1035,41
1029,12
1026,69
1019,18
1014,52
1010,08
1008,56
1007,43
1007,01
1006,56
1003,04

Wittenberge 2015.07.18. 14:00:00
Országos: 113tenyésztő, 691galamb
1. Galaczi Sándor
L07 Hu 10-20-44505
2. Adorjáni Mózes István L02 Hu 09-20-26751
3. Kárász László
N08 Hu 11-P-03829
4. Borzási Zoltán
A02 Hu 13-D-600502
5. Zatykó József
A14 Hu 13-D-601395
6. Sós Sándor
T14 Hu 13-P-07285
7. Galaczi Sándor
L07 Hu 12-D-570225
8. Máté László
R31 Hu 10-19-09947
9. Gulyás István
T01 Hu 12-D-499202
10. Lakatos András
T11 Hu 13-D-665792
11. Bársony Mihály
R14 Hu 13-19-40561
12. Polyák Tibor
N01 Hu 12-D-558948
13. Polyák Tibor
N01 Hu 13-D-691379
14. Lakatos András
T11 Hu 12-D-499875
15. Szigetfalvi József T01 Hu 13-D-646321

1011,19
1002,28
987,57
954,35
922,65
908,72
903,07
900,94
885,65
884,32
877,01
876,69
873,54
869,46
868,62
5
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Aachen III. 2015.07.24.
Országos: 201tenyésztő, 1108 galamb
1. Kovács József
F33 Hu 13-D-629928 T
2. Pálmány Boldizsár E05 Hu 10-23-36152 H
3. Szabó Attila
F33 Hu 14-M-136967 H
4. Lády Tibor
F10 Sk 12-0305-317 T
5. Bagdal József
E13 Hu 13-D-655411 H
6. Szarvas István
F02 Hu 13-11-78838 H
7. Dóczy Dúc
F29 Hu 13-D-657120 H
8. Papp Géza és Fia F33 Hu 11-D-358163 H
9. Szabó Attila
F33 Hu 12-M-128912 T
10. Kovács Miklós
F33 Hu 11-11-68931 H
11. Vass - Trimmel
F03 Hu 11-14-70628 T
12. Vámos Dénes
F09 Hu 14-11-87968 H
13. Vass - Trimmel
F03 Hu 13-D-626156 H
14. Vass - Trimmel
F03 Hu 10-14-54638 T
15. Takács Gábor
F16 Sk 12-0107-945 H
16. Szórádi Imre
F19 Hu 12-D-478478 H
17. Tóth István
F16 Hu 13-M-132316 H
18. Geczkó László
E05 Hu 12-23-50366 H
19. Hallgat István
R12 Hu 12-M-128581 H
20. Kocsis Gábor
F29 Hu 12-D-526043 H

Aachen I. 2015.06.26.
Országos: 207 tenyésztő, 1059 galamb
1. Cenkvári Attila
F30 Hu 14-D-754579 T
2. Fuhrmann László F10 Hu 12-D-477949 H
3. Csibi Gyula
A09 Hu 13-D-642412 T
4. Adrián Arnold és Fia F16 Hu 13-D-627982 H
5. Bábszky László
G02 Hu 11-29-41237 H
6. Simon Mihály
G19 Hu 11-02-01914 T
7. Szántó József és Ferenc D03 Hu 13-13-82513 H
8. Szabó Attila
F33 Hu 11-D-358010 H
9. Csorba Team
E03 Hu 12-D-560847 T
10. Ledó Gábor
F16 Hu 11-D-404626 H
11. Hancz Antal
F19 Hu 12-11-76021 H
12. Demők János
Z34 Hu 12-D-542655 T
13. Pusztai László
C08 Hu 13-12-37069 H
14. Lády Tibor
F10 Sk 13-0303-218 H
15. Barkó László
G02 Hu 12-12-32022 T
16. Papp Fanni
D12 Hu 08-13-01617 T
17. Pálmány Boldizsár E05 Hu 11-23-42962 T
18. Szarvas István
F02 Hu 13-11-78835 H
19. Szabó Sándor
C08 Hu 10-12-14273 H
20. Nagy Róbert dr.
B09 Hu 13-D-596087 H
Aachen I. csapat
1. Ledó Gábor
3. Csorba Team
5. Vigh Tibor
7. Geczkó László
9. Horváth Mihály

F16
2. Pusztai László
E03 4. Hancz Antal
F20
6. Barkó László
E05 8. Cséfalvay László
C06 10. Szabó Attila

C08
F19
G02
F26
F33

6

F16
2. Szántó József és Ferenc
A39 4. Szabó Béla
F03
6. Páva Zoltán
F33
8. Szabó Attila
F10 10. Knauz Testvérek

F33
2. Bagdal József
F20
4. Ledó Gábor
F16
6. Páva Zoltán
E05 8. Fejos Zsolt
F16 10. Lády Tibor

2015. Aranygyűrűs verseny
1. Szabó Attila
F33
2. Szabó Attila
F33
3. Tóth István
F16
4. Hallgat István
R12
5. Páva Zoltán
F02
6. Bors László
F30
7. Stéhli Péter
B19
8. Pusztai László
C08
9. Ledó Gábor
F16
10. Páva Zoltán
F02

Aachen II. 2015.07.10.
Országos:149 tenyésztő, 701 galamb
1. Vass - Trimmel
F03 Hu 13-11-80241 H
2. Csidey József
F30 Hu 12-D-475410 H
3. Ledó Gábor
F16 Hu 12-11-75489 H
4. Fejos Zsolt
A23 Hu 12-D-562229 H
5. Szabó Béla
F04 Hu 12-D-526898 T
6. Takács Gábor
F16 Hu 14-M-137243 H
7. Péter Szabolcs dr. G08 Hu 08-D-176392 H
8. Pusztai László
C08 Hu 12-M-128253 H
9. Ledó Gábor
F16 Hu 11-D-404558 H
10. Szántó József és Ferenc D03 Hu 12-13-70842 H
11. Ledó Gábor
F16 Hu 12-11-75516 H
12. Páva Zoltán
F02 Hu 13-M-133345 H
13. Szántó József és Ferenc D03 Hu 12-D-483145 H
14. Pogrányi Pál
C08 Hu 12-12-31297 H
15. Szauervein József A00 Hu 11-D-336473 H
16. Szabó Attila
F33 Hu 14-M-137129 H
17. Szabó Attila
F33 Hu 12-M-128912 T
18. Knauz Testvérek F30 Hu 13-D-594587 H
19. Takács Lajos
A39 Hu 10-M-124299 H
20. Takács Lajos
A39 Hu 13-M-131853 H
Aachen II. csapat
1. Ledó Gábor
3. Takács Lajos
5. Vass - Trimmel
7. Szabó Attila
9. Lády Tibor

Aachen III. csapat
1. Szabó Attila
3. Horváth Zoltán
5. Tóth István
7. Pálmány Boldizsár
9. Ledó Gábor

Hu 14-M-136967 H
Hu 12-M-128912 T
Hu 13-M-132316 H
Hu 12-M-128581 H
Hu 13-M-133343 T
Hu 13-M-132788 H
Hu 11-M-125622 T
Hu 13-M-131323 T
Hu 14-M-137208 H
Hu 12-M-130469 H

2015.évi összetett csapatbajnokság
1. Ledó Gábor
F16
2. Szabó Attila
3. Szántó József és Ferenc D03 4. Fejos Zsolt
5. Lády Tibor
F10
6. Csorba Team
7. Geczkó László
E05 8. Páva Zoltán
9. Vigh Tibor
F20 10. Szabó Attila

D03
F04
F02
F33
F30

E13
F16
F02
A23
F10
918,41
877,75
853,67
843,53
842,57
832,42
831,87
826,18
817,87
814,46
F33
A23
E03
F02
F33

2015. évi champion galambok
1. Ledó Gábor
F16 Hu 11-D-404558 H
2. Fejos Zsolt
A23 Hu 12-D-562229 H
3. Pálmány Boldizsár E05 Hu 12-23-49931 H
4. Szabó Attila
F33 Hu 13-D-594494 H
5. Ledó Gábor
F16 Hu 12-11-75516 H
6. Ledó Gábor
F16 Hu 11-D-404626 H
7. Szabó Attila
F33 Hu 12-M-128912 T
8. Lády Tibor
F10 Sk 12-0303-359 H
9. Vigh Tibor
F20 Hu 13-11-83685 H
10. Vigh Tibor
F20 Hu 13-11-83683 H
2015. szeptember

Csibi Gyula
2015. Aachen I. egyéni országos 3. díj

Rendhagyó riport a Vecsésen élő postagalambász Csibi Gyulával.
Arra gondolván az Aachen I. versenyt követően villám riportot készítek
az országos egyéni 1-2-3. díjazottal.
Látszólag könnyű dolgom volt, hiszen
a bejelentett és leellenőrzött dobogós
mindhárom galamb Győr környékén lett
rögzítve. A végleges lista elkészültével a
holtidő számolásnál derült ki, hogy Csibi
Gyula Hung 13-D-642412 KT galambja
nyerte az országos III. díjat.
Így hát Adrián Arnold és fia IV. díjat
könyvelhet el. Minden érintettől megértést és elnézést kérek.
Csibi Gyula 22 éve nyergelt át
a disz galambok tenyésztéséről a
postagalambászat varázslatos világá-

ba. Gyermekkora már a galambászat örömeivel telt. Vecsésre költözés után 1993-ban felvételt nyert
az A-09 Vecsés egyesületbe. id.
Kauremszky Ferenc és Tasi Árpád
ajándékozták meg az induláshoz 3-3
galambbal. Mind a mai napig ezeket
tenyészti saját elképzelés szerint.
Van érzéke a postagalambhoz, hiszen tízen éve belépett a Magyar
Maraton Klubba. Teszi mindezt a
hosszútáv iránti nagyra becsülése
okán. Egy postagalamb, vagy egy
postagalamb család értékét szerinte csak és kizárólag a hosszú, olykor nehéz versenyeken elért díjak,
élhelyezések tükrözik hűen. Nem rohangál agyonreklámozott galambokért, kielégíti az általa tenyésztett postagalambok eredményessége. Rendhagyó mindaz, amit a galambok etetéséről elmond.
Fészek rendszerben versenyezteti a galambjait. Versenyszezonban kész tenyész
keveréket etet, beleértve az egész nyári időszakot. Ősszel alap keverék, télen
80% kukorica, a többi apró mag.
A galambok tojásról, fiatalról, műtojásról kerülnek versenykosárba. Kevés galambot tart, a fiatalok röptetésén 8-10 fiatalt röptet. Motiváció: meglegyen biztosan a 7 versenyző az egyesületben. Minden egyszerű, a galambház nélkülöz minden luxust, a tenyésztés, versenyeztetés,

fiatal neveltetés, élelmezés mind-mind
alapjáraton történik. Úgy véli így megmarad egy üdítő szórakozásnak a postagalambász élet. Hab a tortán, a fentiek ellenére vagy pont ezért, kiemelkedő országos díjakat hódítottak el galambjai.
2009. Szuper Kupa Aschaffenburg
Hung 07-17-79485 VKT
országos 3. zóna, 2. egyéni
Hung 07-17-79489 VKH
országos 11. zóna, 7. egyéni
Hung 07-17-79494 KT
országos champion 2.
országos csapat 5., zóna 4.
2012.
Hu-10-Olimp-3433 KH
London országos 49.
2015. Aachen I.
Hung 13-D-642412 KT
országos 3., zóna 1.
Erre a versenyre műtojásról lett kosarazva. Aachen III. versenyről szerdán
érkezett.
Annyit még: a gyűjtés napján dönti el,
mely galambok kerülnek kosárba, nevezésre.
Érdemes egy kávé, netán egy hideg
sör, vagy fröccs kíséretében átgondolni
Csibi Gyula rendszerét, módszerét. Míg
sokan, sok galambot tartva nem jutnak a
piedesztálra. Lehet a postagalambászást
egyszerűen is eredményes űzni. Köszönöm a megértését, az eddigiekből ítélve
nem kizárt, hogy itt az udvaron létesített
galambász klubban ülünk még szemben
egymással riport okán.
Van egy Galambász menedékhely
kialakítva az ingatlan mellett. Többen
nyitnak ajtót napi rendszerességgel egyegy jóízű beszélgetésre, netán évődésre.
Gratulálok, az elkövetkezőkhöz kitartást, jó egészséget, számos sikert.
Száraz György
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Tóth Pál
Többszörös bajnok a Duna-Tisza közében

Jeles alföldi városunk Szolnok és az
alföld emblematikus postagalambász
mestere. Kiérdemelte ezen titulust. Hiszen azon kevesek egyike, aki az eltelt 60 évben ki- és megtanulta a postagalambász mesterséget. Ha elfogadjuk, hogy az eredményes postagalamb
tenyésztés, versenyeztetés önmagában,
(csak a rend kedvéért) ez külön-külön is
egy-egy szakma (az állattenyésztést felsőfokú intézményekben tanítják). Ezen
írás vélhetően rámutat egyvalamire: nevezetesen nem csak pénz kérdése az
eredményes postagalambászat. Új meg
új gondolatokat kell, lehet végigvinni.
Az időnkénti eredményes galambok,
vonalak, családok nem remélt eredménytelenségbe fordulása, ha beköszön,
ekkor elérkezik az idő, hogy az ész, a
felhalmozott tapasztalat felülírja a pénz
vélt mindenhatóságát.
Az 1980-as évek legelején ismerkedtem
meg a bajnokkal, a fénykora kezdetén.
Szolnokra 1977-ben költözik, a kornak
megfelelő és elérhető irodalmat felhajtott
és tanulmányozott. Mindezeket megelőzően a számára nagy és mind a mai napig
felülmúlhatatlan bestsellert Anker Alfonz 1971-ben megjelentetett Repülő keresztrejtvényét a postagalambászat bibliájának tekinti. Egy szakkönyv, amely csak
és kizárólag postagalambászoknak íródott genetikus – állattenyésztő – postagalambász tollából. Jelen állás szerint vallja,
sok külföldi szakirodalom áttanulmányozása ellenére Anker Alfonz Repülő ke8

resztrejtvényéhez hasonlítható nem került
a kezébe. Megtanulhatta bárki a postagalambról leolvasni ami olvasható, meglátni, megítélni jónak és rossznak vélt mozaikokat. Szép lassan feltudtunk nőni gondolatainkban szeretett kis kedvenceinkhez.
Eladdig csak húzgáltuk rutinból a szárnyaikat. Miért is? Ezt láttuk másoktól. Fogdostuk, nyomkodtuk a galambokat, majd
eléggé el nem ítélhető módon el- vagy félredobtuk őket. Voltak kivételes jó érzésű
sporttársak, akik ezt zokon vették, megmutatták tenyérből óvatosan engedték el
galambjaikat! Anker erre tanított.
Anker Alfonz többször félórás telefonbeszélgetések után kíváncsi lett ki rejtőzik a vonal másik végén. Kaposvárra invitálta. Pál megítélése szerint „jól sikerült személyes találkozó volt”. Nem rejti
véka alá, akkor ott nem volt elragadtatva
a favorizált Desmet Matthijs kollekciótól.
Azaz, hogy volt egy Klare 63 utód mes�sze különbnek tűnt a többihez hasonlítva.
A Tisza parti város Szolnok postagalambászai felkapták a fejüket az 1980-as
évek legelején. Eladdig kevesek által elérhető, míg sokak számára elképzelhetetlen sikersorozattal debütált.
Kerületi általános bajnok 1981., 1982.,
1983-ban. Nem talált legyőzőre több
mint 300 feletti versenyző részéről.
Némi adalék: az állomány tokkal-vonóval 33 galamb volt mindössze. A csapat 12 galamb / út és minden listára került galamb az egyéni helyezései mellett
a csapatbajnokság végkimenetelét eldön-

tő pontokat is gyűjtötte. Hogy kinek, kiknek a nyomására, egyszer csak fordult a
trend és 10-es csapat 5-ös befutó lett rákényszerítve a versenyzőkre. Érthetetlen
– értelmetlen. Vegyük példának a focit.
Egy csapat 11 fő, ebből 10 mezőny játékos. Képzeljék el, hogy csak 5 mezőnyjátékos rúghat labdába, akár gólt. Nagy
elhatározással az 1981-1982-1983 sikert
felhalmozó állományt eladta. Tatabányára kerültek a galambok, sok díjat és kerületi bajnoki címet repültek össze az utódaik új gazdájuknál. Hogyan tovább?
Közel 60 éve postagalambászok, mindig az intuícióm (megérzésem) vezérelt.
A továbblépés 1982-ben, hazánkban fellelhető eredményes Marcel Desmet galambok elérhető utódaival vette kezdetét. A „Marcona 1058”, a „126-os” és
a „746” kkh még Ujházy Péter 1009-es
két lánya tette kompletté az indulást. Elmondható, hogy utódaik máig ható maradandót alkottak galambászatomban.
Anno, de napjainkban is a rokontenyésztés bűvöletében éltem, élek, alkotok,
megint az intuíció elkezdtem keresni új
tesztgalambokat. Ekkor a választásom a
Janssen galambok beszerzésére irányult.
A következő galambok kerültek hozzám: Dr. Rum János „Merkx” utód,
Nyitrai Ferenc, Horváth Mihály Poow x
Klakk, Berencsi – Camphuis Oláh Sándor. Valamennyi tiszta Janssen háttérrel. Jó fogásnak bizonyult. A Marcell
Desmet x Janssen tesztpárosításokból
gyors, megbízható sok díjat repülni képes galambok vesznek körül. Mi másra vágyhat egy magamfajta postagalamb
tenyésztő, versenyző? Mégis van itt valami. Volt, van és remélem a jövőben is
lesz olyan galambász barátság, amely
nélkül céltalan bolyongás a postagalambász élet.
Ha kérhetem a gyakorlatodból adj
valamit.
Nincs ennek semmi akadálya, de csodákat ne várjon senki. Kezdve a kályhától: összeszedett gondolatok vezényeltek, ne kapkodjon senki, aki tisztességes eredményre vágyik. Csakis a legkiválóbb galambokat keresse és tenyéssze
őket. Ne higgyen a hangzatos reklámoknak. Egy örökbecsű mondás kívánkozik
ide: „Jó bornak nem kell cégér”.
Ha már van galamb, az egészség fenntartásának okán a legnagyobb segítség a
mosható galambház.
2015. szeptember

Versenyszezonban naponta 2x átpermetezem a versenyzők galambházait 1/4
hypo x 3/4 víz elegyével. Visszatérve
szinte a tüdőmig hatol az a friss levegő.
Kitűnő a szálló por és az abban rejtőző
bacik gyérítésére.
Az itatókat naponta 2x cserélem. Magától értetődik, hogy a két csere közben
fertőtlenítem, szárítom. Híve és gyakorlati megvalósítója vagyok a „teáztatásnak” meggyőződéssel vallom a Naturalin
tea jó irányban hat a galambok általános
roborálásakor.
Kéthetente versenyszezonban BS
tricho-cocci Ronidazol tabletta / galamb. Ha állománykezelés jön szóba. A
gyakorlatban így néz ki pld: 25 galamb
/ adagot kettéosztom. Fele az ivóvízbe,
fele az élelemre kerül. Enni eszik minden galamb, inni is fog annyit, amennyit.
Nagy valószínűséggel a kettő kombinációjából magához veszi a szükséges adagot. Az almaecet és a hangyasav tartalmú
kiegészítő rendszerbe lett állítva. Évente
egyszer 14 napig tartó antibiotikum kúrát tartok paratyphusra.
Csak és kizárólag hímekkel versenyzem, az özvegy rendszert követve. Vannak, akik úgy gondolják elég elindítani a
rendszert és hátra lehet dőlni. Hát rossz
hírem van, ez így nem működik. Egy
percre sem, még az úgynevezett holt szezonban sem. Rabszolgasors az eredményes versenyzőké. Hozzáteszem, önként
hajtjuk fejünket igába, de akkor is az. A
második letojás után 10. napon szétválasztom a nemeket, néhány rávezető tréning és értik miről van szó. Az első két
gyűjtéskor néhány percre megmutatom
a tojókat, majd ezt beszüntetem, csak a
hazatéréskor várja a tojó a versenyzőt.
Minden héten repül mindenki.
Jó minőségű, magam vásárolta élelmet etetek, Gyomaendrődön szerzem be
a tisztított magokat, külön-külön minden
magfélét. Közel 100%-os csiraképességgel. Saját recept szerint keverem hétről-hétre. Nincs egy hónapra megkeverve előre az élelem.
Az érkező versenyző 30% kendermag,
30% cirok, 25% rizs, 5% búza, 5% vörös
hybar ellátásban részesül. Ezt addig ehetik, amíg a tojókkal együtt vannak.
Az egészségről, vitalitásról még egyszer
Vallom csak és kizárólag kitűnő szervezetű galambokkal lehet hosszabb távon
eredményesen tenyészteni, versenyezni.
Fentebb említésre került megelőzés, és
ha szükséges állománykezelést is beiktatok, ha szükségét látom. De ez csak egy
alkalom és nincs tovább lehetőség a ga2015. szeptember

lambházban maradni olyan galambnak
amelyiket kezelni kellene. Ők eltávolításra kerülnek. Az egyik legfontosabb,
ha nem a legfontosabb a keménykezű
szelektálás.
A fiatalokról annyit, hogy problémamentesen kell felnőniük, a fiatalok tréningjeit, versenyeit végig kell utazzák.
Ezt követően főszerepet kap a szelektálás.
Ízelítő az utóbbi öt év eredményeiből
r.
k.
h.
ált.
2011.
3
3
1
2
2012.
2
1
2
1
2013.
2
1
2
1
2014.
1
1
1
1
2015.
1
4
3
1
Öt év alatt 29 kerületi első díj.
2011. fiatalok nemzeti csapat első díj
2014. középtáv nemzeti csapat első díj
2015. rövidtávú utak is nagyon jól sikerültek, valószínű itt is a nemzeti első
díj, négy úton az alábbi kerületi helyezéseket szerezték galambjaim:
1. 2. 3.
1. 2. 3.
4. 5. 6./3000 körüli létszám
1573 db-ból pedig még 1. 2. 6.
2014-ben fiatalok csapat első.
Utóbbi évek legjobb galambjaim kerületi helyezései:
10-19-04363 H 1-1-1-1-2-2 (elveszett)
10-19-04412 H 1-2-3-3-6 (elveszett)
09-19-88433 H 1-1-4 (elveszett)
08-19-70567 H 1-1-4
10-19-04401 H 1-1-2-6
11-19-18784 H 1-1-1-1-2-4-4-5-6-9
3 év alatt 28 helyezés
12-19-30127 H 1-2-2-2-2-3-3-9
2 év alatt 20 helyezés
13-19-40022 H 2-2-2-2-3
12-19-30116 T 1-1-4
Fiat. Nemzeti első, olimpia résztvevő
12-19-30111 H 1-1-2-2-3-5-7-10
Nemzeti első, középtávon, év galambja, olimpiai résztvevő
11-19-18707 H 1-2-2-3-4-4-8
Évről évre sok nem várt problémával kell szembenéznünk, nagy részét a
galambászatban sikertelenek gerjesztik.
A Sportszövetség életéről van véleményem, néhány történést nem értek. Úgy
hallom a Sportszövetség vezetését nagy
nyomás alatt tartják a galambászok.
Szeretnék a számukra legkedvezőbb lehetőségeket keresztül hajtani. Álljon a
sarkára a vezetőség: nem szabad a laikusok okoskodásának, siránkozásának
engedni. Sokan vannak, akik nem képe-

sek kiválasztani a megfelelő galambokat
csapatonként. A tenyésztés, versenyzés
külön-külön is egy szakma. Tanulják
meg, szánjanak rá elegendő időt.
Kinek, kinek 5-10-20 éve is rámegy,
embere és felkészültsége válogatja. Ez
alól a rengeteg energiát felemésztő, néha
sikeres, máskor kevésbé sikeres munka
alól, egy tollvonással ne akarja senki felmenteni őket. Ilyet, hogy nem képesek
kiválasztani a csapatokat egy szaklapban
nem lenne szabad leközölni. Ha és mindenáron a fejlődés a cél. Legyen, mindenképp követendő példára van szükségünk? Legyen Belgium a postagalamb
bölcsője a példakép.
Belgiumban mindenki a saját pénzén
előbb-utóbb rátéved a helyes útra. Belgiumban korlátlanul küldhető létszámok
mellett, meg kell jelölni, vagy az első két
helyre beírni azt a két galambot, amellyel
versenyez utanként. Csak az utanként
előre nevezett két galamb elért eredményét adják össze és hirdetnek Belga bajnokot. A siránkozók elképzelésem szerint
galambszaporítók, miattuk ne fújjunk
hátraarcot. Ezt mondatja velem a postagalambsportban eltöltött 60 év, no meg a
postagalambász szakemberek tisztelete!
A jövőt illetően elmondhatom, a SZVB
nem adott elég időt a hosszútáv-távok
visszavezetésére. Véleményem szerint
minimum három évet kell rászánni. Úgy,
hogy a tagszövetségek a programukba
vegyék évente 3 verseny rendezését 650750 km között. Azután jöhet Magdeburg
amely nekem 830 km Szolnokra, de vannak távolabbi sporttársak is. Ellenkező
esetben galambtemető lesz Magdeburg.
Tízen-húszon évvel ezelőtt klasszikus
országos versenyünk volt. Az utóbbi két
év veszteségei engem látszanak igazolni.
Kifejezetten hibás döntés volt az országos versenybizottságot kitömni a
tagszövetségek versenybizottság elnökeivel. Sokan többször jelen sem voltak az
összejöveteleken.
Évente visszatérő refrén, nagyon drágán röptetnek a kerületek, négy évembe
telt mire megértették a tagszövetségben,
hogy x összegért engedjük be a gépkocsiba a „plusz galambokat”. Természetesen ez nem lehet zöld út a zsúfoltság irányába. Bizton állíthatom, komoly anyagi
forrást jelenthet.
Nekem olybá tűnik, egyre több laikus fiatal került a vezetésekbe. A fiatalok
képtelenek sport- és szakmai alázat nélkül maradandót alkotni. Az egyesületekben, tagszövetségekben kell kinevelni a
jövő vezetőit. Pár év gyakorlat rámutatna, hogy ki, vagy kik alkalmasak a felső
vezetés betöltésére.
Száraz György
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Tapasztalatok a gyakorlatból

Előkészületek a fiatalok versenyére
A nyárvégi napokban és hetekben a legtöbb helyen megkezdődik
a fiatalok tréningje és versenye.
Sokan megkezdték a privát tréningeket, sokan
A cikket fordította: pedig még mindig
azzal küszködnek,
Varga Antal
hogy fiataljaikat
valami értelmes
házkörüli repülésre szoktassák. Úgyszintén a fiatalok betegsége, ami még mindig
központi helyet foglal el a fiatalok nevelkedésében és minden elképzelésünket
romba dönti. De egészségügyi problémákat más fertőzések is okozhatnak. Ezeket
is kezelni kell. Minden évben felmerül a
kérdés, hogy szükséges lenne egy hatékony oltóanyagra. Nagyon sok helyen az
is problémás olyan orvost találni, aki az
oltásokat elvégzi. (megj. Németországban az otthoni saját oltás nem elfogadott.)
Burkard Sudhoff
Állatorvos
Egy további kihívás a rövid idő, amely
fiataljaink kifejlődéséhez rendelkezésükre áll. Mert ha bármilyen csekélység e
szűk időt megzavarja, ami megtörténhet
bármikor, nem csoda, ha azok a fiatalok
már nem tudnak részt venni a fiatalok
versenyén. Ez viszont még további problémákat hozhat magával, mert azok a
fiatalok, melyek nem vesznek részt a fiatalok versenyén a következő évben, mint
évesek hihetetlen visszaesést mutatnak
úgy a fizikális és szellemi teljesítményben, mint a tájékozódási képességben.
Ez egy olyan nagy visszaesés, hogy ezt
csak a legjobbak képesek kompenzálni.
Évek óta megfigyeltem, hogy nagyon
sok helyen a tenyésztők több mint fele
nem vesz részt a fiatalok versenyén.
Az éves galambok tömeges elveszése
tehát előre van programozva. Ez a szám
évről – évre emelkedik és véleményem
szerint az elkövetkező években tovább
erősödik.
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1. A tréning
A fiatalok tréningje szó alatt a napi
szabadrepülést értem, ami legalább 1
óra hosszat tart. A fiataloknak egy csoportban, jó magasra fel kell emelkedni
és elhúzni. Tehát az a jó, ha hosszabb
ideig egyáltalán nem is látjuk őket. Ez
a szabad repülés az időjárástól függően
akár egy óránál hosszabb ideig is tarthat.
Nagyon sok tenyésztőnél sajnos ez nem
így van, ezért szeretnék röviden szólni
arról, hogy hogyan lehetne a fiatalokat
egy normális tréningre rávezetni.
Gyakran naponta kétszer is tréningeztetjük a fiatalokat és pedig azért, mert
nem jól repülnek. De ha rossz a tréning,
abból a kétszeres sem segít. Nagy tévedés azt gondolni, hogy két 15 perces
házkörüli repülés egy félórás tréningnek
felel meg. Maradjunk inkább a napi egyszeri házkörüli repülés mellett, de ez történjen reggel, vagy délkörül, mert ebben
az időpontban szívesebben elhúznak a
galambok, továbbá a fiatalok jobban hozzászoknak a tipikus reggeli napálláshoz,
amivel a versenyeken is találkoznak.
Esténként, a napszakot ösztönösen
követő fiatalok nem szívesen húznak el.
Különösen az elsötétített fiatalokat
kell 1-2 órával az elsötétítés után kiengedni reggel, viszont délután 1-2 órával
az elsötétítés előtt.
A fiataloknak szinte „örülni” kell a
kiengedésnek, mint a gyermekek, akik
játszani akarnak menni. Ha a fiatalok a
kiengedés előtt pár óráig már napfürdőznek a szputnyikban, vagy a dúcban, ha a
nap az ablakokon keresztül besüt, a magatartásuk a tréning alatt jelentősen megváltozik, rosszabb lesz, mert ezzel tulajdonképpen már kapnak a nap örömeiből,
a napozásból és a friss levegőből.
Ha olyan dúcban vannak elhelyezve
a fiatalok, ahol a külvilágot, csak kevésbé látják, tolonganak kifelé és hos�szan repülnek, amely olykor két óra
hosszig is tarthat.
Ezt persze csak akkor teszik, ha a repülés végén rögtön behívják őket a dúcba.
Másképpen néz ez ki azoknál a fiataloknál, melyek minden esetben két
órára vannak kiengedve. A galambok

megszokják, hogy két óra szabadsággal
rendelkeznek. Mindegy, hogy repülnek,
vagy a tetőn bumliznak, a csatornában
kotorásznak, vagy a fiatal hímek a tojókkal flörtölnek, a gyepen kaparásznak. És
ha a fiatalok egyszer már megtanulják
ezt a szabadosságot, akkor már késő erről őket leszoktatni. A fiatalokat időben
rá kell vezetni az életben rájuk váró feladatokra. Ez viszont a versenyzés és nem
olyan galamboknak való, amelyek csak a
házkörüli röpködést tanulták meg.
Amikor a fiatalok már jól elhúznak, akkor, és csak akkor, el lehet velük kezdeni
a privát tréningeket. És minél kiadósabb,
erőteljesebb a házkörüli repülés, elhúzás,
annál kevesebb privát tréningre lesz szükség. Óvakodjunk viszont attól, hogy olyan
fiatalokat vigyünk privát tréningre, melyek
még nem húznak. Ez szinte biztos kudarc.
Ha valaki a fiatalokkal villogni akar,
azokat keményen kell trenírozni még a
versenyek alatt is. Lehet egyénileg elhordani a fiatalokat, vagy részt lehet venni a már nagyon sok helyen megszervezett szerdai pót tréningen (pl. Hollandia,
Belgium, a Karancsban Szécsény stb.).
Csak ezzel a módszerrel kap az ember
megfelelően kondicionált fiatal galambokat, melyek a kosárból féktelenül zúdulnak ki és mindenféle teketória nélkül törnek hazafelé. Ez az állandó tréning azután ahhoz is vezethet, hogy a fiatalok nagyobb rajokban érkeznek haza és a díjlistán az első 10, vagy akár az első 30 helyet
foglalják el. Néhány tenyésztő megvetően „betanított majmoknak” nevezi ezeket
a galambokat. Én inkább perfekt kondicionáltnak nevezem. De mindegy, hogy
hogyan nevezzük, ez minden esetben egy
következetes tartástechnológia eredménye.
2. Fiatalok betegsége
Nos, erről a témáról több mint 20 éve
írunk és legtöbb tenyésztő azt hiszi,
hogy ő tudja mi is az, és hogyan néz ki.
A probléma viszont pont ebben rejlik.
Mert nem minden beteg fiatal szenved a
fiatalok betegségében.
Legtöbbször tavasszal találkozunk
salmonellózissal, Chlamydiozissal és
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parazitás bélfertőzéssel, melyek mind
a fiatalok betegségéhez hasonlóan néznek ki, és úgyszintén télen a hirtelen
hányás, zöldes széklet egyáltalán nem
a fiatalok betegségének a jele.
Ez teljesen téves akkor is, ha nagyon
sokan ezt állítják. A fiatalok betegsége a
fiatalokon hirtelen fellépő és az egész fiatal állományt megfertőző betegség, ami
az immunrendszer gyengesége, vagy zavara következtében lép fel. A fiatalok betegségének kitörése tehát minden esetben valamilyen stressz szituáció. De senki
nincs abban a helyzetben, hogy egyedül,
egyértelműen meg tudja állapítani az éppen jelen lévő élősködőt, ezért az állatorvosoknál meglévő diagnosztikai eszközöket kell kihasználni. Sajnos azonban egyre nehezebb a tenyésztőkkel együtt dolgozni, mert az ezelőtt állatorvost soha
nem látott galambokat nem akarják elhozni a vizsgálatokra. Pedig egy jó diagnózis
megállapításához ez elengedhetetlen.
Ha tehát a fiatalok betegsége az immunrendszer valamilyen meggyengülése miatt lép fel, akkor először az immunrendszert kell kezelni, gyógyítani.
Itt nagy súlyt fektetek a „Jungtierpulver
von Sudhoff” nevű készítményre, mivel néhány állatorvos és takarmány-kiegészítőkkel foglalkozó kereskedő, csak
egy nagyon gyenge másolatát kínálja a
Jungtierpulver-nek. Ezek részben antibiotikumot tartalmaznak, és gyakran
csak egészen kis mennyiségben a nagyon fontos Immunglobulint.
Csak a kezelés második fázisában kerülhet sor a kórokozók elleni intézkedésekre.
Gyakran nem is találunk primér
pathogen (betegséget okozó) csirát,
hanem egy felszaporodott, fakultatív
pathogen csirát (csak bizonyos körülmények között okoz betegséget), vagy
apathogen csirát (szokás szerint nem
okoz betegséget).
Erről csak egy állatorvosi vizsgálat tud
felvilágosítást adni, hogy szükség van-e
antibiotikumos, vagy egyéb gyógyszeres
kezelésre. A Tenyésztő, aki gyors beavatkozást igényel, szeretne egy gyógyszerrel teli gyógyszeres szekrényt, hajlamos
kombi készítmények alkalmazására,
mint: 4-az 1-ben, vagy Adeno-Colimix, vagy valami ezekhez hasonló. Ezek
a készítmények néhány évvel ezelőtt kerültek a postagalamb sportba. Azonban
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a mai időkben, amikor a rezisztens baktériumok száma rohamosan növekszik,
emiatt bennünket, embereket is komoly
veszély fenyeget, az antibiotikumokat
szigorúan csak célszerűen lehet használni és semmi esetre sem az öntözőkanna
módszerével.
A fiatalok betegségének és más egyéb
betegségeknek is az a problémája, hogy
fiataljainkat hátráltatja a tréningekben.
Ezek súlyossági fokuk szerint 2 – 4 hétig
is eltarthatnak. Ez viszont közel a versenyekhez már veszélyezteti a versenyeken
való részvételt. Ilyen esetben már mindent el kell vállalnunk, amit az állatorvos
célzottan diagnosztizált és a javasolt terápiát el kell végezni. A fiataloknak megfelelő felépülési időt kell adni és azután
lehet csak a tréninget fokozatosan emelni, ismét következetesen és intenzíven.
Néhány privát tréning elmaradhatatlan. Amennyiben a fiatalok ismét jól repülnek, beszállhatnak a már folyamatban lévő fiatalok versenyébe és azzal
megbirkóznak.
Minden esetben ez sokkal jobb, mintha a félig lábadozó fiatalokat idő előtt
bepakolnánk.
3. Oltások
A fiatalokat minden esetben be kell oltani Paramyxo ellen. Az a tenyésztő, aki
a tenyészszezon, és a tavaszi versenyek
előtt télen, minden galambját leoltotta
(egyébként ez a kötelező) annak fiataljai az elválasztásakor nagyon jó anyai
antitestekkel rendelkeznek. Különösen
az első és a második költésből kelő fiatalok.
Tehát nem szükséges, hanem egyenesen téves az oltott szülőktől származó fiatalokat rögtön az elválasztás
után leoltani.
Néhány évvel ezelőtt a postagalamb
szaklapok erről téves ajánlásokat adtak.
Tehát oltsuk be a fiatalokat minden
gond nélkül először májusban, feltéve,
hogy a tenyész- és versenygalambok a
tél folyamán, be voltak oltva.
Teljesen alaptalan az is, amit néhány
tenyésztő gyakorol, hogy még ismételt
oltást is alkalmaznak a Paramyxo ellen.
Ez is felesleges, ha a tenyészgalambok
be voltak oltva, mert mint előbb leírtam,
megfelelő maternális (anyai) antitestekkel rendelkeznek. Az elválasztáskori
oltással bevitt antitesteket ezek elfogják,

ezért teljesen hatástalanok, és keletkezik
egy oltási hézag.
A megfelelő menetrend tehát: Tenyészek téli leoltása – a fiatalok leoltása 2-3
hónappal a választás után. Ettől várható
egy biztonságos oltási védekezés.
A hanyag tenyésztők télen csak a versenygalambokat oltják, mert ezzel is
spórolni akarnak. Tavasszal jönnek az új
remények, akkor mindent jóvá szeretne
tenni és leoltja a fiatalokat duplán. Sajnos ezek a tenyésztők erre az értelmetlen
dologra követőket is találnak. Pedig hig�gyék el, ez az oltási stratégia – télen az
egész állományt le kell oltani Paramyxo
ellen, egy oltás a fiataloknak, amikor már
az egész, a fiatalok versenyére szánt állománya leválasztásra került – verhetetlen.
Mindez egyszerűen keresztülvihető és a
hatás megbízható.
A himlőoltást a Paramyxo oltás után
egy héttel lehet beadni. Jelenleg a
Chevita rendelkezik ilyen oltóanyaggal. Kitárólagos használatra javaslom
a folliker módszert. Nagyon erős hatás
érhető el, tehát oltás ismétlés az öreg galamboknál sem szükséges.
A Paramyxo oltással egy időben adható a Salmonella-oltóanyag is, de mindkét
anyagot lehet különböző időben is adni.

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk minden Sporttársat és családját a Maraton Klub 2015.
évi díjkiosztó ünnepségére.
Helyszíne: Lajosmizse Új Tanyacsárda
(a szokott helyen)
Időpontja: 2015.10.10.
Program:
- 10 órakor közgyűlés
Napirend:
1. 2015 évi versenyek rövid értékelése
2. 2016 évi versenyprogram
3. Egyebek
- Lovasbemutató
- Árverés
- Díjkiosztó
- Tombola
Tisztelettel megkérjük azon Sporttársakat, akik 2015-ben díjat nyertek
és az előző években jól szerepeltek a
Maraton Klub versenyein, hogy ajánljanak fel galambokat az árverésre és a
tombolára! Azok a galambok, amelyek
az árverésen nem kelnek el a tombolán
kerülnek kisorsolásra.
Tisztelettel: A vezetőség
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Mindhárom oltást ajánlom és értelmes, okos dolognak tartom!
A fiatalok május-júniusi Salmonella
oltását, a 6 hónappal későbbi téli oltás, mintegy kiegészíti. Ez a második
Salmonella oltás 4 héttel később és még
a fiatalok versenye előtt, sokkal jobb lenne, de a tenyésztők számára az idő rövidsége már nem teszi lehetővé.
Minden oltás után megvan az esély
arra, hogy kitör a fiatalok betegsége. Két
dolog játszhat ebben szerepet. Elsősorban
a stressz, amit magával az oltás-ceremóniával okozunk – az állatok összefogása,
a még teljesen szokatlan, ismeretlen kosárba rakás, a hőség – másodsorban maga
az oltás, mert a kórokozók elölt, (PMV),
vagy élő formában (Himlő, Salmonella)
fordulnak elő. Mindezek az immunrendszerben nagy megosztottsághoz vezetnek. Ez a nagyfokú immun stimuláció az
immunrendszert a már esetleg fennálló
terhelési állapota miatt is kibillentheti.
4. Gyógyszeres kezelések
Írásom elején már röviden rámutattam arra, hogy fiataljaink, nagyon sokféle betegségtől szenvedhetnek. Gyakran
a tenyészdúcból hozzák magukkal, mivel a tenyészek, nem járnak ki és sokszor
még a minimális kondícióval (fitnesz)
sem rendelkeznek. Mivel a versenykosár a gyengélkedő fiatalokat kegyetlenül
kiszortírozza, bármennyivel kevesebb
tenyészgalamb lesz is a tenyészdúcba,
egy bizonyos feltételnek meg kell felelniük, hogy pl. teljesítsék a fiatalok versenyét. De addig, amíg a fiatalokat azok
gyerekeiből hagyjuk meg, akik valamikor jó versenygalambok voltak és telerakjuk velük a tenyészdúcot, nem kell a
betegségeken (nem beszélve a mentális
képességről) csodálkozni. Nem sok olyan
tenyészgalamb ül a tenyészdúcokban,
melyek évekig kijártak volna.
Éppen ezért vonszolunk állandóan fertőzéseket a tenyészdúcból a fiatalok dúcába. És itt semmi esetre sem gondolok
Trichomonasra, amely teljesen ártalmatlan és teljesen kielégítő a betegség felfedezésekor, vagy a fiatalok versenyének megkezdése előtt megfelelő módon
lekezelni. És szintén nem kokcidiozis,
melyet szintén könnyű diagnosztizálni
és ennek megfelelően kezelni.
Én célzottan a Salmonellára gondolok, a Chlamydiosisra és egyéb súlyos
fertőzésekre. Ezek gyakran betegítik
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meg a tenyészállományt és a fiataloknál
is fellépnek. Az előbbi két megnevezett
betegséget nagyon komolyan kell venni,
mivel az állatoktól az ember is fertőződhet. A gyermekek és az idősebbek különösen fogékonyak erre. Mindkét betegség nagyon hosszú kezelési időt igényel.
Ez a hosszantartó kezelés vezet vissza
bennünket ismét a fiatalok versenyére való felkészítéshez. Mert hozzá kell
tenni, hogy az alkalmazott gyógyszerek
nagyon kedvezőtlen befolyással vannak
a fiatalok testi fejlődésére. Problémát
okozhat későbbi életére, ha fiatal állatot
hosszú időn keresztül antibiotikummal
kell kezelni.
Utoljára még beszélni kell arról, mert
ez tény, hogy minden először alkalmazott gyógyszer esetében kirobban a fiatalok betegsége! Viszont nagyon érdekes,
hogy erről még tudományos kutatás nem
folyt. Már sok éve figyeljük ezt a jelenséget. Látszólag egészséges galambokat
kezelünk összehasonlításul teljesen ártalmatlan gyógyszerekkel. Ennek ellenére
közvetlen az alkalmazás után kirobban a
betegség. Biztos, hogy nagyon sok kezelés ezek közül állatorvosi diagnózis nélkül történik, mint vak kúra, vagy, ahogy
régen nagyon szépen nevezték „profilaxis” (megelőző) kezelés. Azonban pontosan ebben van a veszély. Fiatalgalamboknak, melyeknek semmi bajuk nincs,
gyógyszereket adunk. A tulajdonképpeni
hatás nélkül csak a mellékhatások érvényesülnek és ez már elegendő ahhoz,
hogy egy labilis immunstátuszt megzavarjon, kibillentsen.
Különösen sokszor találkozunk gyógyszerezés következtében kialakult betegségről antibiotikumos kezelések után.
Ritkábban parazita elleni szerek után.
Sajnos az állítólag teljesen ártalmatlan
és gyógyszertárban szabadon vásárolható gyógyszerek is provokálhatják a
fiatalok betegségét. Azok a gyógyszerek

is, melyeket tulajdonképem a Fiatalok
Betegsége ellen kell alkalmazni, mindegy hogy antibiotikum keverékek, vagy
Adeno – cseppek, Adeno – porok, vagy
fungicidek, kiváltják a fiatalok betegségét, vagy egy, csaknem ártalmatlan lefolyást súlyosbítanak. Azt a lehetőséget,
hogy az ellenőrzés nélküli gyógyszerezés
kiváltja a fiatalok betegségét már régóta
figyeljük és az ezen a területen dolgozó
állatorvosok is jól ismerik.
Pontosan tudom, milyen nehéz ez az
egész szituáció. Az évek során nagyon
sok tenyésztő kerül ebbe a körbe. Nagyon sokan elveszítik kedvüket ettől a
sporttól, mert átlagban 60 felnevelt fiatalból a fiatalok versenye után jó, ha 30
megmarad. És amikor az évesek versenye befejeződik jó, ha 4 sikert ígérő egyévesünk lesz. Vég nélküli kudarc.
Az idők megváltoztak és galambjaink is hihetetlenül átalakultak. Ehhez a
tenyésztőknek is alkalmazkodniuk kell.
Mindenekelőtt a fiatalokkal való bánásmód az elmúlt 20-30 év alatt, erősen
megváltozott. Ezeket, főleg az idősebb
tenyésztők, nehezen fogadják el. A fiatalabbaknak ez könnyebben megy. Ők
gyorsabban változnak és az öreg hajtásokat gyorsabban levágják.
Ne sirassuk a „régi szép időket”, hanem tekintsünk előre.
Megmosolyogtató, hogy tenyésztők
dúcriportok készítésénél saját, teljesen
különleges módszereikről írnak, vagy
állatorvosok és más szerzők mindenféle kezelésekről és gyógyszerek adagolásáról tudósítanak. (Persze gondolni való,
hogy ezek a sajátjaik!) Olvassanak el
mindent pontosan és próbálják meg a leírt értelmes és értelmetlen dolgot is átértékelni, megvizsgálni. Ne adjanak a fiatalgalamboknak semmi olyat, amit gyermekeinek, unokáinak vagy a feleségének sem adna!

Olvassák el a cikket még egyszer elölről és gondolják át az egészet:
1. /A tenyészgalambok kiválasztása;
2. /A fiatalok dúcának kialakítása;
3. /A fiatalok következetes felnevelése;
4. /A fiatalok trenírozása;
5. /Az ellenálló képesség fejlesztése a lehető legtermészetesebb módon;
6. /Véget vet a vak kúráknak és a válogatás nélküli gyógyszerezésnek;
7. /Galambjait oltsa rendszeresen - az egész állományt;
8. /Kövesse a saját és az egész emberiségre vonatkozó egészséges alapszabályokat.
2015. szeptember

Betegségmentes lehet-e a
2015-ös fiatalok versenye?
A válasz igen, és a kulcsszó a megelőzés! Az elmúlt évek szomorú tapasztalata, hogy a tömeges megbetegedés szinte
elkerülhetetlen. Évek óta néhány tréning
után a fiatal postagalambok jelentős része fertőződött meg: hasmenés, hányás,
leromlás, étvágytalanság és jelentős
veszteségek követték egymást. Mindennek természetesen számos oka van, mint
a nem megfelelő higiénia és tartástechnológia, beteg galambok bekosarazása,
fertőzött ivóvíz vagy eleség, vad madarak jelenléte, de nagy kárt okoznak
a különféle új szuperbaktériumok is.
Így a stressznek kitett fiatal madarak, a
kosarazás, a zsúfoltság, a hőség, az immunhiány, a tapasztalatlanság, a gyenge fizikai állapot, a fiatal kor és vedlési
stádium miatt könnyű prédái lesznek a
kórokozóknak. Negatív hatása lehet még
az alkatuknak nem megfelelő távolságra
küldésnek is. A postagalamb nem gép,
hanem egy egyedi alkatú élő szervezet,
amelyet minden kosárba tevés előtt célszerű megfontolni, mielőtt elröptetjük a
jövő bajnokait.
A postagalambászok egy része megelőzésként a vegyszeres, vakcinás kezelést helyezi előtérbe (a reklámok hatására), és a pillanatnyi sikerek (fiatalok
versenye!) elérése érdekében lemondanak a 2-3 éves korban a teljesítményük
csúcsán lévő versenygalambokról figyelmen kívül hagyva a fiatal galambokat
károsító mellékhatásokat, amelyek maradandó kárt okoznak a kiválasztó és
légző szervekben.
Az antibiotikumok káros hatásairól
mindenkinek vannak tapasztalatai a humán gyógyászatban és ez fokozottabban
igaz a „levegő versenylovai”-nál is. Az
indiai gyógynövényes készítmények
mellékhatás mentesek, de fokozzák a fizikai és szellemi teljesítményt, nemcsak
embereknél, hanem az állatoknál, madaraknál egyaránt, ráadásul használatuk
több ezer éve ismert.
Hazánkban már 1998 óta kaphatóak
ezek a kivételes termékek, amelyeket
sikeresen használnak Lengyelországban, Romániában, Szerbiában, Litvániában és Franciaországban is. Ma már
közel 1000 postagalambász használja a
jól ismert Superliv, Stresroak, Diaroak
készítményeket, melyek szinte minden
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galambtenyésztés alapját jelentik, akár- biztonságot jelent, de célszerű készencsak a kiváló minőségű eleség és ivóvíz. létben tartani az állatorvos által ajánlott
Az ayurveda szerek nagy előnye, hogy gyógyszereket is vészhelyzet esetére. A
bármilyen módszerrel könnyen kombi- gyógyuláshoz idő kell így a versenyek
nálhatók fokozva annak hatékonyságát, közötti idő növelésével ez megoldható.
hasonlóan a humán gyógyászathoz.
Az ayurvedikus készítmények adagolása
A Kustyán-Ayurveda dúc több mint igen egyszerű, erről Kustyán Tamás szíegy évtizede használja ezeket és kiváló vesen ad tanácsot az érdeklődőknek.
eredményei itthon és külföldön is jól
ismertek, de most a fiatalok versenyén
Salcocheck por adagolása:
várható betegségek elkerülése érdekében
• minden tréning és verseny után 3-4
szeretnénk néhány jó tanáccsal szolgálni. napig 20 gr/100 galamb/nap nedves taA mellékhatás mentes megelőzésre való karmányra szórva
törekvés a legfontosabb cél, függetlenül
attól, hogy teljes vagy részleges a siker.
Stresroak itatófolyadék adagolása
Az elmúlt években a szalmonella és az
• minden tréning és verseny előtt 2-3
E-colli okozta a legtöbb problémát, me- napig 20 gr/100 galamb/nap a reggeli
lyek ellen a Salcocheck lehet a megelő- ivóvízbe adagolva
zés alapja az indiai, magyar, lengyel és
görög tapasztalatok alapján.
Az ayurvedikus készítmények pontos
A
Salcocheck
(engedélyszám: összetétele a www.garuda.hu honlapon
481/1/2012 NÉBIH ÁTI) alkalmazása az található. A termékek megvásárolhatók
alábbi előnyökkel jár:
állatorvosoknál, a Galamb Hungáriánál
• nincs, vagy alig van megbetegedés
és az állatgyógyszer kereskedőknél, il• gyógyításnál kevesebb antibiotikum letve a Garuda webáruházában is utánkell
vétellel.
• jelentősen csökkenti 20-féle fertőző
Minden sporttársnak jó egészséget és
baktérium számát
sikereket kívánunk az őszi fiatalok ver• növeli a védekező (Goblet) sejtek senyéhez:
számát
• jelentős antioxidáns hatású
Kustyán Tamás, F02 Egyesület
• nem károsítja a fiatal galamb szerveMobil: 06-30/494-0068
zetét
• regenerálja az emésztő- és bélrendHorváth Hajnalka,
szert
állatgyógyászati termékfelelős
• minimális a betegség miatti elveszés
A fertőzési lehetőségek kizárása melGaruda Trade Kft.
lett célszerű ha gondolunk az immunElérhetőség: garuda@garuda.hu;
rendszer erősítésére is a Stresroak-kal,
06-1/331-2316/23 mellék
mely egyidejűleg alkalmazandó a kötelező vakcinázással,
az immun válasz
MAG - MIX
20-30%-os növeTakarmány Termény nagy és kiskereskedés
kedését okozva, de
a teljes őszi verGalambeleség
senyszezonban is
Lipcsei
lényeges lehet az
ALBERTIRSA
alkalmazása. A ter- Extra keverék		
*Egyedi keverés (Min: 500 Kg)
mék ára elenyésző
- Általános keverék		
*Házhoz szállítás megoldható
az éves költségek*Nagyobb mennyiségnél kedvezmény
- Alap keverék		
hez képest.
A két ayurvedikus
2730 Albertirsa, Köztársaság u. 87.
készítmény együtTel: 53/370-510 Mobil: 30/393-2074
tes és folyamatos
www.mag-mix.hu
használata
nagy
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A postagalamb és a gerle

Amikor olyan kislány (kisfiú) voltam,
mint most te, a papának voltak itthon is
postagalambjai. Ott volt a galambház az
aranyesőbokor és a szilvafák helyén. Igazi
házuk volt a tubicáknak, mert mi így is becéztük őket, amikor még kicsik voltunk.
Ebben az időben történt, hogy a szomszéd fenyőfáin fészkelő gerlék átrepültek
potyakaját keresve a mi postagalambjainkhoz.
Sokat csúfolódtak a galambházban
lakó sok-sok galambon.
- Mi szabad madarak vagyunk. Oda
szállunk, ahová csak kedvünk tartja. Ha
akarunk berepülünk a Fő térre, morzsát
csipegetni, szökőkútba fürdeni.
- Vagy csak a templomok tornyaiba,
hogy onnét nézzük a várost!
- De ti? be vagytok zárva, soha sem
akkor repültök amikor kedvetek van
hozzá.
A postagalambok persze válaszoltak.
- Mi otthon vagyunk. Minden nap
kieresztenek bennünket és minket haza
várnak.

- Finom eleséget, búzát, kölest, friss
vizet kapunk és még szép gyűrűt is húznak a lábunkra. Minden gyűrűnek egyedi
száma van, minket mindig számon tartanak. Ha betegek vagyunk gyógyítanak,
ha megsebesülünk a gyűrű alapján tudják hova tartozunk.
A postagalambokat többször viszik
messzi városokba s ekkor egyik ilyen alkalommal, amikor pakolták a ketreceket
már a teherautóra, az egyik nagyszájú
gerle is elbújt az autón. A feleresztéskor
a postagalambok örömmel repültek egy
tájékozódási kört, és már tudták is merre
van a hazavezető út.
Hívták a gerlét magukkal.
- Gerlice, gerlice. Gyere velünk, vár az
otthon.
S elindultak, repültek hazafelé.
Csak repültek, repültek, nem álltak
meg sehol.
A gerle már nagyon fáradt volt, nem
szokott ő ennyit repülni, és ekkor elkezdte búgni:

- Nem bírom galambok. Pihenjünk.
- Gerlice, gerlice. Repülj, repülj, jön a
vércse, elkap téged!
Ott szállt fenn az égen egy igen szép,
de nagyon veszélyes vércse, akinek fiókái voltak és pont ilyen galambhusira
vágytak.
A postagalambok gyorsan a közeli fák
lombjai közé repültek, de a gerle már
nem bírt.
A vércse megragadta és huss, vége
volt a gerlének.
A postagalambok szerencsésen hazaértek és elmesélték a többi gerlének mi
történt a társukkal.
A gerlék soha többé nem csúfolódtak a
postagalambokkal.
Nagy tisztelettel és bámulattal voltak
feléjük, és most már ők is szerettek volna
a galambházban lakni.
Írta Papillon, Plechl Ildikó

A gombatoxinok okozta megbetegedések 1. rész

A gombáknak több mint 80 ezer faját
ismerjük, a természetben széles körben
előfordulnak. Általában elhalt növényi
és állati eredetű anyagokon élnek, egy
részük azonban megtelepedik élő növényen, állaton is (pl. bőrgomba, körömgomba). Fő „tevékenységük” a szerves
anyagok bontása, emellett az állati szervezetekre jelentős hatású anyagokat is
képeznek.
Egyes gombák és termékeik hasznosíthatók a gyógyászatban és a mezőgazdaságban (így például az antibiotikumok
nagy részét mikroszkópikus gombák termelik ezzel a gyógyszergyártás új fejezetét nyitották meg), mások (a gombák
által termelt méreganyagok, az ún.
gombatoxinok) jelentős károkat okoznak a növények és állatok életműködésében.
A gombák és a toxinok többféle módon károsítanak:
1. A galambtartás területén a gombák
egyik kártétele, hogy megtelepedhetnek a galambok bőrén, nyálkahártyáin, innen bejuthatnak a szervezetbe és
helyi vagy általános betegségeket okozhatnak.
2. Elszaporodhatnak a tárolt szemesés keveréktakarmányokban, lebonthat14

ják azok hasznos anyagait, így azok minőségromlásához vezethetnek. (Lsd.
penészes takarmány).
3.A gombák sejtjei olyan vegyületeket tartalmazhatnak, melyek allergiát okoznak.
4. Anyagcsere-folyamataik során, sokszor biológiailag igen aktív anyagokat
termelnek, amelyeknek sokrétű hatásai
lehetnek.
• más gombák anyagcseréjét akadályozzák,
• elpusztítják a baktériumokat (lásd
antibiotikumok),
• egysejtű élőlények szaporodását gátolják,
• rákkeltőek,
• hormonszerű hatásuk van.

A gombatoxinokat elsősorban a penészgombák termelik, melyek előfordulási jellemzőik és szaporodási feltételeik alapján két csoportra oszthatók:
A szántóföldi penészek nagy nedvességtartalmú növényi részekben és a talajban élnek. Ezek hűvösebb körülmények
között, főleg az ősszel betakarítandó szemes terményekben, pl. kukoricában termelik a toxinokat (méreganyagaikat).
A raktári penészek kisebb víztartalom mellett, és kissé melegebb kör-

nyezetben szaporodnak. (Ez azt jelenti,
hogy a jó minőségben betakarított takarmányban a tárolás során is elszaporodhatnak súlyos egészségkárosodást előidéző penészgombák.
A penészgombák életfeltételei közé
tartozik a nedvesség, a tápanyag (élő
vagy feldolgozott növényi részek), az
oxigén és a megfelelő hőmérséklet.
A levegő páratartalma és a hőmérséklete jelentősen befolyásolja a növény
növekedését és egészségét, valamint a
mikotoxint termelő gombák versengését.
Párás, nyirkos melegben a takarmánynövényeket könnyebben megtámadják a
penészgombák és jelentős mennyiségű
gombatoxint termelnek. A penészes takarmánynövényt galambjainkkal föletetve súlyos egészségkárosodás és teljesítmény csökkenés következhet be.
Folytatása következik!
Kérdéseiket és tapasztalataikat a
www.galambpatika.hu oldalon várja:
dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara
galamb specialista állatorvosa,
galambász,
a Postagalamb Sportszövetség Állategészségügyi Bizottságának elnöke
2015. szeptember

Vasas József (1950-2015)
Z-20, 18-as miskolci tagszövetség
Búcsúzni jöttünk. Mindannyiunkat megrendített Vasas József sporttársunk halála, hogy
szeretett galambjai közelében váratlanul elhunyt.
Postagalambászni az 1970-es évek elején
kezdett vadászati hobbija mellett.
A Z-20-as egyesület tagjaként, később a 18as Miskolci Tagszövetség Verseny Bizottság
elnökeként hosszú évtizedek óta maradandót
alkotott. Több mint tízszer volt kerületi bajnok Halász Róberttel együtt , - akivel 1997től versenyeztek együtt - minden távon, rövid-közép és hosszútávon is szinte tökéletesen teljesítettek.
Kiváló tenyésztő és versenyző volt, galambjai más tenyésztőknél is
bizonyítottak. Hatszoros magyar mesterversenyző címet is elnyert!
Országosan kimagasló teljesítménynek értékelhető, hogy az országos csapatbajnokságban évekig az első 10 helyezett között végeztek megnyerték a Miskolc Nagydíj versenyt is.
A Vasas-Halász versenyzőpáros neve „jegyzett márka” lett Észak
Magyarországon, de Szlovákiában, Erdélyben és az egész országunkban ismertté váltak.
A miskolci kerületben aktívan részt vett a versenyeztetésben, Ő állította össze a programokat és Ő volt a startfelelős is. Minden esetben igyekezett maximálisan megfelelni az elvárásoknak.
A szövetség is elismerte munkásságát: Magyar Postagalambászat
ezüst fokozattal tüntette ki.
Nagy álma volt Szabó Gézával, hogy egyesítse a Miskolc és környéke postagalambászait.
Emlékét azzal is megőrizzük, hogy a jövőben a nevével fémjelzett
emlékversenyt rendezünk.
A jó Isten adjon örök nyugodalmat részére!
18-as Miskolci Tagszövetség és az Országos szövetség nevében

2015. szeptember

Látjátok feleim, egyszerre meghalt, s itt hagyott minket magunkra.
Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közelálló. De nincs már.
Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él, s mint fán sem nő egyforma két
levél, a nagy időn nem lesz hozzá hasonló.
Akárki is volt Ő, de fény, hő volt. Mindenki tudta és hirdette, Ő volt.
Ahogy szerette ezt, vagy azt az ételt, s szólt, ajka, melyet mostan
lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe
süllyedt templomok harangja, és futott, telefonált, és szőtte álmát,
mint színes fonált, homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók között
az EGYETLENEGY.
Keresheted Őt, nem leled, hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába. A
múltban sem és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már, csak Ő
nem. Többé nem gyűl ki halvány-furcsa mosolya.
Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy a csodát újólag megteremtse.
Édes barátaim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében.
Az élet egyszer csak Órája gondolt, majd mesélni kezdtünk róla:
„Hol volt..”. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi
azt meséljük róla sírva „Mért holt?...”
Úgy ment el Ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermedt,
néma szobra.
Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer.
Hol volt, hol nem volt, a világon csak EGYETLENEGYSZER.
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Halottaink
Szomorú szívvel
tudatjuk,
hogy a sárvári
egyesület motorja, mindenki
által Berci bácsinak ismert, a
Magyar Postagalambsportért
Ezüst fokozattal kitüntetett Béky Albert barátunk
2015.07.29-én hajnalban itt hagyott
minket.
Évtizedek alatt az egyesületében
és Tagszövetségünkben, korábban
szinte minden létező közösségben
(röpcsoport, kerület stb.) mindig példamutatóan dolgozott a közösségért.
Legutóbbi újságban olvashattuk a
múlt hónapban elhunyt Tóth Antal
barátunkról szóló megemlékezésben, hogy Tóni és Berci 1972-ben
meglátogatták Anker professzort
a Moszkvics csomagtartójában 50
db galambbal, abból a célból, hogy
Anker minősítse Tóni galambjait.
A kedves történet szereplői most már
odafent újra találkozhatnak.
Bő 1 hónap alatt a sárvári egyesület
és a 14. Tagszövetség két nagyszerű
galambásza távozott el.
Berci bácsi élt 76 évet!
Nyugodjék békében!
Sári Benjámin
1933-2015
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Sári Benjámin sporttársunk, a Z-07
egyesület alapító tagja 82 éves

korában elhunyt.
Mély fájdalommal búcsúzik az egyesület tagsága. Emlékét vándorserleg
alapításával őrizzük!
Z-07 tagsága

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy
Zana
Flórián a Szolnoki „Pátria”
R-01 Egyesület
tagja életének
80. évében elhunyt.
Hat éves korától voltak galambjai, 1950-től a Szövetség tagja. A
Jászladányi egyesületben kezdte
galambász pályafutását, majd 1985ben Szolnokra történő beköltözése
után az R-01 tagja lett. Kerületében
és egyesületében több évtizeden keresztül különféle vezetőségi tisztségeket vállalt.
Eredményes sporttevékenységéért,
közösségépítő munkájáért megkapta
a „Magyar Postagalambsportért Kitüntetés Bronz” fokozatát.
Végső nyughelyénél a kegyelet virágai mellett galambjainak felengedésével búcsúztunk Tőle.
„Pátria” R-01 Egyesület Tagsága
Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy Barátunk
és
Sporttársunk, az Apc
V-09 Postagalamb
Sportegyesület egyik
tagja,
Sági
Imre 2015. augusztus 08-án elhunyt.
Galambász pályafutásának évei alatt
mindig példát mutatott tagtársainak.
Személyében jó barátot és mindig
segítőkész galambásztársat veszítettünk el.
Emléke továbbra is velünk él.
Apc V-09 Egyesület tagsága
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Az Y-16 Balatonfőkajár tagsága fájó
szívvel tudatja, hogy Téli János
sporttársunk súlyos betegségben 49
éves korában elhunyt.
Egy igazi sporttársat, a családjáért
élő tisztességes és becsületes galambászt veszítettünk el, aki az egyesületünk alapító tagja volt. Ő volt az az
ember, aki a szerény körülményeihez képest minden rendezvényen
részt vett, egyedüli tagként minden
gyűjtésen és bontáson jelen volt.
Egész életét a családjának szentelte,
ma ritka az olyan, meghitt és meleg családi légkör, melyet teremtett
maga körül.
A galambsportban kiváló eredményeket ért el, imádta és szerette galambjait, sporttársait és a hobbinkat.
Személyében pótolhatatlan barátot
veszítettünk el.
Az Y-16 Egyesület és a 13-as Tagszövetség nehéz szívvel búcsúzik
szeretett sporttársától.
Y- 16 Tagsága
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