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November 26-án lett volna 90 éves Anker Alfonz
Diákkorban az ember naponta rácsodálkozik a világra. Elődeink bölcsessége, munkája sok esetben nyújt megoldást
napjainkban is. Cselekedeteik példát
mutathatnak számunkra, akár megoldást
jelenthetnek mai problémáinkra. A tapasztalat, a tudás, a hagyományok megismerése, megértése nekünk fiataloknak
is érdekünk.
KI VOLT ANKER ALFONZ?
A kíváncsi utókorban felmerül a kérdés, hogy vajon ki volt az a genetikus,
akinek bár szakirányú végzettsége nem
volt, mégis különösen sokat tett az állattenyésztés minőségi fejlesztéséért. Aki
nem volt tanár, mégis sokan, még ma
is professzornak nevezik. Gyulai József
1988-ban a szaklap novemberi számában így emlékezett:
„Otthona, dúca a postagalambsport
Mekkája volt. Minden évben százával
jöttek látogatók, hazaiak és külföldiek,
kezdők és haladók egyaránt. Mindig szakított arra időt, hogy megválaszolja a
levelekben feltett kérdéseket, hogy megmutasson mindent a dúcában. Mindig
mindenkinek igyekezett segíteni. E segíteni akarás csúcsa-galambász vonatkozásban- a REPÜLŐ KERESZTREJTVÉNY című könyve volt, mely nagyon
sok huzavona után végül is megjelent.
Teljes bevételével anyagilag, a benne
foglaltakkal pedig szellemileg segítve a
galambász társadalmunkat.”
Nem csak származása miatt, hanem
újszerű elgondolásai miatt is sok harcot
kellett megvívnia életében. Biztosak lehetünk abban, hogy tárt karokkal várták
volna nyugaton. Az állhatatos, a gondokat áthidaló mentalitása, a rendíthetetlen
elszántsága miatt a nehézségek ellenére
is kitartott, nem ment el, hanem megpróbált felépíteni valamit, amiben őszintén
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hitt, ami után vágyott, s mindezt itthon.
Hazaszeretete példaként szolgálhat a
mai fiatalok számára. Tapasztalatot szerezni, tanulni, pénzt keresni – elismerésre méltó. Hazajönni, átadni a megszerzett tudást, értéket teremteni – dicsőség.
Ő nem ment el, hanem hazahozta a
„kincseket”.
A „Repülő keresztrejtvény” című
könyvében, egyszerűen, érthetően és
szórakoztatóan írta le tenyésztési tapasztalatait. Könyve még ma is keresett szakmai olvasmány. A postagalamb
tenyésztőkkel széleskörű levelezéseket
folytatott, tanácsaival segítette őket. Aki
hozzáfordult annak szívesen átadta ismereteit.
Rendszeresen publikált, mégpedig
igen aktívan, több nyelven is. Számtalan
írása jelent meg a sertés, a ló, a juh, a
baromfi és természetesen a postagalamb
tenyésztéséről. Neki nem volt diplomája,
ennek ellenére korszerű genetikai képzettséggel bírt. Az őt érdeklő tudományos területeken igen tájékozott volt.
Rendkívüli szakmai tudása és nagyszerű emberi jellemvonásai képessé tették
arra, hogy fiatalokat oktasson, tanítson.
Élete utolsó napját is a főiskolán töltötte.
1979. november 1-jén, Kaposvárott elhunyt. Anker Alfonz, élt 54 évet.

MIT TENNE MOST ANKER ALFONZ HA ÉLNE?
Valószínűleg rágyújtana a pipájára, és
meglepetten tapasztalná, hogy mennyire
felgyorsult a világ.
Ha közöttünk lehetne, egészen biztosan törekedne arra, hogy csapatot,
közösséget építsen akár fiatal galambászok közreműködésével. Képezné őket,
tapasztalatait megosztaná velük. Aktívan bekapcsolódna sportunk fejlesztésébe. Tudományos képzéseket szervezne,
ahová hazai és nemzetközi szakemberek
érkeznének. Új módszerek és technikák
alkalmazását ösztönözné.
ZÁRSZÓ
Ha meghalnak az emberek, feledésbe
megy tetteik emléke. Ezért szükséges,
hogy mi, galambászok életben tartsuk
azt. Anker Alfonz méltán érdemli meg
a hozzáillő tiszteletet. Én nem ismerhettem, de azt tapasztaltam, hogy sok-sok
ember nézett fel rá, tisztelte, becsülte és
még ma is tekintély övezi nevét.
Veréb Sándor Andor
Kiskunhalas, N-05
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Maszlag Attila nemzeti csapatbajnok
2015 Döbeln

A postagalambokkal 1993-ban néhai 
Gál Imre barátjával Gál-Maszlag néven
kezdi galambász pályafutását. Ez még
első lépcsőben a szülői háznál realizálódik. Majd Klotz Attila sporttárssal gondolják úgy, hogy belevágnak egy közös
megmérettetésbe Klotz-Maszlag néven
bontanak zászlót. Ezen duó már a kezdetben hozzájut néhány jó galambhoz.
Szili Péter amikor felszámolt, megengedte, hogy válasszon 1-2 galambot.
Végül is egy Jakab Sándor x Marcel
Desmet x Szabó Géza x Horváth Károly
galambok turmixa lett a kiválasztott tojó.
Kaiser László egy tojást adományozott.
Így gyűjtőnéven Gödöllői galambokkal,
no meg egy ajándékba kapott Wanneno
galamb adták az alapot. Voltak szép
eredményei a duónak.
Majd történt valami, ami végül a duó
szétválását eredményezte. Ez az esemény közel esett a 2008-ban Gödöllő Máriabesnyőre történt költözéshez, családalapítás, házépítés. Majd újrakezdés,
de már egyedül. A családi ház és a galambok Gödöllő tetején kitűnő levegőjű és
szép panorámájú pontjára lett tervezve.
Annyit elmond mindezek kapcsán Attila,
hogy a család jól érzi magát, de galambászni nem jó igazán itt. rengeteg a ragadozó madár, sok bosszúságot okoznak.
Azon kevesek közé sorolnám, akiknek
vannak a jelen magyar postagalambsportban példaképei: Dorner György,
Juhász Roland, Bodor Sándor, Szili Péter, Tóth Pál (Bp.). Valamennyien kiváló
galambászok, eredményeiket fémjelzi:
kevés galambbal értek el sok szép eredményt.
Úgy véli van, kell legyen egy férfiember életében egy egészséges rangsor.
Nála ez így mutat: család, munka, galambok. Nagyon szereti a postagalambokat, de soha nem helyezi a galambokat
az első, de még a második helyre sem.
A galambászat nem kevés időt, pénzt,
energiát igényel, mi több megköveteli
mindezeket.
Kitűnő kerti galambházat épített, nem
hivalkodóan nagy, mégis mindhárom
csapatnak (verseny, tenyész, fiatalok)
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ideálishoz közelítő elhelyezést biztosít.
több röptetési metodikát próbált meg,
eredményeket valamennyiben elkönyvelhetett. 2015 versenyév volt az első,
hogy belefogott az özvegy rendszer gyakorlásába.
Többek véleményét kikérte, több jó és
gyakorlatban hasznosítható tanácsot kapott. Keménykezű versenyzőnek gondolom, hiszen elmondása szerint hetente a
versenygyűjtés napján a galambház versenyzők lakta részlege elnéptelenedik.
Szellemi és anyagi forrását egész évben
a galambok kiszolgálásának rendeli alá.
Évente a 12 hónapból 4 hónap a galamboké, repülniük kell, miért is?
Nevezetesen jól döntött-e a párosítások
megtervezésekor, ismeri-e a galambjait
annyira. A már elért eredményeket, sikereket képesek-e közösen megismételni,
hova tovább felülmúlni. Látszólag csak
ennyi, de ez évről-évre rendre valami
pluszt kell jelentsen a vélt sikerek elérésében. A tenyésztésben nincs pardon, jó,
vagy rossz döntés rögvest visszaköszön a
versenyek során. Van két vonal a fentebb
említett galambokból kitenyésztve. A
képlet íme így fest A + B = C a versenyeken a tesztelések. Rámutatnak a tenyésztés tervezésekor elvárt eredményességre,
vagy hiányosságokra. tehát ha a galambgalambok hozzák az elvárt eredményt,
azok a galambok lesznek visszapárosítva a családba, amelyek az eredmények
mellett fenotípusban a kiinduló családra
megszólalásig hasonlítanak. Mert lehet,
hogy a fenotípus mögött jelen van rendre
a genotípus is? Azt leszögezhetjük Attila elképzelését a gyakorlati élet igazolni
látszik.
Ha jól tévedek, nem sokszor kényeztetett a galambász élet, hogy ilyen kemény
versenyeken – mint a 2015. 07. 04-én
megrendezett Döbeln – a Nemzeti díjlista első oldalán megjelenített 42 galamb
közül három is egy tenyésztőé lenne. Jelen esetben ezt látjuk. Maszlag Attila 17.
HU 14-01-62624 KKH, 28. HU 13-0155938 H, 37. HU 11-01-39804 galambjai valamennyien az I. csapatból és ez a
nem semmi.

Annyit még ezen galambok hátteréről:
mindhárom galamb nagyapja HU 01-0135504 KH
Az élelmezés: Berki féle özvegy keverék, hogy minden kritériumnak megfelel, azt az eredményeknél semmi sem
igazolja jobban vissza. A borsó a keverékből a hét közepére száműzve. Vízben
adagolva szőlőcukor, méz, elektrolit.

Versenyzés: Most csak hímekkel versenyez, 24 nevezetből 22 megvan. A galambok az utazó kosarat rendre birtokba
vették.
Megfigyelés: A versenyzők naponta
kétszer, de megesik, hogy egyszer 1 órára ki vannak zárva. Szabadfoglalkozás.
Ekkor koncentráltan figyeli a viselkedésüket, nem szentségtörés, de ha úgy látja
fél óra múltán szeretnének visszajutni
a fészkeikre, enged az óhajuknak. Versenyidőben sötétít, de csak annyit, hogy
az újság még olvasható.
Az feltűnt ott jártamkor 2015. 08. 01én a versenyző hímek 7-8 tollban álltak,
azaz 2-3 tollat váltottak az elsőrendű
evezőkből. A klasszikusnak hitt formapontot figyelem, ez egy szamárvezető,
a tiszta rózsaszín mellizom és a korpamentes bőrfelület. Nem rejtem véka alá.
gyakorlat – tapasztalat. Formafolt hiányában és úgynevezett korpás bőrképlet
ellenére is jól repült már versenyzőm.
Egyészség, tisztaság: a galambok
élettere rendre tisztán van tartva, ha a
galambok egészségesek akkor a napi
spaklizás nem kunszt. Magától értetődik
a paramixo oltás evidencia. Salmonella
és tricho ellen is ha szükségét érzi alkalmaz kezelést, de ez nem rendszeres. A
fiatalok leválasztásnál tricho kezelésen
átesnek.
A versenyek végeztével léguti kezeléseket hetente a hét közepén tart.
Eredményeim a Budapest I. Szilas
Tagszövetségben 2015-ben:
Hosszú távú csapatbajnokság I. és
VIII. (betlivel és ötös befutóval) de minden értékelés szerint én nyertem a hos�2015. december

szú távot. Hosszú távú championok: II., V., VI., VII., VIII., IX.
Általános bajnokság VII.
Egyesületünkben A-40 Gödöllő, minden bajnoksági formát
megnyertem I. és II. csapattal.
Országos csapatbajnokságot nyert galambok: 2015
Döbeln
11-01-39804 kh: 2015-ben tagszövetségi hosszú távú
champion ll.,
Radeburg (575 km) tagszövetségi VI. díj,
Döbeln 2015. Tagszövetségi V. díj nemzeti 37.

Vaneenoo vonal: 15 éve tenyésztem. 2200-95-1314 kkh (két
eredeti Julien Vaneenoo galamb gyereke) erre a hímre építem
ezt a vonalat. Illetve még beépítettem ebbe a vonalba a 2001es magdeburgi Zóna első díjas galambot is, (97-07-03546 kkt,
Julien Vaneenoo Brive-i győztes galambjának leszármazottja).
Már egyik galamb sem él.
A Julien Vaneenoo galambok Bárdos István révén kerültek be
az országba és Gödöllőre természetesen. Az egyesületben sok galambászt hozzásegítettek nagyon jó hosszú távú galambokhoz.
Jelenleg ezt a két vonalat keresztezem egymással.

13-01-55938 kh: 2014-ben tagszövetségi I. díj Magdeburgból
(egy évesen) Országos 77. Származását tekintve Kaiser x
Vaneenoo vonal
2015-ben Tagszövetségi általános champion II. (11 helyezéssel), hosszú távú champion VI., középtávú champion III.,
tagszövetségi IV. díj Döbelnből.

Sztori a 09-01-21608 kt-ról: Egyik évben miután mindent
megnyert párba raktam a nagyapjával (01-01-35504 kh). Ez a
szüleim házánál történt a régi dúcomban, ami jelenlegi lakhelyemtől kb. 2 km-re van. Annak rendje-módja szerint le is tojtak, majd a tojót a tojásokkal együtt hazahoztam és beengedtem a párjához a fészkébe ahonnét 3 évig versenyzett. Délután
kiengedtem repülni és láss csodát a galamb eltűnt! Gondoltam
héja, teljesen elkeseredtem. Majd este valamiért el kellett mennem a szüleimhez, ott azzal fogadnak, hogy itt volt egy galamb
be akart menni a dúcba hát beengedték. Mondanom sem kell,
hogy a 21608 volt az! Nálam kelt, nálam repült, tíz napig volt a
szüleim házánál, ahol volier sincs, hogy csinálta?! Sokkal több
esze van, mint gondolnánk.
Az egész szezonban elért sikereimet ajánlom 2006-ban fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt BARÁTOM GÁLL
IMRE EMLÉKÉRE. Köszönöm!
Száraz György

14-01-62624 kkh: 2015-ben egyesületi I. champion 11 helyezéssel, tagszövetségi III. díj Döbelnből (600 km) Országos
17. Döbelnből. Származását tekintve Kaiser x Vaneenoo vonal.
(09-01-21608 kt unokája)
Dúc meghatározó versenygalambjai: Jelenleg mindhárom
tojó a tenyész dúcomban van és kiváló tenyészgalamboknak
bizonyultak.
09-01-21608 kt: Életem legjobb versenygalambja. 11-0139804 kh édestestvére. Származását tekintve Apa, Kaiser vonal 05-50-48989 kh, anya Szili Pétertől ajándékba kapott 0650-35086 kt (Jakab Sándor Marcel Desmet x Szabó Géza, Szili
Péter, Horváth Karcsi) én úgy mondanám egyszerűen, hogy
Szili galamb.
Eredményei a tagszövetségben:
2010-ben tagszövetségi általános champion I., közép távú
champion I., hosszú távú champion IV.
Országos egyéves tojó champion VII.,
Budapest Bajnokság: Regensburg 6138 galambból 57.
Aurach 5090 galambból 15.
2012-ben tagszövetségi általános III. champion, közép távú
champion I., hosszú távú champion III.
09-50-00645 kkcst: Egyesületben két alkalommal is megnyerte a Polyák József emlékversenyt.(három leghosszabb
úton a legjobban teljesítő galamb nyeri el). Kiváló hosszú távú
versenyzőm volt. 13-01-55938 kh nagyanyja. Származását tekintve Kaiser x 2001-ben Zóna Magdeburgot nyert tojó családja (Symons x Vaneenoo)
11-01-31617 kkt: 2012-ben tagszövetségi általános tojó
champion V. (Kaiser x Vaneenoo vonal.)
Kaiser vonal: 20 éve tenyésztem. 01-01-35504 kh-re építettem a vonalat. Származását tekintve az apját Gáll Imre barátommal és akkori galambásztársammal tenyésztettük 1996ban, nagyrészt Symons hátterű galambokból. Anyja Kaiser
Lászlótól származik tojásban (Norbert Normann háttérrel). Ez
a hím még ma is él és tenyészt, mindhárom Döbelni csapattag
galamb ennek a hímnek az unokája!
2015. december

ÚJ könyv!
A Postagalambokról- egy bajnok tapasztalatai
Ökrös Kálmán és
Ökrösné Bagdán
Andrea
könyve tudományos
szempontból közelíti meg a postagalambászatot.
Összefoglalja az
epigenetikára alapozott, tenyésztési, 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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Közélet és közérzet
A világ megváltozott körülöttünk
Beszélgetés Ujházy Péterrel - 1995

G: Elhatároztuk, hogy megszólaltatjuk
azokat, akik korábban a magyar postagalambsportban valamilyen funkciót töltöttek
be. Úgy gondoltuk, nézeteik közzétételével
valamelyest tisztul a kép. Erre annál is inkább szükség van, mivel róluk csak az úgymond hivatalos álláspont alapján tudunk valamit. Te következel. Mi az, ami manapság
foglalkoztat?

U: Éppen most kaptam levelet Gyulai Jóskától, amiben cikkek írására bíztat. Az eltelt
időszakban sok minden történt, sokat töprengtem, nem lesz nehéz kérésének eleget
tennem. Lassan elkészül második könyvem,
a vége felé járok. Ennek a munkának éppenséggel használt a nyugalom. Ma is aktív bíráló vagyok, az ország minden részével tartom
így a kapcsolatot.
Azt mondják, Kurucz Attila bejelentette azt,
hogy feláll az elnöki székből. Ezek szerint új
választás lesz. Úgy látom, sokkal kevésbé van
a mostani választás előkészítve, mint a 92es. Nem szabad kapkodni, egy rossz döntés
nagyobb kárára volna a Szövetségnek, mint
amennyi haszon származna belőle. A jelenlegi vezetés nagyon sok restanciával hagyja
itt a posztját. Én legszívesebben kötelezném
őket arra, hogy távozásuk előtt tegyék rendbe
a dolgaikat. A világ megváltozott körülöttünk, és erről nem akarunk tudomást venni.
Most úgy fordultak az események, hogy az
elnökségnek kevés feladata maradt, nem tudom, mennyi a szándékos ebben. Minden baj
és nyűg a kerületekre szakadt, és ezzel természetesen a hatalom is odakerült. A dolgok
kicsúsztak a kézből az irányíthatóság terén.
G: A Tanácsüléseken nekem is néha éppen
ez jár a fejemben. Az a benyomásom, mindenkinek megfelel ez az állapot, és lelkem
mélyén magam sem ellenzem. Ezért beszélek
én is arról, meg kell találni azt a minimumot,
ami alapján még együtt lehet működni. Nem
szabad egy fantomot üldözni, ami egy hajdan
elképzelt szövetség képzeletbeli körvonalait
hordozza. Az új alapszabály szerintem legfontosabb feladata, hogy próbáljon alkalmazkodni ehhez az új helyzethez.
U: A szabályzatok elkészítését én még
a most hivatalban lévő vezetés feladatául
adnám, vagy ha végképp nem megy, egy
közbenső utat javaslok. A postagalambász
tábor azt hiszem, túl sokat képzel el egy új
vezetőségről, emiatt túl nagy várakozással
néz a jövőbe. Mindkét oldalra keserves csalódás leselkedik a vezetőkre és vezetettekre
egyaránt. Ha valaki túl erélyesen akar rendet
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csinálni, nyilván pillanatok alatt túl sok elégedetlen lesz, emiatt keseredik meg az élete.
Ha viszont nem kellő eréllyel lát a munkához, azért fogják a fejét venni.
Ne feledd, elnök a pozíciójából nálunk
még csak megbántva távozott.
Éppen ezért teszem azt a bizonyos közbenső javaslatot. Kivételesen csak egy év időtartamra adjunk megbízást az új vezetésnek. Ha
helytáll, hosszabbítsuk meg a mandátumát.
G: Ne szaladjunk annyira előre az időben.
Az, hogy elnökünk közzétette, hogy nem indul az új választáson, az egy dolog, és hogy
lesz-e választás, az egy másik dolog. Sok
furcsaság látott már napvilágot újságunkban.
Például a 92-es választás után Kurucz három
cikket adott közzé, amiben nézetem szerint
elébe megy a reformoknak. Miután kitette a
harmadik cikk végére a pontot, be is fejezte a
világ megváltását.
U: Nem tudom, miről beszélsz, mert nekem már évek óta nem jár az újság, de most
már magam is kedvet kaptam megrendelni.
Úgy látszik, valóban történik valami.
Úgy látom a jelenlegi vezetői gárdából
csak Pintér Laci dolgozik, a maga módján
próbál tenni, tudósítani. Márkus Jóska távozásával nincs jelen már tapasztalt szakember
sem. Régen büszke voltam arra, hogy a mi
újságunkban mindig van szakcikk. Egy évfolyamnyi Brieftaubeban sem találsz annyi
szakcikket, mint néha egy magyar újságban.

Ez egy időben megváltozott és azóta nem
járatom. A hiba bennünk is van, mert félreálltunk.
G: Félek, hogy igazságtalan sommázatot
adsz a vezetőségről. Azért van Scheily, aki
szervez, intézkedik, az utóbbi évben már
szinte egyedül. Az igaz, hogy a Szövetségi
Versenybizottságtól csendben elvette a feladatát, és elnöki rendszert vezetett be. Van
Hegedűs, aki intézi a kiállításokat, és igyekezete nem esik kifogás alá, bár tavalyi kerületi
kiállításunk kevés híján botrányba fulladt a
lekötött bírálók elirányítása miatt.
U: Most jöttem haza Hevesből, ahol bírálni voltam. Három idegen bírálót hívtak,
ami a hevesieknek vagy 7-8000 forintba került. Ennyi az útiköltség térítés az odautazó
bírálóknak. Hozzáteszem, hogy nem teljes
értéken kompenzálnak. Nekem többe van,
mint amennyit kaptam. Ez is rámutat egy
hiányosságra. A kerületeknél nincs meg az a
komplett testület, akár versenyzési, akár bírálati tevékenységről van is szó, amely a saját
ügyeikben eljárhatna. Vagyis a kerületeknek
teljes személyzetre van szükségük. Tanfolyamokat, képzést kell szervezni, ez lenne a
szövetség egyik fontos feladata.
Az a benyomásom, sok helyen még az
alapvető szabályokat sem ismerik. A német
szaklapban minden évben megjelenik a verseny- és fegyelmi szabályzat és a kerületek évi programja. Mi legfeljebb magánkap-
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csolatokban értesülünk ilyesmi részleteiről.
Mindkét észrevételem egy dologra mutat: ötletek sincsenek, és ez a legnagyobb baj.
G: Vagyis egy jó kerületi vezető nem egy
jó szövetségi vezető. Kezdem érteni a gondolatot. De te valóságos elnökségi tag voltál,
saját kritikádat ellened is fordíthatják.
U: Én akkor olyan dolgokon törtem a fejem, amelyek országos szinten is megmérhetők voltak. Írtam egy könyvet, ami nem egy
könnyű vállalkozás. Sokan belevágtak már
azóta, de a harmadik oldalnál megállt a tudomány. Létrehoztuk a nemzeti bajnokságot
akkor, amikor még nem volt komputerizálva
a világ. Sosem felejtem el az indulást. A kerületek beküldték a mindenféle adataikat,
megcsináltuk a listát, szinte bekötött szemmel. Azt gondoltam, lesz vagy százötven
reklamáció. Legnagyobb csodálkozásunkra
egy sem volt. Létrehoztuk a Marathon Klubot. Irányításommal megalakult az országos
versenybizottság. Mit tehet még ezen kívül
egy ember?
G: Miért vonultál vissza?
U: Elsősorban az értetlenség miatt. Akkor olyan tanácsülések voltak, amik sorra
leszavazták az elnökség által beterjesztett
javaslatokat. A Marathon Klub ügyeibe való
beavatkozás, ami a hátam mögött történt, elkedvetlenített.
G: Ma éppen fordítva van. A Tanács sértődés ne essék, de csak névlegesen működik. Persze ebben közrejátszik az, hogy
túlhatalmat kaptak a kerületek, és az érdekek érezhető feszültsége megakadályozza az
együtthatást. Emellett a mai vezetői gárdán
belül is személyi feszültségek vannak. Mosolyognak egymásra, de ahogy elfordulnak,
máris rosszakat mondanak a távollevőre.
Nem is tudom, mikor lesz ebből annak a felismerése, hogy együtt kell dolgozni.
U: Talán ezért jó, hogy van galambház
takarítás, mert eközben az ember kénytelen
a gondolatait lekötni és ilyenkor mi másról
gondolkodhatna, mint a galambászás fennkölt dolgairól, olyanokról, amelyek csak ebben a környezetben jutnak az ember eszébe.
Az ország különleges időszakon megy át
gazdaságban is és társadalmi szerkezetének
megváltozásában is. Ez a helyzet tőlünk is
különleges intézkedéseket kényszerit ki és
az a munka nem elsősorban az én generációm feladata lenne, hanem a fiataloké. Senki
sem nézheti azonban messziről a Szövetség
dolgainak alakulását, ez túlzottan kényelmes
álláspont lenne.
Hadd mondjak el egy példát. Péntek délután kaptam a hírt, hogy másnap délelőtt
összeül egy bizottság az alapszabályunk korszerűsítése tárgyában, és ide engem is várnak.
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Távolmaradásomnak több oka volt. Egyrészt
nem rendelkeztem azzal az alapszabállyal,
amit korszerűsíteni kellett volna, és így természetesen felkészülni sem tudtam belőle.
Másrészt a szóban forgó időben nem is értem
rá. Ezért írásban küldtem el egy-két használható vagy használhatatlan javaslatomat. De
megpróbáltam a bizottság segítségére lenni,
még akkor is, ha erre a levélre a büdös életben választ nem kaptam.
Próbáljunk egymáshoz közelebb kerülni és
segíteni egymás munkájában azzal a meggondolással, hogy ha elfogadják a segítségünket
jó, ha nem, úgy is jó. De lelkiismeretem szerint segíteni és nem keresztbetenni akartam.
Van egy másik nagy adóssága is a Szövetségnek és az egész galambász tábornak.
Megemlékezni azokról, akik ezért a sportért sokat tettek. Tudom, hogy senki se építtethet magának piramist, de nekünk kötelességünk maradandó emléket állítani nekik.
Megint példát mondok. Horsi Tibor és Szirom Mihály haláláról, munkásságáról egy szó
sem esett, pedig ez utóbbi Kajáry Jánossal és
Tombor Béla bácsival együtt mindannyiunk
tanítómestere volt. Nekik köszönhetjük, hogy
galambjainkat szakszerűen kézbe tudjuk fogni és el tudjuk bírálni.
Az élet rohan. Különösen áll ez az utóbbi
évekre, de egy társadalom - és itt galambász
társadalmunkat értem -, értékét elődeinek
tisztelete minősíti legbiztosabban.
Beszéljünk most az előttünk álló legégetőbb kérdésről, a versenyzésről, versenyekről, csapatbajnokságról és ami ezekkel ös�szefügg.
A versenyek monoton voltán változtatni
kell. Az ország nehéz gazdasági helyzetben
van. Ezek a gondok ránk, postagalambászokra fokozott súllyal nehezednek, hiszen a tagok zömmel soha nem a gazdag társadalmi
rétegek közül kerültek ki, mert energiájuk jelentős részét a galambokkal való foglalkozás
köti le, másrészről inkább vállaltunk kevésbé
jövedelmező állást, hogy galambjainkra több
idő maradjon. Ezeket figyelembe véve versenyprogramunkat is át kell alakítani.
A hosszutávú utakra évről-évre kevesebb
galamb lesz küldve, mert a többség nem tud
olyan létszámot tartani, amelyből az év során
bekövetkező veszteségeket pótolni tudná.
G: Valóban így van. Kerületünkben a négy
hosszú útra mintegy 7000 km szállítási útvonal jut, és részt vesz rajtuk összesen mintegy
5000 galamb. Egy galamb önköltsége csak
a szállításnál kb. 70 forint. Ugyanakkor a
többi útra, nálunk 7 rövid és középtávra elmegy mintegy 19.000 galamb, ugyanennyi
összkilométerrel.
A szállítási költség kb. 17 forint galambonként. Hogy versenyt lehessen rendezni,
be kell szedni az átlagos 32 forint galambonkénti szállítási költséget. Erre aztán még jönnek az egyebek. Itt egy világrendszer bukott

meg azon. Hogy sohasem volt világos, mi
mennyibe kerül és más oldalról a nemzetközi verseny-képesség által el is lett gazolva a
burokban tartott gazdaság. A galambászatban
ugyanilyen rémkép körvonalazódik: versenyek lesznek csak a galambászok fogynak el
az egyre emelkedő költségek miatt.
Van-e konkrét elképzelésed a technikai
részletek terén? Megoldást kell találni olyant,
ami képes kiváltani a megszokott gyakorlatot
úgy, hogy azonos élményt nyújtson a versenyzőnek alacsonyabb költségekért.
U: A programot két részre kell bontani
és az alapbajnokság útjait le kell rövidíteni.
Megpróbálom elképzelésemet úgy elmondani, hogy első hallásra már érthető legyen.
A kerületek vezetőinek összehangolt
munkájára van szükség. Például az 1994-es
évben május 15. és július 17. között tíz hétvége van. A kerületi vezetők egyeztethetik
kerületeik programját és megállapodhatnak
melyik hétvégén melyik kerület fogja kocsiját hosszútávú út rendezéséhez felajánlani.
Ebben minden bizonnyal a Marathon Klub is
hathatos segítséget tud nyújtani.
Minden kerület rendezzen 9 kerületi versenyt középtávon. Az utak zömében 400-450
km körüliek legyenek. A kerület bajnoka a
Magyar Középtáv Mestere címet kapja.
Több kerület együtt rendezzen 6 hosszútávú
utat, hármat a hagyományos irányból, hármat
az új nyugati irányból. A hosszútávon csak
egyéni díjazás legyen. Mindenki annyi galambot küldhet, amennyit akar. Részvételi
szándékát mindenkinek egy korai időpontig
jelezni kelljen, hogy a szállítás tervezhető legyen. Az útirány választási lehetőség egyúttal tisztázza azt a vitát, hogy melyik irányból
versenyezzünk, mert az alkalmatlan útirány
önmagától kimúlik.
Tehát minden hosszútávú versenyen mindenki kerületi hovatartozástól függetlenül
részt vehet, ettől minden verseny országos
verseny.
A kerületi vezetők között sokan vannak,
akikkel több évtizedes baráti és munkakapcsolatban vagyok, és akik mindig meghatározó egyéniségei voltak a sportnak.
Most, amikor a hivatalos előrejelzés is
nagyon kemény gazdasági évet jósol, rájuk
nagy szükség van a nagy feladatokhoz. Aki
ma még úgy gondolja, hogy a versenyzés
nem fog anyagi problémát jelenteni, esetleg
már 1995 elején rá fog jönni, hogy alaposan
tévedett.
G: Elismerem, javaslatod sok mai gondon
segítene, feltéve, ha az érdekeltek hajlandóak lesznek alkalmazkodni a változó világhoz
és feladatokhoz. Köszönöm a beszélgetést és
várjuk írásaid.
Gelencsér Ernő
Szaklap archív
1995. 03-04.
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„Miért kell változtatni” címmel elmélkedett az októberi Szaklapban szövetségünk elnöke a soron következő szabályozási feladatokról és lehetőségekről
különös tekintettel a helyi egyesületekre.
Ez most azért nagyon aktuális és fontos, mert végre lehetőségünk van a legkisebb szervezeti egység a helyi egyesületek szervezeti életét egyszerűen,
érthetően, célszerűen és a különböző
bürokratikus megkötések többségétől
mentesen szabályozni és élni.
Lehetőségünk van a Szaklap cikkének 2. pontjában 14 alpontban felsorolt
igen terhes kötelezettségek többségétől
megszabadulni, ami különösen akkor
tűnik nagy dolognak ha belátjuk ezeknek a kötelezettségeknek jelenleg is csak
részben, jórészt hiányosan, többszöri
bírósági vagy NAV hibajavítási felhívásra tudtunk megfelelni. Azt hiszem az
egyesületek döntő többségénél komoly
fejfájást jelentene ha ezeknek az előírásoknak 2016. március 15-ig (és utána folyamatosan) végre pontosan meg kellene
felelnie. Ettől most megszabadulhatunk!
El kell határozni – és egyesületi közgyűlésen jegyzőkönyvben leírva – el kell
fogadni, hogy megszüntetjük a jelenlegi,
bíróság által bejegyzett, jogi személyiséggel rendelkező egyesületet. Utána pedig
meg kell alapítani az említett szaklapi cikk
második oszlopában „a civil társaság
célja” címszó alatt meghatározott feladatokra egy Civil Társaságot, meghagyva a
jelenlegi egyesület nevét és jelzőszámát.
Így például a megszüntetett „Miskolci
Z-01 Postagalambsport Egyesület” helyet
az új „Miskolci Z-01 Postagalambsport
Civil Társaságot” kell megalapítani.
Az alapító közgyűlési jegyzőkönyvben
a célok után rögzíteni kell az alapító tagok névsorát és meg kell választani a jelenlegi tisztségviselők helyére lépő „ügyvivőket” akik szervezik a társaság életét
és képviselik a társaságot a külvilág felé.
Én egy „általános” és egy „sportügyi”
ügyvivő megválasztását tartanám célszerűnek azzal, hogy az általános ügyvivő
6
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lényegében a jelenlegi elnök, a sportügyi
ügyvivő pedig a jelenlegi versenybizottsági elnök feladatkörét látná el.
Az új „civil társaság” saját belső életének kialakítása során tagjainak azután – egy alapszabályban – kioszthatná
mindazokat a feladatokat, amelyek a
jelenlegi egyesületben is megtalálhatóak (pl. pénztáros, vb tag, ellenőr, jegyző
stb.) és meghatározhatja a belső működés rendjét úgy, mint a korábbi egyesületi alapszabályban is tette.
A közgyűlési határozat szerint el kell
készíteni az új „civil társaság” – tehát
már nem egyesület – alapító okiratát az
októberi szaklapban foglaltak szerint és
azt be kell nyújtani – a megalakulást elhatározó közgyűlés hiteles jegyzőkönyvével együtt – a területileg illetékes területi ügyészséghez, kérve a civil társaság
nyilvántartásba vételét, kimondva, hogy
egyidejűleg elismerjük az ügyészség törvényességi felügyeleti jogát.
Amennyiben az ügyészség a bejelentést elfogadja és a civil társaságot bejegyzi, úgy kérni kell az új civil társaság
felvételét a Postagalamb Sportszövetség
területileg illetékes tagszövetségébe azzal, hogy az új társaság a tagszövetségben
nyilvántartásban lévő Postagalambsport
Egyesület helyébe kíván lépni, vállalva
annak minden a tagszövetséghez tartozásból eredő jogát és kötelezettségét.
Mindezzel egyidejűleg kezdeményezni kell a jelenlegi egyesületet nyilvántartási bíróságnál az egyesület „megszűnés”
okán történő törlését.
A Ptk. 64.§.1/b. pontja szerint az egyesület megszűnik, ha legfőbb szerve – jelen esetben az egyesület közgyűlése – a
feloszlásáról határoz. Ebben az esetben
az egyesület jogutód nélkül szűnik meg.
Az egyesületnek a bírósági kérelem
benyújtása előtt célszerűen be kell nyújtania az illetékes NAV-hoz a 2015. évre
vonatkozó (feltételezhetően nemleges)
adóbevallását és egyidejűleg be kell
jelentenie (közgyűlési jegyzőkönyvet
mellékelve) megszűnését is kérnie kell

adóalanyiságának megszüntetését és
adószámának törlését. Ameddig az adóalanyiságot megszüntető és az adószámot törlő NAV határozatok nem állnak
rendelkezésre (a NAV még nem küldte
meg) így a NAV-hoz küldött kérelem és
mellékletének másolatát kell a bírósági
kérelemhez csatolni.
Egyidejűleg hiteles iratban – pl. a
megszüntetést kimondó közgyűlési jegyzőkönyv önálló pontjaként rögzítve – ki
kell jelenteni, hogy a megszűnő egyesületnek a feloszlás kimondásakor vagyona
nem volt, kiegyenlítetlen tartozása nincs
és neki sem tartozik senki.
Arra való tekintettel, hogy a megszüntetett egyesületnek gazdasági tevékenysége nincs és nem is volt adóalanyiságát
megszüntette, a megszűnéskor vagyonnal nem rendelkezett, tartozásai nincsenek és neki sem tartozik senki, kérni
kell, hogy a nyilvántartó bíróság a 2011.
évi CLXXV törvényben rejlő lehetőség
szerinti „egyszerűsítet törlési eljárás keretében” törölje az egyesületet és erről a
benyújtót értesítse.
Az előkészítő eljárások során gondosan kell ügyelni arra, hogy az egyes eljárások menete, az ott hozott határozatok
tiszták, egyértelműek, hitelesek (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők, jelenléti ív lakcímmel aláírással)
pontosan aláírtak, a közgyűlések pedig a
határozatképességet igazoló jelenléti ívvel alátámasztottak legyenek. (Jelenléti
ív = fejlécben az időpont és az esemény
pontos megnevezése, az aláírások egyértelműek = olvasható névkiírás, mellette
az egyéni teljes aláírás.)
Nagy időszaknak nézünk elébe és
hogy érdemes-e most nagyon odafigyelve gyorsan és pontosan cselekedni
tessék még egyszer végigolvasni az elnöki cikk első oszlopában feltüntetett 14
darab március 15-ig teljesítendő kötelezettségét. Ezeknek a fogósabb 80%-ától
megszabadulhatunk.
Nem éri meg?!
Dr. Rózsa Ernő
2015. december

Salmonellosis-paratífusz

Összefoglaló cikksorozat- aktualitásokkal, új ismeretekkel -1. rész

A salmonellosis a galambbetegségek közül az egyik legfontosabb és legismertebb megbetegedés!
A fakultatív patogén, különböző Salmo-nella fajok széles
körben elterjedt baktériumok! Bár minden típusú galambot
megbetegíthetnek, de a díszgalambok érzékenysége fokozottabb! Különösen a modena, a show homer, a különböző
tippler, pergő és dobos fajták érzékenyebbek.

Mitől függ az, hogy egy galamb megbetegszik vagy sem?
Függ:
• a korától, - a fiatal galambok érzékenyebbek,
• az általános egészségi állapotától,
• a tápanyag ellátottság szintjétől,
• az oltási státuszától,
• más betegségekkel való terheltségétől.
A fertőződés szájon keresztül történik ürülékkel szennyezett
takarmánnyal, ivóvízzel.
A betegség életkortól függően változó formákat ölthet.
1. Fészeklakó fiatalokban a szájon felvett kórokozó a bélcsatornában szaporodik el, ahol bélgyulladást okoz. A beteg galamb lesoványodik, levert, zöldes hasmenést ürít, és gyakran elpusztul.
2. Ha ez nem történik meg, a bélbeni szaporodást követően a
baktériumok bejutnak a véráramba és megfertőzik a különböző
szerveket.
a. Az agyvelő/agyhártya gyulladása idegrendszeri tüneteket
okoz, hasonlóan a paramyxovírus fertőzéshez.
Ilyen galambok gyógyulásának kedvező a prognózisa, kézzel történő táplálással a betegség átvészelhető. A madarak agyvelőjében lévő őssejtek miatt a regeneráció lehetősége nyitott.
b. Az ízületeket megtámadva gyakori a szárnylógatás és a
sántítás.
A porc rendkívül sérülékeny, a kezelés késedelmessége maradandó porckárosodáshoz és torzító ízületgyulladáshoz vezethet.
Nyilvánvaló, hogy az ilyen elváltozáson átesett galamb már versenyzésre alkalmatlan, de továbbtenyésztésre még alkalmas.
c. Az ivarmirigyek károsodása termékenységi zavarokat okoz.
Tojókban a petefészek gyulladása meddőséget okoz. Tojásrakás idején, ha a fejlődő embriót támadja meg, az inkubáció
középső harmadában előforduló embrionális mortalitáshoz vezet. Ha az embrió a fertőződést ilyenkor túléli, kelésgyenge
fiókák születnek, melyek pár naposan elpusztulnak.
Hímeknél a fertőződés herekárosodással jár.
d. Általános vérfertőzés során a baktérium megtámadja a veséket, lépet, májat légutakat. Ilyenkor az elhullás biztos.
e. Gyakori a klinikailag tünetmentes fertőződés. Főleg idősebb madaraknál.
A betegség kórjelzése nem egyszerű.
Kétféle diagnosztikai lehetőségünk van.
1. Az első a hagyományos bakteriológiai tenyésztés.
A minta lehet:
a. Boncolási anyag
Legideálisabb az élő állat elaltatva, és 4 órán belül feldolgozva. Ennyi idő után ugyanis a hullában lévő baktériumok
túlszaporodhatnak és elfedhetik a diagnózist. Ezért érdemes
kórszövettani vizsgálattal kiegészíteni a mintavételezést.
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b. Ízületi folyadék
c. gyenge termékenység esetén endoszkópos vizsgálat útján
nyert, ivarmirigyekből származó tamponminta,
d. Beteg, élő állatból származó kloákatampon minta,
e. Bélsár.
Ez utóbbiról néhány tudnivaló. A beteg állatokból bélsárral
szakaszosan ürül a Salmonella baktérium. Ezért, ha mintát
gyűjtünk 5 napon keresztül érdemes a bélsarat összeszedni.
Erre legalkalmasabb a vedlés utáni őszi időszak. Miért is?
- Ekkor kap legkevesebb gyógyszert a galamb.
- Vedlés után az immunrendszer gyenge szinten működhet.
- A rossz időjárás kedvez a Salmonella baktériumok szaporodásának, a külső környezetben való túlélésének.
2. Élő állatból Salmonella antigén vagy ellenanyag kimutatás a vérből.

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

Különleges ajánlatunk
TAGSZÖVETSÉGI, EGYESÜLETI
ÉS KLUB ELNÖKÖK
részére
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

németh ádám
Telefon: 06 20 436 54 29
Email: galambekszer@gmail.com
Facebook: fb.com/galambekszer
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2015 Maraton Klub Bajnoka
Ledó Gábor – F-16 Lipót

Mottó: „ Nem az Aarden, nem a Van
der Weggen, nem a Stichelbaut, stb... a
jó Maratonos galamb, hanem az amelyik
mindig eredményesen teljesíti a távot!”
Annonym….

2014 évben a Maraton Klub harmadik
helyezettjeként sokan mondhatták, hogy
egyszer véletlenül is bárki lehet az országos élben. Azonban ez a feltevés alig
egy év alatt megváltozott, mert Gábor
a csúcsig tudta emelni a szintet. Nyilván én is, – mint bárki a Maratonosok
közül – részleteiben szerettem volna látni a dolgot, egyrészt kis önzéssel azért,
hogy valamicskét a magam részére is
tudjak profitálni, de másrészt természetesen azért, hogy mindenki akit érdekel a
Maraton versenyzés a számára hasznos
dolgot be tudja építeni saját tenyésztői és
versenyzési elképzeléseibe.
Gábor 2011-ben kezdet versenyszerűen galambászni. Mondhatnánk, micsoda
szerencse, hogy a kerületi programban is
mindjárt a kezdettől fogva az élre került
és azóta is sikerült ott maradnia. Némi
galambász tapasztalatra korábban édesapja mellett tett szert. Mivel a papa nem
tartozott az élvonalhoz, Gáborban egyre erősödött az elhatározás, ha egyszer
önállóan galambászik és azt profi módon
teszi. 2014-ben Takács Gábor lébényi
egyesületi elnök unszolására kezdett el
Maratonozni. Az eredmény mára már ismert. Az ide vezető útról, az eredményességről és általában a galambászatról
beszélgetünk Gáborral.
- Gábor, ilyen rövid idő alatt hogy
lehet ilyen sikeres pályát befutni, Te
miképpen értékeled így utólag?
- Első sorban három dolog kell a sikerhez: a jó galamb, a jó galamb és a jó galamb. Ez a nyitja az egésznek. 2011-ben
hoztam az első galambjaimat ide Lipótra, itt új családi házat és ehhez tartozóan
új dúcot építettünk. Az első kis lakókat
Gyurovszky Bélától hoztam Szlovákiából. Béla odaadott a legjobb hosszútávosai alól 80 db fiatalt, de velük együtt szinte a szívét-lelkét is. Azóta jó barátságban
vagyunk, folyamatosan versenyről-versenyre megosztjuk az információkat,
megbeszéljük, melyik tenyészpár alól
jönnek a legjobban az utódok. A kerületi program versenyeire Takács Gábortól
megvettem szó szerint az akkori bajnok
csapatát, azóta is ez a 12 pár tenyészem
van és nem is tervezek többet.
A Maratonos állományom pedig úgy
alakult ki, hogy próbaként először a kerületi programban lassabban teljesítő
galambjaimat kosárba raktam. Valójában ekkor derült ki, hogy Gyurovszky
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Bélától kapott galambok egy kiváló
Maratonos törzsállományból valók. Főleg Takács Gábor barátom, de a többi
sporttársam biztatása mellett a kezdeti
sikerek után a további utakra már tudatosan összeállított csapatokat küldtem. Aachen 8., Liege 4. és az ominózus Brüs�szel ahonnét aznap alig-alig volt galamb
csapat másodikként zártam így az ös�szetettben nem kis meglepetésemre országos csapat harmadik lettem. A „Kincsem” nevű galambom a champion bajnokságban szintén harmadik. Az idei évben még ezt is megfejelte így első lett a
champion bajnokságban a legrosszabb
helyezése országos 34.
- Gyakran érik támadások a nyugatiakat a távolabbi sporttársak részéről,
hogy könnyen nyernek mindig, hisz a
távolsági különbség miatt néhány elfajzott Janssen galambbal gyorsan
letudják a versenyt. Hogy látod a nyugatiak részéről ezt a véleményt?
- Érthető, hogy érzékenyen érinti
az embert, ha az értékelésről van szó.
Azonban szeretnék említeni néhány valóban eredményes távolabbi tenyésztőt,
azt hiszem a legtávolabbi talán Pálmány
Boldizsár, aki szinte csodákat művel galambjaival. Gyakorta előbb van galambja, mint néhány tagszövetségünkbeli
sporttársnak. Nem véletlenül volt E- kategória Nemzeti Bajnok.
Azután néha egy-egy galambjával jól
ránk ijeszt elnökünk Belák Ottó is. Nem
beszélve Fejős Zsolt „szikár” sötétjeiről,
akinek galambjai legyőzve a nagy távolságbeli különbséget az országos díjlista elejére teljesítettek. De a nála kicsit

előbbre lakó Szauervein József, szintén
elmaradhatatlan a listák éléről. Elnézést
kérek azoktól akiket nem említek, de
még lehetne folytatni a sort.
Ha visszanézek a korábbi listákra,
amikor is szinte ugyanezeket az utakat
röptettük, - persze akkor még nélkülem, voltak itt komoly eredmények távolabbi
sporttársaknál, mint pl.: Geczkó László
vagy a néhai Varga István esetében,
vagy említhetném a középen lakó kitűnően versenyző Engelbrecht Andrást
aki visszatérése után ismét a bajnokság
élére került. Valószínű, hogy ők már nem
véletlenszerűen tenyésztenek.
Úgy gondolom, hogy érdemes elgondolkodni a tenyésztésen mindenkinek,
a tapasztalatok alapján felmérni a tennivalót és következetesen végigcsinálni. A
kapkodás nem vezet eredményre. Ki kell
tenyészteni a dúctávolsághoz megfelelő
izomszerkezettel, megfelelő idegrendszerrel és akkurátusan hazatérni akaró
galambot. A jó Maratonos galamb aznap
nem száll le eszegetni-iszogatni, megtesz 650-700 km-t aznap, szürkületkor
megkeresi magának a nyugodt, lehetőleg
távol eső helyet, ott megalszik, kivéve
azokat akik esetleg belehúzva az éjjelbe folytatják útjukat. A jól felkészített,
vitaminokban, ásványi sókban gazdag
tápanyagokkal ellátott galamb nem kap
izomlázat. Kiváló regenerálódó szervezetéből merítve másnap a világosodáskor
útra kel. Csak ezek a galambok képesek
díjra vagy díj közelbe szállni. Aztán ezt
kéthetente meg tudja ismételni, esetleg
felhasználva a korábbi alvóhelyét, ahol
biztonságban pihent.
2015. december

Az aznapos versenyzők többsége azt mondja, hogy a Maraton
egy galambgyilkoló verseny. Én
azt gondolom, hogy az útnak
megfelelő galamb esetében ez
nem igaz. Vannak komoly veszteségek, mert sokan, - mint először én is, - selejtnek hitt galambokat raknak Maratonos útra és
természetesen beüt a krakk. Ez
olyan, mintha egy hadvezér kön�nyű fegyverzettel küldi csatába
a katonáit a nehéz fegyverzettel
rendelkezők ellen. Persze mindig
vannak túlélők, de nem ez jelenti
az eredményt. A Maratonra szánt
galambok esetében már a párosításoknál meg kell gondolni, hogy
milyen kombinációt akarunk
összeállítani a saját dúcunknak
megfelelő távolsághoz képest. Ma már
minden tenyésztő számára szükséges
egyik oldalról valami gyors vonalat belevinni valamilyen százalékos arányban.
Lehet, hogy a versenyre szánt galamb
több lépcsőben és legalább három kombinációból áll össze. Nyilván ugyanúgy,
mint minden versenyhez a szerencsének
is társulnia kell, a tenyésztési feladatunk
pedig az, hogy ennek a százalékát csökkentsük. A tenyésztésben nyilván egyikünknek rövidebb, másikunknak hos�szabb az út.
- A Maratonosok többsége hagyományos, természetes esetleg könnyítésképpen kímélős módszerrel versenyez,
te melyik formát választottad?
- Én a klasszikus özvegy módszerrel
versenyzek úgy az aznapos kerületi programban, mint a Maratonon egyaránt. Mikor elérkezik a Maraton versenyek ideje,
előtte két héttel leállítom őket, így náluk
már csak a feltöltődés következik, de addig repülnek minden távon. Egyéni etetést alkalmazok, a fészekben kapják meg
az eleséget a többi finomsággal együtt,
vitaminokat, ásványi sókat egyaránt, ami
állandóan – persze frissítve – ott áll előttük. Ezáltal ezekből akkor ehetnek, amikor akarnak és annyit amennyire szükségük van. Ilyenkor nagyon kell figyelni,
hogy egymás fészkébe ne menjenek be,
hisz hamar észreveszik a másiknál a finomságot, aztán kitörne a verekedés.
Mikor kosárba teszem az aznapos galambokat, a Maratonosok is kosárba kerülnek, csak azok nem a rakodó helyre,
hanem a garázsban erre a célra kialakított helyre. Mire a kerületi program versenyzői jönnek haza, az ő tojóikat is a
dúcba rakom. Majd mikor az aznaposok
közül az első tíz megérkezik, kiengedem
a Maratonosokat is a garázsból, így ők is
megélik a motivációt.
- Ezek szerint egy dúcban vannak
az aznapos és Maratonos galambjaid.
Gondolom elég nehéz lehet a külön
kezeléseket, gyógyszerezéseket megoldani. Nem szándékozol a jövőben
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kialakítani egy hagyományos versenyzésre alkalmas dúcot a Maratonosaid
számára?
- Eleinte gondolkodtam ezen, de most
így utólag, hogy tavaly harmadik voltam, az idén bajnok, így már nem látom
értelmét. Amúgy sem vagyok nagy vegyszerbarát. Nagyobb hangsúlyt fektetek a
megelőzésre. A versenyek megkezdése
előtt időben elvégzem a kötelező oltást
és a megfelelő kezeléseket. Az egészséges felnőtt galambok így már a közös
szállító kosárban sem fertőződnek kön�nyen. Ha muszáj, inkább egyéni kezelést csinálok, de amelyiknél ez többször
előfordul, kiteszem a dúcból, de ez nem
gyakori. Nem tudok külön figyelni rájuk,
esetleg még fiókát nevel, emiatt is fertőződhet, aztán viszi rá a többire. Most jó a
fészekállapot, most nem. Nem, ez nekem
túl sok lenne. Az évesek állókáról mennek a versenyekre a két évesek és az idősebbek kapnak fészket, összesen 70 hímmel megyek neki a versenynek. Ebből
általában 8-10 galamb megy Maratonra,
ez nekem bőven elég.
- Hogyan gondoskodsz az utánpótlásról és hogyan folyik a szelekció?
Általában 100-120 fiatalt gyűrűzök
magamnak. A szelekciót elsősorban a
természetre bízom, közben egy-egy sólyom, héja vagy villanydrót segít, sajnos
nem mindig jó irányba. Közbe erre téved
valamilyen betegségi hullám is, mint
például az idén. De itt is csak az egészségesek maradhatnak, ilyenkor aztán hamar megfeleződik az állomány. Nyilván
megpróbálok minden útra küldeni minden fiatalt. Nálam nincsenek különböző
teóriák, mint szem – száj – szárny – zárt
villa, laza izomzat - merev izomzat stb…
egy érdekel, hogy legyen arca a galambnak, tudjak vele kontaktot teremteni.
Megkapja a lehetőséget, hogy teljesítsen, megy minden útra. Nem szoktam
bántani még egyévesen esetleg kétévesen sem, ha látom benne a teljesítményt.
Egyetértek Papp Gézával, hagyom
beérni, de ha így sem teljesít, kikerül a
dúcból. Nyilván szükség van a szelekcióra, hisz vannak olyan évek, mikor több

jó galamb jön össze és az ember
véges hellyel rendelkezik. Én is,
mint bárki más, adott esetben szívesebben adok lehetőséget a kétéves hímnek a fészekcellára, mint
egy három vagy négy évesnek aki
csak közepesen vagy egyenetlenül teljesít a maga kategóriájában.
Fontosnak tartom a szelekciónál
mindenképpen az intuíciót a ráérzést, ez általában bevált.
- Térjünk kicsit vissza az elejére, a tavaszi felkészítés majd a
párosítások hogy történnek?
- A galambjaim a tél folyamán
nem repülnek a ragadozó veszély
miatt. Ezalatt elvégzem a kötelező
oltást, a külső-belső féregtelenítést az antibiotikumos kezeléseket
a bélflóra rendbetételt. Az eleséget saját magam állítom össze minőségi
magokból minőségi összetételben, ami
állandó télen-nyáron. Az etetés során az
eleség mennyisége változik függően a
körülményektől és az elvárástól. Ez alól
kivétel az egyszeri alkalom, mikor a versenyről hazatérnek, ekkor diétás eleséget
kapnak, de az esti etetésre már a szokásos eleségüket kapják.
Nem szeretem éheztetni a galambot.
Jó lehet, hogy emiatt télen összeszednek
pár dekát, de a tavaszi fokozatos tréningekkel ezt le lehet dolgozni. Első ízben
március elején engedem ki őket, de csak
akkor is délután, mire a ragadozók már
megfogták az aznapi élelmüket. Március
közepén párosítok először, majd miután
minden pár letojt, kidobálom a tojásokat,
de a kiváló teljesítőkét elhelyezem dajkák alá, így tesztelve tenyész értéküket.
Másodszor március végén párosítok, ekkor egy fiókát nevelnek közösen tizenhét
napos korukig, majd a tojókat elszedem,
és a hímek nevelnek egyedül. Ez általá-
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ban a negyedik rövidtávú versenyre befejeződik, majd beáll a teljes özvegység.
Ezt követi egy párnapos egészség kúra,
majd elkezdődik a forma kialakulása. Így
kicsit elhúzódik a dolog, de az az előnye
megvan, hogy a versenyek végéig nem
unnak bele a galambok. Így történik a
versenygalamboknál, a tenyészek kicsit
korábban kezdenek költeni, de nekik 3
pár fiatalt kell felnevelniük, amelyek
részt vesznek a fiatalok versenyein.
- Mivel szenvedélyes versenyző
vagy és a tagszövetségi versenyeken
már másodszor nyered egymás után
a tagszövetségi szuperhoszútávú bajnokságot, amely három hosszútávú és
a három Maratoni útból áll, meg kell
kérdeznem mi a véleményed a jelenlegi általános bajnoksági formáról?
- Véleményem szerint egy állomány átfogó képét, értékét csak az általános versenyek alapján lehet lemérni. A távokra
való szakosodás elengedhetetlen, de ezen
kívül pár dolgon még kellene javítani,
hogy több sporttárs kapjon lehetőséget a
versenyzésre a pénztárcájához és idejéhez
mérten. Valószínű, hogy egyrészt a szakosodott versenyzési forma már maga megtartó erejű lenne az mellett, hogy esetlegesen költségkímélő is. Tagszövetségünkben
ezek a dolgok jó úton haladnak.
Nagy szükség van nyilván a díjszálló galambokra, de az én értékrendemben csak akkor foglalnak el kimagasló
helyet, ha a díj mellé még hat-nyolc
élhelyezést is képesek szállni. Az igazságosnak azt tartanám, ha az öt középtáv
mellé öt aznapos hosszútávú verseny társulna és ezekből legalább kettő 700 km
fölötti a legközelebb lakóknak is. Valószínű ennek nem mindenki örülne, pedig
vannak tagszövetségek, akik ugyan három hosszútávú úttal, de így versenyeznek. Sajnos az FCI E- kategóriára kiírt
változtatása miatt náluk lesz nagyobb
lehetősége a jobbak közül kijutni az
Olimpiára. Rövidtávú bajnoki vágyaim
nem nagyon lehetnek. Ezeken a párszáz
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kilométeres versenyeken inkább van nagyobb szerepe a tömegvonzásnak, mint
a tűrőképességnek és én messze kiesek
a berepülési útvonalból. Galambjaim
jórészt a nehezebb középtávon és hos�szútávokon csillogtatják meg erényeiket.
Bár a bajnokoknak nem kell még rettegniük, de egyre jobban fel tudok zárkózni
az élmezőnyhöz.
- Hogy látod a Maraton versenyzés
jövőjét, és milyen javaslataid vannak?
- Elsősorban a magam szemszögéből
vizsgálhatom a dolgot, hisz jószerével
újonc vagyok a Maratonosok közt. Abban biztos vagyok, hogy a továbbiakban
is elhivatott versenyzője leszek a Klubnak. Azt az élményt, amit a hosszú útról
hazatérő galamb látványa jelent a számomra, nem tudja pótolni a rövidtávú
verseny. Ezért a lehetőségekhez képest
mindent megteszek, hogy minél színvonalasabban tudjak versenyezni. Itt gondolok további ismeretek megtanulására,
új – modern technológiák kipróbálására,
bevezetésére és főleg az ide megfelelő
„jó galamb” vonalának megőrzésére és
továbbfejlesztésére.
Igyekszem elfogadtatni kétkedő, de
hajlandóságot mutató sporttársaimmal
és környezetemmel, hogy a Maraton
versenyzés semmivel nem gyilkosabb
versenyzési forma, mint a tagszövetségi versenyek, ha azt normalizált körülmények közt tesszük a kimondottan
erre a célra tenyésztett galambokkal.
Azt gondolom, ha minden Maratonos
sporttársam hasonló célokat tűz ki maga
elé, eredményes és hosszú jövője lehet a
Maraton versenyzésnek még akkor is, ha
az FCI akadályokat gördített elé. Azonban ahhoz, hogy ez működjön, minden
Maratonosnak egy kompromisszumos
álláspontra kell jutnia, megújítva, modernizálva a kor követelményeinek
megfelelően, tekintettel a megváltozott
természeti körülményekre, - a jelenlegi
Maratonos versenyszabályokat, verseny-

zési feltételeket. Valójában ezek csak
általános dolgok, ezt részletesen megbeszélni csak a megfelelő fórumon van
értelme, amire remélem sor kerülhet.
- Beszélgetésünkből úgy látom, hogy
rövid pályafutásod alatt viszonylag
nagy elméleti és gyakorlati ismeretet
sajátítottál el.
- Tulajdonképpen nem beszélhetünk
rövid időről, hisz fiatal koromtól kezdve részese és segítője voltam Édesapám
galambászkodásának. Ő szeretette meg
velem a postagalambokat, az alapokat
Tőle tanultam, rajta keresztül ismertem
meg sok galambász sporttársat, akiktől
megint csak újabb információkat hallottam. Az évek alatt így raktam össze azokat
a „képeket” amik segítették kialakítani
mai álláspontom. Sokat tanultam Takács Gábor barátomtól főleg a modern
technológiákat és tenyésztést illetően.
Mikor feleségemmel és gyermekeimmel
új családi házunkba költöztünk Lipóton,
megépítettük hozzá az új galambházat is.
Szépen alakultak az eredmények, amelynek Édesapám is részese lehetett, de a
Magyar Maraton Klub bajnoki címemet
sajnos már nem érhette meg. Ebben az
évben „eltávozott” közülünk.
Ezt a bajnoki címet szeretném Édesapám emlékére ajánlani!
Köszönöm, hogy a Szaklap hasábjain
bemutatkozhattam és kívánok minden
sporttársamnak hasonló sikereket, ehhez
jó egészséget és szerencsét!
Ledó Gábor sporttársunknak gratulálunk az elért eredményeihez és további
sok sikert a magánéletben, postagalamb
sportban egyaránt. Részemről ki kell
mondanom, hogy néhány új fogalommal
ismerkedtem meg a modern Maraton
versenyzés területén. Azt gondolom,
hogy azok a sporttársak akik ezeket az
információkat értelemszerűen beépítik
versenyzési eljárásaikba, nagy lépést
tesznek egy átfogóan sikeresebb cél felé.
J. Varga Attila
2015. december

Éves áttekintő a versenyévről

Versenygalambjaim előkészítése egészségügyi problémák miatt részemről nem
volt optimális. A versenygalambokat idén
nem kényeztettük el a szezon előtt sörélesztővel, friss fokhagymával és rendszeres fürdőkkel. Öt hónap pihenő után nem edzettek
megfelelően a háznál és első versenyek
előtt alig vittem el őket magántréningre.
André Roodhooft

Amikor az időjárás is kedvező és az
első versenyek normálisan zajlanak le, a
kevés edzés még nem jelent problémát.
Amikor galambjaim másodszorra a kosárba kerültek (220 km), az időjárási viszonyok nem igazán voltak kedvezőek,
s a hiányos előkészítés meg is mutatkozott. Nem vált katasztrófaversennyé, de
elveszett pár galamb. Az év korai szakaszában akár egy szupergalamb is igen
könnyen vész oda, ha túl kevés kilométer van a szárnyaiban.
Összességében véve a versenyek alkalmával csak kevés galambot veszítek
el; itt a 400-tól 850 km-ig tartó távolságokat értem. Első alkalommal a teljes
dúcot befogtam, közel 40 özvegyet. A
táv mindössze 220 km-t jelentett. Megérkeztek az első galambjaim, az ember
szemügyre veszi az időjárást, irány gyorsan haza, de este mégis hiányzik 12. A
következő és az azt követő napokban
még néhány megkerült, de végezetül
hat éves és egy idősebb odaveszett. Egy
ilyesféle nagy veszteséget még soha nem
éltem meg a múltban a nehéz katasztrófa
versenyek alkalmával.
Az ok: túl kevés tréning a ház körül,
túl kevés privát tréning, s ebből kifolyólag túl kevés kilométer a szárnyakban.
Ha egy ehhez hasonló dolog egy héttel
később történik, amikor a galambok magukat már jól felkészítették, akkor nincsen katasztrófa.

Egészségügyi problémákból kifolyólag
André Roodhooft galambjai nem megfelelően felkészítve érkeztek a starthoz.
Mindezt feltétlenül el kell kerülni,
mivel amikor a szezon kezdetén egy
nehéz verseny adódik, ott a rizikó, hogy
veszítsünk.
2015. december

Még a galambok számára pompás időjárás esetében is bármikor odaveszhet
egy galamb. Az év korai szakaszában a
nem kielégítően felkészített galambokkal sokkal nagyobb a rizikó.
A folytatás
Hat galamb elvesztése, köztük egy,
mely több díjat is nyert már, igencsak
megérintett. A hat éves melyek elvesztek,
többnyire nyári fiatalok voltak, kevés tapasztalattal. A következő versenyek alkalmával további ígéretesnek tűnő galamb veszett el vagy csak néhány nappal
később érkeztek vissza. Egy hétig tartott,
mielőtt a csapatom lendületbe jött.
André Roodhooft már 5-6 versenyt
Ismét tanultam valamit. A jövőben
követően nekilát a szelektálásnak. Az,
soha többet nem állok starthoz felkészíamelyik túl kevés vagy túl rossz helyetetlen galambokkal. Az embernek minzést hoz, annak búcsút kell mondani.
dig szüksége van egy adag szerencsére,
Ez a szabály egyformán érvényes az
de ebben az évben a jó tündér rám moidős és fiatal galambokra.
solyogott. 15. alkalommal nyerem meg
Antwerpenben a királyi címet, mely
hoz, attól könyörtelenül elbúcsúzunk. Ez
egyúttal a 8. császári címet is magával
a szabály mind az idősebb, mind a fiatal
hozta. Nemzeti szinteket tekintve pedig
galambokra érvényes. A szezon végéig
igazán kitett magáért a jó tündér: „Kétminden hetet értékelünk. Azokat a gaszer egy nemzetközi első, egy második,
lambokat, melyek a szezon végéig egyre
harmadik, negyedik és egy hatodik díjat
gyengébben teljesítenek és nem hoznak
hozott”.
több díjat, szintén kiszortírozzuk. HaA legutóbbi, gueret-i nemzetközi versonlóképpen egy megbízhatatlan élverseny (600 km). Felelőtlen módon 10:30senyzőt is, mely ugyanúgy nem repül
kor szembeszélnél indítottak. Az elindídíjakat, szintén a levesbe kerül. Az ilyen
tott fiatal galambjaim 1/3-át veszítettem
galambok idegessé tesznek.
el, továbbá két igen jó öreg tojómat, közGyakran írtam már és sok tenyésztőt
tük a 3. nemzetközi középtávú Ász gaigyekeztem meggyőzni: egy kemény
lambot (2014). Több tenyésztőnek ezen
szelekció, kiválasztás a sikerhez vezető
a napon egyáltalán nem vagy csak nélegrövidebb út. Döntsd el gyorsan és ne
hány galambja volt otthon. Érthetetlen,
tedd be azokat a galambházba. A vedlést
hogy ehhez hasonló verseny még megkövetően, amikor új tollazattal rendeltörténhet napjaink során.
keznek, gyakran nagy a kisértés, hogy
Kiválasztás, osztályozás
azokat ismét a verseny- vagy tenyész
Május végén a Bourges-versenyt ködúcba tegyék. Mindez azonban elvesztevetően neki is kezdek az osztályozásnak.
getett idő. De ne add őket másnak! Ami
Mindig rettentően várom az első kivászámodra nem elég jó, az másnak sem
lasztást, szelekciót és muszáj magamat
hasznos.
visszafognom, hogy nehogy aztán 3 verFord: Nagy Nikolett
senyt követően egyeseket rögtön el is távolítsak. Minél kevesebb a galamb a
MAG - MIX
dúcban, annál jobTakarmány Termény nagy és kiskereskedés
ban érzem magam
és annál magasabb
Galambeleség
lesz a díjszázalék.
Lipcsei
Lehetőséget kapALBERTIRSA
nak a megmaradt
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11

Az életet fenntartó Oxigén

Bevezetés:
Ezen cikkemmel, mely Egyetemi
Szakanyagokra, tanulmányokra épül
azon galambászok részére kívánok segítséget nyújtani, akik olvasnak, egyéb írásokat tanulmányoznak, még akkor is, ha
azok laikusok tollából fakadnak. Ha cikkemmel gondolatokat tudtam ébreszteni,
már célomat elértem.
Ezen írásommal – talán – vádoló galambász társaimat el tudom téríteni, a
rossz gondolatoktól. Vannak olyanok,
akik komoly eredményeket érnek el a
versenyek alkalmával, de minden bizonnyal nem a doppingolással kerülnek
a csúcsra. Akik megfelelő tudásanyaggal
rendelkeznek, kedvenceiket a „levegő
versenyparipáit” fel tudják készteni akár
rövid-, közép-, vagy hosszútávra is.

A madarak oxigén igénye nagy
A madarak edzéseik alkalmával (aerob
edzés során – gyakorló repülések) komoly izommunkát fejtenek ki. Az izommunkához szükséges energia előállítása
nagymennyiségű OXIGÉN felhasználásával történik. A szervezet a rendelkezésére álló energia tartalékot (szénhidrát és
zsírok) OXIGÉN segítségével égeti el,
így biztosítják az izmok számára szükséges energiát. Aerob folyamat játszódik le, minden olyan mozgás közben,
amely viszonylag csekély, vagy közepes
erőkifejtést igényel (gyenge repkedés,
reptikélés) nincs sprintrepülés.
Más a helyzet, ha kedvenceinket pl. a
ragadozók veszik üldözőbe. Ha már komolyabb erőkifejtésre van szükség kedvenceinknek, akkor bekövetkezik az
ANAEOROB mozgás, így már a komoly
izommunkához szükséges energia előállítását kell megoldani (akár a tápanyagok égetéséhez) a szervezet számára elegendő OXIGÉNNEL kell rendelkezni.
A magas intenzitás miatt (sprintrepülés) az anaerob tartományban történő
mozgás csupán rövid ideig tartható fenn,
így azt pihenési időszaknak kell követni
(lassúbb intenzitású repülés). Tehát kedvenceink (amelyek genetikailag hos�szantartó sprintelő repülésre kódolva
vannak) nem tudják azt a teljesítményt
produkálni, melyet elvárunk tőlük (esetleg korábbi időszakban tejesítettek). Itt
van a különbség véleményem szerint
az aerob és az anaerob edzéstartomány
között. Fentebb leírtakhoz kapcsolódóan
elsődlegesen is madaraink egészségi állapotára kell figyelni.
Mikoplazma (Forrás: Dr. Stipkovits
László az állatorvos tudományok doktora Mykoplazma témacsoport vezetője)
Sajnos (a felmérések szerint) az állományok igen nagy százaléka fertőzött
Mykoplazmával. Mykoplazma fertőzés
legfontosabb tényezői:
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- A légzőszervekben kifejtett lokális
hatása (légutak nyálkahártya gyulladása,
tüdő és légzsák gyulladás).
- Más szervekben kifejtett hatása:
Ízületi, petefészek, petevezető, heregyulladás
- Immunrendszerre való hatása és következményei
- A gazdasejtekbe való behatolása és
következményei

A madarak légzésének megfigyelése
Ha madaraink egészségesek (felső légúti megbetegedésektől mentesek) kön�nyen megállapíthatjuk, hogy az edzések
alkalmával (házkörüli intenzív repülés, a
relatív páratartalom és a levegő hőmérséklete optimális) aerob vagy anaerob
tartományban repültek. Ha a madaraknál
edző repülésük alkalmával ziháló légzést
tapasztalunk (de egészségesek), akkor az
anaerob tartományban repültek.
A leggyakoribb – anaerob – edzés,
sprintrepülés izomerősítéssel jár együtt,
de ezen megerőltető repüléshez megfelelő mennyiségű, minőségű oxigénre van
szüksége kedvenceinknek.
A hemoglobin
A hemoglobin a vörösvértestek alkotó
eleme, mely az OXIGÉN megkötéséért
és annak szállításáért felelős. A hemoglobin előállításához vasra és B12 vitaminra van szükség. A vörösvértestek az
oxigént a tüdőben veszik fel és a szövetekhez szállítják.
A vasat az ásványi anyagok csoportjába, azon belül mikroelemek közé
soroljuk. A vas különböző kémiai reakcióban vesz részt, valamint különböző
enzimek összetevője. Biztosítja a szövetek oxigénszükségletét. A hemoglobin és a mioglobin alkotóelemeként
részt vesz a mitocondriális energia
termelésben a DNS szintézisben és a
toxinok inaktiválásában. A vas kétféle
formában „Hem kötésű” és „nem Hem
kötésű”. Állati eredetű táplálékban és
növényi eredetű táplálékban. A „nem
Hem kötésű” vas nagyságrendileg kisebb, mint a „Hem kötésű”, ennélfogva
fokozott figyelemmel kell kísérni madarainkat.
A szárnyasok vérében a hemoglobin
literenkénti szintje 4,5 mmol értéket
kell, hogy elérjen. Alacsonyabb hemoglobin esetén a fellépő vérszegénység pl.:
fáradékonysággal, repülési kedv csökkenésével, nehéz légzéssel jár, esetenként fulladást is okozhat. Ha a felkészült
galambász veszi a fáradságot magának
mindenre kiterjedő vizsgálatot végeztet
el (felkészült laboratóriumokban) kedvenceinél, előfordulhat, hogy vérszegénységet (anaemia) vagy a fokozott
vérmennyiséget (erythrocytisis) mutatnak ki.

A vér
A madarak vére, mint az emlősöké is
(sanguis) vörös színű folyadék, folyékony szövet. A vér alakos elemei a vörös
vértestek, fehér vérsejtek, vérlemezkék
folyékony állapotban, a vérplazmában
lebegnek. A vér cca. 44%-át a vérplazma, galambokban 60%-át, 56%-át pedig
az alakos elemek adják.
A vérplazma folyékony alapállomány,
borostyánkősárga, tiszta, átlátszó folyadék. A vérmennyiség házi madaraknál
78-92 ml / testtömeg kg-ként.
Vérszegénység okozói: Vashiány, B12
hiány, illetve Folsav beviteli hiány.

Az oxigén = O2
Az oxigénszinttel növelhető a sportteljesítmény, ui. energiával tölti fel a szervezetet, javítja az élettani folyamatokat,
elősegíti a vitaminok, az aminosavak,
ásványi anyagok felszívódását, javítja a
vérkeringést. Nem utolsó sorban enyhíti a
légzészavarokból eredő tüneteket. Sajnos
azonban napjainkban csökkenő tendenciát mutat a légköri oxigén szint. Amíg korábban az oxigénszint 22% volt napjainkban 18%-ra csökken, mely a nyári meleg
napokon akár 40%-kal is csökkenhet.
Stabilizált oxigén cseppek
Mára már a NASA kikísérletezett (de
Magyar találmányként is nyilvántartott)
egy teljes biztonsággal használható stabil Oxigént, melyek cseppek formájában
is beszerezhetőek.
Az OxiMax stabilizált oxigén csepp
tulajdonságai:
1,/ Rendkívül stabil, még évek multán
sem bomlik le
2,/ Nincs negatív hatása
3,/ A szervezet számára könnyen hasznosítható
Összehasonlítás:
A csapvízben 5-7%-ban van Oxigén
A forrásvízben 10-12%-ban
A madarak anatómiája
Ahhoz, hogy a fent leírtakat alkalmazni tudjuk eredményesen - véleményem
szerint - egy kis betekintést kell tennünk
a madarak anatómiájába. Melyet a teljeség igénye nélkül vázolok.
Az állati szervezet két fő alkotó részei
a, / Víz 87-90 % között
Ásványi anyagban nem túl gazdagnak,
nem túl szegénynek kell lennie – hiszen
az élő szervezet a – szerves kötésű ásványi anyagokat képes hasznosítani, beépíteni. Megjegyzés: Jelenleg vitatott, hogy
mely víz a legalkalmasabb ivásra. Pl. az
esővíz, mely deuteriumban gazdag (rák
és daganatcsökkentő hatásánál fogva).
b,/ Szárazanyag
Szárazanyag tartalom segíti a belek
megfelelő működését, felszívja a salakanyagokat, méregtelenít. Szárazanyagon
belül két alapvető alkotórészt külön2015. december

böztetünk meg: Szerves és szervetlen
(hamualkotórészeket) anyag tartalmat a
szárazanyag túlnyomó többségét mintegy 90%-át a szerves vegyületek teszik
ki, a hamu alkotórészek aránya viszonylag kicsi.
Néhány példa magvak szárazanyag
tartalmáról:
Árpa szárazanyag tartalma: 85-87%
között
Barnarizs szárazanyag tartalma: 100.
gr. 2,4 mg. rost.
Borsó szárazanyag tartalma: 87-90%
között.
Idősebb korban a szervezet víztartalma csökken
A szárazanyag három fő alkotórésze
a,/ szerves anyagok
b,/ szervetlen anyagok
c, / egyéb járulékos anyagok
Az állati szervezet kémiai felépítésében résztvevő elemek száma 94, ebből

viszonylag kevés (32) vesz részt az állati
szervezet felépítésében. Biogén elemek
létfontosságúak.
Ilyenek: C, O, H, N, P, S nagy mennyiségben (97-98%) fordulnak elő zsírokban, szénhidrátokban, fehérjékben.
Szervalkotó makró elemek: K, Na, Ca,
Mg, CI (1-3 %)
Lágyszervekben találhatóak: Na, K,
CI
Csontokban: Ca, P, Mg
Nyomelemek (mikroelemek): Fe, Cu,
Si, Co, Mn, I, Zn, Br, As
A szervezet szerveződésének szintjei: Sejt, Szövet, Szerv, Szervezet
Állati sejt részei: Sejtmag, citoplazma:
benne részecskék – mitokrondiumok, riboszóma, lizoszóma, belső plazmatikus
hálózat, sejthártya
Szövetek alaptípusai:
a,/ hámszövet: Funkciója a szervezet
belső és külső felszínének védelme.

b,/ kötő és támasztószövet: Összeköttetést létesít, hézagot tölt ki, véd, a szervezet vázát adja
c,/ izomszövet: a mozgás aktív szervét
képezi, pl.: belső szervek mozgása
d,/ Idegszövet: ingereket felfog, ingerületé alakítja, tovább vezeti – válaszadás
e,/ Folyékony szövet: vér, nyirok, mely
tápanyagot és oxigént szállít a sejtekhez,
a sejtekből széndioxidot és salakanyagot
szállít vissza.
Mivel növelhető a szervezet vas tartalma
A vas felszívódását növelni tudjuk pl.:
ascorbinsav bevitelével is. A „nem hem
vas” forrásai lehetnek Pl.: barnarizs,
szójabab, búzacsíra, köles, borsó és nem
utolsó sorban B12.
Összeállította:
Szabó Ferenc – picolloduc –
Forrás: Egyetemi szakanyagok

A galambtenyésztés az emberiség kulturális tevékenysége
Úgy tudni, hogy az ember mintegy
6000 évvel ezelőtt már foglalkozott a
galambtartással és tenyésztéssel. Ekkor
kezdett átalakulni a szirti ős a háziasított
változatába, amely folyamat már megkutatott.

mint kiemelt fajtajegy, lettek az embereket érdeklő szórakozás alapjai. Ez az
idő hozta meg az ünnepi beszélgetések
témájává válást és nem kevés keringő
galambfajtának a kialakulása is ebben a
korban történt.

Végül kialakult egy haszonállat
Ez abból következett, hogy elődeink
miután gazdagították mindennapi étlapjukat, nem voltak elégedettek a galambok külalakjával. Míg a félénk szirti galamb számtalan generáción át az embert
haszonállatként szolgálta, közben egyre
nagyobb figyelem jutott mindenekelőtt a
középkelet területén a hús mellett a trágyának is a mezőgazdaságban.

A színes galambok születésének órái
Ezzel a fejlődéssel párhuzamosan, vagyis még a történelmi középkornak tartott időben jelentkezett, főleg a fölműves
lakosság körében a galambok szín és
rajz szerinti tudatos tenyésztése, akiknek a szépséges teremtmények látványa
örömet okozott. Máig ezt az időszakot
tartjuk a színes galambok születése óráinak, és ez az alapja a délnémet és a svájci
színes galambok eredetét övező vitának,
perlekedésnek is. Nem teljesen bizonyos
és csak egyes részleteiben megvilágított ez az út Néhány érdekes történetnek
témája az ember és a galamb hosszú
kapcsolatában az irodalmat gazdagítja,
mellettük a mítoszok és mesék világát és
nem utolsó sorban a különböző vallásokban is visszatükröződik a szent állat.
Tekintettel a mi gyönyörű kedvtelésünk kezdetének különböző oldalaira,
kötelesek vagyunk elődeink munkájára
emlékezni, a kulturális teljesítményük
folytatására készen állni, és büszkék lehetünk arra, hogy ennek a nemesítő tevékenységek részesei lehetünk.
Természetesen ez komoly felelősséggel is együtt jár. Megtartani ezt a kultúr
kincset és továbbfejleszteni az élőlényekkel a kapcsolatot, a tenyésztőink
számára a legcsodálatosabb teremtmén�nyel, a galambbal.

Áldozati állatok és hírvivő galambok
Kizárólag az ember és galamb szoros
kapcsolatának köszönhető, hogy a kecsesség és az udvarlás különböző módozatainak jelentése ezt az állatot központba helyezték.
A hajnali eltűnésük a levegőben és a
nappali rendszeres visszatérésük számos
kultúrában az Isten hírvivőjévé tették
2015. december

őket. A zsidóság áldozati állatából a kereszténységben szent jelképpé lépett elő.
A hírvivő galambokat már az ókorban
szelektálták származási törzseik szerint
azért, hogy a hazataláló képességük állandóan javuljon. Ez a kérdés jelenti a
mai postagalamb versenyeztetés alapját.
A középkorban a galamb, mint azt számos történelmi forrásunk is megerősíti, a
fényűző udvarok dáridózóinak kedvenc
csemegéje volt. Nem kevés várban, elsősorban Francia földön láthatunk még galambtornyokat, megcsodálhatjuk az udvartartásuk számára galambot tenyésztő
épületek méretét, melyekben nagyszámban tenyésztették a pecsenyének valót.
Amint a haszonállat háttérbe szorul
A 19. század kezdetén a polgárság
megerősödésével a galamb szerepe
megváltozott. A hasznosítás kényszere
az egyre fejlődő városi polgárságot már
nem feszítette és ezért háttérbe is szorult élelmezési szerepe. Egyre inkább
sikk lett egy röpcsapat tartása, birtoklása
elegáns galambokból, amelyet látogatóiknak és vendégeiknek bemutathattak.
Elsősorban a különböző röpmodorok,
a biztos hazatérés és a játékos repülés,

Rohringer István
Galamb és Kisállat magazin 2015. 10.
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Halottaink
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tari
István 60 év galambászkodás után 76
éves korában 2015. 06. 29-én meghalt.
A pásztói E-08 egyesület alapító tagja
volt. Gyászolja családja, galambász
társai, barátai.
E-08 Pásztó tagsága

Juhász Gyula 1949-2015
„Már nem tudtam elmondani,
Már nem volt rá elég idő.
Midőn az ember mindig halogat,
S ha eljön a vég, ki értheti meg már
Az élettelent, a halottat.
Szám nem mozog, élettelen.
Szó már nem hagyja el ajkamat.”
A V-33 Gyöngyös PGSE megrendüléssel tudatja, hogy
egyesületi elnöke Juhász Gyula 66 éves korában, tragikus
hirtelenséggel elhunyt.
Juhász sporttárs 1961-ben, az akkor alakuló nagyfügedi
egyesületben ismerkedett meg a postagalambászattal.
1985-től tagja a Magyar Postagalamb Sportszövetségnek,
ekkor lépett be a V-03 Gyöngyös PGSE-be.
1999-es megalakulásától a V-33 egyesület elnöke. A 30
éves galambász pályafutása alatt számtalan bajnoksági formában kiváló eredményeket ért el. 2009-ben Dortmundban
megrendezett olimpián galambja a Sport B kategóriában
képviselte hazánkat. Mentora volt a Herz Kupa nagysikerű versenysorozatnak, egy cikluson át aktív tagja volt
szövetségünk elnökségének. Hosszú évek óta igen aktív
közösségi tevékenységet végzett, „élete” a postagalamb és
a postagalambászok voltak. 2008-ban kiváló sport és közösségépítő tevékenységéért megkapta a „Magyar Postagalambsportért” arany fokozat kitüntetést.
Sírjánál a gyöngyösi egyesületek tagjai mellett az ország
különböző pontjairól érkezett sportbarátok a kegyelet koszorúi elhelyezésével, galambok felengedésével vettek tőle
búcsút.

Teljes állományomat felszámolom!

Sporttársi áron eladó 60 db Cheb-ig (460 km) beröptetett és
helyezett idei fiatal, valamint 40 db 200-900 km között beröptetett és helyezett, díjas és champion galamb, valamint
15 db tenyészgalamb. Eredményeink zömét az F-22 egyesületben és a 25. sz. Tagszövetségben értük el az elmúlt 6 évben.
Ugyanitt eladó egy Bricon Speedy óra nagy antennával és
egy komplett Bricon Clubmaster - egyesületi rendszer (új),
valamint Bricon chip gyűrűk.
Bemutatkozásom olvasható a 2013. évkönyvben, mikor fiataljaimmal elnyertük a tagszövetség bajnoka címet.
Ruzsics Sándor
06-30/298-1050

Lakossági Hirdetés
Marcel Desmet, H. Fulgoni, Devriendt, Symons (félig) zárt
tenyészgalambjaimat eladom. Érdeklődni: 8-20-ig. Tel: 06-30/5926843
***

Tisztelt Sporttársak!

Társam sajnálatos halála miatt a teljes állományt felszámolom. Közel húsz éves eredményes galambászatunkat megszüntetem. Kb. 200 galambról van szó.
A galambok két fő vonalból alakult ki, ezek a Gyerkó Tibor 2564-ese és az Szuperpár ill. az Anker Alfonz - DesmethMatthys galambok (Cromme79). Ezekkel a galambokkal alábbi eredményeket értük el 2002.-2014. években, Tagszövetségi
szinten. Az országos eredményeink is figyelemre méltóak voltak.
Bajnokságok
Általánostávú

2002.

2003.

2;10;

2004.
1;2;

2005.

1;10;

2006.
1;4;

2007.

1;4;6;

2008.

1;4;6;

2;3;6

Rövidtávú

4;6;

1;7;

1;2;

2;3;

2;4;9;

1;2;4;

4;5;6;

Középtávú

3;8;

1;2;7;

2;9;

1;6;8;

1;4;5;

2;5;7;

1;3;4;

Hosszútávú

1;

1;3;

2;12;

1;3;

8;10;

1;3;4;

2;3;

Totál befutó

2;9;

1;2;

1;3;

3;7;

1;5;7;

1;2;5;

3;4;5;

Bajnokságok
Általánostávú

2009.

2010.
1;2;

2011.
2;5;

2012.

*3;10;

2013.
1;8;

2014.
1;3;

1. h.
1;7;

9x

Rövidtávú

1;2,6;

1;6;

6;

2;9;

2;3;

1;4;

6x

Középtávú

2,3,

7;8;

5;11;

3;9;

2;5;

1;6;

5x

Hosszútávú

3;9;

2;4;

1;8;

1;

1;5;

6;12;

7x

Totál befutó
1;2;
* Az azt helyettesítő Kupa.

2;6;

3;9;

1;10;

1;4;

1;7;

8x
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Hirdetés feladási tájékoztató - 2016
Sima lakossági hirdetés /20 szóig/ 				
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül szavanként		
1/8 oldalas keretes hirdetés				
1/4 oldalas keretes hirdetés				
1/2 oldalas keretes hirdetés				
Kedvezmények:
Évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 megjelenés esetén 15 %.
A hirdetési díjak az ÁFA-t tartalmazzák.

3.000,- Ft/hó
200,- Ft
10.000,- Ft/hó
20.000,- Ft/hó
50.000,- Ft/hó

Lapzárta: minden hónap 20. napja.
A hirdetés megjelenésének előfeltétele a hirdetési díj postai feladását igazoló feladóvevény másolatának és a hirdetés szövegének, képének megküldése az alábbi
címek egyikére:
Postacím: Magyar Postagalamb Sportszövetség, 1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail: info@postagalamb.hu
szaklap@postagalamb.hu
Fax: 06-1/3424-364
A hirdetés szövegéért a hirdető felel!
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AVIFORM POSTAGALAMB TERMÉKEK
CSÚCSMINŐSÉG A GALAMBEGÉSZSÉGÜGYBEN
Az Aviform minden egyes terméke mögött a galambegészségügyben szerzett több mint három évtizedes
tapasztalat áll.
Az Aviform innovatív termékeinek előállításához kizárólag a legjobb minőségű alapanyagokat használjuk.
Az Aviform termékei több mint 40 ország vezető galambtenyésztőinek bizalmát nyerték el, minőségük
garantálja vevőink maradéktalan elégedettségét.

A vásárlóknak 2016 március végéig 7% kedvezményt biztosítunk!
Érdeklődés: Hétköznap minden délután 15-1 óráig: 06-1/220-4652, illetve 06-30/455-0256 számokon.
Vetri-Care Kft
Honlapunk: www.aviform-hungary.hu

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
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