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A Magyarországon működő teszttelepek között különleges 
helyzetben van a 2014-ben Vácott újonnan épült teszttelep. 
2014-ben FCI Fiatal galambok világbajnokságával vonta ma-
gára a figyelmet nagy sikerrel.

A protokoll ismert, végül is 2015 tavaszán 498 fiatal lakhatta 
be az 1200 fiatalra kalibrált galambházakat. Ebből 343 külföl-
di, és 155 magyar. Az ilyenkor elengedhetetlen kezeléseket a 
már bevált menetrend szerint végrehajtották. Köztudott az idén 
eleddig nem tapasztalt hosszú, forró nyár megkínzott embert és 
állatot egyaránt. A Vácott épült teszttelep egyebek közt ebben 
is különbözik az országban több helyütt építettektől. A hátfala 
és a teteje zárt, az aljzat és az egész eleje rácsos megoldással 
készült. Napfény – levegő – napfény – levegő. Ezen helyzet 
nagyságrendekkel leszűkítette az esetleges fertőzések fellob-
banásának lehetőségét. Az előversenyek közül kiemelném 
a sorrendben a második előversenyt, amely Breclavból lett 
megrendezve. Bizony komoly veszteséget kellett elkönyvelni, 
hiszen közel 170 fiatal került a veszteség listára. Jó magyar 
szokás szerint voltak akik sopánkodni kezdtek. Úgy vélem 
nemes egyszerűséggel akkor járunk el korrekt módon, ha arra 
gondolunk, az kizárt, hogy Európa kilenc államából a 2015-
ben tenyésztett legjobb fiataljai kerültek Vácra a teszttelepre. 
Hiszen egy-egy tenyész év minőségéről 2-3-4 év multán lehet 
meggyőződéssel kimondani jó – közepes – vagy gyenge volt.

Mint oly sokszor az életben a Váci teszttelep záróversenyének 
is elérkezett az ideje. Juraj Kurek úr az FCI ellenőr vezényle-
tével a várható rossz idő előrejelzések ellenére bekosarazták 
a záróversenyre megmaradt 238 fiatalt. A célállomás Jihlava, 
313 km. A start 09:30-kor megtörtént.

A teszttelep hátvédje a Naszály hegy sötét mogorva felhő-
be burkolózva zárta el a kilátást. Megismétlődött ugyanez a 
nyugat – északnyugat felöl érkező galambok útjában is, mert a 
Pilis hegyeit még csak látni sem lehetett.

A fiatal galambok megtalálták az észak-nyugati átjárót. Mire 
leértünk a galambházak közelében többektől értesültünk, hogy 
magyar galamb a Széphelyi Gábor (XVIII. ker. Pestszentimrén 
lakik) sporttárs galambja nyerte a záróversenyt. A többi díj is 
gyorsan gazdára talált. Ha már találkoztunk a boldog bajnok-
kal egy rövid riport idejére kitűnő alkalom kínálkozott.

A Grand Prix bajnok galambja: HU 15-02-43504 kkt Széphelyi 
Gábor saját tenyésztésű galambja. Édesapja  Széphelyi Már-
ton 2012-ben meghalt, nem volt mit tenni, az egész állomány a 
nyakába szakadt. Galambász édesapja ismert versenyző volt, de 
a galambok tenyésztése, versenyeztetése gyakorlatát magával vit-
te. Nem erőltette a családra a galambozást. Gábor elmondta, nem 
volt semmilyen affinitása a postagalambok iránt. Édesapja hátra-
hagyott postagalamb hagyatékát, úgy gondolta, hogy tovább viszi. 
Amely tevékenység korántsem nevezhető ideálisnak. Külföldön 
keresi meg a kenyérre valót. Szomszédja segíti távollétében, aki 
nem galambász, jószerivel ellátja a galambokat, de semmi több.

A párosításokat Gábor maga találja ki és a fiatalok gyűrűzé-
sét maga végzi. A B-25 egyesület tagja, a Villám Sportklub-
ban röptetnek. Vácra 5 galambot küldött, további 10 galamb 
Tiszakécskére lett küldve. Ihász Zoltán volt eben a segítségére.

Az eredményes pároktól küldött mindkét helyre. Volt 
némi remény a championságra, egy másik fiatalja Vácott az 
előversenyeken helyezve volt. A záróversenyen nem repült 
élbe. Álmában sem gondolta, hogy az ő galambja lesz a baj-
nok, hisz tudta, hogy kiváló hazai galambászok küldtek a teszt-
telepre fiatalt, az állományok megmérettetése okán, nem be-
szélve a külföldiekről. Nagyon örül, de per pillanat azért némi 
idő szükségeltetik, amíg gondolataiban át – meg átfuttatja az őt 
ért sikert. Gratulálok!

A záróverseny díjátadóján Juraj Kurek a Szlovák Posta-
galamb szövetség volt elnöke az FCI kirendelt ellenőre a ta-
pasztaltakról mondott véleményt. A teszttelep munkáját és a 
záróverseny gyűjtésének munkálatait beleértve a záróverseny 
levezénylését kifogástalannak ítélte. Annyi megjegyzést tett, 
hogy 4 galambot nem tudtak bekosarazni. Morális hátterű 
volt a döntés. A négy galamb olyan sérülések nyomait viselte, 
amely egy ragadozó sikertelen elfogási kísérletére utalt, vagy 
vélhetően villanydrótnak repülhettek. 

Ez után Bacskai Sándor avatta be a nagyérdeműt a jövő 
terveiről. Jó szívvel konstatálta, hogy a sok-sok munka gyü-
mölcse a mai napon beérett. Köszöni mindazoknak a sporttár-
saknak akik galambokat küldtek, hiszen a teszttelep életben 
tartását tették lehetővé. Ha és amennyiben ezirányú szándé-
kuktól 2016-ban sem fognak elállni. Örömmel áll családja és a 
teszttelep üzemeltető sporttársakkal a galambászok rendelke-
zésére. Egyszóval jövőre újra ugyanitt.

Köszönjük a Bacskai család leány és hölgy tagjai fáradt-
ságot nem ismerő, valamint minden a telepen dolgozó mun-
káját. A sok kiváló ételt, italt, amelyet mindenki kedvére fo-
gyaszthatott.

Köszönjük Császár Lajosnak a fiatal galambok gondozását 
és felkészítését.

Az időjárás ellenére sokan tisztelték meg a záróverseny ün-
nepét, olyan sporttársak is, akik nem voltak érintettek, galam-
bot nem küldtek a teszttelepre.

Száraz György
Záróverseny lista

1. Széphegyi Gábor HU-15-02-43504 1265.335
2. Marquart & Söhne DV-09999-15-5594 1261.430
3. Fenyvesi Balázs és N. HU-15-D-895608 1255.041
4. Nagypál László HU-15-01-71965 1254.764
5. Dina Sierens BE-15-3136799 1254.697
6. Team Henry FR-15-001812 1254.471
7. Piet Manders NL-15-1774318 1254.346
8. Zeke Zsolt HU-15-12-46199 1254.346
9. Fenyvesi Balázs és N. HU-15-M-139915 1254.120

10. E. Denys-Kazuo Matsuba BE-15-3015887 1254.036
11. Argentina Team FCA-14-252021 1254.003
12. Dirk Schreel BE-15-3019198 1253.769
13. Mevr. Wolters NL-15-1857436 1253.693
14. Horváth Szabolcs HU-15-D-882262 1253.685
15. Hajnal István -HU-15-D-901264 1253.685
16. AT Breeding Loft BE-15-2124861 1253.317
17. Hajnal István -HU-15-D-901263 1251.824
18. Mevr. Wolters NL-15-1857432 1237.938
19. G & D Aslanidis GR-15-1027045 1237.849
20. Márkus István HU-15-D-894519 1210.548
21. JM Vos Team Brabant Racers NL-15-1854571 1170.245
22. Emiel Denys BE-15-3015992 1168.398
23. Argentina Team FCA-14-252540 1158.594
24. Jacint Foltanyi DV-09682-15-11 1138.821
25. De Schryver-Vandepitte-E. Myojin BE-15-4256183 1138.718
26. De Schryver-Vandepitte-E. Myojin BE-15-4256141 1138.58
27. Rácz Zoltán HU-15-29-63555 1138.477
28. G & D Aslanidis GR-15-1027050 1138.401
29. Lápossy Mercédesz HU-15-D-861266 1138.208
30. Arad Express RO-15-0431336 1138.18

Ász galambok
1. Mevr. Wolters NL-15-1857436 1181,222
2. Nagypál László HU-15-01-71956 1139,005
3. Julien Vaneenoo BE-15-3031413 1133,134
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Amikor erre az interjúra készültem, 
nem volt nehéz dolgom, mert a Herbots 
– család olyan profi galambászokból áll, 
akik mindent elmondanak különböző ki-
adványaikban galambjaikról és az általuk 
forgalmazott termékekről. A nyugat-eu-
rópai szaklapok, a kínai évkönyvek, de 
különösen a minden évben megjelenő 
Herbots katalógusok garantáltan fenn-
tartják az érdeklődést a Herbots cég iránt. 
Német és holland barátaimtól, akik több-
ször jártak már Herbotséknál, néhány bi-
zalmas dolgot is megtudtam, de engem el-
sősorban az érdekelt, hogy kik ezek a kő-
kemény üzletemberek. Azt hittem, hogy 
amikor odamegyek hozzájuk, hogy nyi-
latkozzanak a Magyar Postagalambsport 
újság számára, sajnálattal közlik, hogy itt 
van a sok vevő, nem érnek rá… 

Előre bocsájtom: Tévedtem! Egy na-
gyon kellemes hangulatú, emberséges és 
hosszú beszélgetés kerekedett, melynek 
végén meghívtak Belgiumba. 

A legutóbbi években azt tapasztal-
tam, hogy Filiph Herbots – Apuka már 
kevesebbet foglalkozik az üzlettel, tö-
kéletesen „benevelte” a rendkívül mű-
velt és nagyon szimpatikus fiát Jo-t a 
top-menedzseri pozícióba, így ha vala-
kivel beszélgethetek az Jo lesz. Ebben 
is tévedtem. Amikor megközelítettük a 
standjukat láttam, hogy Jo és kollégái a 
frontvonalon nyakig el vannak foglalva a 
vevőkkel, a hátsó bejáratnál pedig ott áll 
az idősebb, a cégalapító Filiph Herbots. 
Odaléptem hozzá. 

Gy. J.: Kedves Herbots Úr! Gyulai 
József vagyok, a Postagalambsport című 
magyar galambász újság volt főszerkesz-
tője, a mellettem álló fiatalember pedig 
Dr. Gyulai József a fiam és az angol tol-
mácsom is egyben. Hálás lennék, ha tudna 
egy kis időt szakítani ránk és válaszolna 
néhány kérdésünkre cégükkel, galambja-
ikkal és az Olimpiával kapcsolatban. 

Nem szórt villámokat a szeme, nem 
küldött el, hanem körülnézett, keresett 
egy asztalkát, amelyet körül ülhettünk, 
megkérdezte kérünk-e kávét, üdítőt vagy 
bármit és mintha megállt volna az idő. 
Nyugodtan, békésen (talán egy pici sze-
líd mosoly is volt az arcán) leült mellém.

Kedves Herbots Úr! Örülök, hogy az 
olimpia alkalmából Budapesten üdvö-
zölhetem a Herbots cég népes küldött-

ségét az ötezer magyar galambász nevé-
ben. Mondhatom, hogy Önök napi kap-
csolatban vannak a magyar galambá-
szokkal, hiszen cégük termékei nagyon 
népszerűek nálunk és a Herbots galam-
bok utódai is szép számban vannak jelen 
a magyar dúcokban, hiszen a teszttele-
pek árverésein vagy direkt import útján 
sok Herbots galamb került az országba. 

H.: Néhány évvel ezelőtt árverést is 
tartottunk Magyarországon a galambja-
inkból. – szólt közbe. 

Gy. J.: Tudok róla. – válaszolom. Ab-
ból az árverésből három eredeti galam-
bom van, összesen azonban 10 db ere-
deti Herbots tulajdonosa vagyok. Nem 
szeretem a spontán interjúkat, ezért ha 
én valakivel beszélgetni szeretnék, ak-
kor napokig készülök „belőle”. Most is 
ezt tettem. Hosszú évek óta gyűjtöm a 
Herbots katalógusokat, a kínai évköny-
veket, 20 éve minden hétfőn a postalá-
dámban van a „Die Brieftaube”, de Thai-
földtől Dániáig és Belgiumtól Dél-Afri-
káig sok helyről kapok barátaim jóvoltá-
ból szakirodalmat, így pontosan tudom, 
hogy az Önök termékei és galambjai az 
egész világ galambászai előtt ismertek 
és keresettek. 

H.: A helyzet az, hogy Európában ro-
hamosan csökken a galambászok létszá-
ma, megállíthatatlanul öregszik a galam-
bász társadalom. Emiatt itt szűkül a piac. 
Szerencsére a világ más térségeiben, 
például a Közel-Keleten vagy Kínában 
jelentős emelkedés tapasztalható és mi 

mindenütt ott vagyunk, egyre újabb és 
újabb, egyre jobb és jobb termékekkel 
állunk a piaci kihívások elé. 

Gy. J.: Több tenyésztőt ismerek Ma-
gyarországon és külföldön is, akik ál-
lományának minőségén javítottak a 
Herbots – galambok. A legjobb sztorit ez-
zel kapcsolatban egy JAAP JONGEDIJK 
nevű holland barátomtól hallottam, aki 
vagy húsz évvel ezelőtt kapott Önöktől 
4 db fiatalt és azok (meg a később kapott 
Herbots – galambok) utódaival néhány 
év alatt világnagyság lett a galambászok 
között. Egyszer azt mondta nekem: „tu-
dod József, a Herbots – galambok olyan 
minőségi változást eredményeztek az ál-
lományomban, mint amikor Te a Traban-
todból átülsz egy Mercedesbe”. 

H.: Volt ilyen, de a 20 évvel ezelőtti 
dolgokból ma már nem lehet megélni. 
Minden megváltozott körülöttünk, az 
emberek is és a galambok is. A világ 
elhalad mellettünk ha megállunk, ezért 
állandóan fejlődni kell. Figyelni kell, hol 
tűnnek fel jobb és gyorsabb galambok és 
az állomány minőségét állandóan javíta-
ni, javítani és javítani kell…

Gy. J.: Időközben Jo is odaült hozzánk, 
kollegáira bízta az üzletvitelt, valószínű 
kíváncsi volt, hogy Herbots apuka kikkel 
beszélget ilyen jóízűen és ilyen sokáig. 

Herbots Úr – nekem úgy tűnt – némi 
melegséggel a hangjában bemutatott 
bennünket a fiának és rátértünk az 
eredményekre. Nekik nem soroltam fel 
saját eredményeiket, de Önöket ezért 

Herbots – család (Belgium)
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Üdvözlöm Manders Úr! Szerencsére 
nem kell bemutatkoznunk egymásnak, 
mert Ön olyan régóta jár Magyarország-
ra, hogy félig-meddig magyarnak számít 
és persze különböző rendezvényeken 
többször találkoztunk már.

Azért jöttem ide az Ön standjához, 
hogy mint a világ egyik legismertebb 
JANSSEN tenyésztőjének átadjam az 
ötezer Magyar postagalambász üdvözle-
tét, másrészt szeretném megtudni a véle-
ményét az olimpia rendezéséről, az itte-
ni hangulatról. 

P. M.: Köszönöm az üdvözletet és ha 
óhajtja, magyarul is folytathatjuk a be-
szélgetést, mert a mellettem álló fiam 
Magyarországon él és dolgozik a csalá-
di vállalkozásunkban, nagyon jól beszél 
magyarul, így az Ön angol tolmács fia 
egy kicsit pihenhet. Nos, akikkel eddig 
beszélgettem, azok közül senki nem pa-
naszkodott a rendezésre és nekem is az a 
véleményem, hogy a rendezés „perfekt”. 
Bárdos István és kollégái szinte ember 
feletti munkát végeztek. Köszönjük Ne-
kik és összességében a magyar galambá-
szoknak, hogy ilyen fantasztikus rendez-
vényt alkottak. 

Gy. J.: A különböző kiadványokban 
látom, hogy 2010-11-12-13-ban született 
galambok között is szép számmal vannak 
jó helyezéseket produkálók. Továbbra is 
tiszta vérben tenyészti a Janssen galam-
bokat? 

P. M.: Igen. Csak Janssen galambo-
kat tenyésztek, azokkal versenyzek, az 
időmtől függően kisebb nagyobb sike-
rekkel.

Gy. J.: Ha már kínai katalógust (is) 
kellett készíteni, akkor gondolom, vi-
lágszerte nagy az érdeklődés a Manders 
galambok iránt?!

P. M.: Így van! Óriási az érdeklődés 
és a kereslet a mai napig is a Janssen 
galambok iránt, hiszen tudjuk, hogy 
minden sikeres állományban megta-
lálhatóak a Janssen vérű galambok. Én 

úgy gondolom soha nem fogok kifogy-
ni belőlük.

Gy. J.: Úgy hallottam, agrár vonatko-
zási érdekeltségeik is vannak Magyaror-
szágon.

P. M.: Valóban! Kaposvár mellett fog-
lalkozunk szarvasmarha tenyésztéssel, 
ahol jelenleg közel 8000 állatot tartunk. 
Hús marha tenyészéssel foglalkozunk, 
de marad idő a galambászkodásra is.

Gy. J.: Gratulálunk. Köszönöm a be-
szélgetést és további sok sikert kívánok!

Gyulai József

Piet Manders (Hollandia)

szeretném – a teljesség igénye nélkül 
– tájékoztatni. 

1991 és 2003 között 24 galambjuk volt 
a Belga Szövetség ÁSZ – galambjainak 
1. – 10. helyezettje között középtávon. 

1995 és 2015 között 13 galambjuk vett 
részt Olimpián (ebből Budapesten most 
YVONNE, YVA és MAGDA)

1998 és 2012 között 18-szor szere-
peltek a Nemzeti Champion Bajnokság 
valamelyik kategóriájának 1. – 8. helye-
zettjeként. 

2013-ban 42 versenyen indultak 360 
és 574 km közötti távokon az induló lét-
szám mindig 1000 db fölött volt, de 4063, 
5941, 8568, 15.007, 16.325 22.254 sőt 
22.463 db-os induló létszámot is láttam, 
ahol 69-ből 39-et, 38-ból 29-et, 44-ből 

30-at, 41-ből 32-t, stb. helyeztek. Ezeken 
az utakon 19-szer velük kezdődött a lista, 
6-szor voltak másodikak és 84-szer sze-
repeltek az első tíz között. 

2014-ben 51 versenyen vettek részt 
196 km és 682 km közötti távokon 13-
szor voltak elsők, 13-szor másodikak és 
95-ször voltak az első tízben.

H.: Sajnos a galambászat egyre in-
kább átalakul. Ahelyett, hogy a családi-
as jellegű, baráti, kikapcsolódást jelentő 
szabadidős tevékenységet keresnének az 
emberek, egyre inkább profitorientált és 
minden áron nyerni akaró küzdelemmé 
válik. Mi megpróbálunk ehhez a tenden-
ciához is alkalmazkodni, úgy öt éven-
ként lecserélődik az állományunk. 

Gy. J.: Nagyon köszönöm ezeket az 
őszinte szavakat és még sok minden ér-
dekelne, de már csak azt kérdezném 
meg, hogy hogy tetszik az olimpia és 
hogy érzik magukat Budapesten?

H.: A szervezéssel nagyon elégedettek 
vagyunk, igazán kitettek magukért a ma-
gyar galambászok, fantasztikus munkát 
végzett Bárdos István és csapata. A kul-
turális programok nagyon tetszenek és 
persze Budapest gyönyörű város. Jöjjön 
el hozzánk Belgiumba és folytassuk ott a 
beszélgetést. 

Gy. J.: Nagyon köszönöm az interjút 
és a meghívást, élmény volt Önökkel be-
szélgetni. 

Gyulai József 
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Bevezető:
Ökrös Kálmán többszörös bajnok 

galambász fórumot szervezett Török-
szentmiklóson a Katolikusnépkör házá-
ban, (2015.10.11-én) melyet színvona-
las előadások követtek. Megérkezésem 
idején a terem szinte telve volt galambá-
szokkal, akik élvezettel fogyasztották a 
feltálalt friss készítményeket, üdítőket. 
Egymás között halkan beszélgetve, ta-
lálgatták vajon színvonalas lesz-e a fó-
rumi előadás.

A fórumra népes csapat érkezett, - fia-
tal és idősebb galambászok fogadták el a 
meghívást -, akik remélhetőleg élvezet-
tel hallgatták az előadókat.

Írásomat hagyományaimhoz híven a 
település bemutatásával kezdem.

Törökszentmiklós a 4-es út mentén 
Szolnoktól kb. 20 km-es távolságra érhe-
tő el a Nagykunság szélén. Északi hatá-
rát a Tisza, valamint annak fegyverneki 
holtága határolja.

Törökszentmiklós története:
A teljesség igénye nélkül vázolom 

Törökszentmiklós történeti bemutatását.
Törökszentmiklós területét ősidők óta 

változatos népcsoportok lakják. A ta-
tárjárás után az elnéptelenedett terület-
re kunok települtek. Törökszentmiklós 
elődje Balaszentmiklós, melyről az első 
írásos említés 1399-ből származik.

A török időkben többször is elpusztult 
/ elnéptelenedett a település.

A bevezető előadás Bárdos 
István Szövetségünk Elnö-
kére várt, aki köszöntötte az 
egybegyűlteket majd, ismer-
tette a 2016. évi teendőket, a 
versenytervezetet. Az elnök 
bevezető köszöntője után át-
adta a szót a házigazdának.

Kálmán többszörös bajnok 
emelkedett szólásra. Színvo-
nalas előadásában ismertet-
te a madarakkal kapcsolatos 
(általa hasznosnak vélt) mun-
kásságát, melyet nagy érdek-
lődéssel hallgatott egyaránt 
az idősebb és fiatalabb gene-
ráció.

A fiatalabb generáció, de még az idő-
sebb korosztály is szivacsként szívta 
magába a hasznos tudnivalókat. Nagy 
érdeklődés előzte meg Kálmán fele-
ségének (Kálmán jobb keze, Ökrösné 
Bagdán Andrea) színvonalas előadá-
sát, melyet tudományra megalapozottan 
adott elő.

Ez a törékeny temperamentumos asz-
szony a publikumot ámulatba ejtet-
te, meglepte a tudományosan felkészült 
előadásával. Előadását az általa megírt 
munkásságára alapozta (epigenetikára), 
melyet könyv formájában is megjelen-
tettek, fáradságot nem ismerve, annak 
anyagi vonzatát magukra vállalva.

Epigenetika jelentése:
A modern biológiában a gének olyan 
öröklődési vizsgálata, amely nem jár 
együtt a DNS szekvenciájának meg-
változásával.
Szekvencia (Latin) követés, kísérlet.

Összefoglalva:
Mi is képezhette volna Andrea előadá-

sát, mint a galambokról megírt, össze-
foglalt, epigenetikára alapozott, tenyész-
tési, tartási és takarmányozási ismeretei.

Színvonalas előadását hallgatva, mint 
laikusban az a vélemény alakult ki ben-
nem, ez a könyv egy „szakdolgozatként” 
is elfogadható lenne - talán. Mindenestre 
gondolatokat tud ébreszteni, még az al-
vókban is.

Megítélésem szerint Andrea rövidke 
szabadidejének jelentős részét a galam-
bok között tölti, hiszen úgy tudja elmé-
lyülten tanulmányozni a madarak visel-
kedését, élettani funkcióit.

Ha értékelhetném, Andrea előadását 
(Non plusz ultra) értékelést adnék And-
reának, Kálmánon kívül.

Voltak olyan tagszövetségi vezetők, 
közeli egyesületi és országos bajnokok, 
akik sajnos valami oknál fogva nem tisz-
telték meg ezt a fórumot. De szerény vé-
leményem szerint azon galambászok is 
sokat meríthettek volna az előadás soro-
zatból, akik esetleg úgy gondolták, szá-
mukra ez a fórum nem tud újat adni. 

Pató Pálhoz hasonlóan mi galambá-
szok nem írunk, nem olvasunk. Vallják, 
láttunk mi már postagalambot 30, 40, 50 
évvel ezelőtt is, számunkra újat nem tud 
adni, mondani senki.

Kálmán és Andrea szerintem tudott/
tudtak olyan új ismereteket feltárni, 
melyek a galambászok körében ismeret-
lenek voltak. Ezen ismereteiket könyv 
formájában, az új versenyzési módsze-
rekre éhező galambászok elé tárták.

Kálmán eredményeit felsorolni nem 
kívánom, hiszen azok az évkönyvekben 
lekövethetőek. De annyit azért megjegy-
zek, hogy a 2014-es év országos legered-
ményesebb 1 éves hím galamb középtá-
von Andrea galambja volt.

Köszönöm Kálmánnak és Andreának 
azt a közvetlen, kedves fogadtatást a 
megjelentek nevében, melyben részesí-
tettek bennünket.

A zárszót megelőzően még három db 
madár várt az új gazdákra, melyet Kálmán 
tombolára ajánlott fel. A tombola jegyek 
ára talán egy kifli árát foglalta magába. 
Az viszont biztos, ha valakinek egy-egy 
madarat meg kellett volna vásárolni, bi-
zonyára a pénztárcájukban lévő pénz ke-
vésnek bizonyult volna, vagy a zsebébe 
nagyon mélyre kellett volna nyúlnia.

Kálmán zárszóként kifejezte köszöne-
tét Fogarasi József sportbarátunk felé, aki 
Debrecenben korábbi években elindította 
ezt a folyamatot. Sajnos azonban sportba-
rátunk megromlott egészségi állapota mi-
att nem tudott ezen a fórumon megjelenni.

Szabó Ferenc - picolloduc -

Galambászfórum Törökszentmiklóson

Ökrösné Bagdán Andrea
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A galambokban előforduló anyagcsere 
betegségek közül, a fiatalkorban fellé-
pő angolkór a leggyakoribb. A magyar 
elnevezés azokra az angol orvosokra 
utal, akik először írták le ezt a kóros 
elváltozást. 

A betegség a kalcium, a foszfor és a 
D3 vitamin hiánya miatt jöhet létre.

Ez kialakulhat:
1. csak a kalcium hiánykor,
2. csak a foszfor hiánykor,
3. kalcium és foszforhiánykor együtt,
4. ha a kalcium és a foszfor aránya 

nem megfelelő, (nagyon gyakran élet-
korfüggő)

5. és D3 vitamin hiányakor.
Ez utóbbi vitamin ahhoz szükséges, 

hogy a kalcium a bélcsatornából fel tud-
jon szívódni!

A természetes környezetben a vadga-
lambok a változatos táplálékkal kellő 
mennyiségű ásványi anyagot juttatnak az 
utódokba. Másrészt a napsütés hatására a 
bőrben kellő mennyiségű D3 vitamin tud 
képződni.

Intenzív körülmények között, mes-
terséges közegben még a leggondosabb 
tartástechnológia mellett is előfordulhat 
angolkór bármely madárfajban.

A betegség lappangva, pár hét alatt ala-
kul ki. A galambok csontjainak hosszanti 
növekedése megfelelő ütemben zajlik, 
azonban a frissen képződött csontszövet 
nem tud kellő mértékben elmeszesed-
ni. A csontok szilárdsága megváltozik, 
alakjuk torzul emiatt feszülés, nyomás 
éri a csonthártyát. Ez jelentős fájdalom-
mal jár!

Még a fészekben az ilyen fiókák nem 
tudnak torzult végtagjaikkal felemelked-
ni az etetéshez, ezért folyamatosan éhez-
nek.

Fészekhagyás után a fiókák nem szíve-
sen mozognak, egy helyben sokat ülnek. 
Mozgásuk nehézkes, fájdalmasan csi-
pognak. Ezek a fiókák nem tudnak kellő 
mennyiségű folyadékot felvenni, kiszá-
radnak és a kialakuló veseelfajulás miatt 
elpusztulnak!

Számos csontban lehetnek elválto-
zások, leggyakrabban a lábszárcsontot, 
a lábujjak és a bordák ízületi végeit, a 
mellcsont taraját és a csőr csontjait érde-
mes vizsgálni!

Ezek a csontok úgy hajlíthatók, mint 
a fák fiatal, zöld ágai. A mellcsont ta-
raja a sok ücsörgés miatt S alakban 

görbül. A csőr gumiszerűen hajlítható. 
Gyakori a lábszétcsúszás. 

Képek a galambpatika.hu oldalon!
Mit tudunk tenni, ha angolkórra 

van gyanúnk?
Azonnal magas kalciumtartalmú ki-

egészítőket kell a takarmányra, ill. az 
ivóvízbe adagolni!

Ajánlanám az Aviform angol cég 
Calciform készítményét, mely vízben 
oldódó kalcium és D3 vitamin keveré-
ke. Tojásrakás időszakában is kiválóan 
alkalmazható.

Az angolkórt is, mint minden beteg-
séget, jobb megelőzni, mint gyógyítani. 
Folyamatosan legyen akár többféle ásvá-
nyi anyag kiegészítő galambjaink előtt. 
A napfény gyógyító ereje vitathatatlan!

Kérdéseiket és tapasztalataikat az is-
mét megújult www.galambpatika.hu ol-
dalon várja:

dr. Berta Krisztián
a Magyar Állatorvosi Kamara

galamb specialista állatorvosa, 
galambász,

a Postagalamb Sportszövetség Állat-
egészségügyi Bizottságának elnöke

Angolkór galambokban
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„Mit csinál tulajdonképpen Günter 
Prange”, kérdezték sokan az elmúlt év-
ben. Az egyik legismertebb és legered-
ményesebb német postagalambász neve 
hirtelen nem látható többé a listákon. Az 
idő múlásával hosszasan beszéltek erről: 
a német adóhivatal azzal vádolta meg őt, 
hogy a galambeladásai továbbá adomá-
nyai után nem megfelelően fizette meg 
az adót. Sőt az egyik adóellenőr egyene-
sen nagymértékű adócsalást feltételezett. 
Szinte a semmiből kerültek elő az adóha-
tóság emberei Günter Prange ajtaja előtt, 
kézzel fogható bizonyíték után kutatva 
átvizsgálták az egész házat valamint a 
galambdúcokat, amely során a legkisebb 
olyan papír cetli sem maradt ki, ame-
lyen akár csak egy szám is szerepelt. Az 
ember ezt úgy képzelheti el, ahogyan 
hasonlóképpen a tévében is látta az egy-
kori postavezér Klaus Zumwinkel vagy 
a korábbi Bayern menedzser Uli Hoeneß 
házkutatásai esetében. Az egész ügy már 
öt és fél évvel ezelőtt kezdődött, vagyis 
ennyi ideig tartott, míg végül az adóha-
tóság meggyőződött arról, hogy Günter 
Prange esetében teljesen aránytalanul 
jártak el, vagyis ágyúval próbáltak ve-
rébre lőni!

Az állítólagos adócsalást - leegysze-
rűsítetten kifejezve - egy teljesen egy-
szerű számítás alapján feltételezték: 
rendelt szövetségi gyűrűk mennyisége = 
tenyésztett illetve eladott galambok szá-
ma (feltevés: az összes galamb eladásra 
került). Ezenkívül a galambok felbecsült 
értékét is túlzottan magasra szabták, 
amire minden hozzáértő illetve posta-
galambász egészen biztosan hitetlen fej-
csóválással reagált volna – de nem így 
az adónyomozók. Summa summarum 
Günter Prange-nál egy utólagos adókö-
veteléssel álltak elő, amely érthetetlenül 
magasra sikeredett és ekkora fizetési 
követelést valószínűleg csak a topmene-
dzserek, mint például a korábban emlí-
tett urak: Zumwinkel és Hoeneß tudná-
nak teljesíteni.

Günter Prange számára erőt felőr-
lő évek következtek az adóhatósággal 
kapcsolatosan. Nem csoda tehát, amiért 
ebben az időszakban nem mindig látta 
értelmét a galambsportnak és az elmúlt 
évben a versenyeken sem vett részt. Az 
adóhatóság az év elején arra jutott, hogy 
az egykori követelések nem tartható-
ak. Az eset érdekes lehet minden olyan 
sporttársnak, akik galambokat adnak 

el. Az hogy milyen adózási ismereteket 
tudtunk ebből a precedens értékű esetből 
nyerni, arra a „Brieftaube” egy későbbi 
cikkben fog majd részletesebben kitérni.

Mindenesetre konzekvencia Günter 
Prange részére, hogy mostantól kereske-
delmi galambtenyésztőként nézik, akinek 
galambtenyésztői munkáját ennél fogva 
üzleti érdeklődéssel fogják figyelemmel 
kísérni. Bár ez utóbbi sosem volt célja, 
azonban sokkal fontosabb neki, hogy ez 
az ötéves jogi maraton után végre fel-
lélegezhet. Az hogy mikor és hogyan 
fog Günter Prange ismét részt venni a 
versenyeken, egyelőre még bizonyta-
lan. Mindenesetre az első mérlegelések 
az „újrakezdéshez” már mindenképpen 
észrevehetőek.

A „Brieftaube”-nek adott interjú-
ban elárulja, ő maga mire helyez egy 
egészen különleges értéket a fiatalok 
betanulási fázisában:

Kérdés: Sok sporttárs azon a vélemé-
nyen van, hogy a fiatal galambok sike-
re nagymértékben attól függ, milyen 
gyakran tréningezzük őket. Egyetértesz 
ezzel?

G.P.: Volt néhány olyan év, amikor 
a galambokat nagyon sokszor elvittem 
tréningezni. Ebben az időszakban az em-
berek jó eséllyel, mint „sokat utazónak” 
tituláltak volna. Jól emlékszem rá, a tré-
ningezést túlzásba vittem, ez majdnem 
30 évvel ezelőtt történt. Ekkor a fiatalok 
a tetőn ültek és egyáltalán nem akartak 
bejönni a dúcba. Engem nézegettek, 
mintha azt akarták volna mondani, hogy 
többet már ne kosarazzam be őket. A ha-
zatérés ösztönzéséhez így ez egyáltalán 
nem előnyös. Ezenkívül megfigyeltem, 
hogy azok a galambok, amelyek főként a 
túlzott tréninghatásból kifolyólag gyor-
san hazatérnek, problematikus időjárási 
viszonyok esetén gyakran könnyen el-
vesznek! Más oldalról nézve küldtem 
már olyan fiatalokat is versenyre, amik 
még nem láttak felépítményt, előtte 

Interjú Günter Prange-val 
Amit a fiatal galamboknak tanulniuk kellene

Günter Prange bizakodóan tekint a jövőbe. Hamarosan ismét intenzívebben 
szeretne galambjaival foglalkozni. Ebben az interjúban érdekes betekintést adunk 

sikereinek titkaiba.
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mindössze ötször 20 km-ig vittem el őket 
meglepően jó eredménnyel. Természete-
sen mindig előfeltétel az állatok egész-
sége a kimagasló teljesítményhez. De 
időközben arról vagyok meggyőződve, 
hogy a galambokban jobban megbízha-
tunk, mint néha gondoljuk és az extrém 
gyakori tréningezések egyáltalán nem 
szükségesek, sőt néha inkább gátlóak.

Kérdés: Te a hazatérés ösztönzéséről 
beszéltél. Igen vannak különböző lehe-
tőségek, mint talán a tolóajtós módszer 
(fiatalok nemenkénti különválasztása két 
egymás melletti dúcrészben), ami a fia-
talok motivációját növelheti. Számodra 
melyik a legjobb módszer?

G.P.: Tapasztalatom szerint leggyor-
sabbak a lepárosított tojók, amelyek fé-
szekről utaznak. Mindig, amikor arról 
volt szó, hogy a különböző értékelések-
nél (mint például a „GoudenDuif”) jól 
szerepeljek, azt mindig ilyen tojókkal 
értem el. Továbbá az ilyen tojókat gyak-
rabban is tréningeztem, mint a másik 
galambokat. Kényelmes és egyszerűen 
gyors őket a fészekről levenni és bepa-
kolni. Ami megkönnyítette bizonyos 
galambok előre megjelölését. Tulajdon-
képpen sok csapatbajnokságot gyakorta 
nem stratégiával kell megközelíteni. Sok 
értékelésnél jobb, ha az ember 6 galam-
bot sűrűbben tréningez, mint az összes 
galambot csak ritkábban. Automatikusan 

jobban koncentrál a kiválasztott galam-
bokra, többet foglalkozik velük, mint a 
másikakkal, intenzívebben figyeli őket 
és ez az ember-galamb kapcsolatot is 
erősíti.

Kérdés: Van különbség attól, hogy a 
tojók tojáson ülnek, vagy éppen fiatal 
van alattuk?

G.P.: Ez galamb és galamb között kü-
lönböző. Sokuk tojásról száll jobban, de 
minden egyes galamb másképpen rea-
gál. Erre a tenyésztőnek egyénileg kell 
rájönnie.

Kérdés: A magántréningezésről a fi-
atalok esetében mindig különböző vé-
leményeket látunk. Lehetőleg nagyobb 
vagy inkább kisebb falkában történjen?

G.P.: Általánosságban a tréningezés 
kisebb csoportokban jobb, mint egy na-
gyobban, különösen az elején. Kisebb 
falkák nem köröznek olyan sokáig, gyor-
sabban repülnek. Ezenkívül a kisebb fal-
kában minden egyes galambnak többet 
kell a tájékozódásért tennie (közremű-
ködnie) és nem csak egyszerűen a falkát 
követnie. Később aztán tudunk nagyobb 
falkában is tréningezni. Korábban az első 
verseny után minden egyes tenyésztőnek 
idegen fiatal is volt a dúcában. Azok pon-
tosan azok a galambok voltak, amelyek 
addig mindig csak a falkát követték. Az 
intenzívebb és hatásosabb tréningezéssel 
ma ez lényegesen ritkábban fordul elő, 
mint korábban.

Kérdés: Igen a tréningidőszakban fon-
tos, hogy a fiatalok megismerjék a legrö-
videbb hazafelé vezető utat, illetve arra 
szokjanak rá, hogy a leggyorsabban ha-
zarepüljenek. Nem lenne hasznos néhány 
idősebb és tapasztalt galambot velük tré-
ningezni?

G.P.: Korábban az első tréningekre az 
ember gyakran valóban magával vitt 2-3 
öreg galambot, mint „vezetőállat”. Ma 
ezt alig csinálja valaki. Egyedül azért 
nem, mert az özvegy dúcot nem szeret-
nék nyitva hagyni a fiatalok hazatéré-
sének idejére. Amikor egyes öreg tojók 
külön a fiataltréningekre a fiatalok dúcá-
ba kerülnek, sőt esetleg költenek, az már 
előny tud lenni.

Kérdés: Te azok közé tartozol, akik 
nagy jelentőséget tulajdonítanak annak, 
hogy lehetőleg korán a konténerben való 
tartózkodást szimuláljuk, ezáltal azt a 
fiatalok megszokják. Hogyan zajlik ez 
pontosan nálad?

G.P.: Még mielőtt a fiatalok szabályo-
san repülni tudnak, beteszem őket néha 
a ketrecbe, amit ezzel ők megszoknak. A 
kosár (ketrec) szükséges azért, hogy ké-
sőbb ne jelentkezzenek stressz mozzana-
tok az állatokon. Mihelyt a fiatalok a te-
tőig kirepülnek, már éjszakára is a ket-
recben maradnak. 20 méter távolságból 
engedem ki őket a dúctól, majd azon-
nal a dúcba jönnek, ahol a takarmány 
már elő van készítve. Így egészen ko-
rán megtanulják a fiatalok a helyes sor-
rendet, nevezetesen: kosár-repülés-dúc-
etetés ill. partner. Ha a galambok már 
valamivel idősebbek, itatok a ketrec-
ben. Erre a célra speciális itatókat készí-
tettem, amelyeket kívülről tudok a ket-
recre felakasztani. Kerek 30 másodperc 
után elveszem tőlük a vizet és 1 óra után 
kapnak újra inni – ismét csak 30 másod-
percig. Az egészet megismétlem 2-3 na-
pon keresztül, ameddig minden egyes 
galamb megtanulta, hogy csak rövid idő-
re áll rendelkezésre a víz az itatókban. A 
takarmányt is az odaakasztott vályún ke-
resztül adom. Ezen a módszeren keresz-
tül a galambok később a konténerekben 
is tudják, hogy a víz a külső itatókban, 
csak egy rövid időre áll rendelkezésre.

Kérdés: A továbbiakban hogyan terve-
zed a sportban?

G.P.: Miután ez a kínos történet az 
adóhivatallal végre tisztázva lett, azt 
veszem észre, hogy újra több örömömet 
lelném a galambokkal történő foglalko-
zásban, és a versenyeken való részvétel-
ben. Hogyan és mikor pontosan, azt még 
nem tudom. Pillanatnyilag csak kevés 
galamb száll a ház körül, amiket - mint 
régen - egyszerű házigalambként tartok 
a folyamatosan nyitva hagyott dúcnál. 
De igen, ez változhat a jövőben!

Az eredeti cikk a Német Szövetség hi-
vatalos lapjában a „Die Brieftaube” 
2015. évi 25. számában került kiadásra

fordította: Adelmann Péter

Egy speciálisan a szállító kosarakhoz 
készített vályú lehetővé teszi, hogy a 
galambokat ebben a kosárban etetni 
és itatni lehessen. A fiatal galambok 
annyi ideig maradnak a ketrecben, 

ameddig az itatókat megszokják, illetve 
mindegyik galamb megérti a procedú-

rát és nem mutatnak stressz jeleket. 
Ezáltal lesznek a galambok a legjob-
ban felkészítve a konténerben való 

szállításra.
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Meppen vá-
ros peremén, 
nem messze a 
holland határ-
tól egy 35.000 
lelket számlá-
ló kisvárosban, 
Emslandban lakik 
egy kivételes ké-
pességű Postaga-
lambász, akiből 
az egész Posta-
galamb világban 
csak nagyon ke-

vés van. Jó 20 esztendővel ezelőtt kike-
resett magának egy nagyon szép környe-
zetben egy barátságos kis területet, ahol 
szenvedélyének, a postagalambsportnak, 
kedvére hódolhat. Foglalkozására nézve 
Adótanácsadó, de szabadidejében ked-
venc állatainak hódol, azon belül szíve 
leginkább a postagalambjaihoz húzza.

Az Ems melletti Latenben szüle-
tett és nevelkedett, amely Meppentől 
mintegy 20 km-re van észak felé. Mint 
fiatal tanuló itt találkozott először a 
postagalambászattal. Tapasztalt te-
nyésztők, mint Heinrich Marx, Franz 
Hüppmeier, Heinz Klasen és Herman 
Brinker voltak az első tenyésztők, akik 
első lépéseit segítették. Különösen 
Herman Brinker volt a legfőbb hajtóerő, 
aki meggyőzte őt a sport szépségéről, 
és hogy a postagalambsportot csaknem 
egyedülállónak kell tekinteni. Günter 
valóban így tekintett rá, egyre közelebb 
került hozzá és talentuma egyre inkább 
kibontakozott. A galambászat lett az ő 
világa. A Lathenből Meppenbe történő 
váltás teljesen új utat nyitott meg számá-
ra, amelyről eddig még álmodni se mert 
volna.

Természeténél fogva nyugodt, meg-
gondolt, segítőkész ember, aki nagyon 
szívesen van együtt barátaival. Mint 
egykori sportversenyző – félnehézsúlyú 
ökölvívó volt a Bayer Leverkusen Szö-
vetségi Ligában – megszokta, hogy min-
denért meg kell küzdenie, semmi nem 
hullik az ölébe. A csúcsra jutásért meg 
kellett tanulnia a győzelmet, de a veresé-
get is, és ez mutatja milyen fából farag-
ták: öntudat; bátorság és önuralom.

Egy 1964-ben berepült Fakó hozta 
meg a sikert

1964 nyarán berepült Günter Prange-
hoz egy fakó fiatal. Mint kiderült a vi-
lághírű Marcel Delbar galambja volt. A 
galambot vissza is kellett adni. Amikor 
azonban ismételten berepült hozzá, meg-
tarthatta. Ez a fiatal fakó hím fia volt 
az akkor oly híres „Nr.9”-es Delbar ga-
lambnak. Abban az időben még Prange-
nak, csak kevés ideje jutott a galambok-
ra, mivel aktív játékos volt a Leverkusen 
bokszcsapatában és sajnos ez a Delbar 
hím elveszett. Günter meséli: „ennek 
a hímnek volt nálam egy fia, a 825-ös, 
amely apja lett az én „Nr.51”-es fakó hí-
memnek. Az 51-es tehát, a berepültnek 
egy unokája, amit nyugodtan nevezhetek 
állományom Törzshímjének. Az 51-es 
fiatalon 4 élhelyezést repült, de sajnos 
szerencsétlenül járt. Gyerekek találták 
meg és hozták hozzám haza. A szárnya 
sérült, többet nem tudott repülni. Szeren-
csétlen eset volt, mert szerettem volna 
vele tovább versenyezni.

Egy költéssel később a „Nr.51”-nek 
lett még egy hím testvére a „Nr.77”-es, 
ami egy klasszis versenyző lett. Nem 
csak a Röpcsoportban és a Régiószövet-
ségben volt legjobb és szállt számos első 
díjat, hanem megnyerte a kiírt Medá-
lokat is. Sajnos alig hozott használható 
utódot. 12 éves korában azután egy fiatal 
Delbar tojóval hozott egy igazi Ászt, a 
„858”-at. A „858-as képviselte Német-
országot a Veronai Olimpián sportkate-
góriában és 3 évben egymás után volt 2. 
Ász a 8. kerületben és 9. Ász a Német 
Szövetségben. Az „51”-esből egy egész 
sor jó galamb esett ki. Közvetlen utódai 
hozták számomra a Szövetségi Bajnok-
ságot, a Kerületi Szövetségi Bajnoksá-
got, továbbá a többszörös Körzeti- és 
Kerületi Ász galambokat. Az „51”-es 
egy valódi szuper örökítő volt. Jelenleg 
a tenyészdúcban van még a „722”-es, 
egy 84-es hím, amelyik minden bajnok-
ság szereplője volt és számos Medáliát 
nyert. Ez is kiváló tenyészgalambbá nőt-
te ki magát, tehát nem véletlenül ült 16 
évesen a tenyészdúcban. Számos unoká-
ja is volt, melyek mind kitűnően repül-
tek. Ezt a szuper tenyészhímet kénytelen 

vagyok az öreg törzs végett megtartani 
és vonaltenyésztésben továbbvinni.

Egyébként ez az a Delbar galamb 
melynek fantasztikus, kifejezésteli sze-
me van. Nem vagyok a szem-teória fa-
natikusa, de a szem nem jelentéktelen 
számomra. Különösen szívesen látom az 
életteli, jól pigmentált szemet. A szem-
nek azonban mindenekelőtt egészséget 
és vitalitást kell sugároznia.

Új vérrel jött a fellendülés
Öreg galambjaim tehát Delbar-ok vol-

tak. Ezekkel a galambokkal évtizedeken 
keresztül kimagasló eredményeket ünne-
pelhettem, és ezt a vonalat őrzöm a mai 
napig, mint a szemem világát.

1989-1990-ben kezdtem felfigyelni, 
hogy ezekkel a galambokkal nem mehe-
tek tovább, mert valamennyien egymás-
sal szűk rokonságban álltak. Sajnos idő-
ben elmulasztottam a galambokat a meg-
felelő, hozzájuk illő galambokkal átpáro-
sítani és sajnos elindultam lefelé. 1991 
és 1992-ben nem versenyeztem. Ez idő 
alatt sokszor elutaztam Belgiumba és a 
számomra megfelelő galambok után ku-
tattam. Voltak ebben találatok is és téve-
dések is, jóllehet a galambok a legjobb 
törzskönyvekkel és származással ren-
delkeztek. Az abszolút szerencsés-fogás 
1993 júniusában következett be, amikor 
a nieuwpoorti Hubert De Ceuninck-től 
10 darab fiatal galambot kaptam. Mivel 
ez az évszak elég késői szakaszában volt, 
magam tréningeztettem a 10 darab kisga-
lambot és kapcsolódtam be velük a fiata-
lok versenyébe. A 10 darab galambból, 

Egy kivételes képességű tenyésztő, akiből az 
egész postagalambász világban csak kevés van 

Günter Prange - 1. rész

A cikket fordította:
Varga Antal
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ami 5 hím és 5 tojó volt, egy sem veszett 
el. 1994-ben beneveztem az 5 darab éves 
hímet, melyek közül a „402”-es egy szu-
pertalentum lett. 12 kosarazásból 12 he-
lyezést repült és 1030 Ász pontot szer-
zett. Mivel a 402-es évesen hétről-hétre 
mindig jobban szállt, az utolsó 700 km-es 
útra már nem tettem be. Egy másik hím, 
a 415-ös, szintén Hubert De Ceuninck, 
évesen 13 kosarazásból 13 helyezés, egy 
következő 13 kosarazásból 11 helyezés és 
egy további 13 kosarazásból 9 helyezés. 
Ez aztán a klasszis teljesítmény!

A 402-es 1995-ben 2 évesen hét-
ről-hétre az élben repült és a 976,55-ös 
csodálatos Ász-ponttal elnyerte a Né-
metország 1. Ász galambja címet. Ez-
után a grandiózus siker után 1995-ben a 
tenyészdúcba került.

1994-ben Koopman-tól, Hollandiából 
hoztam néhány fiatal galambot. Ezek 
között volt egy hím, a „959”-es. Ez a 
„959”-es fia volt a Beatrixdoffer-nek. 
A Beatrixdoffer már nagyon sok jó ga-
lambot hozott, különösen akkor, amikor 
a Sultana-val volt párban. A 959-ből 
1995-ben neveltem egy fiatalt a „146”-
ost. Évesen az első utakra nem tettem be, 
mert nem találtam elég stabilnak a fész-
kében. Ki is akartam venni a csapatból, 
de amikor a kezembe vettem mindig arra 
gondoltam, ennek a fiúnak repülni kéne. 
Mivel én minden özvegyet bekosarazok, 
együtt hagytam a dúcban egy tojóval úgy 
félóra hosszáig. Ezen a hétvégén szerez-
te első helyezését. Innentől kezdve aztán 
fokozta a teljesítményét hétről-hétre. 
Míg el nem lopták, 1997 júliusáig, egy-
szer sem tévedett, sőt 6-szor repült 1. dí-
jat. Ez a hím tehát, amit évesen selejtez-
ni akartam leggyorsabb galambom lett 
azok közül, akik valaha is a dúcomban 
voltak. 1997-ben többek között 2. lett a 
Versele Laga Világbajnokságon. A 146-
osnak pillanatnyilag van nálam egy hím 
testvére, amin nincs gyűrű. Hozott azon-
ban 1999-ig 8 első díjat repülő utódot.

Jelenleg azon fáradozok, hogy 
tenyészállományomat új beszerzésekkel 
erősítsem. Megpróbálok Belgiumból, 
vagy Hollandiából utódokat beszerezni 
a legjobb középtávú galambokból, vagy 
azok testvéreitől. Össze szeretném rakni 
őket saját galambjaimmal, hogy az utó-
dokat gyorsítsam és ezekkel továbblépni. 
Semmi esetre sem szeretném ugyanazt a 
hibát elkövetni, amit a 80-as évek végén, 
amikor nagyon erősen belementem a ro-
kontenyésztésbe, mert az az út a tenyész-
tés szempontjából zsákutcába vezet.

Fenomenális sikerek 1986-tól
Sajnos itt nem lehet minden Bajnoksá-

got és Medáliát felsorolni, a kiemelkedő 
sikerek a következők voltak:

1986
13. Német Bajnok a Kerületben

1987
1. Német Bajnok a 8. Kerületben (kb. 

4.500 tag)

1988
1. Szövetségi Bajnok a 8. Kerületben
2. Ász Tojó a szövetségben
Olimpia, Katowice (Lengyelország)

1989
1. Szövetségi Bajnok a 8. Kerületben
4. Szövetségi Bajnok a Szövetségben
6. Ász Tojó a Szövetségben

1991 és 1992-ben Barcelonai Olimpia 
és a göteborgi Európa Ökölvívó Bajnok-
ság miatt nem versenyeztem

1993
Csak évesekkel röptettem

1994
1. Kerület Bajnok a 8. Kerületben

1995
1. Kerület Bajnok a 8. Kerületben
1. Szövetségi Bajnok a Szövetségben
1. és 16. Ász Galamb a Szövetségben
2. hely German Open

1996
1. Kerület Bajnok
1., 2., 3. Ász hím a 8. Kerületben.
3. Szövetségi Bajnok a Szövetségben
3. és 9. Ász hím a Szövetségben (1996-

ban Günter Prange normál esetben 1. 
Szövetségi Bajnok kellett volna hogy 
legyen, és övé lett volna az 1. Szövetségi 
Ász hím. Sajnos azonban a gyűjtéskor 
történt egy elírás, egy formai hiba, egy 
hiányzó aláírás végett és az Ellenőrző 
Bizottság kihúzta.

Volt még egy szuper utolsó út – Bourge 
730 km – 1588 galamb 21/16 – 1, 2, 3, 
4, 5, 6, stb.

1997
Egy pechhel teli esztendő. Januárban 

kiszökött 21 tenyésztojó. Ezen a na-
pon olyan sűrű köd volt, hogy a hét fo-
lyamán csupán 6 galamb került elő. Az 
egyiket a kerítés mellett a karvaly ütötte 
le, a többinek azonban nyoma veszett. 
A versenyszezon, pedig nagyon jól kez-

dődött. 1997 júniusában, a már említett 
„146”-osa hónap első galambja lett a 
Szövetségben. A Szövetségi Bajnokság 
pontszámai, az Ász galamb pontok mind 
kimagaslóan sikerültek. A „146”-os ezen-
kívül még repült 4 első díjat. Azután az 
utolsó előtti verseny gyűjtésekor 17 öz-
vegyet elloptak. Minden elveszett, még a 
postagalambászathoz való kedv is!

Végül a „146”-os 2. lett a Versele Laga 
Világbajnokságban.

1998
Verseny csak az évesekkel. 8 verse-

nyen 6-szor 1. díj.

1999
13 versenyen összesen 10 első díj és 

Bronz, Ezüst és Arany Medál. Az utolsó 
út sajnos nem jól sikerült, mert a 21 kül-
dött galambból 15 helyezést hozott, de a 
8 nevezettből csak 3. Ezzel a Szövetségi 
Bajnokság elúszott. Azért, nem volt az út 
teljesen eredménytelen, mert nyertem 2 
televíziót és 2. lettem a Kerület Bajnok-
ságban. 

2000
2. hely a Német Rövidtávú Champion 

Bajnokságban
2. hely a Német Hosszútávú Champion 

Bajnokságban.
2000-ben egyébként Günter Prange 

özvegyei a Szövetségi Bajnokságban 
abszolút világklasszist repültek! 13 ver-
senyen a 266 küldött galamb 217 helye-
zést ért el. Az Elit-Özvegyek között, ez 
81,6 %-os helyezési arányt jelent. Nem 
lenne fair, ha ennek a kiemelkedő ered-
mény említése mellett nem szólnánk ar-
ról, hogy Günter Prange-nak egy további 
csapata is van, amely a felesége, Frau 
G. Prange (Gislinde Prange) nevén sze-
repel. Ebben a csapatban tojók vannak 
éves hímekkel és olyan hímek, melyek 
egyszerűen itt lesznek tesztelve. Ez tehát 
egy úgynevezett „Talentum-kereső”.

A Talentum-kereső 75 galambbal in-
dult és a verseny végére 40 maradt meg 
belőle. Összességében G. Prange nevén 
(Gislinde Prange) 724 galambot küld-
tek és ezek 437 helyezést szereztek. Az 
elért helyezési arány 45.2%. Ha abból 
indulunk ki, hogy a Talentum-keresőbe 
ugyanazt a takarmányt kapják a galam-
bok, mint a Günter Prange – Szövetsé-
gi – Liga csapata, az azt jelenti, hogy az 
Elit–Liga csapatában csupa válogatott 
nagyágyú ül.

Folytatás következik
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Sorozatom második részében, egyben időrendben haladva, a 
Benzing Atis-Top versenyóráról írnék részletesebben, az Atis-
Top egy kevésbé elterjedt óra típus, ennek ellenére lényegeseb-
ben többet tud az Express órától.

1/1 Benzing Atis-Top óra
1/2 Benzing SAN antenna és CNN
1/3 Benzing PLB antenna és Loft Point
1/4 Benzing Atis-Top kábel
1/5 Benzing Atis-Top tápegység

1/1 Benzing Atis-Top óra 

Műszaki adatok: Az Atis-Top óra max. 500 galambot képes 
kezelni.

Versenyek: max. 14 szimultán, Feszültség: 8-tól 20 V DC, 
általában 12 V DC

Áramerősség: megközelítőleg. 110 mA RAM-memória: 
CMOS 32 Kbit FLASH-memória: 160 Kbit

Program memória: FLASH-EEPROM, PC-n keresztül futa-
tott program Interface: RS 485

Kijelző: 4 vonal és 20 karakteres LCD, mindegyik megvi-
lágítva

Billentyűzet: film billentyűzet: 4 funkciós kulccsal, 10 
számkulcs 2 speciális kulcs

Óra: CMOS-Real Time-Óra, kvarcóra
Burkolat: ABS műanyag Méret: 176 x 105,5 x 59 mm 

(hossz x szélesség x magasság)
Súly: megközelítőleg. 0,35 kg Üzemeltetési hőmérséklet: 

0-tól + 45°C-ig
Tárolási hőmérséklet: -25-tól + 55°C-ig Védelem: IP 50 

Elem
Aktuális software 2015-től: 3.33 vagy magasabb
Használat: Az órába a galambok bevitelét HITAG-S 

chipgyűrű használatával (Benzing Pro-1) az arra kijelölt sze-
mély elvégzi, erről alapnevezési jegyzőkönyvet nyomtat és 
hitelesíti. Otthoni üzemmódban a felhasználó a tápegységgel 

és az antennával üzembe helyezi, majd a főmenüben belépés 
(piros gomb) megnyomása, tréning almenü kiválasztása, indí-
tása. Lehet a chipgyűrűket az antennára helyezni, ekkor az óra 
kijelzőjén megjelenik a galamb gyűrűszáma, így könnyedén 
megtalálja minden galamb chipgyűrűjét. A tréning befejeztével 
törölni kell, a tréning almenüben a törlés gomb megnyomása.

Használat verseny alkalmával: Az Atis-Top órát a tenyésztő 
a felchipezett galambjaival a gyűjtőhelyre kiviszi, majd a gyű-
rűző bizottság a galambjait regisztrálja az aktuális versenyre.

Gyűjtés: 
- óra összekapcsolása a clubegységgel (atomóra az időt be-

állította)
- az óra kijelzőjén ENGEDÉLYEZÉS VÉGREHAJTÁS
- sárga kulcs rátétele az egyesületi egység antennájára
- megjelennek a csapatok számai, kiválasztani a gyűjteni kí-

vánt csapatot majd piros gomb megnyomása
- a klubegység antennájára rátenni a csapat galambjait (fő-

verseny 10 galamb/csapat, Fiatalok 20 galamb/csapat) 
vagy a kiírásnak megfelelően.

- Miután a csapat utolsó galambja is begyűjtésre került, az 
órán a nyomtatás parancs megnyomásával (a kijelző jobb 
alsó sarkán jelenik meg) kinyomtatja a csapat kosarazási 
listáját

- Ezután az Atis-Top levehető a clubegységről
Otthon a verseny napján a tenyésztő üzembe helyezi az órát 

az antennákkal, majd a tápegységgel.
Az óra automatikusan rögzíti a galambok idejét, itt az órán 

a középső gombokkal a tenyésztő bármikor megnézheti a ga-
lambjai érkezési idejét.  

A verseny után az adatok kiértékelése az egyesületi club-
helységben történik,

Bontás: 
- óra összekapcsolása a clubegységgel (atomóra az időt be-

állította)
- az óra kijelzőjén ENGEDÉLYEZÉS VÉGREHAJTÁS
- zöld kulcs rátétele az egyesületi egység antennájára
- kiválasztani a lefele gombbal a nyomtatni kívánt csapatot
- az órán a nyomtatás parancs gomb lenyomásával kinyom-

tatja a csapat eredményét 

Törlés: Ha sikerült minden csapatot kinyomtatni, akkor 
áramtalanítunk, majd újra áram alá helyezzük a rendszert, az 
óra kijelzőjén megjelenik a ENGEDÉLYEZÉS VÉGREHAJ-
TÁS, ekkor sárga kulcs rátétele a Club antennára és a kijelzőn 
megjelenik „Versenyek nincsenek törölve, törli most?” Igen, 
piros gomb megnyomása.

Az összes csapat törlése után az Atis-Top levehető a club-
egységről.

Benzing órákról,  
az alapoktól a profi felhasználásig (2.rész)
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1/2 Benzing SAN Antenna

Az Atis-Top órához maximum 8 SAN antenna csatlakoztat-
ható.

Antenna méretek
A dúcantennák mérete függ a beépített leolvasó mezők szá-

mától. Három típus kerül forgalomba: SAN 765 (4 mező); 
SAN 475 (3 mező) és a SAN 170 amely 1 leolvasó mezőt tar-
talmaz. A mezők beépítése úgy van megoldva, hogy a galamb 
ne tudjon átmenni az antenna fölött kijelzés nélkül. Az anten-
nák tetején görgők vannak, hogy a galamb a megfelelő helyre 
(érzékelő mezőre) lépjen.

Minden antennához hozzátartozik egy 10 m-es kábel, ami az 
ATIS TOP-hoz csatlakozik egy T-elosztó segítségével.

A SAN antennák az Atis-Top órához, az úgynevezett T el-
osztó azaz Atis CNN-el csatlakoznak.

Atis CNN:
Üzemeltetési feszültség: 8-tól 20 V DC, általában 12 V DC 

Áramerősség: megközelítőleg. 20 mA
Számítógépes csatlakozó: RS 485 Jelző műszer: 2 LED (kis 

színes égő) Burkolat: műanyag

1/3 Benzing PLB antenna és AB1 Pro

A Benzing PLB antenna a SAN antenna továbbfejlesztett vál-
tozata, teljes felületén érzékel, nincsenek „vak foltok”. Közvet-
len érheti napfény, eső, hó, nagyon strapabíró. Kicsi meghibá-
sodási lehetőség. Minden PLB antenna magassága 2,7 cm.

50 %-al csökkentett energiafogyasztás (SAN-hoz képest)
Az ATIS top-nál 6 antenna közvetlen egymás mellé helyez-

hető
 
Antenna méretek:
PLB 170 (17 x 30 cm) 2010-től ezt a méretet nem gyártják
PLB 475 (47,5 cm x 30 cm)
PLB 765 (76,5 cm x 30 cm)

A PLB antenna csatla-
koztatása a Benzing Atis-
Top órához a Loft Point-al, 
(dúcponttal) történik.

 
(A PLB antenna és Loft 

Point részletes ismerte-
tése, az M1 óra cikkében 
történik)

1/4 Benzing Atis-Top kábel

Ez a kábel csatlakoztatja az órát az antennával a CNN vagy 
Loft Point közbeiktatásával.

Három féle méret létezik, 5 méter, 10 méter, 25 méter

1/5 Benzing Atis-Top tápegység

Fő feszültség: 230 V + 10 % 50/60 Hz/120 V Kimeneti fe-
szültség: 13 V DC Energiafelhasználás: 11 W

A Benzing Atis-Top óra gyártását 2006-ban befejezték, fel-
váltotta utódja a Benzing M1.

Hibalehetőségei:
Az Express órához hasonlóan a leggyengébb része a belső 

akkumulátor, ezt 8-10 évente cserélni kell, amennyiben nem 
lett kicserélve, a belső elem szétfolyik és az óra használhatat-
lan lesz.

Néhány esetben előfordul a kijelző összefolyása (kvarckris-
tály).

Gyenge működésre utaló jelek, halkabb csippanás/sípolás a 
használatkor, nehezebben kapcsolódik be az óra a bekapcso-
láskor, besötétedett, vagy nagyon kivilágosodott kijelző, na-
gyobb hibázási lehetőség (nem 100%-ban rögzíti a versenyről 
érkező galambokat.

Nehezen regisztrálja gyűjtés alkalmával a bekosarazásra 
szánt galambokat. (Több másodperc mire fogja a chippet a 
clubantenna).

Hibabejelentés: Gajda Gergő +36-70/601-6090 
vagy gajdapower@gmail.com

Folytatása következik...

Írta: Gajda Gergő



12 2015. november

Az egész világon túl sok a támadások-
kal és a ragadozó madarakkal kapcso-
latos tapasztalat. Amint a galamboknak 
lehetőségük van az első tréningre, repü-
lésre, már vadásznak is a héják, vándor-
sólymok vagy egyéb ragadozó madarak. 

Mi magunk vagyunk galambjaink 
őrzői, a galambok kulturális javainak 
gyámjai. Az állatvédelmi törvény meg-
követeli, hogy aki állatot tart, gondoz 
vagy gondozott, annak feladata: 

1. az állatot fajtájának megfelelően 
táplálni, ápolni és viselkedésének meg-
felelően elhelyezni; 

2. az állat fajtájának megfelelő mozgá-
si lehetőségeit nem lehet úgy korlátozni, 
hogy az fájdalmat, egyébként elkerülhe-
tő szenvedést vagy károkat okozzon. 

A fajtának megfelelő táplálással és el-
helyezéssel a sportbarátainknak nincse-
nek problémáik, ugyanis ők galambászok, 
tenyésztők és állatbarátok. A postaga-
lamboknak megfelelő mozgás biztosítása 
azonban fokozódó problémát jelent szá-
munkra ősztől egészen az év korai tavaszi 
hónapjaiig, mivel mi, mint állatbarátok és 
állatvédők egyre nehezebben tudjuk biz-
tosítani, szavatolni galambjaink számára 
ezen fontos és nélkülözhetetlen tréninge-
ket a ragadozó madarak sokszínű populá-
ciójából eredően. Szeretném hangsúlyoz-
ni: mindezt a postagalambokkal tesszük, 
melyek a téli időszak során is szenvedé-
lyesen repülnek.

A héják, karvalyok és vándorsólymok 
azonban sok tenyésztő galambállomá-
nyát már az év során rendezett edzések, 
versenyek alatt a harmadára redukálják. 
És mindez annak ellenére, hogy a vadá-
szok az év során egészen késő nyárig 
más állatokat is találhatnak a természet-
ben. Mindez valószínűleg azon a feltevé-
sen alapszik, hogy a galambok hatalmas 
arányú pusztulása annak oka, hogy sok 
ragadozó madár már régóta a mi galamb-
jainkra és egyéb házi szárnyasra speciali-
zálódott. Így aztán számos természetesen 
előforduló zsákmányállat, mint például 
az énekesmadarak vagy az egyéb vadon 
élő fajok a birtokrendezés és nem utol-
só sorban a ragadozó madarak hatalmas 
populációja által már régóta igen erősen 
megtizedelt. Ezen kívül a ragadozó ma-
darak természetesen a csekély ellenálló-
képesség útját keresik: ott vadásznak, 
ahol tudják, hogy a legbiztosabb a siker, 
így pedig a mi galambrajainkban is. 

Az utóbbi évtized a héják, karvalyok 
és vándorsólymok populációjának prob-
lémája Európát is elérte. Számos euró-

pai szövetség galambjai is szenvednek. 
Sok sportbarát hatalmas galambháza-
kat épített magának, nagy röpdékkel, 
volierekkel. Ez a sportból adódó köve-
telmények szempontjából nem túl op-
timális, s nem pótolhatja a tréningeket, 
repüléseket. Számos régióban egyáltalán 
nem védik a galambokat galambházak a 
ragadozó madarak támadásaitól. Amikor 
nálam a héják naponta többször is a ma-
dárházakra repülnek, a galambok féle-
lemmel telve a dúcokba menekülnek, s 
közben meg is sebesítik, sértik magukat. 

Sokan gondolják: „Az a probléma, 
hogy a ragadozó madarak a természet 
védelme alatt állnak, s így eszméletlen 
mértékben szaporodnak. De ki gondol a 
mi galambjainkra? Ez a probléma telje-
sen tönkreteszi a galambsportot, az em-
ber pedig elveszíti a kedvét.” Így igaz! A 
vándorsólymok évente két fiatal galam-
bot, a héják hármat, a karvalyok pedig 
3-4 fiatal madarat is elragadnak a jó ál-
lományból. 

Az elmúlt 20 év során az egyoldalú 
fajvédelemnek köszönhetően sok ma-
dár- és vadfajt a kihalás veszélyeztetett 
Európában. A vadmadarak korlátozott 
táplálkozási lehetőségeinek köszönhető-
en a postagalambokat nem pusztán a ház 
körüli tréningek, repülések során támad-
ják meg. A versenyzőket és későn érke-
zőket is hatalmas sebességgel (280-300 
km/h) ragadja el a vándorsólyom, akkor 
is, amikor a galambok már hazaútjukon 
vannak. A héja gyakran lepi meg galamb-
jainkat, amikor azok a hazai dúc irányába 
készülnek leszállni. Sok galambot ejte-
nek el vagy sebesítenek meg ragadozók. 
Ki nem ismeri meg a halálos sebesülések 
különböző formáit közülünk, melyekkel 
a galambok még haza menekülnek, vagy 
a szomszédok azzal hozzák őket?! Szá-
mos élgalamb számára ez már azelőtt a 
versenyzési szezon végét jelenti, hogy 
azt elkezdhették 
volna. 

A védett héja-
fészkekben gyakran 
tömeges galamb- és 
azonosító gyűrűk 
találhatóak a tu-
lajdonos telefon-
számával. Sajnos 
mindez később az 
ornitológusokhoz 
kerül, akik szintén 
állatvédők akarnak 
lenni, nem pedig 
segítő szándékúak, 

hogy visszaadják nekünk a gyűrűket, 
mellyel a tulajdonosok azonnal értesül-
nének a történtekről. 

Hivatalos vélemény: „A héják és kar-
valyok, mint minden más egyéb európai 
ragadozó madarak az általános madár-
védelmi törvény szabályozása alatt áll-
nak. A hazai ragadozó fajok alapjaiban 
véve vadászjog alá vannak rendelve, s 
az egész év során vadászati mentességet 
élveznek. Nem gondoljuk, hogy a héják 
és karvalyok az énekes madarak főellen-
ségei volnának. Minden előttünk lévő ta-
nulmány és ismeret tükrében a ragadozó 
madarakat folyamatos pusztulás veszé-
lyezteti életterükben. A ragadozó mada-
rak egy sokoldalú és funkcionáló környe-
zet igen fontos részét teszik ki. Egész éves 
vadászati tilalom ökológiai szempontok-
ból nem felesleges és értelmetlen.”

Több sportbarát szerint:
• becslések, tudósítások szerint szá-

mos sportbarát veszíti el a teljesítőképes 
sportgalambjainak akár az egyharmadát 
a héják, karvalyok és vándorsólymok ház 
körüli szabadedzések és a versenyekről 
való visszaút soráni támadások miatt.

• a nagyvárosok nagyobb parklétesít-
ményeiben, kiskertjeiben és a város kö-
rüli településeken a héják és karvalyok 
kulturális problémává váltak.

• a vándorsólymok megtelepednek a 
magasabb házak fülkéiben.

A szakemberek által vádolt biológiai 
sokszínűség hatalmas csökkenése az em-
bereknek köszönhető egy rosszul kezelt 
fajvédelemből kifolyólag. Mindehhez 
pedig hozzájárul az egész éves ragado-
zómadár-védelem is, mely nemcsak a 
galambtenyésztőknek és szárnyasoknak 
okoz károkat, hanem a vad és énekes-
madarak fajgazdagságának is. Mindez 
környezetünk biológiai sokszínűségét 
károsítja.                     Werner Damerow

Ford: Nagy Nikolett

MAG - MIX
Takarmány Termény nagy és kiskereskedés

Galambeleség
Lipcsei

ALBERTIRSA

- Extra keverék  *Egyedi keverés (Min: 500 Kg)
- Általános keverék  *Házhoz szállítás megoldható
- Alap keverék  *Nagyobb mennyiségnél kedvezmény

2730 Albertirsa, Köztársaság u. 87.
Tel: 53/370-510 Mobil: 30/393-2074

www.mag-mix.hu

Vándorsólymok, karvalyok, héják ...
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Tények:
1. a nyár egyre melegebb
2. a tél egyre hidegebb

2015. első féléve volt az eddigi leg-
melegebb első félév a Földön (Országos 
Központi Információs Központ (NCEI)).

A Magyarországi melegrekord: 39°C
A Balaton vize 30,5 °C, a vízfelület 

594 km2.

Európai melegrekordok:
Skandináv félsziget 21-25°C
Szilézia, Nyugat Lengyelországban 

40°C fölötti hőmérsékletet is mértek
Brit szigetek 30°C
Franciaország 33-39°C
Olaszország 35°C
Berlin 37,8°C
Ausztria idei melegrekordja 38,3°C
Spanyolország D-DK – 2 hétig 35°C
Toledo 41°C
Palma de Malorca 40°C
Budapest 1998 – 36,4°C
      2015 – 38,2°C
Július volt a mérések óta a legmele-

gebb hónap a Földön.
Magyarországon ötször volt hőségria-

dó idén, nyáron 41 alkalommal volt 30 
fok feletti hőmérséklet, 13 alkalommal 
35 fok feletti.

Klímaváltozás: területileg eltérő ha-
tások és sérülékenység

Az éghajlat folyamatosan változik, 
melynek területi következményei más 
problémákat is súlyosbítanak

- a mezőgazdaság átalakulása,
- az élőhely-fragmentáció, 
- a túlnépesedés lassíthatják a gazdasá-

gi növekedést,
- súlyosbítják az energiahiány proble-

matikáját.

A klímaváltozás eltérően érinti a kü-
lönböző térségeket és ágazatokat.

Európában: A tengerparti zónák, az 
árvízveszélynek kitett területek, a hegy-
vidékek, a sarkvidék, valamint a városok 
és városias területek is különösen érzéke-
nyek az éghajlati tényezők változására. 

Kelet-Európában árvízveszély.
A tengerpart menti áradások legin-

kább Hollandiát, az Egyesült Király-
ságot, Franciaországot és Lettországot 
veszélyeztetik. 

Dél-Európát az aszály, az el ivatago-
sodás és a hőhullámok fenyegetik.

A mediterrán térségben az egyre 
szárazodó klíma befolyásolhatja a gazda-
ság és a társadalom szükségletét az egyre 
szűkösebbé váló vízkészletek iránt.

Alapvetően akkor is fokozódik az 
emberek kiszolgáltatottsága, ha a klí-
ma nem változik (az árterek beépítése 
és hegyoldalak növényzetének kiirtása 
következtében stb.). A jelen időjárási 
viszonyokhoz és az elkerülhetetlen klí-
maváltozáshoz történő alkalmazkodás 
nélkülözhetetlen annak érdekében, hogy 
az európai területek továbbra is vonzóak 
legyenek az élhetőség és a munkaválla-
lás szempontjából.

A kontinensek nagy részén megváltoz-
tak a normális fizikai és biológiai folya-
matok. Olvad az óceánok sarki jégtaka-
rója, visszahúzódnak a gleccserek, egyes 
növény- illetve rovarfajok a sarkok felé 
terjeszkednek, a növények is korábban 
virágzanak.

Az emelkedő felszínhőmérséklet a 
szárazföldek belsejében nagyobb lesz, 
mint az óceánok felett és ez a változás 
jobban befolyásolja majd a hajnali mi-
nimum-hőmérsékletet, mint a nappali 
csúcshőmérsékletet. 

Növekedhet a csapadékmennyiség az 
óceánok felett és csökkenhet a szárazföl-
dek belsejében.

A szélsőséges időjárási események 
gyakorisága várhatóan növekedni fog. 
Gyakoribbak és intenzívebbek lehetnek 
a felhőszakadások és az ezt követő hir-
telen áradások. 

Fennáll annak a kockázata is, hogy az 
Észak-Atlanti-óceán Golf-áramlata le-
gyengül.

Túlsúlyban vannak a kedvezőtlen ha-
tások.

A hőségnapok hatása csak rövid ideig 
érzékelhető majd, ahhoz képest, hogy a 
nagy hidegek hatása akár hetekig is el-
tarthat.

Világméretekben gondolkozva az 
alább fő problémákkal kell számolni a 
jövőben:

- hőhullámok, árvizek, viharok, aszá-
lyok 

- alultápláltság 
- fertőző betegségek 
- átlag jövedelem csökkenés

A gazdasági növekedés a világ orszá-
gainak 77%-ban csökken az éghajlatvál-
tozások hatására.

A szervezet viszonylag rövid idő alatt, 
3-12 nap alatt képes alkalmazkodni a 
meleghez, a hosszú távú alkalmazkodás 
azonban évekig is eltarthat. A hőhullá-
mok gyakorisága és intenzitása nagy ter-
het ró a szervezetre.

A jövőben emelkedik a hőhullá mok 
száma, de ami ennél is rosszabb hír, 
hogy annak időtartama is drasztikusan 
hosszabb lesz.

Légszennyezés
A gyakorivá váló hőhullámok idején 

többször kell majd számolni az úgyne-
vezett nyári szmoggal. A hőhullámokat 
előidéző időjárási helyzet hozzájárul a 
levegő romlásához, növeli a földközeli 
ózont és a szálló por koncentrációját. Az 
ózon irritálja a szemet, a légzőszervek 
nyálkahártyáját. A szálló por emelkedé-
se légzőszervi gyulladásokat és köhögést 
vált ki. A szálló por a tüdőben felszívód-
va további gyulladásos folyamatokat in-
díthat el, aminek következtében növek-
szik a vér alvadékonysága, vérrögösödés 
léphet fel. Hőhullámok idején elsősorban 
az ózonkoncentráció emelkedésére lehet 
számítani.

A klímaváltozás másik közvetlen 
egészségkárosító hatása az ultraibolya 
sugárzás (UV-B) növekedése.

Az erős UV-sugárzásnak kitett szerve-
zet immunválasza alacsony.

Az átlaghőmérséklet emelkedésével a 
növények virágzási ideje is kitolódik, a 
pollenszezon az átlagosnál hosszabb ide-
ig tart majd.

A megduplázódó szén-dioxid meny-
nyiség miatt mintegy négyszeresére 
nőhet, az igen erősen allergén parlagfű 
pollenjének mennyisége és más fajok 
pollenkoncentrációja is kedvezőtlenül 
változhat.

Az időjárási katasztrófák és a szélső-
séges időjárási helyzetek gyakorisága 
kiszámíthatatlan.

A várható gyakoribb áradások rend-
szeres velejárója az ivóvíz szennyeződé-
se, ami fertőző betegségek terjedéséhez 
vezethet. A tartósan fennálló hőség külö-
nösen az állóvizekben, felszíni víztáro-
zókban, mesterséges tavakban növelheti 
meg az elsősorban bélfertőzést okozó, 
például a szalmonella baktériumok szá-
mát. 

A klímaváltozással összefüggésben a 
legnagyobb élelmiszerbiztonsági problé-
mát az élelmiszer-eredetű megbetegedé-
sek jelentik. Az élelmiszerek útján terje-
dő egyik legismertebb betegség az előbb 
említett szalmonella, amely Európában 
az élelmiszerfertőzés 70%-áért felelős. 

A téli, tavaszi hónapokban a 
szalmonella - mérgezés viszonylag ala-
csony, száma az első meleg napokon és 
nyáron emelkedik drasztikusan.

A jövőben a postagalamb versenyeink 
szervezésénél mindezen intelmeket fi-
gyelembe kell venni!

összeállította: Kakas Tímea

Globális felmelegedés hatásai
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ÚJ könyv!
Megjelent Jan Aarden könyve magyar nyelven. 
Sjra Hendriks és Machiel Buijk könyve 1992-
ben látott nap-
világot holland 
nyelven.
Most elérhető a 
magyarok szá-
mára is.
Megvásárolható 
a Magyar Pos-
tagalamb Sport-
szövetségben.

Ára: 5000.-

Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu

Tel: 05-1/3424-522

Lejárt a szekrény tetején porosodó serlegek ideje!
Adjon ön is valódi értéket!

Rendeljen díjakat kínálatunkból és a siker garantált!

- arany és ezüst kitűzők, medálok
- szobrászművész által alkotott bronz asztali dísz és kulcstartók

- gravírozás egyedi szöveggel 
- saját logo-jának vagy ötetének egyedi kidolgozosása

Látogasson el honlapunkra a teljes kínálat megtekintéséhez
www.galambekszer.hu

A világon egyedülálló termékeink a Magyar Nemzeti Bajnokság
arany, ezüst és bronz érmeit is szolgáltatják

Rendeljen most és díjazza sporttársait
igazán különleges termékekkel

Rendeléskor kérje kedvezményes árajánlatunkat
tagszövetsége, egyesülete vagy klubja részére

Különleges ajánlatunk
TAGSZÖVETSÉGI, EGYESÜLETI

ÉS KLUB ELNÖKÖK
részére

németh ádám
Telefon: 06 20 436 54 29
Email: galambekszer@gmail.com
Facebook: fb.com/galambekszer
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A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk és kétcímletű sorozat kibocsátásával köszönti a 34. Postagalamb Olimpiát. A bélyegblokk egyik cím-
letén 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 Bu-
dapest 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 össze-
állítások • Keretezett bélyegek • Bélyeggyűjtési kellékek • Egyéb filatéliai kiadványok széles választéka a Magyar Postától

BÉLYEGÚJDONSÁGOK A 34. POSTAGALAMB OLIMPIA ALKALMÁBÓL

ÚJ könyv!
Megjelent Kerekes János gyűjtése alapján Anker 
Alfonz munkássága a Szaklapban megjelent cik-
kei, tanulmányai. 

Minden ami a 
p o s t a g a l a m b -
okról megjelent 
egy kötetben.
Megvásárolható 
a Magyar Pos-
tagalamb Sport-
szövetségben.

Ára: 2500.-

Kerekes János

Anker Alfonz 

munkássága
tanulmányai és cikkei

tükrében
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Cím: 1076 Budapest Verseny u. 14
E-mail: info@postagalamb.hu

Tel: 05-1/3424-522

ÚJ könyv!
A Postagalambokról- egy bajnok tapasztalatai

Ökrös Kálmán és 
Ökrösné Bagdán 
Andrea köny-
ve tudományos 
szempontból kö-
zelíti meg a posta-
galambászatot.
Összefoglalja az 
epigenetikára ala-
pozott, tenyész-
tési, tartási és 
takarmányozási 
ismereteket.

Ára: 8000.- (plusz 
postaköltség)

Megrendelhető: 06-70/905-4887
Megrendelhető a könyv hivatalos Facebook oldalán is.
Ha a google internetes keresőbe beírja a könyv címét, 

akkor is megtalálja!
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Fiatalok baráti áron egyben elvihe-
tők.
Állományom kerületi és sprint 
bajnoktól származik. Koopman, 
Pv Merwe, Janssen, Drapa. 
Koopmantól komoly egyedekkel 
rendelkezem! pl. Kleine Dirk GYE-
REK - unoka - dédunoka!
Érdeklődni: 06-20/237-2244

***
Eladó M31-es Benzing rögzítő óra és 
3 darab közepes (60 cm-es) antenna. 
Ár: 250000 Ft. 
Farkas Tibor 30/217-0406

***
Rik Cools - ”Gabys Bliksem” fia, fé-
szektestvére - Pintér Zsoltnál 4 tag-
szövetségi első díjast adott, és orig 
Sangers hím eladók. 30/248-0448

***

Eladó Szabó László országos baj-
nok, mesterversenyző legjobb 6 
pár tenyész galambja, országos 
champion galambok szülei. 
30/248-0448

***
Egészségi állapotomra tekintettel ga-
lamb állományomat felszámolom. Az 
állományom a következőkből áll:
- P. Merwe, Brady Boy, Spike
- Bremen (autónyerő), arany pár
- Borgmans
- Verstraete - Bol, Uno
- 60 db fészekrendszer, 
- komplett Bricon rendszer (3 anten-
na)
Érdeklődni 18 óra után: 
 20/433-1808

***

Szerkeszti a Magyar Postagalamb Sportszövetség Szerkesztő Bizottsága.
1076 Budapest, Verseny u. 14. Telefon: 06-1/3424-522, Fax: 06-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu
Honlap: http://www.postagalamb.hu. A borítót fényképezte és tervezte: Kakas Tímea
Főszerkesztő: Kakas Tímea. Tel.:  06-70/321-6431, E-mail: szaklap@postagalamb.hu 
Nyomdai munkák: Runner Média Kft. Nyomdaüzem, Balassagyarmat. E-mail: runnermedia@t-online.hu
Megjelenik havonta: HU ISSN: 0133-1175 III/SPL/1987 
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Sima lakossági hirdetés /20 szóig/  3.000,- Ft/hó
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül 
szavanként      200,- Ft
1/8 oldalas keretes hirdetés 10.000,- Ft/hó
1/4 oldalas keretes hirdetés 20.000,- Ft/hó
1/2 oldalas keretes hirdetés 50.000,- Ft/hó

Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 meg-
jelenés esetén 15 %.
A hirdetési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.
Lapzárta: minden hónap 20. napja.
A hirdetés megjelenésének előfeltétele 
a hirdetési díj postai feladását igazoló 
feladóvevény másolatának és a hirde-
tés szövegének, képének megküldése az 
alábbi címek egyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sport-
szövetség, 1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail:  info@postagalamb.hu
 szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364

A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

Hirdetés feladási 
tájékoztató

SÉRELMEK A 
PSZICHIÁTRIÁN

Ha családtagja, barátja, ismerőse, 
hozzátartozója jogait megsértették 
a pszichiátrián, jelezze panaszát az 
alábbi elérhetőségeken.
Alapítványunk 20 éve biztosít ingye-
nes jogsegélyszolgálatot azok számá-
ra, akiket sérelem ért a pszichiátriai 
kezelésük során.

Állampolgári Bizottság az Emberi 
Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
 06-70/330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan ke-
zelünk!

PSZICHIÁTRIAI SZEREK 
VISELKEDÉSI 

PROBLÉMÁKRA?

Ha gyermeke „tanulási problémára” 
vagy „viselkedési rendellenesség” 
miatt pszichiátriai szereket szed, és 
úgy érzi, hogy a gyermek állapota 
semmit sem változott vagy rosszab-
bodott emiatt, keresse az Állampol-
gári Bizottság az Emberi Jogokért 
Alapítványt. Az alapítványtól ingye-
nes tájékoztató kiadvány is kérhető a 
hiperaktivitás témájában.

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
 06-70/330-5384
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan ke-
zelünk!








